
www.obecstablovice.cz Léto 2017

Obsah čísla

• Úvodní slovo

• Zastupitelstvo obce

• ZŠ a MŠ Melč

• Oslavenci

• Fotbalový klub

• Zahradkáři

• Mysl ivci

• Vítání občánků

• Farní úřad

• Hasiči

• Tenisový klub

• Sokol

• Železnice

Rybařská bašta prošla na jaře rekonstrukcí

Úvodní slovo

Zastupitelstvo obce

Vážení spoluobčané,
věřím, že jste nepodlehli vlivům
marnivého léta a vaše nálada je
konstantně slunečná, zejména díky
dovoleným, poznáváním nových,
zajímavých míst a setkávání s přáteli
a kamarády během letních dnů.
Pokud přece jen máte nějaké chmury
na své duši, snad vám je rozptýlí
čtení našeho zpravodaje.

Aby se naše obec stala opravdu
příjemným a milým místem k bydlení
či návštěvě, musí udělat starosta,

obecní zastupitelstvo a zaměstnanci
obce ještě mnoho práce. Ovšem již
nyní můžeme udělat něco my sami.
Děkuji proto všem, kteří se starají o
prostranství před domy, kteří se
zajímají o dění v obci a přinášejí nové
nápady a inspirace.

Pro děti, studenty, ale i rodiče,
babičky, dědečky, prababičky a
pradědečky začaly prázdniny, čas
odpočinku, táborů, dovolených,
nevšedních zážitků, ale také
povinností při hlídání ratolestí.

Chtěl bych proto Vám všem popřát,
ať si tyto společné krásné letní dny ve
zdraví pořádně užijeme.

Snad nejen tato zpráva v našem
zpravodaji je pro Vás příjemným
sdělením. Jistě v něm naleznete
spoustu dobrých informací. Věřme, že
pořád svítá na lepší časy a budete tak
mít důvod, pokud jste tak již
neučinili, „přeladit na slunečno“.

Starosta obce

V letošním roce proběhla tři veřejná
jednání zastupitelstva a to v měsících
únor, duben a červenec 2017.

Z nejdůležitějších bodů jednání:
· Vyhodnocení inventur za rok 2016
a schválení závěrečné inventarizační
zprávy · Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ
Melč na rok 2017 · Poskytnutí dotace
SK Štáblovice na provoz a činnost
mužů a mládeže · Poskytnutí dotace
TK Štáblovice na provoz, činnost a
dokončení rekonstrukce tenisových
kurtů · Rozpočtové opatření č.1/2017
ve výši 756 000 a č.2/2017 ve výši 50
000 Kč · Závěrečný účet obce a účetní
uzávěrku za rok 2016 a Zprávu o
výsledku hospodaření obce za rok
2016 · Zrušení nedobytných

pohledávek za období let 2009‐2012
· Schválilo úhradu podílu na provoz
Hvozdnického expresu na 10 let ·
Uzavření nové Pachtovní smlouvy se
ZP Otice a.s., obhospodařující obecní
pozemky · Uzavření smlouvu o ztrátě
dopravní obslužnosti na území MSK
veřejnou linkovou dopravou na rok
2017 · Rozpočtové opatření č.3/2017
ve výši 500 000 Kč · Prodloužení
pronájmu vodojemu s firmou SmVaK
na Hůrce v Benkovicích do konce
roku 2017.

Ve spolupráci se zadavatelem
Městem Opava a s firmou Atelier
Koben, se podařilo dokončit
zpracování nového územního plánu
obce Štáblovice a následně jsme

vydali Obecně závazné vyhlášky obce
Štáblovice č.1/2017 a č.2/2017 a tím
schválili nový územní plán obce
Štáblovice.

Jak jistě víte, rozhodli jsme, že
ponecháme Rybářskou baštu a obecní
rybník v hospodaření obce. Následně
jsme začali rybářskou baštu a její
okolí rekonstruovat, dovybavovat a
připravovat na znovuotevření.

To se povedlo začátkem června a od
té doby ji mohou naši spoluobčané,
ale i ostatní návštěvníci či turisté
využívat.

Čeká nás ještě zastřešení přístřešku
pro hudební produkci, dokončení



Zatímco kalendářní rok má za sebou
první poločas, rok školní je už ve
svém cíli, což je jistě vhodná
příležitost k jeho bilancování.

Mateřská škola a základní škola ve
Štáblovicích jsou v mnoha věcech
školami jedinečnými a mezi jejich
přednosti bezesporu patří laskavá a
rodinná atmosféra a celá řada
společných akcí jak pro děti školy
mateřské, tak pro žáky školy
základní. Nejinak tomu bylo i
v uplynulém pololetí školního roku
2016/17 a připomeňme si ty
nejvýraznější aktivity.

Za zmínku jistě stojí rozšíření
programu MISP – Masáže do škol, a to
z přízemí mateřské školy nahoru do
patra mezi žáky základní školy a
školní družiny. Je zřejmé, že tato
časově nenáročná aktivita je
nesmírně důležitá pro prevenci
sociálně patologických jevů, ba co víc,
vytváří mezi dětmi harmonii,
otevřenost, slušnost, soulad a
vyrovnanost.

Obrovská síla prosociálního cítění
dětí, žáků a jejich rodičů byla znát
v zapojení do sběrových aktivit.
Kromě obvyklých důvodů děti a žáci
sbírali plastové vršky s cílem pomoci
konkrétní osobě, a to malému chlapci
Matyáši Tazbirkovi při léčbě v lázních
Klimkovice.

Další společnou a tradiční akcí pro
děti a žáky byl v jarních měsících
plavecký výcvik a veřejné vystoupení
pro rodiče Den pro mou mámu.

Dalšími akcemi, kde se děti a žáci
prezentovali, byla vystoupení pro
důchodce, vítání občánků nebo 2.
setkání občanů a obcí Mikroregionu

Hvozdnice. Provázanost obou škol se
promítala i do vzdělávacího procesu.

Asi nejušlechtilejší propojení bylo
v rámci celoročního projektu „Celé
Česko čte dětem“, kdy byla
realizována výstava dětských knih
v mateřské škole. Děti měly možnost
si knihu kamaráda půjčit,
prohlédnout, „číst dle obrázků“,
rozlišovat tvary písmen. Následně
žáci 4. ročníku sami četli před spaním
pohádku malým kamarádům.

Pro děti a žáky byla s velikým
přispěním rodičů zorganizována celá
řada kulturních, výchovných,
sportovních a relaxačních akcí
(Hasík, Kelímkománie, mobilní
planetárium, cyklistický závod,
beseda s myslivcem), stejně tak se
zapojili do řady soutěží, především
výtvarných a sportovních (Požární
ochrana očima dětí, Lidice, Vánoční
laťka, Sportovní hry mateřských
škol).

Neopomnělo se ani na akce spojené
s tradicemi venkova, především ve
spojitosti s oslavami svátků jara

(Netradiční masopustní týden).

Asi poslední charakteristikou
uplynulého školního roku je realizace
projektu Škola místem podpory a
kvalitního vzdělání, díky kterému se
dětem do školní družiny dostalo
nadstandardního vybavení v podobě
deskových a logických her, kterým se
po celý rok věnovaly v rámci
zájmového útvaru Klub zábavné
logiky a deskových her.

Ani škola mateřská nepřišla zkrátka.
Pro rodiče dětí byla zorganizována
tematická setkání rodičů dětí
s odborníkem. Ta proběhnuvší se
týkala školní zralosti a řečových
dovedností dětí .předškolního věku.
Téma posledního setkání bude
známo na podzim. Letošní školní rok
se loučíme s šesti žáky 4. ročníku,
abychom v novém školním roce, 4.
září 2017, přivítali v základní škole 7
prvňáčků, zatímco do mateřské školy
nastoupí úplně prvně 10 nových dětí.

Nyní jsou však před námi 2 měsíce
zasloužených letních prázdnin. Nechť
jsou zality sluncem, pohodou, klidem
a společně strávenými chvílemi
s těmi nejbližšími.

Konečně vyslovujeme veliké díky
Obecnímu úřadu ve Štáblovicích za
celoroční podporu a spolupráci a
všem rodičům, kteří nám pomohli při
celoroční organizaci školních akcí.

Karin Lhotská, vedoucí učitelka
mateřské školy Štáblovice

Mgr. Lenka Rychlá, vedoucí učitelka
základní školy Štáblovice

vydláždění příjezdové komunikace a
nakonec doplnění dětského hřiště.
Chtěli bychom to zvládnout do
našeho Karmáše, který proběhne od
11. do 13. srpna 2017. Tímto Vás
zveme na posezení v novém
prostředí rybářské bašty se svou
rodinnou, známými nebo přáteli.

Na jaře jsme nakoupili násadu do
Obecního rybníka, před časem začal
prodej povolenek a na podzim
proběhne již tradiční obecní výlov. O
jeho provoz a prodej povolenek se
nám stará p. Lumír Vavrečka, patří
mu za to poděkování.

Dokončujeme zprovoznění vrtu na
Vendelíně a momentálně probíhá
jeho zkušební provoz, pak musíme
ještě dotáhnou jeho zkolaudování a
tím i snížení obecních nákladů na
pitnou vodu.

Co se týče nedostatku a úbytku
spodní vody v naší republice jste
určitě všichni informováni ze
sdělovacích prostředků. Všichni víme,
že tu panuje již několik let velké
suchu a srážek celoročně ubývá.
Proto Vás žádáme, abyste pitnou
vodou z obecního vodovodu jak ve
Štáblovicích, tak i na Lipině šetřili a
nepoužívali ji na polívání zahrádek a

napouštění bazénů. Pak na to doplatí
i ostatní, když následkem velkého
odběru dojde k poruše nebo výpadku
dodávky pitné vody.

Doporučujeme všem občanům si
nachytat dešťovou vodu do nádrží a
pak ji používat k účelům polívání
zahrádek, trávníků a podobně. Také
byl vyhlášen i dotační program pro
občany na vybudování těchto nádrží.

Letos byla opětovně podána žádost
o dotaci na Hasičárnu a separační
dvůr v areálu bývalého zemědělského
družstva a zadali jsme ve spolupráci s
firmou JK Grant s.r.o., zpracování
výběrového řízení na tyto akce.

Dále byla podána dotace na nákup
nového malého nákladního vozidla „
Multikáry“, ta stávající je vzhledem
ke svému věku často v poruše.

Čekáme také na vyhlášení dotačního
titulu na odkup drtícího stroje, který
používáme na naší kompostárně a
stále ho máme v pronájmu.

Proběhlo odkoupení bývalé prodejny
Jednoty a čekáme na možné dotační
tituly , které by měly být vyhlášeny v
letních měsících, abychom mohli
zadat zpracování projektu dle

vyhlášených dotačních titulů.

Jednání okolo chodníků stále probíhá
a poslední schůzka proběhla dne 18.
7. 2017, snad se ledy pohnuly a tím
dojde i k dokončení úseku chodníku
kolem kostela a vybudování
přechodu pro chodce u ZŠ a MŠ .

Taky chceme poděkovat všem
zaměstnancům obce, zvlášť paní
Jaroslavě Němcové a panu Alojsi
Cahelovi, kteří skončili pracovní
poměr, za jejich každodenní práci
zajišťující provoz a chod naší obce.

Nakonec bychom chtěli informovat
a pozvat všechny občany na Den
obce, který se uskuteční v sobotu 2.
září 2017 na fotbalovém hřišti SK
Štáblovice, tuto akci připravujeme se
všemi složkami v obci .

Na závěr přejeme všem našim
spoluobčanům ze Štáblovic,
Štáblovického mlýna, Lipiny a
Vendelína v této době krásného
letního počasí, prázdnin a
dovolených, dopřát si trochu pohody,
klidu a odpočinku v blízkosti svých
nejbližších .

Zastupitelstvo obce

Základní škola a mateřská škola Melč
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Český zahradkářský svazOslavenci
Za první půlrok tohoto roku předal
OÚ ve Štáblovicích 28 gratulací našim
jubilantům, z toho bylo 7 písemných
gratulací, 21 občanů bylo osobně
navštíveno. Zástupci OÚ předali
písemnou gratulaci, finanční dárek a
malou pozornost.

50 let ‐ 3 oslavenci
60 let ‐ 9 oslavenců
65 let ‐ 4 oslavenci
70 let ‐ 4 oslavenci
75 let ‐ 1 oslavenkyně

80 let ‐ 3 oslavenci
85 let ‐ 1 oslavenci
88 let ‐ 2 oslavenci
89 let ‐ 1 oslavenkyně

Krásné životní jubileum oslavil i náš
starosta pan Jiří Hoblík, chceme mu
proto poděkovat za to, co vše pro naši
obec stále dělá a do dalších let mu
popřát pevné zdraví, hodně štěstí a
lásky.

V lednu letošního roku oslavili

diamantovou svatbu manželé Zdeňka
a Miroslav Chlachulovi, po šedesáti
letech manželství dobře víte, že život
je občas stejně tvrdý jako diamant,
ale zároveň plný báječných
okamžiků, do dalších společných let
života jim přejeme mnoho zdraví a
spokojenosti.

Všem našim jubilantům ještě jednou
přejeme mnoho štěstí, zdraví a
životního elánu do dalších let v naší
obci.

V měsíci únoru jsme uspořádali
tradiční Zahrádkářský ples. Pestrá a
bohatá tombola, příjemná nálada,
krásné prostředí byla zárukou hojné
účasti.

Pro velký zájem v minulém roce jsme
uspořádali pro své členy,
spoluobčany, ale i ostatní zájemce z

okolních obcí přednášku „Aranžování
květin‐velikonoce 2017“. Velice nás
překvapila hojná účast (většinou
ženy) na této inspirativní přednášce.

Na jaře v naší obci proběhla akce
zvaná „Uklízíme Česko‐obce“. Této
akce se zúčastnilo asi 20 mladších
členů, kteří provedli sběr odpadků v

okolí obce, např. z příkop u cesty.
Každoročně provádíme stříhání tújí
kolem hřbitovní zdi.

V loňském roce byl založen kroužek „
Mladý zahrádkář“, který je velmi
aktivní pod vedením našich mladých
členů sl. Kristýny Vítkové, p. Jiřiny
Benešové, sl. Petry Vyhlídalové, Jana
Jaška ml. Děti pracují na záhoncích ve
farní zahradě a jsou nadšeni z
každého pěstitelského úspěchu ( setí
ředkviček, hrášku, mrkve, tvoření
herbáře atd.). Děti se věnují této
činnosti s citem a láskou sobě vlastní.

Nabýváme dojmu, že nám vyrůstají
další naši zástupci. Přejeme jim
trpělivost a vytrvalost v jejich dalším
nadšení a snažení. Náš zahrádkářský
svaz se bude také podílet na
přípravách akce „Den obce“, který
proběhne v měsíci září 2017.

Věra Jašková

Fotbalový klub

Muži Sk Štáblovice
V pořadí již devátou sezónu odehráli
muži Sk Štáblovice. S 91 vstřelenými
a 65 obdrženými góly jsme se
umístili v kvalitně obsazené III.B
třídě na konečném pátém místě.

Nejvíce nás mrzí, že kdysi „nedobytná
tvrz“ v podobě domácího prostředí,
se podařila týmům z okolních vesnic
párkrát „vyloupit“. Na druhou stranu
jsme body pravidelně přiváželi
z hřišť soupeřů.

Momentálně nabíráme fyzickou
kondici pod vedením trenéra Jana
Mařádka, který rád praktikuje
výběhy do okolních lesů a kopců.
Tréninky probíhají každé úterý a
čtvrtek od 18:00 hod.

První prověrkou na další ročník, pro
Sk Štáblovice jubilejní desátý, bude
zápas prvního kola „O pohár města
Opavy“ a to v neděli 23. 7. 2017 od
17:00 hod proti týmu z Holasovic.

Sezóna 2017/2018 bude zahájena
domácím zápasem s týmem Budišova
n. Budišovkou „B“ v sobotu dne 12. 8.
2017 od 16:00 hod.

Starší žáci Sk Štáblovice

Velkého úspěchu dosáhl tým starších
žáku, který se ve své třetí sezoně
umístil na krásném 2. místě v okresní
soutěži. V současné době chodí na
tréninky 25 dětí, což se v dnešní
době, kdy děti zajímají hlavně

počítače a tablety jeví jako úspěch.

Za tři roky se nám podařilo vytvořit
jednu z nejlepších dětských základen
pro fotbal v okolí. O rozpisu zápasů
mužského a žákovského týmu Vás
budeme informovat na stránkách
obce a v obecní vývěsce. Těšíme se na
Vaši podporu při domácích i
venkovních zápasech.

Nadace ČEZ SK Štáblovice
Sportovní klub Štáblovice uspěl s
žádostí o zaměstnanecký grant z
Nadace ČEZ, zaměřený na podporu
neziskových organizací v České
republice, na veřejně prospěšné
aktivity zaměřené na dětí a mládež.
Konkrétně na vybavení družstva
mladých fotbalistů získal SK
Štáblovice částku 30 000 Kč na
podporu mládežnického sportu v naší
obci. Přejme proto mladým
fotbalistům, ať je tento náročný sport
stále baví a aby úspěšně
reprezentovali naši obec.

Pavel Barteska a Milan Chovanec

.
V prvním čtvrtletí mysliveckého roku
2017, který všem myslivcům začíná
1. 4., se myslivci ze Štáblovic a
Uhlířova věnovali především údržbě
mysliveckých zařízení a péči o zvěř.
Po zimě bylo nutné vyčistit krmelce
od zbytků krmiva a okolí krmelců
vyvápnit. Předchází se tak šíření
parazitů, kteří mohou nepříznivě
ovlivnit zdravotní stav zvěře. Dále se
myslivci celoročně starají o slaniska,
aby zvěř měla neustálou možnost
dostat se k soli.

Jako každé jaro, tak i letos, se
myslivci podíleli na úklidu odpadků
na katastrálním území obce Uhlířova
spojeného s opékáním špekáčků. Dále
jsme v uhlířovských lesích postavili

.
jednu oplocenku proti škodám
způsobených zvěří. Budeme stavět
ještě jednu oplocenku a to ve druhé
polovině roku v lesích obce
Štáblovice.

Agentura ochrany přírody a krajiny
potvrdila mysliveckému spolku
příjem dotace na projekt „voda v
krajině“. Na jaře se nám tak podařilo
vytvořit jednu tůň. Jelikož
podmínkou Agentury bylo hloubit
tůně v období vegetačního klidu,
zbylé tři tůně budeme budovat až na
podzim.

Nekončící prací našich myslivců je
údržba a zvelebování myslivecké
chaty spojené s každotýdenním

sečením trávy v okolí chaty.

Co nás ještě čeká: ve druhé polovině
roku začíná doba lovu veškeré
spárkaté zvěře, v našem případě
především srnčí a černé. S velkým
zájmem budeme nadále sledovat
informace o šíření afrického moru
prasat, který může kdykoliv ovlivnit
jak naše myslivce, tak i vlastníky
honebních pozemků.

Členové mysliveckého spolku
Štáblovice – Uhlířov přejí všem
spoluobčanům krásné léto a dětem
příjemné prázdniny.

Tomáš Vavrečka

Myslivecký spolek Štáblovice Uhlířov
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Dne 26.3.2017 proběhlo v kulturním
domě ve Štáblovicích vítání nových
občánků.

Přivítali jsme: Petra Tošku, Jiřího
Davídka, Tobiáše Šmajstrlu, Terezu
Veverkovou, Annu Najsrovou, Šimona
Drašáka, Nelly Hulvovou, Evelínu
Mayerovou, Viktorii Michlíkovou,

Lukáše Černého a Terezu Pavlíkovou.

V krátkém úvodním proslovu je
pozdravila místostarostka obce paní
Marie Elblová a popřála jim krásné,
šťastné a radostné dětství.
Následoval kulturní program dětí ze
základní školy Štáblovice.

Nakonec rodiče stvrdili svým
podpisem slib o řádné výchově dětí
do pamětní knihy a děti dostaly od
obce pěkný dárek.

Vítání občánků bylo ukončeno
společným focením.

Marie Elblová

Vítání občánků

Tenisový klub
V březnu započaly dokončovací práce
na rekonstrukci kurtu č. 2 a hotovo
bylo již k 1. 4. 2017. Hraní však bylo
možné až o měsíc později pro
nastálou nepřízeň počasí. V květnu
proběhla Valná hromada klubu, kde
bylo rozhodnuto o pokračování
rekonstrukce i na kurtu č. 1 i za
stávajících horších finančních
podmínek.

Tato oprava proběhla a byla
ukončena do konce června. Aktuálně
probíhají dokončovací práce, aby i
druhý tenisový kurt byl opět
provozuchopný. Děkuji všem, kteří se
o rekonstrukci obou kurtů podíleli,
jak finančně, organizačně, různými
mechanizmy a také fyzicky při
brigádách.

Miloslav Havrlant

Farní úřad

Obec Štáblovice má svého patrona „
ochránce“. Je jím svatý Vavřinec,
jáhen a mučedník. Tomu je zasvěcen
zdejší kostel.

Na hlavním oltáři je obraz svatého
Vavřince, který namaloval nějaký
akademický malíř z Brna. Sv.
Vavřinec je vyobrazen v jáhenském
šatu a v levé ruce drží rošt. Dva
andělé mu kladou na hlavu
mučednickou korunu.

Rošt, který drží Světec v ruce je jeho
atributem, tj. symbolem, podle
kterého jej mezi jinými svatými
rozeznáme. Tento rošt se ve
zjednodušené podobě dostal i do
obecního znaku Štáblovic, kde ho
vidíme ve spodní části.

Současný hlavní oltář byl pro kostel
zhotoven až v roce 1899. Na oltáři,
který tam býval předtím, byl jiný
obraz sv. Vavřince, který byl
umělecky hodnotnější. V roce 1857
jej namaloval opavský malíř Johann
Nepomuk Manschgo.

Také na tomto obraze má sv.
Vavřinec při sobě kovový rošt. Tento
starší obraz se zachoval a visí vzadu
pod kůrem na severní straně. Pro
zajímavost dodávám, že sv. Vavřince
s roštem namaloval také na svou
fresku v Sixtinské kapli slavný
Michelangelo.

Protože je tedy svatý Vavřinec
patronem vesnice, připomínáme si jej
v polovině srpna. Tehdy tu máme

„karmáš“ a s tím spojené různé
oslavy. Také v našem kostele jsou
slavnostnější bohoslužby. Letos tyto
oslavy spadají na neděli 13. srpna.
Jsou zde dvě mše svaté.

Jedna již v 8:00 a ta slavnostní pak v
9:30 hod. Koncem měsíce srpna, v
neděli 27. srpna ve 14:00 hod. je pak
podobná slavnost zaměřená na
svatého pasáčka Vendelína v kapli na
Vendelíně.

Na všechny tyto slavnosti jste
srdečně zváni. Vendelín je možné
spojit s procházkou do přírody.

P. Rudolf Friedl, farář.

SDH Štáblovice pořádal v sobotu 13.
května 2017 Okrskovou soutěž na
místním fotbalovém hřišti. Své síly v
požárním sportu přijelo poměřit 10
sborů Dolnoživotského okrsku.

První místo získali hasiči z SDH
Uhlířov, kteří neměli v soutěži
konkurenci. Na druhém místě se
umístili hasiči z SDH Litultovice a
třetí místo obsadili hasiči z SDH Dolní
Životice. Přestože počasí této akci
příliš nepřálo, měla soutěž velmi

hojnou účast fanoušků.

SDH Štáblovice ve spolupráci se
zásahovou jednotkou a obecním
úřadem uspořádali 4. června 2017 již
tradiční smažení vajec, které spojili s
Dětským dnem.

Na této akci se spořádala smaženice
ze 100 vajec, děti si zasoutěžili v
soutěžích, které pro ně připravila
zásahová jednotka. Dětem se rozdaly
pamlsky a drobné ceny a akci opět,

jak již začíná být zvykem, překazil
silný liják. Náladu, však nikomu se
zúčastněných nezkazil. Občané se
více přitiskli k sobě a svorně si
poklábosili.

Výzva pro občany:
Občané se mohou obracet na místní
zásahovou jednotku v likvidaci
bodavého hmyzu. V případě potřeby
volejte na telefonní číslo 737 528 043
panu Liboru Vyhlídalovi.

Svaz dobrovolných hasičů Štáblovice



Dne 26.3.2017 proběhlo v kulturním
domě ve Štáblovicích vítání nových
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Přivítali jsme: Petra Tošku, Jiřího
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Veverkovou, Annu Najsrovou, Šimona
Drašáka, Nelly Hulvovou, Evelínu
Mayerovou, Viktorii Michlíkovou,

Lukáše Černého a Terezu Pavlíkovou.

V krátkém úvodním proslovu je
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Marie Elblová

Vítání občánků

Tenisový klub
V březnu započaly dokončovací práce
na rekonstrukci kurtu č. 2 a hotovo
bylo již k 1. 4. 2017. Hraní však bylo
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Miloslav Havrlant

Farní úřad
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Na všechny tyto slavnosti jste
srdečně zváni. Vendelín je možné
spojit s procházkou do přírody.

P. Rudolf Friedl, farář.
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OÚ ŠTÁBLOVICE

747 82 Štáblovice, č.p. 166
+420 553 669 041
urad_stablovice@seznam.cz

Starosta:
Jiří Hoblík / 602 720 913
Místostarosta:
Rostislav Jedlička / 724 135
848
Místostarosta:
Marie Elblová / 723 884 836

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

Pondělí (úřední den)
07:00 ‐ 14:00, 15:00 ‐ 17:00
Útery
07:00 ‐ 15:00
Středa (úřední den)
07:00 ‐ 14:00, 15:00 ‐ 17:00
Čtvrtek
07:00 ‐ 15:00
Pátek
08:00 ‐ 12:00

INFORMACE PRO OBČANY
Sběr plastů a svoz popelnic
Sběr plastů je každý pátek prováděn pracovníky
obce. Svoz popelnic provádějí Technické služby
každý lichý týden v úterý.
Vodné a stočné
Vodné a stočné se fakturuje 2x ročně. Opisy
vodoměrů jsou prováděny pracovníkem obce
koncem měsíce června a koncem prosince.
Poplatky 2016
Poplatek za svoz domovního odpadu 300 Kč/osoba.
Poplatek za psa ‐ majitel psa platí 100 Kč a za
každého dalšího psa 150 Kč. Důchodci platí 60 Kč a
za každého dalšího psa 90 Kč.

Pod záštitou Mikroregionu Hvozdnice
proběhlo 2. setkání občanů a obcí
spojené s oslavou 125. let železniční
tratě Opava ‐ Horní Benešov

Akce se konala v sobotu 27. května
2017 odpoledne od 14:00 hodin na
fotbalovém hřišti TJ Sokol ve
Slavkově.

Pro občany i hosty byl připraven
kulturní a zábavný program:
Bigbeatová skupina z Mikolajic,
vystoupení předškolat z MŠ Slavkov,

děti ze ZŠ Štáblovice, ochotníci z
Deštné, skupina Monteráčci ze ZŠ
Slavkov, Bohdanovské kopretiny a
ženy, Ženský pěvecký sbor Otice,
dechová hudba SDH Dolní Životice,
presentace MAS Opavsko, od 17:30
hodin zahraje DJ Lukáš Král ze
Slavkova.

Doprovodný program zpestřil:
Historický kolotoč pro děti, skákací
hrad, skluzavka, trampolína,
malování na tvář, malování figurek,
střelba z kuše a lukostřelba, cukrová

vata, ukázky místních řemeslníků,
výborné občerstvení od místních
sportovců a rybářů, slavkovské
koláče ze školní jídelny.

Příští rok se toto setkání občanů
Mikroregionu Hvozdnice uskuteční v
Oticích, všichni jste srdečně zváni.
Také můžete v tomto prázdninovém
čase využít jízdu Hvozdnickým
expresem a vzít své blízké na výlet
krásnou krajinou kolem řeky
Hvoznice.

Rostislav Jedlička

125 let provozu na železniční trati Opava Jakartovice Sv. Heřmanice

Tělocvičná jednota Sokol Štáblovice pořádala dne 28. května 2017
výlet na dřevěnou rozhlednu Ježník v Krnově, která leží na 558m
vysokém vrchu Vyhlídka. Naskytl se nám zajímavý pohled na město
Krnov, Cvilín, Šelenburk a široké okolí.

V sobotu 12. srpna proběhne turnaj v nohejbalu dvojic. Prezentace
od 13:30
Startovné 50 Kč za družstvo. Hrají dvoučlenné družstva systémem
každý s každým.

Milan Prejda

Tělocvična jednota Sokol Štáblovice

Editor: Jan Grohmann




