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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím u příležitosti
vydání červnového čísla našeho
Zpravodaje. První polovina letošního
roku byla pro mnohé velmi náročná.
Omezení
spojená
s
pandemií
koronaviru vyzkoušela naši vůli a
sebedisciplínu.
Chtěl bych proto poděkovat všem,
kteří sami od sebe a bez nároku na
odměnu pomáhali ostatním. I v naší

obci tak například „vyrostl“ rouškovník,
případně se potřebným dovážely
potraviny. Velkou zkouškou si prošli
všichni rodiče dětí školou povinných.
Doufejme, že již máme za sebou
všechna ta koronavirová omezení a
můžeme se naplno věnovat své rodině
i práci. Neustálá obezřetnost a zvýšené
hygienické nároky nás ale budou
jistojistě doprovázet i nadále.

existují typy lidí, kteří umí předat
druhému úsměv, i když jim nejsou
vidět ústa. Hovoří k nám svýma očima
a upřímným slovem. Přeji vám všem,
ať potkáváte co nejvíce takovýchto lidí.
Užívejte si léta, prázdninového času
plného sluníčka a usměvavých dětí.
Těším se na brzkou shledanou.
Tomáš Vavrečka

Při nošení roušek vyšlo najevo, že

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MELČ
První měsíc kalendářního roku 2019 se
na základní škole nesl dílem v duchu
tradic (návštěva kostela sv. Vavřince,
svátek Tří králů) a dílem skutečností, že
končil první poločas školního roku
2019/20. Předposlední lednový den si
tak všichni školáci odnášeli výsledky
svého pololetního snažení v podobě
vysvědčení a pochvalných listů za
projevenou aktivitu v zájmových
útvarech,
aby
po
pololetních
prázdninách přivítali nejkratší, zato
aktivitami naplněný únorový měsíc.
Opět došlo na tradice, tentokráte
v podobě masopustního týdne, stejně
jako na soutěžení. Všichni žáci se
zvládli naučit a přednést umělecký text

a ti nejlepší své dovednosti v recitaci
změřili i s žáky ve škole v Melči,
v podobně soutěživém duchu proběhl i
mezidružinový turnaj ve ﬂorbale.
Největší
úspěch
byl
ovšem
zaznamenán ve sportovní gymnastice,
kdy žákyně 4. ročníku pod odborným a
laskavým vedením paní učitelky
Kateřiny Eszlerové v rámci celého
okresu Opava získaly krásné 3. místo.
Podíl na tomto nemalém úspěchu má i
žákyně štáblovické školy Johanka
Vavrečková, a tak víc než cokoli jiného
tato
sportovní
radost
dokazuje
pravdivost hned dvou úsloví, a to, že v
jednotě je síla a že štěstí přeje
připraveným. V únoru si žáci stihli

navíc odpočinout v rámci týdenních
jarních prázdnin, aniž by kdo ještě
tušil, že nás všechny v březnu
zasáhnou „prázdniny“, které nikdo z
nás nikdy nezažil. Aby se předešlo
nekontrolovanému
šíření
virové
nákazy COVID-19, jedenáctého března
2020 byla mimořádným opatřením
ministerstva zdravotnictví zakázána
osobní přítomnost žáků ve škole. Po
vstřebání tohoto a dalších opatření
(vyhlášení nouzového stavu) bylo třeba
nalézt způsoby vzdělávání žáků na
dálku.
V danou chvíli se jako nejpřijatelnější
ukázalo být online prostředí Škola
v pyžamu, která se stala na několik
týdnů
stěžejním
komunikačním
kanálem mezi učiteli a žáky. Nelze
ovšem nezmínit obrovskou podporu a
spolupráci ze strany rodičů žáků, kteří
svým
dětem
vytvořili
potřebné
podmínky
k
online
vzdělávání.
Poslední májový týden se dveře školy
pro žáky znovu otevřely, ovšem za
zpřísněných hygienických podmínek,
které všichni nastoupivší žáci plně
respektují a považují si toho, že spolu
opět mohou být „live“.
Před tím, než byl uzavřen ze stejných
důvodů provoz mateřské školy, stihly
děti zvládnout spoustu zajímavých
činností. Některé děti se spolu s žáky
základní školy zapojily do plaveckého
výcviku, některé se zase zúčastnily
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sportovního náčiní, které již v herně
nebude
překážet
a
ohrožovat
bezpečnost dětí a žáků při pohybových
aktivitách. K ukládání her a hraček v
prostorách
školní
družiny
byla
pořízena nová skříň.
Závěrem se chceme podělit o nemalou
radost z uznání, které obdrží paní
vedoucí učitelka základní školy Lenka
Rychlá. Přesněji se jedná o ocenění za
dlouhodobou tvůrčí pedagogickou
činnost, které za normálních okolností
uděluje
vybraným
pedagogickým
pracovníkům Moravskoslezský kraj u
příležitosti Dne učitelů.
lyžařské školičky na Andělském vrchu v
samotném srdci chráněné krajinné
oblasti Jeseníky.
Rovněž
absolvovaly
tříkrálové
a
masopustní tradice, aby v březnu
zahájily
projektové
čtenářské
a
prožitkové
aktivity
nad
příběhy
klasických českých pohádek. Uzavření
mateřské školy však neznamenalo
ukončení vzdělávacích aktivit.
Především s rodiči dětí předškolního
věku byl udržován čilý kontakt, aby
pečlivě a pilně řešili úkoly skrze
zasílané pracovní listy, a spolupodíleli
se tak na podpoře připravenosti svých
dětí pro vstup do základní školy. Zápis
do 1. ročníku už probíhal v době

nouzových opatření, tedy formálně a
bez dětí. Nakonec do 1. ročníku
štáblovické základní školy nastoupí
sedm dětí, které tak uvolní místo zase
pro nové děti ve škole mateřské.
Čas, kdy byly uzavřeny provozy obou
škol, byl využit na zvelebování jejich
vnitřních prostor. Byla provedena
výměna
osvětlení
v
prostorách
výdejny, jídelny, na chodbách a v
kanceláři mateřské školy a následně
byly v těchto místnostech vylíčeny
stropy.
Přičiněním štáblovické obce byla
provedena další významná úprava v
rámci herny školy, kdy z prostor
bývalé
kanceláře vzniklo uložiště
Paní učitelka Lenka Rychlá byla
nominována ředitelem a zřizovatelem
školy za nemalý podíl při obnovení
činnosti štáblovické základní školy a
získání důvěry rodičů v budoucnost
této školy malotřídního typu, pro
nezměrnou pestrost metod a forem
výuky, které využívá, a pro komunitní
život, jenž v obci spoluvytváří.
Moravskoslezský kraj vnímá zásluhy
jmenované paní učitelky podobně.
Ocenění si paní učitelka převezme
v druhé polovině června z rukou
hejtmana kraje v reprezentativních
prostorách
kravařského
zámku.
Srdečně blahopřejeme.
Karin Lhotská, Lenka Rychlá, Pavel
Piskovský.
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PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ V MŠ ŠTÁBLOVICE
Kritéria
pro
přijímání
dětí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Štáblovice
V roce 2017 schválilo Zastupitelstvo
obce Štáblovice obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu
spádové základní školy. Tato vyhláška
obsahuje
dohodu
mezi
obcemi
Štáblovice, Mikolajice, Moravice, Nové
Lublice, Kružberk, Staré Těchanovice a
Melč, která je zřizovatelem Masarykovy

základní a mateřské školy Melč, okres
Opava, příspěvková organizace o
vytvoření
společného
spádového
školského obvodu.
V předchozích letech však kapacita
mateřské školy při přijímání dětí
k
předškolnímu
vzdělávání
nepokrývala požadavky rodičů ze
Štáblovic k umístění dětí do MŠ. Děti
byly přijímány podle data narození
v pořadí od nejstaršího s místem
trvalého pobytu v daném spádovém

DÍTĚ
1) S místem trvalého pobytu v obci Štáblovice, a to od 3 let
věku (kterého dosáhne k 31. 12. kalendářního roku, v němž
probíhá zápis k předškolnímu vzdělávání, děti budou
seřazeny podle data narození a přijaty v sestupném pořadí
od nejstaršího do stanoveného počtu kapacity mateřské
školy).
2) S místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu
mateřské školy od 3 let věku (kterého dosáhne k 31. 8.
kalendářního roku, v němž probíhá zápis k předškolnímu
vzdělávání, děti budou seřazeny podle data narození a
přijaty v sestupném pořadí od nejstaršího do stanoveného
počtu kapacity mateřské školy).
3) S místem trvalého pobytu v obci Štáblovice od dvou let
věku (kterého dosáhne k 31. 8. kalendářního roku, v němž
probíhá zápis k předškolnímu vzdělávání, děti budou
seřazeny podle data narození a přijaty v sestupném pořadí
od nejstaršího do stanoveného počtu kapacity mateřské
školy).
4) Z jiného spádového obvodu (děti budou seřazeny podle
data narození a přijaty v sestupném pořadí od nejstaršího
do stanoveného počtu kapacity mateřské školy).

obvodu.
Od letošního školního roku 2020/2021
se nám podařilo prosadit změnu
kritérií
pro
přijímání
dětí
k
předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole Štáblovice, podle nichž bude
zřizovatel postupovat při rozhodování
o přijetí dítěte v případě, kdy počet
žádostí v daném školním roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního
počtu dětí pro mateřskou školu dle
těchto bodových kritérií:

BODY

40 BODŮ

30 BODŮ

20 BODŮ

10 BODŮ

Zastupitelstvo obce
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FOTBALOVÝ KLUB
Anulování ligové sezóny, to tu ještě
nebylo! Coronavirus si nevybírá,
významně ovlivnil také nejznámější
sport světa, fotbal. V České republice
se přistoupilo k velmi razantním
rozhodnutím
v
kategorii
mužů:
nedohraní jarní části sezóny, anulovaní
výsledků již odehrané podzimní části,
nikdo nesestupuje ani nepostupuje.
Členové SK Štáblovice nezahálejí a
pustili se s chutí do údržby a oprav
sportovního areálu. I když se to na
první pohled nemusí zdát, práce v
celém areálu je opravdu hodně a bez
členů, hráčů a dalších příznivců, kteří
svůj drahocenný volný čas dobrovolně
spojili s prácemi na údržbě a zkrášlení
sportovního areálu, by to rozhodně
nešlo.
Jen ve zkratce uvádíme výčet prací:
výměna prasklých dílců střechy, přes
kterou zatékalo do budovy, tudíž
výměna rozmočených sádrokartonů,
zatmelení rohů a spár, výmalba
jednotlivých
místností,
výměna
poškozených dveří, klik, žárovek,
zásuvek, nátěr radiátorů, výroba
nových poliček v domácí kabině, a tak
můžeme pokračovat.

Dále byla provedena kompletní úprava
budky na zavlažování, kde došlo k
odstranění staré plechové boudy,
provedlo se vykopání a vybetonování
pevného základu pro čerpací jednotku,
včetně schodů a obrub k lepší
obslužnosti čerpadla. Podařilo se nám
vytvořit novou budku na zakrytí výše
uvedeného
čerpadla,
která
je
zamykatelná a vzhledově zapadá do
rázu rybníku a okolí.
Samozřejmostí je podpora růstu trávy
po zimním období a s tím spojené
práce tzn. vertikulování celého hřiště,
včetně přilehlých ploch, hnojení
vhodnými
prostředky
pomocí
rozmetadla,
několikanásobné
válcování a nespočet sečení a
zavlažování.
Také
jsme
zařídili
bezplatnou údržbu a opravu traktoru
na sečení trávy, díky schopnostem
našich členů a příznivců.
Asi největší změnou, viditelnou na
první dobrou, byla úprava zadní části
nevzhledné
a
nevyužité
plochy
tenisové
zdi,
kterou
jsme
po
zednických úpravách dotáhli do
současného stavu. Ti šikovnější z nás
vzali štětce do ruky a dílo bylo na

světě. Výmalba plochy 12x3 m v
klubových barvách s dominantním
novým logem SK Štáblovice, viditelným
snad i z hlavní cesty.
Jelikož chceme, aby areál sloužil také
občanům, fanouškům, rodičům a
dětem, došlo k renovaci laviček.
Doufáme, že ještě nějakou dobu
poslouží k příjemnému posezení.
Novinkou je také pořízení výsledkové
tabule neboli ukazatele skóre, který
bude
využíván
při
fotbalových
zápasech.
O přípravných zápasech, trénincích
mužů i žáků a dalších námi
pořádaných akcích se dozvíte z FB
stránek "Sportovní klub Štáblovice"
nebo sledujte naši vývěsku u hřbitova.
Děkujeme
Obecnímu
úřadu
Štáblovice, že se ﬁnančně podílel na
výše uvedeném, úhradou pořízeného
materiálu na nutné opravy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Petr Barteska, předseda SK
Štáblovice
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FARNÍ ÚŘAD
Letošní rok probíhá jinak, než to bývá
běžné. Způsobil to virus zvaný covid –
19, který se šíří po celém světě, pronikl
i do Evropy a ohrožuje i obyvatele
České republiky. Proto přišla různá
omezení a karanténa, nosíme roušky,
byly
zavřeny
obchody,
školy,
restaurace a mnohé podniky, dokonce
i kostely, což je cosi, co neznáme ani
z dávných dob.

sucho, byl rok 1933 ještě sušší, takže
všeho se urodilo méně na poli, píce
pro dobytek, jetelina byla řídká a jen
jednou narostla, sena málo a otav
žádných a kde něco narostlo, zkrmilo
se na zeleno, aneb vypáslo, takže
rolníci s obavami hledí blížící se dlouhé
zimě vstříc. K tomu všemu rozmnožily
se pěkným počasím polní myši, které
musí rolníci tráviti, aby vše nezničily.

Slyšíme také o tom, že jsme ohroženi
velkým suchem, jaké tu nebylo od
doby vlády Vladislava Jagelonského.
Neztrácíme však naději a věříme, že
zas bude líp. Otevřel jsem si Farní
kroniku a objevil tam zápisy, z nichž
vyplývá, že i v minulosti nebylo
všechno dokonalé a snadné. Lidé i
dříve prožívali rozmanité těžkosti
způsobené
počasím
a
různými
nákazami.

Všeobecná
krize
světová
trvá
neúprosně dál a rozmnožuje počet
nezaměstnaných a hladových, což
patrno z počtu žebrajících osob, které
přicházejí ke dveřím domu a dovolávají
se pomoci“. Na jiném místě tentýž
farář píše: „V celé farnosti letos /
1935 / řádila spála a záškrt mezi dětmi,
které byly odvezeny z domova do
zemské nemocnice v Opavě a tam po
šest týdnů léčeny“.

Proto jsem si dovolil uvést zde několik
míst z Farní kroniky, kde se ty svízele
popisují. P. Josef Fiala, zdejší farář,
napsal: „Jestliže rok 1932 byl pro
hospodáře málo úrodný pro stálé

Ještě jeden zápis a to od faráře P.
Viléma Běláka: „19. května 1941 byla
průtrž
mračen,
voda
způsobila
ohromné škody na polích, potok, který
obcí teče, byl plný, na cestě 20 cm

Vzpomínka na P. Antonína Koláře

v dělnické rodině, otec byl obuvníkem
a matka pracovala v domácnosti a
starala se o rodinu.

V sobotu 30. května byl ve věku
nedožitých 80 let povolán Bohem
Otcem na věčnost P. Antonín Kolář,
emeritní duchovní farnosti Hradec nad
Moravicí. Po kněžském svěcení, které
přijal 25. 6. 1967 v Litoměřicích od
Františka kardinála Tomáška, byl rok
kaplanem v Hranicích a pak až do roku
1974 kaplanem v Příboře.
Poté byl až do roku 2015 farářem v
Hradci nad Moravicí a mezi lety 1988
až 2008 také administrátorem farnosti
Štáblovice. Za svého působení se
výrazným způsobem zapsal do paměti
občanů nejen jako farář v místním
kostele, ale i jako učitel náboženství či
iniciátor mnoha významných oprav na
budově kostela sv. Vavřince i jeho
interiéru.
Narodil se 16. 9. 1940 ve Zlíně
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Posledních 5 let prožil na odpočinku v
Domově pokojného stáří v Boršicích,
kde obětavě sloužil klientům domova a
řeholním sestrám. Zemřel v Boršicích
u Buchlovic zaopatřen svátostmi,
doprovázen láskou a péčí Milosrdných
sester svatého Kříže a zaměstnanců
domova.
Tělo zesnulého bylo po posledním
rozloučení dne 6. 6. 2020 ve farním
kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad
Moravicí uloženo do kněžské hrobky
na místním hřbitově.
Všichni, kdo jste ho znali, věnujte mu
prosím tichou vzpomínku
Zastupitelstvo obce

vysoko bylo vody. Ani májová
pobožnost nemohla se konati, ježto
nikdo nemohl do kostela. Obyvatelé
nepamatují takovou spoustu vody“.
Doufáme, že i ta letošní „kalamita“
přejde a zase bude lépe. Také bychom
byli rádi, kdyby i naše letní slavnosti
zvané karmáš, se vydařily. Konají se
v souvislosti se svátkem sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka, kterému je
zasvěcen náš kostel. Letos připadnou
na neděli 9. srpna, kdy jsou v kostele
dvě mše sv. Jedna je v 8:00 a druhá
v 9:30, po té druhé je požehnání.
Zveme vás srdečně na tyto slavnosti
v našem kostele. Snad nikoho
neodradí ani 20 cm vody na silnici, ani
jiné nesnáze způsobené přírodními
živly či jinými překážkami. Na závěr
ještě připomínám kapli na Vendelíně,
protože letos má kulaté „narozeniny“.
Je to právě 110 let, co byla vybudována
na místě starší kapličky.
P. Rudolf Friedl, farář

OSLAVENCI
V první polovině letošního roku
oslavilo 30 našich spoluobčanů svá
kulatá a půlkulatá jubilea nad 50 let a
členky kulturního výboru roznesly 14
písemných
gratulací
do
jejich
domácností.
Stejně jako v minulém roce jsme začali
s osobními návštěvami u našich
jubilantů, avšak v březnu nás zaskočilo
vyhlášení nouzového stavu a omezení

kontaktu
mezi
lidmi,
obzvláště
v nejohroženější skupině obyvatel, a to
seniorů.
Z tohoto důvodu jsme prozatím
společně se členy zastupitelstva obce
navštívili
a
pogratulovali
k významnému životnímu jubileu
pouze
devíti
občanům.
Ostatní
spoluobčané
obdrželi
písemné
gratulace, a jakmile to situace dovolí,

rádi přijdeme
osobně.

pogratulovat

také

Prosíme také maminky občánků
narozených v první polovině letošního
roku, aby nám přinesly na obecní
úřad k nahlédnutí rodný list dítěte,
aby mohlo být miminko zapsáno do
evidence obyvatel naší obce.
Kulturní výbor

MYSLIVECKÝ SPOLEK ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV
Začátek tohoto kalendářního roku
přinesl sice dočasnou (do 31.3.2025),
ale zásadní úpravu vyhlášky stanovující
doby lovu spárkaté zvěře. Ministerstvo
zemědělství chce změnou doby lovu
snížit stavy spárkaté zvěře a tímto
minimalizovat škody zvěří na nově
zakládaných
lesních
kulturách
z důvodu kůrovcové kalamity.
Zvěř, která je v našich podmínkách
neustále
rušena
a
vystavena
vzrůstajícímu civilizačnímu tlaku si
zasluhuje dobu hájení. Z tohoto
důvodu se členové našeho spolku
jednomyslně shodli, že možnost
celoročního lovu spárkaté zvěře do
dvou
let
stáří
nevyužijeme
a
zůstaneme u tradičních termínů.
V naši honitbě se zejména jedná o zvěř
srnčí, dančí a ojediněle vysokou.

Od března jsme začali, navzdory době
koronavirové, s rozsáhlou revitalizací
mysliveckého areálu. V rámci této
náročné akce došlo na terénní úpravy,
vydláždění prostoru okolo chaty
a přístavbu pergoly, která je před
dokončením.
Tímto rádi umožníme všem případným
kolemjdoucím,
aby
na
našem
venkovním posezení nechali spočinout
svým nohám. Je z něj krásný výhled na
přilehlý rybník a okolí s pestrou faunou
i ﬂorou.
Členové mysliveckého spolku přejí všem
spoluobčanům krásné a hlavně
pohodové léto.
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SDH a JSDHO ŠTÁBLOVICE
Vážení spoluobčané, v letošním roce
kvůli epidemii Covid-19 SDH nic
nepořádal. Asi nejdůležitější událostí
byla volba nového výboru na období
2020-2025 na veřejné valné hromadě
konané dne 19. ledna 2020. Všem
členům
odstupujícího
výboru
děkujeme za odvedenou práci a
budeme se snažit, aby naše činnost
byla minimálně na stejné úrovni jako
doposud.
V květnu proběhla Floriánská mše. V
omezených podmínkách stanovených
vládou ČR se mše zúčastnili dva
členové SDH Uhlířov a dva členové
SDH Štáblovice.
Snad se situace u nás i ve světě bude
jen zlepšovat a my budeme moci pro
Vás opět pořádat tradiční akce.
Ani jednotka hasičů vlivem nastalé
situace z měsíce března, kdy byl
vyhlášen Nouzový stav z důvodu
epidemie Covid – 19 nemohla až do
půlky května provádět žádné školení,
či cvičení. Proto byla nápomocna tím,
že rozvážela roušky seniorům. Koncem
května už proběhl řádný výcvik
jednotky v terénu, kde se členové
zdokonalovali v jízdě vozidel v
obtížném
terénu
a
nechybělo
proškolení z lezecké přípravy v
sebejištění členů jednotky. Dne 29.5.
2020 byl jednotkou skácen máj.
Rád bych touto cestou informoval
občany o možnosti bezplatné likvidace
bodavého hmyzu. V případě zjištění
vosího, sršního či včelího roje
neváhejte kontaktovat linku 150, či
velitele jednotky p. Petra Heczka na tel.
776126829. Tuto službu nabízíme
občanům 7 dní v týdnu ve večerních
hodinách 17:00 až 18:00 z důvodu
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úspěšného vyhubení celého roje.

prosím kontaktujte linku 150.

S blížícím se létem a předpokládaným
suchem bych chtěl upozornit občany,
aby nevypalovali travnatý porost, či
jakkoli manipulovali s otevřeným
ohněm v blízkosti lesa. V případě
neodkladné potřeby pálení porostu

Přejeme všem našim spoluobčanům
krásné léto.
Petr Heczko a Lukáš Vícha

SOKOL ŠTÁBLOVICE
Milí spoluobčané, v této složité době
koronavirové pandemie Vám TJ SOKOL
nabízí pro sportovní aktivity vašich
rodin využití našeho hřiště s umělým
povrchem. Zájemci o zapůjčení volejte
pana Prejdu na telefon 725 658 341.
Dále nabízíme po částečném uvolnění

opatření nohejbal ve středu od 18:00 a
volejbal v pátek od 18:00.
Na měsíc září máme pro všechny
připravenu akci Sokol spolu v pohybu.
Na závěr roku tradičně připravujeme
turnaj
ve
stolním
tenisu
a
přednovoroční výšlap.

Chceme dokončit opravu ohrazení
našeho hřiště, a proto žádáme rodiče,
aby dohlédly na svoje děti, ať nám
nelezou dovnitř a neničí náš majetek.
Prejda Milan, jednatel TJ

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK
Letošní
aktivita
našeho
spolku
zahrádkářů je omezená pandemii
Covid 19.
Na počátku roku 2020 jsme uspořádali
náš tradiční zahrádkářský ples v
kulturním sále ve Štáblovicích. Bohatá
tombola, příjemné prostředí a dobrá
kapela - to vše přispělo ke správné
náladě všech hostů, i když účast proti
minulým létům byla slabší.
V měsíci únoru jsme připravili pro
občany přednášku " Exotické ovoce na
naší zahradě". Přednášku vedl p.Ploch
Petr z Kravař, byla velmi dobře
připravená i s projekcí snímků.
Účast nebyla velká, ale dotazů a

informací byla spousta.

organizace.

Poslední naší společnou akcí byla
výroční členská schůze, která se konala
7. března 2020 v zámecké restauraci ve
Štáblovicích, pouze pro členy a
pozvané hosty. Na schůzi jsme ještě
dokončovali organizační přípravy k
pořádání
zájezdu
do
botanické
zahrady v Praze - Troji, také byla v
plánu
přednáška
"Aranžovánívelikonoce 2020" přislíbená p. J.
Weisem z Otic. Tyto připravované akce
se neuskutečnily z důvodu nouzového
stavu a opatření v naší zemi.

Možná, až po zmírnění zdravotních
opatření a uvolnění nouzového stavu,
budeme se moci opět aktivně ve
větším počtu zapojit do námi
naplánovaných akcí - stříhání tújí
kolem hřbitova, letní instruktážní řez
ovocných stromů, příprava moštárny
na novou sezonu, plánování podzimní
výstavy.
Zrušené akce se pokusíme zařadit do
plánu činnosti pro rok 2021.
Jašková Věra

Neuskuteční se ani slavnostní členská
schůze
k
výročí
založení
naší

TENISOVÝ KLUB
Nástup epidemie se rovněž podepsal
na odložení příprav na novou sezónu.
Jednalo se asi o 3 týdny, ale vše se
dohnalo a jarní zápasy mohly začít.
Zatím hrajeme vlastní klubovou soutěž
a klasická individuální utkání. Zahájení

zápasů na úrovni okresní soutěže se
dají očekávat až v letním období.
Proběhl
kompletní
jarní
úklid
sportoviště a zúčastnili jsme se také na
sobotním úklidu obce.

přilákal i zájemce, kteří mají dosud
sportoviště uzavřené. Zveme všechny
zájemce o tenis na novou sezónu.
Havrlant M., předseda spolku

Aktuálně je kurt v perfektním stavu a
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AKTUALITY
významným krajinným prvkem ani registrovaným
krajinným prvkem, působí jako výrazný krajinný prvek v
zemědělsky obhospodařované okolní krajině, působící v
dotčeném místě také jako přirozená forma odclonění
přiléhajícího zahradnického areálu a nadále plní funkci
místně významného stromořadí v dotčeném krajinném
prostoru.

OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE SKALKA
Na přelomu února a března letošního roku přistoupila
obec k obnově historické aleje ve Skalce. Nejdříve bylo
nutné provést vykácení 20 ks starých torz lípy srdčité,
jejichž kácení bylo vyvoláno výrazně zhoršeným
zdravotním stavem a sníženou provozní bezpečností aleje
lemující místní komunikaci. Rizikové kácení prováděla
ﬁrma Jaroslav Srnka a spol. Poté následoval odvoz
vykáceného dřeva a vyčištění předmětné parcely od
náletových dřevin, vyfrézování pařezů a vyvláčení a
urovnání terénu pracovníky obce.

Plní také řadu ekologických funkcí, zvyšují přírodní
biodiverzitu vytvářením úkrytů a stanovišť živočišných
druhů v zemědělské krajině. Aleje působí také velmi
příznivě na místní mikroklima (např. coby větrolam) a v
některých případech i jako ochrana před závějemi.
Černobílý obrázek: Historická fotograﬁe ze sbírek Slezského
zemského muzea, katalogizována pod číslem B 2195 před
více než 100 lety, kdy byla lipová alej ve své plné síle

V měsíci dubnu byla následně provedena náhradní
výsadba dřevin, a to v počtu 43 ks lípy srdčité v původní
trase aleje. Okolní plocha pak byla oseta luční směsí.
Ačkoliv dle vyjádření Odboru životního prostředí
Magistrátu města Opavy předmětná alej není součástí
vymezeného územního systému ekologické stability,

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 1. března 2020 se uskutečnilo v kulturním domě
ve Štáblovicích slavnostní vítání občánků, tentokráte
narozených v kalendářním roce 2019. 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 ze základní školy se rodiče
podepsali do pamětní knihy obce, převzali ﬁnanční i věcné
dary, pamětní listy a maminky malou kytičku.
Letos na vítání občánků bylo pozváno šest dětí, ale
zúčastnily se pouze čtyři: Jonáš Kříž, Hana Jašková,
František Elbl, Martin Šrom.
„Děkujeme zástupcům obce Štáblovice a děvčatům z
kulturního výboru za krásný zážitek, jako je vítání
občanků. Vítání občánků je bezesporu krásné přivítání
nových občánků do naší obce. Velmi oceňuji krásnou řeč
členky kulturního výboru Žanety Prejdové a místostarosty
Pavla Pokorného, která mě osobně dojímala. Děti ze školy
nás zase obohatily o kulturní vystoupení. Velmi nás
9 |Zpravodaj obce Štáblovice

potěšila možnost využití pana fotografa, který nám na
tuto vzpomínku vytvořil moc pěkné fotograﬁe. Zároveň
bychom chtěli poděkovat za úžasné dárky pro děti a
kytičku pro maminku.
Pro naši rodinu to byla velká událost, sešla se celá rodina.
Moc tímto děkujeme za krásně strávený čas, bude to moc
pěkná vzpomínka po celý život,“ uvedla maminka Olga
Elblová.

OPRAVA OBECNÍHO ROZHLASU
Milí občané, rádi bychom Vás informovali, že v naší obci
postupně dochází k modernizaci obecního rozhlasu.
Vyměnili jsme starou ústřednu na obecním úřadě za
novou, rozšířili vedení rozhlasu na ulici k Němcům, dále
jsme provedli výměnu starých ampliónu za nové od
zámku nahoru.

Musím odpovědět na jisté dotazy, že někde nejde slyšet
rozhlas jen tím, že občané musí otevřít okno anebo vyjít
ven a hlášení uslyší. Věřte, že se snažíme, aby šel rozhlas
slyšet všude, ale na některých místech to není až tak
jednoduché z důvodu toho, že tam nelze nové vedení
natáhnout. Všem děkuji za pochopení a věřím, že budete
s místním rozhlasem spokojeni.

Nyní nás čeká další etapa, a to spodní část obce, abychom
měli vyměněnou celou vesnici za nové amplióny a
uspokojili všechny občany obce.

S připomínkami a dotazy mě prosím kontaktujte a budu
se snažit Vám vyhovět, pokud to bude možné.
Děkuji Prejda Michal

ŠTÁBLOVICKÝ MASOPUST
Na konci února se v naší obci konal již tradiční
„Štáblovický masopust“, jehož organizace se ujali místní
dobrovolní hasiči. Asi dvě desítky masek v čele
s medvědem vyrazily za doprovodu harmoniky z místního
kulturního sálu do průvodu, aby po obci předali trošku
masopustního veselí.
Kdo chtěl, mohl si zatancovat s medvědem i ostatními
maskami, dát si s nimi něčeho dobrého „Na zdraví“ či
pohostit průvod malým občerstvením. Děkujeme také
všem, kteří přispěli svým ﬁnančním či jiným darem na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Kulturní sál ve Štáblovicích rozezněl v neděli 16. 2. dětský
smích a veselé skotačení při tradičním maškarním plese.
Děti přivítal starosta obce v tematickém kostýmu a pozval
je, ať si užijí soutěže a tancování s klaunem HUGEM a jeho
parťačkou. Kdo zrovna nedováděl na parketu, mohl se
zaskočit vyfotit do fotostánku na památku, či se občerstvit
něčím dobrým na zub u příjemné obsluhy na baru. Na
závěr nechyběla ani bohatá tombola a malá diskotéka pro
děti.

zdárný průběh večerního „Pochování Basy“. V kulturním
sále Obecního domu se sešel po obchůzce hojný počet
návštěvníků, kteří se po humorném slavnostním obřadu
bavili při muzice i tancování a mohli si dát něco
z vybraných pochutin. Tím skončil čas masopustního
veselí a nastalo období půstu.
Děkujeme všem letošním účasníkům a doufáme, že i
apřesrok bude tradice zachována v hojném počtu masek,
zastávek i účastníků. Kdo by se chtěl do průvodu masek
v příštím roce také přidat, jste srdečně vítáni!
Kulturní výbor

soutěže, tombolu a všude přítomné balónky. Nejvíce
nadšení byli ze společných tanečků a soutěží s námi
rodiči,“ podělila se s námi o své zážitky maminka Lenka
Krajčová.

Bylo to pro všechny příjemně strávené nedělní odpoledne
v rodinné atmosféře a děkujeme zúčastněným za
příspěvky ve formě dobrovolného vstupného.
„Opět další velice podařená akce pro děti. Oba synové se
hned připojili k ostatním dětem a společně si užili

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Vzhledem k tomu, že stávající web obce již nevyhovoval
požadavkům moderní doby, spustili jsme pro vás nové
webové stránky. Hlavním cílem bylo vytvořit přístupné
moderní webové stránky optimalizované i pro mobilní
zařízení – telefony, tablety atd.
Důraz byl kladen také na snadnou dohledatelnost
informací. Dalším cílem webu je jeho použitelnost a
přístupnost i pro občany se zrakovým postižením a starší
občany a splnění tak vyhlášky o přístupnosti webů veřejné
správy.

Struktura webu je navržena jinak, než jste byli zvyklí u
starého webu. Někomu může činit problémy se
zorientovat v tom, co nový web nabízí a jak s ním
zacházet.
Na stránkách www.obecstablovice.cz v sekci Aktuality
najdete článek sepsaný Mgr. Pavlem Šromem se
stručným přehledem stránek a funkcí webu. Tak Vám
přejeme pěkné „surfování“ a věříme, že se Vám nové
obecní stránky budou líbit a naleznete na nich to, co
hledáte.
Zastupitelstvo obce
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DEN DĚTÍ
Uplynulý víkend se nesl v duchu oslav Dne dětí. Těmto
oslavám předcházelo velké rozhodování, zda do toho
v této nejisté době plné omezení jít či ne, ale bohatá
účast nás přesvědčila o tom, že to bylo správné
rozhodnutí. V pátek 5. 6. odpoledne jsme s obavami
vzhlíželi k zamračené obloze, ze které se snášely kapky
deště, ale nakonec vykouklo i sluníčko a opékali jsme
špekáčky, dali si něco dobrého na zub a ve večerních
hodinách při promítání na plátně jsme se zahřáli horkým
čajem.
Ti odvážnější z nás si postavili na hřišti své stany a
přespali v nich až do rána. Při společné snídani a ranních
paprscích se pak děti s rodiči alespoň trošku rozehřáli,
protože noc byla pěkně studená. Klobouk dolů před
všemi mladými nocležníky!

děti i dospělé na Rybářské Baště. Tento bohatý program
by se ovšem neobešel bez velké organizační pomoci
členů TJ Sokol Štáblovice, kteří také pro děti zapůjčili
všemožné sportovní vybavení, ochotného přijetí a pomoci
členů SK Štáblovice na fotbalovém hřišti, včetně
bezplatného pronájmu, místním dobrovolným hasičům,
kteří se zapojili nejen do doprovodného programu a
samozřejmě i všem, kteří se postarali o jídlo, zábavu či
dohled nad atrakcemi, i když mnohdy měli s sebou
vlastní děti, se kterými si program chtěli užít.
Na závěr bychom chtěli také poděkovat obecnímu úřadu
zato, že nám vychází vstříc při pořádání těchto akcí pro
děti a ﬁnančně je podporuje. Sobotní počasí se vydařilo a
věříme, že s ním i oslava svátku všech dětí. Těšíme se na
příští rok a uvidíme, co nového se nám podaří vymyslet.
Za kulturní výbor Irena Hrbáčová a Žaneta Prejdová

Od 9. hodiny ranní pak v sobotu 6. 6. na děti čekal
dopolední program, který začal sportovně zábavnou
stezkou, na které museli účastníci splnit zadané úkoly,
aby si pak zasloužili dárečky ke svému svátku. Od 10.
hodiny pak pokračoval pestrý doprovodný program, kdy
si děti mohly díky ochotnému zapůjčení od pana Luboše
Barvíka vyzkoušet jízdu na balančních vozítkách či si
zastřílet z laserových pušek.
Děti si mohly zařádit na skákacím hradu či shodit
proudem vody láhve na stanovišti u hasičů. Kdo si chtěl
trošku potrápit mozkové závity, mohl rozlousknout
některý z připravených hlavolamů.
Trpělivost zase potrénovat na balancovníku či obratnost
při chůzi na chůdách. A nechybělo ani občerstvení pro

JARNÍ ÚKLID
Letošní jarní úklid obce byl vzhledem k mimořádným
opatřením vydaným v souvislosti s onemocněním COVID19 přeložen z původního termínu 4. 4. 2020. Uskutečnil se
ovšem hned, jakmile to podmínky pro shromažďování
osob umožnily, a to v sobotu dne 16. 5. 2020.
V 9. hodin ráno se nás u Rybářské Bašty sešlo asi 30
občanů, včetně dětí a vydali jsme se na vybrané trasy v
okolí i uvnitř obce zjistit, jak to vypadá s odpadky a
posbírali jsme jich pěknou řádku.
Počasí nám letos přálo, a tak jsme si mohli po užitečné
procházce užít i zaslouženou odměnu v podobě
občerstvení a děti si po sladké odměně mohly vytvořit
podle své fantazie obrázky stromů z krepového papíru a
užily si tak i trošku jinou zábavu než jen práci.
Každoroční účastnice úklidů Pavla Sedláčková si vzala pod
svá ochranná křídla téměř všechny děti při sběru
odpadků a k akci nám řekla: „Na letošní jarní úklid
Štáblovic jsme si museli počkat, ale dočkali jsme se…
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počasí nám opět přálo, takže jsme si s dětmi udělali
pěknou procházku, a přitom nasbírali asi 2 pytle
odpadků.
Dětem se moc líbilo i závěrečné opékání buřtů a výroba
obrázků. Už se těšíme na další úklid a věříme, že nás
příště bude zase o něco víc.“

STVBA OPLOCENEK
Členové
mysliveckého
spolku
Štáblovice-Uhlířov
nezahálejí. V letošním roce již postavili 2 nové oplocenky,
a to v neděli 26. 4. 2020 v obecním lese naší obce. Délka
oplocenky je cca 400 m. Nově vysázené jedlové sazeničky
uvnitř oplocenky jsou tak díky práci myslivců chráněny
před okusováním zvěří. Sazenice mají možnost rychleji
odrůst a zvýšit tak hodnotu našeho obecního lesa.
Brigáda se vzhledem k množství práce tentokrát protáhla
až do odpoledních hodin. Nedělní oběd si museli myslivci
vynahradit buřtem opečeným nad ohněm. Díky dobré
spolupráci s Mysliveckým sdružením Srdečník Slavkov
bylo k opečení buřtů využito ohniště u myslivecké chaty
slavkovských myslivců ve Štáblovickém Mlýnku.
Celá akce se díky přátelské atmosféře mezi členy spolku a
také díky nádhernému počasí mimořádně vydařila.
Nezbývá než poděkovat všem za vzornou práci pro obec
Štáblovice.

ROUŠKY V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří se
zapojili do výzvy kulturního výboru a zasedli ke svým
šicím strojům. V tomto nelehkém období, které započalo
v březnu letošního roku, se našly nezištné švadlenky ze
Štáblovic i blízkého okolí, které bez jakéhokoliv nároku na
odměnu ochotně našily roušky, které jsme potom mohli
rozdávat všem potřebným. Roušek byl všude nedostatek,
naštěstí ne tak materiálu na ušití a lidé byli navíc více než
kdy jindy ochotní se o nějaký ten kousek látky podělit.
Jmenovitě bychom chtěli poděkovat v abecedním
paní Lence Čurgalyové, Martině Kamasové,
Migdalové, Lence Rychlé,
Janě Šmajstrlové,
Šromové, Karin Vajdové, Janě Vavrečkové.
děkujem!!!

pořadí
Mirce
Pavle
Holky,

Také děkujeme dobrovolným hasičům, kteří nám
pomohli rozvézt roušky k místním obyvatelům nad 60
let.
Na konci března nám pak na rozcestí pod bývalou
Jednotou vyrostl nový strom, který se jmenuje
„Rouškovník“ a jeho plody chrání před nákazou novým
typem koronaviru. Pravidelně jsme jej doplňovaly, aby si
každý mohl „utrhnout“ pro svou potřebu a nemusel
roušky někde složitě shánět. Věříme, že jsme tak přispěly
ke snazší dostupnosti pro všechny občany a trošku Vám
ulehčily ve všech těch starostech okolo.
Za kulturní výbor Irena Hrbáčová
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ČERNÁ KRONIKA
Nadměrné objemy čerpání vody na
Lipině z obecního vrtu do vodovodu
V prosinci 2019 byla u vrtu na Lipině
instalována měřící stanice, která
přesně eviduje objem vody, která teče
z vrtu do vodovodu. Měřící stanice je
nastavena tak, že nedovolí přečerpání
vrtu – tj. chrání vrt. Měřící stanice
zajišťuje rovnoměrné čerpání vody
z vrtu během dne tak, aby občané měli
po celý den dostatek pitné vody.
Od 18. 3. 2020 došlo několikrát
k situaci, kdy přes den někdo z
odběratelů na Lipině odebírá takový
objem vody, že je schopen denní
kapacitu vrtu vyčerpat za 5 hodin. Tuto
situaci ale nedovolí nově instalovaná
měřící stanice, která hlásí nadměrný
odběr a důsledkem toho je přerušení
dodávky vody.

Vypouštění odpadních vod do
rybníka
Při pohledu na potok protékající naší
obcí můžete nejčastěji o víkendech
pozorovat viditelné znečištění. Dochází
k tomu v důsledku vypouštěních
odpadních vod některými z našich
občanů. Potok ústí do dolního rybníka,
který slouží k chovu ryb a rybolovu.
Chtěli bychom tímto apelovat na
občany, aby se vyvarovali této
nelegální činnosti. Kdo měl cestu o
víkendu 6. – 7. 6. kolem Rybářské
Bašty, mohl na vodní hladině rybníka
zpozorovat smutný výjev uhynulých
plovoucích ryb. I když do uzávěrky
tohoto čísla nebyla doručena pitevní
zpráva o přesném důvodu úhynu,
možná příčina by mohla být právě v
zamoření
odpadními
vodami.
V budoucnu bychom rádi těmto
nemalým škodám předcházeli.

Upozorňujeme
tímto
všechny
odběratele na Lipině, že voda
z obecního vrtu je určena pouze pro
pití, vaření, osobní hygienu a zajištění
nejnutnějších životních potřeb.
Ve sledovaném období (prosinec 2019
až 18. 3. 2020) byla spotřeba pitné
vody pro celou Lipinu cca 4 m3 za den,
což plně pokrývalo požadavky místních
obyvatel.
Následně
naměřené
extrémní
odběry
upozorňují
na
skutečnost, že voda byla použita na
účely, pro které není určena. Důrazně
proto
žádáme
nedisciplinované
odběratele
o
ohleduplnost
k ostatním!
Krádež osvětlení na Rybářské Baště
Začátkem měsíce dubna, v době, kdy
probíhala
rekonstrukce
Rybářské
Bašty jsme byli opět nemile zaskočeni,
když jsme v pondělí 6.4. zjistili, že po
loňské krádeži venkovního osvětlení
opět něco zmizelo. Na pódiu neznámý
zloděj odcizil 2 zářivky, včetně kabeláže
v hodnotě cca 3 000 korun.
Doufejme, že se dotyčnému brzy
rozsvítí a příští krádež si raději
rozmyslí, ať tu máme ve Štáblovicích
přece jen hezké prostředí a nemusíme
se bát něco nového budovat.
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Zastávka
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás
informovali
o
opravě
místní
autobusové zastávky na dolním konci
Štáblovic. Členové SK Štáblovice, kteří
opravu prováděli, vyjádřili své přání,
aby jejich práce nebyla znehodnocena
nežádoucím vandalismem a nový
vzhled vydržel co nejdéle. Úsilí o
zvelebení tohoto místa, kde se mohou
cestující v letním parnu schovat do
stínu či se ukrýt před dešťovou
přeháňkou i sněhovou nadílkou, však
po relativně krátké době přišlo vniveč.

Máme
tady
opět
počmáranou,
poplivanou
a
jinak
znečištěnou
zastávku, která rozhodně není hezkou
vizitkou při příjezdu do obce. Bylo by
moc fajn, kdyby toto místo mohlo
sloužit svému účelu a ne, aby se člověk
při vstupu rychle otočil o obrátku zpět
a raději počkal na svůj autobus venku,
to se vám to cestování hnedka omrzí!

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
Rybářská Bašta
Během jarních měsíců letošního roku
proběhla
rekonstrukce
Rybářské
Bašty. Došlo k přestavbě sociálního
zařízení tak, aby vyhovovalo platné
legislativě.
Dále,
z
důvodu
nevyhovujících spádových poměru,
bylo nutno vybudovat přečerpávací
stanici odpadních vod tak, aby
v budoucnu nedocházelo k ucpávání
kanalizace a problémům s odtokem
odpadních vod. Také došlo k výměně
dřevěného baru za nerezový, který
lépe
odpovídá
hygienickým
požadavkům. Všechny tyto změny se
nám podařilo v krátkém časovém
období realizovat díky aktivnímu

přístupu místních řemeslníků, kterým
by chtěl touto cestou obecní úřad ještě
jednou poděkovat. Dalším krokem
bude vyřízení společného povolení a
následná kolaudace celého objektu. Po
skončení
všech
těchto
administrativních záležitostí bude tato
stavba moci být provozována jako
restaurační zařízení, které odpovídá
všem zákonným požadavkům.
Byt nad školou
Na začátku letošního roku obec
přistoupila k rekonstrukci bytu nad
školou. Tato rekonstrukce byla nutná
z důvodu havarijního stavu sociálního
zařízení a nevyhovujícího technického
provedení celé vestavby. Při jeho
rekonstrukci bylo nutno odstranit

veškeré příčky vč. stropu a izolací a
došlo k výměně všech rozvodů v bytě.
Nově byly veškeré izolace zesíleny a
byly
vystavěny
nové
dispozice
místností, tak aby lépe vyhovovaly
současným požadavkům. Vznikl byt
2+kk o výměře 58 m2. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem místním
řemeslníkům za odvedenou práci na
této
rekonstrukci.
S
novým
nájemníkem počítá obec od 1. 7.
2020.

Rekonstrukce kuchyně, baru a
přísálí v kulturním domě
Z důvodu špatného stavu rozvodů
elektrické
sítě
a
odpadů,
neodpovídajícímu
technickému
vybavení a výhrad nájemců sálu se
obec rozhodla pro rekonstrukci
kuchyně a přísálí kulturního domu.
Došlo k výměně obkladů, změně
dispozic
některých
místností
a
částečné obměně technologického
zařízení v kuchyni. Dále byla shledána
v havarijním stavu podlaha v přísálí,
tudíž jsme museli přistoupit k její
výměně od samotného základu, což
nám v konečném důsledku značně
prodloužilo dobu těchto úprav a také
zvýšilo ﬁnanční náročnost. Výsledkem
rekonstrukce bude nová kuchyň
s uspořádáním, které logicky navazuje
na všechny činnosti a dále nová
podlaha přísálí včetně nového baru,
který bude splňovat vysoké hygienické
standardy a estetické požadavky.
Všechny tyto práce zatím probíhají a
předpokládané datum otevření pro
veřejnost je 1. 8. 2020.
Nový byt z prostoru bývalé pošty,
č.p. 154
Z prostoru bývalé pošty jsme se
rozhodli vybudovat malometrážní byt,
nyní
se
zpracovává
projektová
dokumentace a vyřizuje se stavební
povolení.
Hasičská zbrojnice
V současné době pokračují práce na
nové hasičské zbrojnici a sběrném
dvoře
v
areálu
bývalého
JZD.
Momentálně nejsou vypsány žádné
vhodné dotační tituly a jednáme o
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dočerpání úvěru na tuto akci. Cílem
obce je v letošním roce zastřešit tuto
stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám
vlivem povětrnostních podmínek.
Změna č.1 ÚP Štáblovice
Práce na změně č.1 územního plánu
Štáblovice započaly v roce 2018 na
základě požadavků občanů a záměru
obce Štáblovice. V současné době byl
návrh změny č. 1 Územního plánu
Štáblovice předložen k projednání na
zasedání zastupitelstva obce dne 22. 6.
2020. Následně zpracovatelka změny
č. 1 Ing. arch. Helga Kozelská vyhotoví
tzv. úplné znění Územního plánu
Štáblovice po jeho změně. Toto úplné
znění včetně samotné změny č. 1 se
následně doručí veřejnou vyhláškou,
která bude umístěna na úředních
deskách obce. 15 dnem po vyvěšení
této veřejné vyhlášky, nabude změna
č. 1 účinnosti a bude se podle ní moci
rozhodovat v území.
VODA VE ŠTÁBLOVICÍCH
Vodojem Benkovice
Obec Štáblovice vlastní vodojem v
Benkovicích,
který
slouží
jako
rezervoár pitné vody jak pro obec
Štáblovice, tak pro obec Benkovice.
Tento vodojem měla doposud v
pronájmu
ﬁrma
Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Z
důvodu větší samostatnosti a kontroly
nad svým majetkem se obec rozhodla
ukončit nájemní smlouvu a tento
vodojem provozovat ve své režii. K 31. 5.
2020 se obec Štáblovice dohodla na
ukončení
nájemní
smlouvy
se
společností SmVaK. Dále zde v rámci
modernizace vodojemu byla instalována
telemetrická stanice, která celý chod
vodojemu řídí a přenáší nám informace
o jejím provozu na internet. Tím, že
budeme
mít
provoz
vodojemu
Benkovice pod kontrolou, bude pro nás
snazší napojit a provozovat i nový vrt na
Vendelíně.
Vrt Vendelín
V letošním roce pokračovaly práce na
zprovoznění vrtu Vendelín. Jelikož
výsledky rozborů vzorků vody z vrtu

15 |Zpravodaj obce Štáblovice

Vendelín
obsahovaly
nadlimitní
množství pesticidů, i letos pokračovaly
práce na odstranění tohoto problému.
Okolí vrtu bylo opatřeno drenáží, aby
nedocházelo k natékání povrchových
vod do vrtu a dále bylo prováděno
systematické čerpání za účelem snížení
množství nebezpečných látek pod
stanovený limit.
Výsledkem tohoto úsilí bylo, že poslední
rozbor vzorků z tohoto vrtu ve všech
parametrech vyhověl normám pro
pitnou vodu a v následujícím období
může být přistoupeno ke stavebním a
technologickým úpravám směřujícím ke
kolaudaci stavby. Po udělení povolení
vodoprávního
úřadu
k
odběru
podzemních vod z tohoto vrtu
předpokládáme,
že
bude
obec
zásobována cca 20 m3 vody denně, a
tím snížíme závislost na dodávkách vody
nakupované.
Vodovod na Lipině
Jelikož je dlouhodobě situace se
zásobováním
vodou
neuspokojivá,
oslovila obec projekční kancelář s
požadavkem na vypracování projektu na
rekonstrukci a obnovu zdrojů pitné vody
pro tento vodovod.
V závěru loňského byl proveden
průzkumný vrt v oblasti obecního lesa
Štáblovice, kde byl nalezen zdroj a
předpokládá se, že zde bude také
přesunuta úpravna pitné vody a menší
vodojem.
Cílem těchto kroků je získat objem vody
pro obec Lipina v požadovaném
množství a kvalitě.
V
současné
době
vypracování projektu a
stavebního povolení.

očekáváme
následného

Výsledky rozborů vzorků vody z nového
vrtu nevyhověly v ukazateli AOX, a proto
nás čekají ještě další kroky, aby tato
hodnota byla snížena.
KČOV
Máme
zpracovanou
studii
na
intenziﬁkaci stávající KČOV a v konečné

fázi
je
nyní
zpracování
studie
„Zhodnocení využitelnosti mobilní ČOV a
porovnání se stávající KČOV“. Na základě
těchto
studií
zastupitelstvo
obce
rozhodne o jejím dalším využití.
Rekonstrukce vodní nádrže
Ve věci rekonstrukce vodní nádrže
bychom Vás chtěli informovat, že je ve
ﬁnální fázi zpracování „Technickoekonomická
studie
proveditelnosti
opravy vodní nádrže Štáblovice“, která
nám ukáže co dál s naší vodní nádrží. O
dalším průběhu budete i nadále
informováni.

PLYNOVOD ZÁHUMENÍ
V letošním roce pokračovaly práce na
zprovoznění a následné kolaudaci
plynovodu Záhumení. Byly provedeny
výkopové práce za účelem nalezení
koncových částí tohoto vedení. Dále byla
provedena ﬁrmou Intergasservis Opava
s.r.o. tlaková zkouška. Následně bylo
odebráno cca 2 m potrubí, které bylo
zasláno do akreditované laboratoře za
účelem provedení testů, zda toto
potrubí i po tolika letech splňuje
požadavky
na
připojení
plynové
soustavy.
Všechny tyto testy ukázaly, že je potrubí
v pořádku a můžeme tedy přistoupit k
dalším krokům při zprovozňování. Tyto
kroky budou provedeny po vypracování
projektu projekční kanceláří a dosažení
patřičných povolení. I nadále platí, že
prvních 5 zájemců o plynové přípojky v
této lokalitě je budou mít zdarma v
rámci provedení celého projektu.
Zastupitelstvo obce

STŘÍPKY Z HISTORIE
V minulém čísle Zpravodaje obce
Štáblovice jsme se na tomto místě
věnovali úvodu do této rubriky, která by
měla vám, čtenářům a občanům
Štáblovic, přinášet zajímavé informace
z historie vaší domovské obce. V tomto
čísle
bychom
rádi
pokračovali
zajímavostmi z nejstaršího období
štáblovických dějin – tedy středověkým
vývojem obce a osudy jejích obyvatel, a
to na základě těch střípků z popisu
událostí, které se nám z oněch dob
zachovaly.
Štáblovice se nacházejí v úrodném
pásmu v okolí města Opavy. Zdejší
příznivé klimatické poměry vytvářely
dobré podmínky pro slovanské osídlení
oblasti zřejmě již v době středo- a
mladohradištní, tedy možná již před
rokem 1000, pravděpodobně v období
předcházejícím 12. století.
Ostatně v sousedním Slavkově a Oticích
je na základě archeologických nálezů
takové osídlení doloženo a lze tedy
předpokládat, že nejinak tomu mohlo
být i v případě osídlení na katastru
dnešních Štáblovic.
Zdejší osady byly součástí holasické
kastelánie, čili jakéhosi územního
obvodu kolem stanoveného centra,
hradu, v tomto případě umístěného
v Holasovicích, ze kterého bylo příslušné
území spravováno. Holasická kastelánie
byla zhruba až do 80. let 12. století
součástí státního celku pod vládou
polského rodu Piastovců.
Někdy na přelomu 70. a 80. let 12. století
využili
čeští
Přemyslovci
(pravděpodobně budoucí král Přemysl
Otakar I.) příhodné situace, jejich
vojenská družina překročila hranici
s polským státním útvarem, obsadila
oblast celé nebo téměř celé holasické
kastelánie a přičlenila ji do přemyslovské
sféry vlivu. Zároveň byly zabrány církevní
desátky dosud z této oblasti odváděné
vratislavskému biskupství, a tak byla
přetržena církevní příslušnost holasické
kastelánie k této diecézi. Nejpozději
v roce 1201 vytvořil tehdy už český král
Přemysl Otakar I. z původní kastelánie

holasickou provincii a téhož roku
věnoval desátky ze všech vsí Holasicka
ve výši 6 denárů z popluží olomouckému
biskupství. Církevní příslušnost bývalého
piastovského Holasicka k olomoucké
diecézi byla potvrzena akceptancí
papeže Řehoře IX. až v roce 1229.
Někdy mezi roky 1225-1238 postoupili
vládnoucí Přemyslovci olomouckému
biskupství protáhlý újezd se střediskem
v Jaktaři u Opavy, rozkládající se podél
zemské cesty z Opavy do Olomouce na
středním toku říčky Hvozdnice. Součástí
tohoto újezdu byla i osada na místě
Štáblovic, která se tak spolu se
sousedními vesnicemi stala církevním
majetkem. V jakém stavu nebo rozsahu
se v té době ves Štáblovice nacházela,
nevíme jistě.
Pravděpodobně se na zdejším osídlení
odrazily následky bojů ještě z konce
12. století. Nelze vyloučit, že byla ves i
pustá. Zhruba ve 2. čtvrtině 13. století se
poměry v oblasti konsolidovaly a bylo
také obnovováno osídlení. Tato obnova
se již nesla v duchu tehdejších
moderních trendů a přinesla výhodnější
organizaci
polností
a
celkovou
urbanizaci sídliště. Osada byla nově
rozměřena jako tzv. návesní ves. To
znamená, že centrem vsi byla náves,
v tomto případě podlouhlá a sledující
drobný vodní tok probíhající osadou
v severojižním směru.
Po okrajích návsi byly blízko sebe
situovány
jednotlivé
zemědělské
usedlosti (v počtu asi dvaceti), na které
v zadní části navazovaly k nim příslušející
polnosti. Toto založení v půdorysu
připomínající tvar podkovy je ve
Štáblovicích patrné dodnes, i když bylo
časem lehce znečitelněno pozdější
zástavbou na místě původní návsi. Ruku
v ruce s novou organizací vsi byly
zavedeny i nové právní zvyklosti, byl
kladen větší důraz na úlohu peněz,
periodické platy a daňové odvody.
Z držav olomouckého biskupství na
území pozdějšího opavského knížectví
se vyvinuly tzv. moravské enklávy, které
sice geograﬁcky náležely ke Slezsku, ale

samosprávně byly řízeny z Moravy.
Kromě Štáblovic jimi byly např. Slavkov,
Jaktař,
Deštné,
Hořejší
Kunčice,
Litultovice, Uhlířov, Dolní Životice a další
vsi na Osoblažsku a Ketřsku. Tyto državy
nespravovali
olomoučtí
biskupové
přímo, ale udělovali je tzv. v léno
osobám šlechtického původu (tzv.
leníkům, manům neboli vazalům).
Z lenního vztahu vyplývaly pro leníka
určité povinnosti k lennímu pánovi, v
tomto případě olomouckému biskupovi,
např. složení lenní přísahy, vojenská a
dvorská služba, odvod berní a činží.
Tento lenní systém vybudovaný za
olomouckého biskupa Brunona ze
Schauenburku ve 2. polovině 13. století
přetrval až do roku 1869, kdy zanikl. Po
dobu zhruba 600 let tedy byly Štáblovice
lénem olomouckého biskupství.
Tehdejší ves Štáblovice neměla vlastní
farnost ani svatostánek, ale byla
součástí poměrně rozsáhlé jaktařské
farnosti. V Jaktaři byl ještě před
polovinou 13. století vystavěn kostel a
olomoucký biskup k němu přidělil i
faráře. Štáblovičtí tedy navštěvovali
kostel v Jaktaři a ve věcech víry a
církevních úkonů se obraceli na
tamějšího faráře. Církevní desátky i
případné
poplatky
za
jednotlivé
vyžádané úkony platili jaktařské farnosti.
Původní název vsi Štáblovice má zřejmě
slovanský původ, starší analogii lze
spatřovat ve vsi Stabłowice v těsné
blízkosti polské Vratislavi, a zřejmě byl
odvozen od osobního jména Stéblo,
které se vyskytovalo v okolí Krnova ještě
v 15. století. Tento výklad původu názvu
vsi souzní s představou o existenci
osídlení na katastru Štáblovic už v době
piastovské.
Po rekolonizaci vsi se začaly vyskytovat i
německé ekvivalenty názvu Štáblovic
jako Stebilsdorf nebo Stabendorf, které
měly odkazovat na původ názvu vsi ve
jménu Stabil, což měla být osoba, která
ves
Štáblovice
založila
během
kolonizačního
úsilí
za
doby
olomouckého
biskupa
Bruna
ze
Schauenburku.
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kdekoliv, byla zdejší ves během staletí
označována mnoha variantami svého
názvu; po druhé světové válce je už ale
„stabilně“ nazývána Štáblovice.

Universitatis Silesianae Opaviensis 3, 1997,
s. 34-43.

Veronika Marková
Zdroj:
Prix, Dalibor: Kostel sv. Mikuláše ve
Štáblovicích. Opava 2003.
Wihoda, Martin: Přemyslovská expanze v
Horním Slezsku a vznik holasické
provincie. Acta historica et museologica

Tzv. moravské enklávy ve Slezsku jihozápadně od Opavy. Pokus o schematickou rekonstrukci rozsahu a stavu osídlení ve 14. století. Tečkovaně vyznačen
rozsah původní jaktařské farnosti. Kresba: Dalibor Prix. Upraveno (VM). Zdroj: Prix, Dalibor: Kostel sv. Vavřince ve Štáblovicích, Opava 2003, s. 12.
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RYBOLOV PRO MLÁDEŽ
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OZNÁMENÍ
POŠTA PARTNER ŠTÁBLOVICE
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, že od dubna 2020 došlo ke změnám v OTEVÍRACÍCH HODINÁCH PRO VEŘEJNOST
na pobočce Pošty Partner ve Štáblovicích v budově Obecního úřadu Štáblovice:
PONDĚLÍ:
8:00 – 10:00
14:00 – 16:30
ÚTERÝ:
8:00 – 10:00
STŘEDA:
8:00 – 10:00
14:00 – 16:30
ČTVRTEK:
8:00 – 10:00
PÁTEK:
8:00 – 10:00
Nové kontaktní telefonní číslo pro pobočku POŠTA PARTNER ŠTÁBLOVICE je: + 420 737 315 960
Po stanovených hodinách je možné podávat zapsané zásilky na poště: OPAVA 1, ul. U FORTNY 49/10, 746 01
OBVODNÍ LÉKAŘ
Praktik-Cihlářová, s.r.o. Otice, Hlavní 1, 747 81 informuje o termínech dovolené:
6.7 – 10.7.2020
27.7. – 7.8.2020
26.8. – 3.9.2020
V případě dovolené zastupuje MUDr. Šváb v ordinacích v Litultovicích a Jakartovicích.
Aktuální informace najdete na webových stránkách: http://praktik-cihlarova.cz/
TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
Informace Technických služeb Opava ke stížnosti občanů ve věci zničených popelnic.
Zaměstnanci TS musí dle sdělení s popelnicemi při výsypu přiklepnout, aby odpad vypadl. Pokud přesto dojde k poškození,
obraťte se na pracovnice OÚ, které o tom informují pověřeného pracovníka Technických služeb. Nedoporučujeme občanům,
kteří mají 240 l nádoby, aby do nich sypali velké množství popela, protože v důsledku přetížení dochází k praskání lemu
popelnice.
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Od 1. 6. 2020 je pro kontakt s obecním úřadem zřízena nová emailová adresa, a to: urad@obecstablovice.cz

OTEVÍRACÍ DOBY
ZÁMECKÁ RESTAURACE
Pondělí až čtvrtek
uzavřeno;
Pátek a sobota
uzavřeno z důvodu konání svateb a soukromých akcí;
Neděle
otevřeno 10:00 až 22:00.
RYBÁŘSKÁ BAŠTA
Pondělí až čtvrtek
Pátek
Sobota

uzavřeno;
otevřeno 17:00 až 23:00;
otevřeno 17:00 až 22:00.

Tato provozní doba platí jak u Zámecké restaurace, tak u rybářské Bašty po dobu sezóny, tedy od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020.
O výjimkách z této provozní doby u obou objektů (Karmaš apod.), budou občané informováni prostřednictvím webových stránek
a facebooku naší společnosti, popř. webových stránek a facebooku obce Štáblovice.
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VÝZVA K ZÁMKU VE ŠTÁBLOVICÍCH
V dohledné době připravujeme otevření zámku ve Štáblovicích pro veřejnost. V tuto chvíli jsou v plném proudu práce na
vytvoření prohlídkového okruhu, který by měl návštěvníky seznámit jak s historií samotného zámku, tak s osudem jeho majitelů
a obyvatel. Pro dotvoření tohoto prohlídkového okruhu bychom velmi ocenili, pokud byste vy, štáblovičtí občané, mohli být
našemu snažení nápomocni.
Pokud byste měli nějaké fotograﬁe, dokumenty nebo i předměty spjaté se štáblovickým zámkem nebo jeho šlechtickými držiteli
a byli byste ochotni je pro potřeby vytvoření prohlídkového okruhu poskytnout (nechat fotograﬁcky zdokumentovat, zapůjčit
nebo darovat – lze se dohodnout na nějaké formě náhrady), můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese zamek@stablovice.cz
nebo na telefonu +420 602 530 831.
Vězte, že při historickém bádání není malých a nedůležitých věcí, vše může být součástí historického vyprávění.
Předem děkujeme za jakýkoliv poskytnutý materiál.
Přesný termín otevření zámku i další doprovodné informace budou oznámeny na webové stránce http://www.stablovice.cz/.
Již nyní se těšíme, až vás budeme moci v prostorách zámku přivítat!

HVOZDNICKÝ EXPRES
Vlaková linka Hvozdnický expres vstoupil již do své 7. sezóny provozu. V pátek 29. 5. 2020 vyjel podle svého platného jízdního
řádu, který zde pro vás občany uveřejňujeme. Jezdí se ve známém denním a časovém rozložení, tedy jeden pár v pátek a tři páry
v sobotu, neděli a státem uznané svátky od 29. 5. do 28. 9. 2020. Přijměte také pozvání na akce mikroregionu Hvozdnice, jejichž
seznam najdete v přiložené pozvánce.
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TŘÍDENÍ ODPADU
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INZERCE
INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ
Firma BNET Internet poskytovatel internetového připojení, nově v naší obci nabízí nové, rychlejší a levnější internetové tarify
od 220 Kč/měsíčně. Nejlevnější internetovou televizi za 70,- Kč/měsíčně, která Vám vyřeší situaci s přechodem na DVB-T2. Pro
bližší info volejte 777 665 080, nebo navštivte internetové stránky ﬁrmy BNET Internet.

ODVOZ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Obec Štáblovice nabízí za odvoz palivové dříví z vykácené lipové aleje v lokalitě
Skalka. Zájemci, hlaste se prosím na obecním úřadě.
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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.
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@obecstablovice.cz
STAROSTA:
Ing. Tomáš Vavrečka
MÍSTOSTAROSTA:
MVDr. Pavel Pokorný
MÍSTOSTAROSTA:
Pavel Kocián st.

