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Vážení spoluobčané,
s blížícím se  koncem  roku nastává  čas, 
kdy  se  můžeme  v  klidu  poohlédnout, 
zamyslet sami nad sebou, popřemýšlet a 
zhodnotit  svou  práci.  Mé  ohlédnutí  za 
rokem  2020  bych  rád  věnoval  s 
poděkováním  všem,  kteří  to  s  naší  obcí 
myslí  dobře  a  není  jim  lhostejný  její 
chod. Rok  2020  byl  rokem  složitým,  ale 
to je svým způsobem každý. 

Bohužel  se  letos  nemůžeme  osobně 
vidět na tradičních předvánočních akcích 

pořádaných obecním úřadem. 

Proto  vám  alespoň  touto  cestou  přeji 
krásné  prožití  vánočních  svátků, 
adventní  čas  plný  úsměvů  a  dobré 
nálady.  Tohoto  roku  bude  více  než  kdy 
jindy  platit  zásada:  konec  dobrý, 
všechno dobré.

Protože  Vánoce  jsou  především 
svátkem dětí,  přál bych si,  abychom my 
dospělí uměli přenést na naše nejmenší 
alespoň  v  čase  vánočním  kus  tolerance 

a  úcty,  na  kterou  dost  často 
zapomínáme v průběhu roku. 

Mnoho zdraví a osobních úspěchů v 
roce 2021 vám přeje Tomáš Vavrečka

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Podzim na základní škole
S  prvním  zářijovým  dnem  se  otevřely 
brány  školy  pro  sedm  nových  prvňáčků, 
dohromady  tedy  ve  školním  roce 
2020/21  máme  23  žáků.  Krátce  na  to 
jsme i přes veškerá opatření museli řešit 
nepříjemnosti  spojené  s  novým  šířením 
epidemie nemoci covid19. 

Celá  škola  byla  nucena  začátkem  října 
nastoupit  do  (naštěstí)  nedlouhé 
karantény,  během  které  si  žáci  i  učitelé 
vyzkoušeli  nové  komunikační  online 
prostředí  MS  Teams.  Pátý  říjnový  den 
byl  již ve znamení tradiční výuky, aby již 
od  14.  října  2020  byla  nařízením  vlády 
zakázána osobní přítomnost všech žáků 
ve  škole.  Žáci  i  učitelé  vybaveni 
nedávnými zkušenostmi s  lehkostí přešli 

na  povinný  způsob  distančního 
vzdělávání. 

Dle  upraveného  rozvrhu  jsme  se 
scházeli  v  menších  (ročníkových) 
skupinách,  abychom  měli  větší  prostor 
pro  vzájemnou  komunikaci,  vysvětlení  a 
procvičování  nového  učiva.  Žáci  po 
celou  dobu  pracovali  svědomitě  a  s 
nasazením, což se pozitivně odrazilo na 
plynulém  listopadovém  návratu  dětí  do 
škol.  Jsme  si  vědomi  toho,  že  za 
bezproblémovým  zvládnutím  stojí  i 
nemalá  pomoc  rodičů,  které  si  velmi 
vážíme, stejně jako jejich shovívavého a 
chápavého  postoje  při  řešení  situace, 
kdy  nad  celou  školou  byla  vyhlášena 
karanténa.

V  průběhu  krátkého  období  prezenční 
docházky  se  žáci  a  jejich  rodiče  zapojili 
do  podzimní  výzdoby  školy,  dále  žáci 
kreslili  obrázky  do  školního  kalendáře, 
vytvářeli  dílka  do  výtvarné  soutěže 
Barevný  podzim  a  zapojili  se  i  do 
výměnného  projektu  Záložka  do  knihy 
spojuje  školy.  Naopak  doba,  kdy  žáci 
nemohli  být  ve  škole,  byla  využita  k 
drobným  stavebním  úpravám  sborovny 
školy,  aby  také  pedagogové  školy  měli 
důstojné zázemí pro svou práci. Proběhl 
sběr  papíru  a  probíhá  sběr  kaštanů  a 
žaludů,  aby  získaný  výtěžek  mohl  být 
použit na kulturní akce našich žáků. 

Závěr  roku  bude  bohužel  a  z 
pochopitelných  důvodů  bez  tradičních 
vánočních  akcí.  Všichni  si  přejeme  a 
věříme,  že  tato  opatření  jsou  nutným 
začátkem  pro  dobu,  kdy  bude  zase 
všechno tak, jak má.

Mgr. Lenka Rychlá
vedoucí učitelka základní školy ve 

Štáblovicích

Z činností v mateřské škole 
S  novým  školním  rokem  2020/21 
štáblovická mateřská škola přivítala osm 
nových  dětí,  kteří  si  na  nové  prostředí, 
kamarády  a  režim  zvykají  velmi  pěkně. 
Nejenom  pro  nejmenší,  ale  především 
pro  ty  starší  děti  (předškoláky)  škola 
připravila  celou  řadu  zájmových  útvarů, 
na  kterých  si  budoucí  školáci  posilují 
nezbytné  dovednosti,  jakými  jsou 
správná  výslovnost,  logické  myšlení, 
digitální pregramotnost či základy cizího 
jazyka. 

Provoz  mateřské  školy  nebyl  nijak 
významně  mimořádnými  opatřeními 
zasažen,  a  tak  se  plánované  podzimní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MELČ
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aktivity mateřské  školy mohly uskutečnit 
takřka v plné šíři. Děti v září absolvovaly 
program  dopravní  prevence  Bezpečná 
cesta  do  školky,  se  zaujetím  zhlédly 
ukázku  dravců  sokolnické  skupiny 
Vancos  a  zapojily  se  do  zcela  nového 
projektu  Se  Sokolem  do  života  aneb 
Svět  nekončí  za  vrátky,  cvičíme  se 
zvířátky,  který  u  dětí  posiluje  jejich 
obratnost  a  rychlost  při  chůzi,  běhu  či 
překonávání  překážek,  stejně  jako  při 
míčových  hrách  či  jiných  pohybových 
činnostech.  Se  zářím  se  děti  rozloučily 
na  Benkovickém  kopci,  kde  proběhla 
úspěšná  a  pestrobarevná  přehlídka 
létajících draků v podobě velmi vydařené 
drakiády. 

Desátý měsíc byl  ve školce ve znamení 
domácích mazlíčků  a  bohaté  sbírky  pro 
Městský  útulek  v  Opavě.  Jakmile  to 
vrtkavé  říjnové  počasí  umožnilo,  chodily 
děti  na  vycházky  do  lesa,  kde  do 
dnešních  dnů  najdete  dětmi  z  klacíků  a 
větví vytvořené velké srdce. 

V  deštivých  dnech  děti  kreslily  obrázky 
do školního kalendáře nebo do výtvarné 

soutěže Barevný podzim a spolu s rodiči 
se  zapojily  do  sběru  papíru  a 
podzimních  plodů.  V  listopadu  si  děti 
připomněly  tradice  spojené  se  sv. 
Martinem  a  v  rámci  projektu  Škola 
místem podpory a  kvalitního vzdělání  III 

absolvovaly  projektový  den  ve  výuce, 
který si pro ně připravila Malá  technická 
univerzita a to s názvem Malý architekt. 

V druhé polovině  roku 2020 se podařilo 
ve  školní  budově  vyřešit  s  pomocí 
obecního  úřadu  problémy  s  odpadem  a 
kanalizací,  která  několikrát  nepříjemně 
zasáhla do chodu mateřské školy, a děti 
ze  třídy  Sluníček  dostaly  s  předstihem 
vánoční  dárek  v  podobě  nového 
koberce. 

V  nejbližších  dnech  nás  čekají 
nejkrásnější svátky v roce. Je zřejmé, že 
ty  letošní  budou  docela  jiné.  Přesto 
Vánoce  vždy  patřily  a  patří  dětem  i 
dospělým,  kdy  radost  dětí  nás  rodiče 
zaplňuje  láskou.  Zpomalme,  sedněme 
si,  vzpomeňme  si  na  své  dětství  s 
pohádkovou  knížkou,  třeba právě  v  této 
nelehké době…

Karin Lhotská 
vedoucí učitelka mateřské školy ve 

Štáblovicích

.
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SPORTOVNÍ KLUB

SPORTOVNÍ KLUB
Vítáme  zpět  domácí  hráče,  pět  kusů  v 
základu!  Před  začátkem  nové  sezóny 
jsme  splnili  dílčí  cíl  a  dohodli  jsme  tři 
významné posily, nejen co do kvality, ale 
také strategie.

Daniel Tesař, Tomáš Kříž a Jan Továrek 
rozšířili  seznam  místních  kluků,  ve 
kterém  již  figurují  stálice  jako  Lukáš 
Vícha,  Rosťa  a  Standa  Jedličkovi,  kteří 
pravidelně  nastupují  v  mistrovských 
utkáních.  I  když  nám  podzimní  část 
sezóny  výsledkově  nevyšla  podle 
představ,  doufáme,  že  v  jarní  části 
budeme  díky  zlepšeným  výkonům 
pravidelně bodovat.

Během  léta  a  podzimu  jsme  se  aktivně 
podíleli  na  údržbě  sportovního  areálu  a 
pořádání  obecních  akcí.  Zde  bych  chtěl 
zmínit  a  ocenit  práci  všech  členů  a 
příznivců, kteří neustále dokazují, že  jim 
dobrovolná práce není cizí a reprezentují 

náš  klub  "navenek".  Mezi  významné 
akce  řadím  spolupořádání  obecního 
karmaše,  kde  jsme  se  během  celého 
víkendu starali o občerstvení. 

Dále  jsme  se  podíleli  na  pořádání 
střeleckého  dne  ve  spolupráci  se 
Střeleckým  klubem  Štáblovice.  Taky 
jsme  spolu  s  kulturním  výborem 
uspořádali  noční  kino  pro  děti  a 
stanování  ve  stanovém  městečku  na 
hřišti.  Se  začátkem  školního  roku  jsme 
založili  kroužek  pohybových  aktivit  pro 
děti 5+ let, kterého se ujaly dvě členky z 
našich  řad.  Jako  již  tradičně  jsme  v 
zimním  období  pozvali  sv.  Mikuláše  se 
svou  družinou,  aby  si  zkontroloval  své 
zlobivé ale i hodné děti v obci.

Velkou novinkou ve sportovním areálu je 
pak  pořízení,  složení  a  instalace 
certifikované  sestavy  dětského  hřiště  v 
prostoru  nevyužité  travnaté  plochy  v 
přední  části  areálu.  Jedná  se  o  sestavu 

dvou  věží  se  stříškou,  houpacím 
mostem,  skluzavkou,  2x  houpačkou, 
šplhací  tyčí,  barevným  žebříkem  a 
kormidlem. 

Dětské  hřiště  momentálně  není  v 
provozu,  jeho  slavnostní  otevření 
plánujeme  na  jaro  roku  2021.  Velmi  si 
vážíme  podpory  oslovených  příznivců, 
sponzorů,  přátel  a  kamarádů,  díky 
kterým se podařilo spolufinancovat tento 
projekt.  Se  souhlasem  následně 
uveřejníme  také  jejich  loga  na  čestném 
místě  v  blízkosti  dětského  hřiště.  Mimo 
dětské  hřiště  bylo  pak  v  letošním  roce 
zásadním  způsobem  modernizováno 
tréninkové  vybavení  pro  muže  i  žáky  a 
bylo vylepšeno zázemí klubu.

Jedním  z  hlavních  cílů  je  co  možná 
nejlepší  reprezentace  obce  a  klubu  v 
okolních  vesnicích,  proto  jsme 
zapracovali  na  "značce"  klubu  a  pořídili 
klubové vybavení jak dětem, tak mužům. 
Pro  fanoušky  jsme  spustili  prodej 
klubových  předmětů  a  oblečení  v 
klubových  barvách!  Takže  šály,  trika, 
kulichy,  kšiltovky,  ponožky,  půllitry, 
náramky  a  další  artefakty  v  klubových 
barvách  je možné  po  domluvě  zakoupit 
na  domácím  tréninku  či  zápase, 
objednávkou přes FB stránky "Sportovní 
klub Štáblovice" nebo u Petra Bartesky.

MLADŠÍ ŽÁCI SK ŠTÁBLOVICE
V  krátkosti  ještě  k  mladším  žákům,  ti 
dělají  všem  velkou  radost.  V  podzimní 
části  sezóny  odehráli  žáci  šest  utkání, 
musíme  říci,  že  oproti  ostatním  týmům 
dáváme  šanci  také  výrazně  mladším 
klukům. K velké radosti trenérů, rodičů a 
samotných hráčů se povedlo 1x vyhrát a 
1x  remizovat.  Díky  nově  pořízeným 
tréninkovým pomůckám a vybavení  jsou 
dle  ohlasu  žáků  tréninky  zajímavé, 
pestré a zábavné. 

Zveme všechny  
• 31. 12. 2020 v 10:15   
SILVESTROVSKÉ UTKÁNÍ
• 22. 01. 2021 ve 20:00  
SPORTOVNÍ PLES (dle vládních 
opatření)

Na  závěr  děkuji  jménem  Sportovního 
klubu  Štáblovice  a  jménem  svým  všem 
sponzorům,  obecnímu  zastupitelstvu, 
členům  sportovního  klubu,  hráčům  a  v 
neposlední  řadě  fanouškům  a  občanům 
za podporu a spolupráci v roce 2020 a s 
přáním  pevného  zdraví,  štěstí,  lásky, 
osobních  i  pracovních  úspěchů  Vám 
přejeme úspěšný rok 2021.

Ing. Petr Barteska, předseda SK 
Štáblovice



V  létě  jsme  si  oddechli.  Ta  nepříjemná 
nakažlivá  nemoc  covid  –  19,  je  pryč. 
Proti  některým  jiným  evropským  zemím 
jsme  s  ní  rázně  skoncovali.  Ale  na 
podzim,  v  září  se  tu  koronavir  objevuje 
znovu  a  tato  nová  vlna  je  mnohem 
silnější. Nyní se již nemůžeme holedbat, 
že  nad  ní  dokážeme  zvítězit,  naopak 
musíme  přiznat,  že  v  některých 
parametrech  jsme  se  dostali  na  přední 
místo  v  Evropě  a  počty  nakažených, 
hospitalizovaných  v  nemocnicích  a 
zemřelých,  jsou  mnohem  větší,  než 
tomu bylo na  jaře. Vláda zase vyhlašuje 
stav nouze a množství různých omezení, 
díky  kterým  se má  nákaza  vytratit.  Tato 
omezení  jsou  nepříjemná  a  jsme  z  nich 
zarmouceni. 

Nešťastni  jsou  sportovci,  učitelé,  žáci, 
milovníci kulturních akcí a další skupiny. 
Smutní  jsou  i  ti,  kdo  navštěvují  kostel, 
protože  i  tam  je  počet  přítomných 
omezen.  Zanedlouho  se  pak  již  lidé  na 
bohoslužby  téměř  nedostanou.  Blíží  se 
nejkrásnější  svátky  v  roce  –  svátky 
vánoční. 

V  kostele  bývá  vánoční  výzdoba, 
jesličky,  zpívají  se  koledy  a  veselé 
vánoční  písně.  Vánoce  nám  pomáhají 

překonávat  období  dlouhých  tmavých 
nocí  a  vyhlížet  slunce,  které  pak  po 
Novém roku zůstává na obloze déle,  jak 
to  vystihují  i  naše  pranostiky:  „Na  Nový 
rok, o slepičí krok“,  „Na Tři krále, o krok 
dále“,  na Hromnice,  o  hodinu  více“.  Jak 
tomu  bude  s  kostelem  o  letošních 
vánocích?  Když  píšu  tento  příspěvek, 
nejsem schopen to říci. Bude záležet na 
tom,  jak  bude  koronavir  slábnout  a  jaká 
opatření vláda učiní, především, kolik lidí 
bude moci do kostela přicházet, či zda tu 
bude  aspoň  nějaká  „vánoční  výjimka“ 
pro návštěvníky bohoslužeb. 

Čím déle tu ta nákaza „straší“, tím víc si 
uvědomuji,  jakou  radost  měli  lidé  v 
minulosti,  když  skončila  nějaká  morová 
epidemie.  Proto  jsou  skoro  ve  všech 
starých  městech  na  náměstí  morové 
sloupy.  Nahoře  na  sloupu  bývá  sousoší 
Nejsvětější  Trojice,  nebo  socha  Panny 
Marie a dole jsou sochy svatých, kteří se 
považují  za  ochránce  proti  morové 
nákaze,  především  sv.  Roch,  sv. 
Šebestián  a  sv.  Karel  Boromejský. 
Pěkný morový sloup nedaleko od nás se 
nachází na náměstí ve Fulneku. 

Milovníci  starého  umění  obdivují  tyto 
morové  sloupy  a  v  obcích  hledají  také 

kostely.  Obec  s  kostelem  je  nějak 
významnější.  Kostel  bývá  cennou 
historickou  památkou.  Důležité  je,  aby 
se našel někdo, kdo se o kostel stará. To 
bývá  kostelník.  Dnes  jsou  farnosti  bez 
kostelníka, protože je to úvazek, který se 
málokdo  odhodlá  na  sebe  vzít.  Proto 
jsme rádi, že zde máme kostelníka pana 
Jana  Vítka.  Je  užitečný  při  opravách, 
údržbě,  pohřbech,  svatbách  a  větších 
bohoslužbách. 

Žije  zde  celý  život  a  již  jeho  otec  pan 
Karel  Vítek,  službu  kostelníka  zastával. 
Chtěl  bych mu  touto  cestou  poděkovat, 
a protože 24.  listopadu slaví sedmdesát 
let  života,  popřát  všechno  dobré  do 
dalších let. Jeho manželka Anna Vítková 
je také velmi prospěšná. Stará se o úklid 
a  výzdobu  kostela  spolu  s  paní  Marií 
Kociánovou. 

Všímá  si,  co  by  potřebovalo  opravit  či 
zhotovit  a  je  velmi  pracovitá.  I  těmto 
ženám  patří  poděkování.  Přeji  vše 
dobré, zdraví a spokojenost vám všem v 
novém  roce  2021.  Doufejme,  že  v 
novém  roce  nás  už  covid  –  19  nebude 
ohrožovat  a  vrátí  se  k  nám  pokoj  a 
dobro.

P. Rudolf Friedl, farář
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FARNÍ ÚŘAD

Členové mysliveckého spolku přejí všem 
pevné  zdraví,  krásné  prožití  svátků 
vánočních  a  optimistický  vstup  do 
nového  roku.  Navzdory  letošním 
omezením spojeným s pandemií se nám 
podařila  dokončit  revitalizace 
mysliveckého  areálu.  Celá  akce  by 
nebyla možná  bez mimořádného  úsilí  a 
bezpočtu  brigádnických  hodin  členů 
našeho spolku. Rovněž nám přispěly na 
spolkovou  činnost  obce.  Obec  Uhlířov 
finanční darem a obec Štáblovice dotací 
z  rozpočtu,  za  což  oběma  mockrát 
děkujeme.

Na  tomto  místě  bychom  rádi  dále 
poděkovali  níže  uvedeným  uhlířovským 
firmám,  bez  kterých  by  realizace 
projektu  nebyla  možná.  Zůstala  za  nimi 
poctivě  odvedená  práce,  předána  v 
dohodnutých  termínech,  což  v  dnešní 
době není samozřejmosti:      
                                   
•    panu  Zbyňku Maiwaldovi,  jehož  firma 
nám provedla  terénní  a  výkopové práce 
spojené s pokládkou dlažby v přírodním 
odstínu;

 
•  panu  Aleši  Burečkovi  za  návrh  a 
realizaci praktické pergoly; 
•   a panu Tondovi Vránovi za zcela nové 
překrytí a klempířinu.

Dne  18.9.2020  byla  uspořádaná 
slavnostní  kolaudace  areálu  za  účasti 
členů MS,  jejich  rodinných příslušníků  a 
dalších  hostů. Akce  se  i  díky  krásnému 
podzimnímu počasí mimořádně vydařila.

V  případě  zájmu  o  pronájem  areálu 
občany  či  spolky  je  dohoda  možná. 
Vrcholy  mysliveckého  roku,  mezi  které 
patří hlavní hon a myslivecký ples 2021 
byly bohužel zrušeny. 

Členové mysliveckého spolku přejí všem 
pevné  zdraví,  krásné  prožití  svátků 
vánočních  a  optimistický  vstup  do 
nového roku.

MYSLIVECKÝ SPOLEK ŠTÁBLOVICE  
UHLÍŘOV
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení občané,
i  v  tomto  těžkém  období  jsme  v  srpnu 
zvládli  uspořádat  rozloučení  s  létem. 
Nejen  soutěže  pro  děti,  ale  i  bohaté 
občerstvení  a  dobrá  nálada  zaručili 
povedenou zábavu pro všechny. Během 
karmašových  slavností  jsme  se  podíleli 
na  soutěžích  pro  děti  i  dospělé.  V  září 
jsme  také  uspořádali  tradiční  Drakiádu, 
kterou  si  snad  užili  všichni  přítomní.  A 
velké  díky  patří  hlavně  naším  sestrám 
(Simča  Vyhlídalová,  Péťa  Hulvová, 
Barča  Češková  a  Andy  Galvasová), 
které  se  o  nás  patřičně  staraly.  Za 
zmínku stojí  ještě pozvání  ku příležitosti 
otevření  nové  hasičské  zbrojnice  v 
Litultovicích  (září).  Kvůli  epidemii  jsme 
toho víc letos nestihli.

Přejeme Všem občanům pevné zdraví a 
v  poklidu  prožité  svátky  Vánoční  a 
šťastný Nový rok.

Za SDH obce Štáblovice Lukáš Vícha

Jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů 
obce

Vážení občané, bratři a sestry, kolegové.
Máme  za  sebou  další  půlrok  různých 
omezení,  nařízení  a  zákazů.  I  během 
těchto  pro  někoho  velmi  těžkých  chvil, 
se ale najdou  i chvíle dobré a  radostné. 
Naší  radostí  je  to,  že  Vám  v  tomto 
nelehkém  období  můžeme  býti 
nápomocni. Vždyť právě  tohle  je přesně 
to,  proč  tuto  činnost  vykonáváme 
dobrovolně, s láskou a nadšením.

Od  toho  všeho  se  odvíjí  i  fakt,  že  i  my 
potřebujeme mít  stabilní  a  čisté  zázemí 
a  také  techniku,  která  nám  umožní, 
abychom  vám  mohli  být  nápomocni 
právě tehdy, kdy nás bude potřeba.

Je  tedy  na  místě  abych  zmínil,  jak 
obrovskou  podporu  jsme  získali  z  řad 
obecního  zastupitelstva  (dále  jen  OÚ), 
které  nám  velkou  mírou  pomáhá 
vybudovat kvalitní zázemí, ve kterém se 
doufejme  bude  jednou  nacházet  i  plně 
kvalitní vybavení.

Tímto  zázemím  máme  samozřejmě  na 
mysli  jeden  z  velkých  projektů,  který 
doposud  běží  a  tím  je  právě  ona 
samotná  výstavba  nové  ,,Požární 
zbrojnice“. Tento projekt je pro nás velice 
důležitý  a  jsme  nesmírně  hrdí  na  to,  že 
nám  právě  OÚ  schválil  a  obstaral  vše 
podstatné  pro  to,  aby  se  na  této 
výstavbě mohlo nadále pokračovat a my 
jsme  nesmírně  rádi,  že  se  můžeme  na 
výstavbě podílet  i sami ve svém volném 

čase  a  tím  OÚ  ulehčit  aspoň  nějakou 
mírou od různých dalších financování.

Proto  bych  chtěl  poděkovat  všem,  kteří 
se  jakoukoliv  mírou  a  svým  volným 
časem  podílejí  na  výstavbě  požární 
zbrojnice.  Každá  pomoc  se  totiž  velice 
cení.
 
Dalším  velkým  projektem  v  uplynulém 
půl  roce  bylo  pořízení  dopravního 
automobilu  Ford  Transit  4x4,  který  nám 
nahradil  již  starý  vůz  Opel  Frontera, 
který  díky  svému  stáří  a  stavu  nebylo 
dále  možné  provozovat  jako  vozidlo 
speciální.  Po  naší  žádosti  na  OÚ  bylo 
projednáváno,  jaké  vozidlo  se  pořídí  a 
hlavně  jaký  bude  způsob  financování 
tohoto  vozidla.  Nenašlo  se  jiné  řešení, 
než  vozidlo  zakoupit  z  finančních 
prostředků  obce,  jelikož  my  jako 
jednotka  požární  ochrany  zařazená  ve 
výjezdové  skupině  číslo  5  nemáme 
možnost  dosáhnou  na  jakýkoliv  dotační 
titul. 

Vozidlo  bylo  pořízeno  5.8.2020.  Před 
koupí  prošlo  vozidlo  řádnou  servisní 
prohlídkou  a  byly  pečlivě  zkontrolovány 
veškeré  údaje  o  vozidle. Dne 13.9.2020 
bylo vozidlo svěřeno do rukou odborníků 
na  zákonem  schválený  celopolep  do 
hasičských  barev.  Dále  jsme  na  vozidlo 
namontovali  výstražné  světelné  zařízení 
modré  barvy  (VRZ),  vozidlová 
radiostanice Motorola GM360  a  v  rámci 
různých  brigád  jsme  si  vydělali  na 
přídavné led světla modré barvy.

O  veškeré  financování  jak  výstavby 

požární zbrojnice tak pořízení vozidla se 
postaral OÚ.

Děkujeme!

Přejeme  všem  krásné  prožití  svátků 
vánočních  a  mnoho  štěstí  a  zdraví  do 
nového roku 2021.

Za jednotku sboru dobrovolných hasičů 
obce Štáblovice Petr Heczko

SDH a JSDHO ŠTÁBLOVICE



SOKOL ŠTÁBLOVICE

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK

Vážení  spoluobčané,  zájmová  a 
společenská  činnost  zahrádkářského 
spolku  ve  Štáblovicích  se  v  tomto  roce 
pro  pokračující  a  zesilující  postup 
pandemie  Covid19  zcela 
minimalizovala.

Nemohli  jsme  uskutečnit  dva 
naplánované  poznávací  zájezdy, 
přednášku,  nekonala  se  ani  podzimní 
výstava ovoce a zeleniny a odvolali jsme 
i  uspořádání  tradičního  zahrádkářského 
plesu.  Také  výbor  ZO  ČZS  se  mohl 
setkat  jen  minimálně,  vyřídit 
neodkladnou spolkovou agendu a úřední 
záležitosti.  O  to  příjemnější  je  aspoň 
předání  malých  finančních  dárků  a 
blahopřání  našim  členům  „jubilantům“  v 
průběhu celého roku.

V  červenci  jsme  za  vydatné  pomoci 
našich  pracovně  zdatných  členů  a 
pomocí  zapůjčené  techniky  z  OÚ  mohli 
provést  střih  tújí  kolem  hřbitova  a  OÚ  /
včetně  špatně  přístupných  travnatých 

ploch kolem hrobů/. Pro údržbu zeleně v 
obci  jsme nakoupili potřebné el. nástroje 
a  nářadí.  Tato  akce  je  finančně 
podpořena z rozpočtu obce Štáblovice.

V  září  bylo  zahájeno  moštování  ovoce 
pro  všechny  zájemce  i  z  širokého  okolí. 
Po  vyhlášení  nouzového  stavbu  byl 
provoz moštárny uzavřen.

Vážení  spoluobčané,  blíží  se  konec 
roku,  výbor  ZO  ČZS  Štáblovice  Vám 
všem  přeje  krásné  prožití  adventního  a 
vánočního  času,  do  Nového  roku 
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody

ZO ČZS Štáblovice Jan Vítek, předseda 
spolku
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Jako každoročně tak  i  letos  jsme zahájili 
naši  činnost  Valnou    hromadou.    Z 
připravovaného plánu činnosti  jsme stihli 
smažení  vajec  a  ve  spolupráci  s 
kulturním  výborem  obce  Den  dětí. 
Všechny  ostatní  plánované  akce  nám 
vzal  „koronavirus.  Ze  sportovních  akcí 
jsme se zúčastnili  tří turnajů ve volejbale 
a uspořádali dva turnaje v nohejbale.

Do  Nového  roku  2021  přejeme  všem 
spoluobčanům  hodně  štěstí,  zdraví  a 
rodinné pohody.

Doufáme,  že  rok  2021  bude  bez 
koronaviru  a  sejdeme  se  na  naších 
akcích!

Výbor TJ

TENISOVÝ KLUB

V  letošním  roce  jsme  byli  částečně 
omezení  Covidem19,  ale  i  tak  jsme  si 
celkově  slušně  zahráli.  Počasí  bylo 
deštivější než v loňském roce, a proto se 
dalo ušetřit na závlaze kurtu. Soutěže se 
uskutečnily  jako  obvykle,  avšak  druhý 
kurt  se  stále  nepodařilo  zprovoznit  pro 
nedostatek prostředků. 

Účastnili  jsme  se  jarního  a  podzimního 
úklidu  obce,  byla  opravena  střecha 
pergoly  a  deštivá  voda  následně 
svedena  do  záchytné  jímky.  Nic  však 
neuděláme s příjezdovou komunikací  ke 
sportovišti, která je stále v katastrofálním 
stavu. 

Zastupitelstvu  obce  děkujeme  za 
dosavadní  podporu,  od  které  se  do 
značné  míry  odráží  množství  a  kvalita 
naší činnosti. Do další sezóny bychom si 
přáli  vstoupit  bez  virového  omezení  a  v 
plném zdraví nás všech. 

Havrlant Miloslav, předseda klubu



AKTUALITY
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Stěhování  obchodu  do  budovy  Obecního  úřadu 
Štáblovice
Z  důvodu  ukončení  nájemního  vztahu  s  provozovatelem 
obchodu ve Štáblovicích ve stávajících prostorách dojde v 1. 
čtvrtletí příštího roku ke stěhování obchodu do budovy OÚ. 

Jelikož  je  v  zájmu místních občanů mít dostupnou základní 
občanskou vybavenost, mezi kterou obchod rozhodně patří, 

nabídla obec provozovateli náhradní řešení.

Za  tímto  účelem  dojde  k  adaptaci  bývalé  kuchyňky  na 
malometrážní  obchod  se  smíšeným  zbožím.  Výhodou  této 
varianty  je  přístup  z  venkovního  prostředí  nezávislý  na 
chodu obecního úřadu a  samostatné  soc.  zařízení,  které  je 
samozřejmě podmínkou. 

Dodržování nedělního klidu na Lipině
Na  OÚ  Štáblovice  evidujeme  opakované  stížnosti  stálých 
obyvatel  osady  Lipiny  na  pravidelné  rušení  nedělního  klidu 
používáním hlučné zahradní techniky.

Dovolujeme si  tímto apelovat  na  všechny  spoluobčany,  aby 
se v tento den zdrželi sekání trávy sekačkami a křovinořezy, 

používání  motorových  pil…  atd.  pokud  to  není  nezbytně 
nutné. Na tyto činnosti se určitě najde prostor v ostatní dny.

Buďme  k  sobě  navzájem  tolerantní  a  slušní  i  v  dnešní 
uspěchané  době.  Zachovejme  si  neděli  jako  klidný  den 
vyhrazený k odpočinku.

Oprava  komunikace  mezi  obcemi  Štáblovice  a 
Benkovice
V  průběhu  letošního  června  jsme  mohli  zaznamenat 
nezvykle  čilý  stavební  ruch  na  komunikaci  mezi  obcemi 
Štáblovice a Benkovice.

Obec Štáblovice zde za významného přispění ZP Otice, a.s. 
přistoupila  k  opravě  této  spojnice  v  délce  cca  1  km  (ve 
vlastnictví  naší  obce).  Komunikace  byla  nejdříve  zpevněna 
podkladní  vrstvou,  která  byla  pomocí  silničních  strojů 
zhutněna a zároveň vyspádována tak, aby z ní voda stékala 
na stranu. 

Dále  byla  pokryta  vrstvou  asfaltového  recyklátu,  který  byl 
uválcován  a  do  této  povrchové  vrstvy  bylo  vloženo  10  ks 
ocelových  svodnic,  pomocí  nichž  je  voda  odváděna  do 
příkopu podél komunikace. Z důvodu velké členitosti  terénu 
bylo  nutno  pod  komunikací  vybudovat  také  propust,  díky 
kterému  je  voda  odváděna  nejkratší  cestou  do  koryta 
přilehlého potoka. 

Kvalita  práce  a  funkčnost  celé  opravy  byla  záhy  prověřena 

přívalovými  dešti,  které  naši  obec  postihly  v  posledních 
červnových dnech, a v této zkoušce obstála na výbornou.

Malá vodní nádrž
O stavu malé vodní nádrže není  třeba diskutovat, bylo  toho 
napsáno  již  dost.  Pohled  na mizející  vodu  nenechal místní 
občany  v  klidu.  Dva  z  nich  se  proto  rozhodli  pomoci 
přitékající  vodě  do  nádrže  pravidelným  čištěním  a  novým 
zatrubněním.  To  v  kombinaci  s  četnými  a  vydatnými 
srážkami  pomohlo  naplnit  malou  vodní  nádrž  a  umožnit 
místním otužilcům ponořit se do ledové vody až po ramena.  
Děkujeme!!
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Podzimní úklid obce
Na letošní PODZIMNÍ ÚKLID naší obce, který se uskutečnil 
v sobotu 19.9., jsme pozvali všechny dobré lidi, kterým není 
jedno,  jak  to  okolo  nás  vypadá,  a  to  vylepenými  plakáty, 
internetovou pozvánkou i hlášením obecního rozhlasu.

Na  úklid  jsme  byli  dobře  připraveni,  s  předzvěstí  hojné 
účasti,  od  dostatečného  počtu  pracovních  pomůcek  od 
organizátorů  akce  „Ukliďme  svět,  ukliďme  Česko“,  až  po 
pěkné občerstvení a podzimní tvoření pro děti.

V 9 hodin ráno, za pěkného slunečného počasí, se nás před 
Rybářskou Baštou sešlo 9  lidí  včetně 3 dětí…I přesto  jsme 
ale  vyrazili  s  cílem  posbírat  co  nejvíce  odpadků  a  naplnili 
jsme 8 plných pytlů. Za což všem účastníkům velké díky!

Po ukončení sběru odpadků  jsme si opekli špekáčky, dali si 
něco dobrého na  zahřátí  a děti  dostali  za odměnu diplomy, 
něco  sladkého  na  zub  a  vytvořili  si  krásného  podzimního 
ježka, kterého si s radostí odnesli domů na výstavku.

Jak smutná pak byla procházka hned následující den, okolo 
fotbalového hřiště, kde se již znovu válely plastové kelímky v 
trávě  okolo  chodníku.  Ano,  je  snadné  si  říct,  já  ten 
nepořádek nedělám, tak proč bych to měl po někom uklízet, 
ale  věřte  tomu,  že  všichni,  kteří  přišli  uklízet,  tam  tyto 
odpadky  také nehází,  jen  jim není  jedno,  jak  to  v naší  obci 
vypadá. Budeme rádi, když se k nám příště přidáte i vy!

Kulturní výbor

Štáblovický karmaš
Letošní  karmašové  slavnosti  byly  již  od  svého  plánování 
jedním  velkým  dobrodružstvím.  V  nejisté  době 
„koronavirové“,  kdy  se  měnily  podmínky  pro  pořádání 
kulturních akcí, někdy doslova ze dne na den, nám příliš na 
klidu  nepřidávaly.  Štáblovický  karmaš  se  však  během 
nejteplejšího  víkendu  v  roce  mohl  i  přes  požadovaná 
zpřísněná  hygienická  opatření  nakonec  uskutečnit.  Před 
zahájením slavností jsme se ještě museli „poprat“ s tím, kdo 
se zhostí provozu Rybářské Bašty o tomto nabitém víkendu, 
ale  dobrá  věc  se  podařila  a  členové  Sportovního  klubu 
Štáblovice  společně  s  panem  Alexandrem  Burdou  přijali 
výzvu spolupořádat Karmašové slavnosti roku 2020.

Jako  již  tradičně  se  v  pátek  konal  fotbalový  zápas 
"svobodných"  proti  "ženatým".  Ve  výborné  atmosféře,  ke 
které  přispěly  hloučky  fanoušků,  ale  také  sami  účastníci 
svými  technickými  dovednostmi,  skončilo  utkání  výsledkem 
5:3 pro ženaté. Takže ženatí opět vládnou Štáblovicím. 

Pro  děti  již  od  14  hodin  začali  točit  kolotoče  a  večerní 
program  pak  pokračoval  diskotékou  se  super  DJ  Milanem 
Martínkem  a  bohatým  občerstvením  v  areálu  Rybářské 
Bašty.

Sobotní  program  zahájil  ve  14  hodin  nohejbalový  turnaj 
dvojic  o  přeborníka Štáblovic,  kterého  se  zúčastnilo  letos  5 
dvojic.  Vítězství  si  odnesla  dvojice  Libor  Beneš  a  Jan 
Sedláček.  Velká  gratulace  a  poděkování  všem  účastníkům! 
Mezitím  již  za  veselého  skotačení  dětí  na  kolotočích  a 
příjemného  posezení  s  osvěžujícím  drinkem  proběhly 
soutěže  pro  děti  se  členy  SDH  Štáblovice  a  pro  dospělé 
netradiční závod v pití piva.

Krásné počasí nám přálo o celém víkendu, a tak na večerní 
karmašovou  zábavu  s  kapelou  VIZE  dorazil  hojný  počet 
návštěvníků a tancovalo se na zaplněném tanečním parketu 
až do ranních hodin.

Nedělní ráno nás opět vítalo do krásného slunečného dne a 
po  slavnostní  Mši  svaté  v  kostele  sv.  Vavřince  se  scházeli 
rodiny,  kamarádi  i  známí  v  prostorách Rybářské Bašty,  aby 
si  užili  nedělní  karmašové  odpoledne.  Pro  děti  navíc  byly 
připraveny  jízdy  na  konících,  pánové  mohli  předvést  své 
dovednosti na pouťové střelnici a věříme, že si všichni mohli 
užít  tento  povedený  víkend  v  zábavné  a  přátelské 
atmosféře.

Na závěr patří poděkování všem, kteří pomáhali s organizací 
a  zajištěním  hladkého  průběhu  celé  této  akce.  "Chtěl  bych 
poděkovat  všem  členům  a  příznivcům  SK  Štáblovice,  kteří 
se  podíleli  na  organizaci  a  obsluze  během  celého  víkendu, 
jejich  nasazení  a  dobrá  nálada  byla  pro  mě  příjemným 
překvapením ", vyjádřil své poděkování Za SK Štáblovice její 
předseda Petr Barteska.

Kulturní výbor
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Rozsvícení vánočního stromu ve Štáblovicích 
V  tradičním  čase  vánočním  se  uskutečnilo  tentokrát 
netradiční  rozsvícení  vánoční  stromu.  V  pátek  27.11.  bylo 
naplánováno  setkání  u  vánočního  stromečku  spojené  s 
vánočním  jarmarkem,  ale  z  důvodu  vládního  nařízení  o 
omezení  shromažďování  lidí  proběhlo  rozsvícení  formou 
online přenosu. V 17.00 jsme se připojili živým vysíláním na 
našem  obecním  facebooku,  a  ti,  kdo  se  na  něj  podívali, 
mohli  tuto  událost  sledovat  z  pohodlí  domova.  Symbolicky 
se  pak  mohli  připojit  tak,  že  si  zapálili  z  okna  či  balkonu 
svého domu svíčku nebo prskavku a  společně  jsme  tak  na 
dálku mohli zahájit za doprovodu vánoční hudby z obecního 
rozhlasu adventní čas.

Chtěli bychom moc poděkovat místním hasičům za přípravu 
vánočního stromečku i dětem ze ZŠ a MŠ ve Štáblovicích za 
krásné ozdoby, které doma vytvořily.

Na  závěr  také  děkujeme  všem  těm,  kteří  nám  pomáhají 
spoluvytvářet  kulturní  dění  v  naší  obci,  a  to  jak  členům 
místních  spolků,  ale  i  všem  dobrovolníkům,  kteří  nám 
nezištně  pomáhají  při  organizaci  těchto  akcí.  V  neposlední 
řadě  děkujeme  také  zastupitelstvu  obce  v  čele  s  panem 
starostou  za  finanční  příspěvky  na  pořádané  akce,  kterých 
jak doufáme v příštím  roce bude možnost pořádat více než 
letos.  V  plánu máme  v  příštím  roce  tradiční  úklidové  akce, 
slet čarodějnic a čarodějů, stavění májky a začátkem června 
také Den dětí společně se Dnem obce. 

Do  nového  roku  bychom  rádi  popřáli  všem  hlavně  zdraví, 
rodinnou pohodu, štěstí a spokojenost a k tomu věřme, že  i 
častější setkávání na společných obecních akcích.

Za kulturní výbor obce Štáblovice Irena Hrbáčová a Žaneta 
Prejdová

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová  sbírka  v  roce  2021 bude. Nenavštíví Vás  ovšem 
koledníci ve Vašich domovech, jak se stalo v posledních 20ti 
letech  tradicí,  ale  můžete  přispět  několika  možnými 
způsoby. 

1) Můžete  svůj  dar  zaslat  na  tříkrálový  bankovní  účet  číslo 
66008822/0800.  Variabilní  symbol  pro  Charitu  Opava  je 
77708012.
2) Můžete přijít v sobotu 9. 1. 2020 v době od 9 do 16 hodin 
na  obecní  úřad  a  svůj  příspěvek  hodit  do  zapečetěné 
kasičky. Pro příchozí bude připraven drobný dárek.
3)  Můžete  zaplatit  pomocí  přiloženého  QR  kódu.  Hodnota 
platby je přednastavena na částku 200 Kč. 

Za  každý  dar  Vám  mockrát  děkujeme  a  přejeme  Vám  v 
nadcházejícím  roce  2021  hlavně  pevné  zdraví  a  mnoho 
šťastných chvil.  

Kateřina Vítková, koordinátorka tříkrálové sbírky ve 
Štáblovicích
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INFORMACE O DĚNÍ  V OBCI

Rybářská bašta
Obecní  úřad  Štáblovice  se  dohodl  s 
nájemcem  rybářské  bašty,  společností 
CHATEAU  STABLOWITZ  s.  r.  o.  na 
předčasném  ukončení  nájemního 
vztahu.  Tímto  děkujeme  majiteli 
společnosti,  panu  Kamilu  Kolkovi,  za 
spolupráci  a  součinnost  s  obcí  při 
provozování tohoto zařízení. 

Zastupitelé  obce  Štáblovice  se  rozhodli, 
že  baštu  bude  v  budoucnu  provozovat 
obec  ve  vlastní  režii.  Momentálně 
čekáme na vyjádření stavebního úřadu v 
Opavě,  kde  byla  obcí  podána  žádost  o 
stavební  povolení  na  budovu  bašty 
včetně  příjezdové  komunikace. 
Doufejme,  že  budeme  moci  v  příštím 
roce 2021 baštu zkolaudovat.

Nájemní smlouva – ZŠ a MŠ Melč
Na  konci  září  2020  uzavřela  obec 
Štáblovice  nájemní  smlouvu  s 
Masarykovou  základní  a  mateřskou 
školou  Melč  na  budovu  naší  školy.  Po 
několikerém  jednání  se  zřizovatelem 
naší  školy,  obcí  Melč,  zastupitelé  obce 
Štáblovice  dospěli  k  závěru,  že  již  dále 
nebude  naše  obec  finančně  podporovat 
provoz školy  tak  jako v minulých  letech. 
V  minulosti  bylo  obvyklé,  že  obec 
Štáblovice  posílala  na  účet  školy  ročně 
částku  převyšující  300  tis.  Kč.  K  této 
sumě navíc obec Štáblovice  financovala 
opravy budovy naší školy. 

Vyšlo  najevo,  že  zřizovatel  naší  školy, 
obec  Melč,  dostává  na  provoz  školy  ve 
Štáblovicích  dostatek  finančních 
prostředků  od  státu.  Suma  peněz,  které 
stát  posílá  na  provoz  naší  školy  ve 
Štáblovicích  na  účet  obce Melč,  vysoce 
přesahuje  potřeby  naší  školy,  tudíž 
dotace  z  rozpočtu  obce  se  stala 
bezpředmětnou.    Naše  dotace  pro  ZŠ 
Melč, která měla být investována do naší 
školy,  byla  použita  pro  potřeby  školy  v 
Melči.  Z  tohoto  důvodu  zastupitelstvo 
obce Štáblovice  rozhodlo, že se naopak 
bude  naše  budova  škole  Melč 
pronajímat. 

Územní plán Štáblovice – úplné znění 
po změně č. 1
Obecní úřad Štáblovice,  jako pořizovatel 
změny  č.  1 Územního plánu Štáblovice, 
vydal  dne  22.  6.  2020  formou  opatření 
obecné  povahy  Zastupitelstvem  obce 
Štáblovice  Změnu  č.  1  územního  plánu 
Štáblovice, která nabyla účinnosti dne 7. 
8. 2020. 

Do této územně plánovací dokumentace 
a jejího úplného znění po změně č. 1 lze 

nahlížet na níže uvedených místech:

•  Magistrát  města  Opavy,  Odbor 
výstavby  a  územního  plánování,  Horní 
nám. 69, 746 01 Opava (úřad územního 
plánování, stavební úřad)
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
Odbor územního plánování a stavebního 
řádu,  28.  října  117,  702  18 
Ostrava
•  Obecní  úřad  Štáblovice,  Štáblovice 
166, 747 82 Štáblovice
•  Do  dokladové  části  lze  nahlížet  na 
Obecním  úřadu  Štáblovice,  Štáblovice 
166, 747 82 Štáblovice
•  Dokumentace  je  dále  přístupná  na 
obecstablovice.cz/uzemniplan.html

VODA
Vodovod Štáblovice
Jelikož  v  průběhu  roku  2020  došlo  na 
vodojemu  50m3  k  situacím,  kdy 
technologie nefungovala správně a voda 
netekla jak měla, rozhodlo zastupitelstvo 
obce  o  její  výměně  a  nahrazení  ventily, 
které  budou  řízeny  elektronicky. Rovněž 
zde bude napojena telemetrická stanice, 
která  bude  přenášet  veškeré  dostupné 
údaje  na  internet. Tato  technologie  se  v 
současné  době  instaluje  a  její  spuštění 
očekáváme ještě před vánočními svátky.

Díky  tomu,  že  se  nám  podařilo  v 
loňském  roce  vyřešit  ztrátu  vody  na 
vodovodním  řádu  a  našetřit  prostředky 
ve  fondu  obnovy,  byla  tato  výměna 
financována právě z tohoto fondu.

Vrt Vendelín
V  průběhu  roku  došlo  na  tomto  vrtu  k 
řadě  stavebních  úprav,  byla  provedena 
drenáž,  byl  opatřen  plastovou  šachtou, 
která  je  nejenom  hygienicky  nezávadná 
ale  i  vodotěsná,  dále  bylo  pořízeno 
čerpadlo  s  frekvenčním  měničem  a 
telemetrická  stanice,  která  bude  řídit 
čerpání  vody  v  optimálním  režimu.  V 
současné době nás čeká kolaudace celé 
stavby a její následné zprovoznění.

Vodovod Lipina
I  zde  se  udála  ve  druhé  polovině  roku 
celá  řada  změn.  Po  nucené  odstávce 
vodovodu,  kdy  do  zdroje  vody  natekla 
povrchová voda a způsobila kontaminaci 
koliformními bakteriemi  jsme mohli  tento 
zdroj  zprovoznit  až  v  měsíci  srpnu. 
Avšak i poté bylo provozování vodovodu 
složité,  a  to  z  důvodu  velkého množství 
nerozpustných  nečistot,  které 
způsobovaly  zanášení  filtrů 
zachycujících  tyto  nečistoty.  Z  těchto 
důvodů  bylo  v  rámci  projektu  přestavby 
úpravny  vody  a  přeložky  přivaděče 
požádáno o urychlené povolení k odběru 

vody z nového vrtu Lipina II. Tento nový 
vrt  je  již  zprovozněn  a  voda  ve 
vodovodním  řádu  je  výhradně  z  tohoto 
zdroje.  Jak  jste  si  jistě  všimli,  bylo 
zapotřebí  provést  řadu  stavebních 
úprav, jako provedení drenáže okolí vrtu, 
osazení  plastovou  a  vodotěsnou 
šachtou  a  napojení  řídící  stanice.  Mezi 
občany  obce  Lipina  vznikly  pochyby  o 
kvalitě  dodávané  vody  do  vodovodního 
řádu.
 
Celé  vodní  hospodářství  je  pod 
dohledem  celé  řady  státních  orgánů 
včetně Krajské hygienické stanice, která 
nám  jako  provozovateli  vodovodní  sítě 
stanovuje  počet  a  období  pro  rozbory 
vzorků  vody.  Za  rok  2020  má  obec 
Štáblovice  splněny  veškeré  tyto 
požadavky  s  tím,  že  vzorky  vody 
vyhověly  zdravotním  normám  pro 
veřejnou potřebu. S výsledky posledních 
rozborů  vody  se  občané  Lipiny  mohli 
seznámit na obecní vývěsce. Napojením 
vodovodu  na  nový  zdroj  však  nezmizel 
problém  s  množstvím  dodávané  vody,  i 
nyní platí, že tento zdroj má své limity a 
vodu  nelze  čerpat  v  neomezeném 
množství. 1.10. 2020 zaznamenala řídící 
stanice prudký a náhlý odběr, který  trval 
až do ranních hodin, kdy došlo k ucpání 
filtru. 

Pracovníci  obce  byli  nuceni  uzavřít 
přípojky  a  poté  znovu  napustit  řád.  Po 
následném  otevření  přípojek  bylo 
zjištěno, že voda nikde neuniká. 

Z  výše  uvedeného  se  domníváme,  že 
došlo u některého z odběratelů k poruše 
na toaletě nebo na vnitřních rozvodech a 
dotyčný  si  závadu  opravil,  ale  nenašel 
dost  odvahy  to  pracovníkům  oznámit  a 
zkrátit  tím  čas  zjišťování  závady.  Při 
práci  na  novém  vrtu  došlo  k  nemilé 
události,  a  to  zcizení  čerpadla,  které 
zajišťovalo  čerpání  povrchové  vody  z 
kontrolní  šachty.  Pokud  by  hladina 
vystoupala  nad  určitou  mez  mohlo  by 
dojít  opět  ke  kontaminaci  zdroje  a  jeho 
odstavení.

Kořenová čistírna odpadních vod
V průběhu měsíce srpna obdržel Obecní 
úřad  Štáblovice  poslední  studii,  která 
měla  za  úkol  posoudit  fungování  a 
ekonomiku  naší  kořenové  čistírny. 
Zastupitelé  na  základě  této  studie  a 
dvou  předešlých,  rozhodovali,  zda  se 
dát  cestou  výstavby  nové  mechanicko 
biologické  čistírny,  či  raději  zvolit  cestu 
intenzifikace  stávající  KČOV.   

Na pracovní schůzce zastupitelstva bylo 
rozhodnuto  o  intenzifikaci  stávající
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KČOV  a  ve  výběrovém  řízení  byla 
vybrána  fa  DEKONTA,  a.s.,  Praha  jako 
zhotovitel  projektové  dokumentace,  jejíž 
součástí by měla být i všechna povolení, 
která  budou  potřebná.  Termín  předání 
vypracované projektové dokumentace  je 
červen 2021.

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
Kulturní sál
V první polovině letošního roku započala 
rekonstrukce  sálu  kulturního  domu,  tuto 
akci  jsme  plánovali  ukončit  1.8.2020,  a 
to se nám taky podařilo. Zde přikládáme 
pár  fotografií  pro  ty  z  Vás,  kteří  nové 
úpravy ještě neviděli.

Kompostárna
Zastupitelstvo Obce Štáblovice  rozhodlo 
o rozšíření stávající kompostárny, kdy se 
bude  jednat  hlavně  o  vybudování 
zpevněných  skladovacích  ploch  a 

objízdné  komunikace.  Projektovou 
dokumentaci  k  této  stavbě  vypracoval 
Ing.  Stanislav  Rippel  a  v  říjnu  letošního 
roku obec obdržela na tuto akci stavební 
povolení.  Dále  chceme  touto  cestou 
upozornit  občany  na  třídění  bioodpadu, 
kdy  se  zaměstnanci  obce  potýkají  s 
odpadem,  který  zde  nepatří  a  jeho 
následné  třídění  působí  nemalé 
problémy.

Kanalizace „ Záhumení“
Vedení  Obce  Štáblovice  zadalo 
projekční kanceláři J&J SIS Ing. Jurečky 
vypracování  projektové  dokumentace  k 
výstavbě  rozšíření kanalizace na spodní 
části  stavebního  obvodu  „Záhumení“. 
Tato  dokumentace  byla  vypracována  a 
podána na stavební úřad k rozhodnutí o 
vydání stavebního povolení.



Zpravodaj obce Štáblovice |12

V  letošním  roce  jsme  v  lesích  obce 
Štáblovice  začali  těžbou  nemocných 
stromů  a  úklidem  starých  pasek, 
abychom do nich mohli v období března 
a dubna zasadit necelých 9  tisíc nových 
mladých  stromečků.  Nejvíce  jsme  sadili 
dřevinu  buk,  jedli  a  nakonec  dub. 
Většinu  z  těchto  ploch  se  nám  podařilo 
oplotit  novými  oplocenkami,  na  které 
jsme zažádali  o  dotaci Moravskoslezský 
kraj  a  tato  dotace,  která  pokryje  100 % 
nákladů  na  výstavbu  nových  oplocenek 
nám bude zaslána do konce roku.

Co  se  týče  dotačních  titulů,  podařilo  se 
nám  ještě  vyřídit  dotaci  na  jarní 
zalesnění,  což  je  již  dlouholetá  praxe, 
ale  zároveň  i  příspěvek  na  zmírnění 
dopadů kůrovcové kalamity, kdy nám byl 
za  každý  1 m3  vytěženého  jehličnatého 
dříví  v  nahodilých  těžbách  přiznán 
příspěvek 398, Kč.

Díky  těmto  všem dotacím  se  dá  dnes  v 
našich  lesích  hospodařit  s 
plnohodnotnou  péčí  a  s  vidinou,  že 
dalším  generacím  předáme  lesy  zdravé 
a  plně  funkční  i  ve  všech 
mimoprodukčních funkcích.

Letošní  těžba,  která  je  ve  výši  382  m3 
lehce překračuje desetiletý průměr, která 

nám  byl  vyměřen,  a  to  328  m3  ročně, 
proto  v  roce  2021  omezíme  těžby,  ale 
nemine  nás  těžba  modřínů  a  líp  v 
lokalitě  Skalka.  Vím,  že  některé  z  Vás 
mrzí, že vidíte les plný pokáceného dříví, 
ale věřte, že se tak děje hlavně v zájmu 
lesa  a  až  potom  pro  finanční  užitek 
obce. 

Modříny  na  Skalce  jsou  napadeny 
kůrovcem  a  postupně  odumírají,  proto 
chci  využít  situace  a  vykácet  většinu, 
kdy se dají ještě za slušné peníze prodat 
a  neskončí  během  pár  let  v  obecní 
kotelně.  V  následujících  letech  bude 
probíhat  výsadba  nových  stromků  tak, 
jako všude jinde. 

Letní  měsíce  proběhly  ve  znamení 
vyžínání,  no  spíše  boje  s  přerůstající 
trávou,  která  jak  jistě  všichni  víte  letos 
měla obrovskou a nevídanou sílu. Tímto 
bych  chtěl  poděkovat  našim 
pracovníkům  v  lese  manželům 
Srnkovým  ze  Slavkova,  kteří  neúnavně 
objížděli  paseky  a  udrželi  paseky 
vyžnuté,  a  tím  zachránili  stromky  před 
zadušením  a  rovněž  paní  Sýkorové  ze 
Skřípova.

Aktuálně  jsme  plochy  bez  oplocení 
natřeli  zimním  nátěrem  před  okusem 

zvěří  a  začíná  příprava  na  zalesňování 
pro  rok  2021  opět  přípravou  pasek.  V 
plánu  pro  příští  rok  je  výsadba  10  tisíc 
stromků.

Během  zimních  měsíců  se  budeme 
aktivně  věnovat  opravám  stávajících 
oplocenek  a  pěstebním  zásahům  ve 
formě prořezávek a výřezů nežádoucích 
dřevin,  které  nám  postupně  do  ploch 
nalétají.  (bříza,  vrba  jíva,  jeřáb  ptačí 
atd.)

S  přáním  krásných  a  pohodových 
Vánočních  svátků  a  úspěšného  vstupu 
do roku 2021.

Ondřej Martínek

V  letošním roce získala obec Štáblovice 
dotace týkající se lesního hospodářství v 
částce  cca  275  000,    Je  to  výrazná 
změna  oproti  minulým  letům,  za  což 
bychom  chtěli  poděkovat  odbornému 
lesnímu  hospodáři,  panu  Ondřeji 
Martínkovi.

OBECNÍ LESY
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STŘÍPKY Z HISTORIE

V  předchozím  čísle  Zpravodaje  obce 
Štáblovice  jsme  se  věnovali  nejstarším 
dějinám  obce  –  tedy  jejímu  vzniku  a 
nejstaršímu vývoji až do 13. století. Nyní 
navážeme  líčením  dalších  událostí  z 
dějin obce, o nichž se nám zachovaly ať 
už přímé nebo i nepřímé zprávy.

V  minulém  příspěvku  bylo  zmíněno,  že 
se  Štáblovice  ve  13.  století  staly  lénem 
olomouckého  biskupství  –  tedy  že  byly 
majetkem biskupství a biskup je uděloval 
tzv. v léno osobám šlechtického původu. 
Tito šlechtici se stávali tzv. leníky (neboli 
many  či  vazaly)  lenního  pána,  tedy  v 
tomto  případě  olomouckého  biskupa,  a 
udělená  léna spravovali. Kdo byl prvním 
leníkem  na  Štáblovicích  a  kdy  byly 
Štáblovice  poprvé  uděleny  v  léno, 
nevíme jistě. 

Velmi pravděpodobně se tak ale stalo za 
již  minule  vzpomínaného  olomouckého 
biskupa Brunona ze Schauenburku, tedy 
zhruba  ve  třetí  čtvrtině  13.  století.  Sám 
Bruno  pocházel  z  německého  prostředí 
a  spolu  s  ním  do  českých  zemí  přišli  i 
němečtí  drobnější  šlechtici,  kteří  zde 
získávali  državy  a  dále  zůstávali 
součástí  správního  aparátu 
olomouckého  biskupství  budovaného 
Brunonem. 

Z  určitých  zpráv  lze  předpokládat,  že 
prvním štáblovickým leníkem byl Mikuláš 
(Nicolaus).  Tento  Mikuláš  mohl  být  i 
zakladatelem  sousedních  Mikolajic, 
které  už  od  dob  středověku  náležely  ke 
štáblovickému lénu.

Potomci  Mikuláše  ze  Štáblovic,  rytíři  ze 
Štáblovic,  drželi  štáblovické  léno  až  do 
poloviny  15.  století,  tedy  zhruba  po  dvě 
staletí.  Z  Mikulášových  nejbližších 
potomků  známe  bratry  Mikuláše  a 
Bruna,  kteří  jsou  uvedeni  jako  vazalové 
olomouckého  biskupa  v  době  mezi  léty 
13171320.  Z  obou  bratrů  byl  zřejmě 
významnější  osobností  Mikuláš.  Jeho 
jméno  se  vyskytuje  ve  svědecké  řadě 
listiny  o  výměně  statků  ve  Větřkovicích, 
již  dosvědčil  v  Třebíči  (!)  v  lednu  1312. 
Tato  listina,  ač  se  tak  na  první  dojem 
nemusí  zdát,  je  významnou  pro  dějiny 
Štáblovic  –  obsahuje  nejstarší  dosud 
známou  zachovanou  písemnou  zmínku 
o  štáblovických  lenících  a  zároveň  je 
také  vůbec  první  zmínkou  o  obci 
Štáblovice.

Kolem  poloviny  14.  století  se  rod 
štáblovických  rytířů  rozrostl  a  rodový 
majetek  se  tak  rozdrobil  na  několik 

menších  držav.  Rytíři  zřejmě  sídlili  na 
několika  dvorech  ve  Štáblovicích  i 
Mikolajících.  Mezi  příslušníky 
rozvětveného  rodu  ale  i  ve  vztazích  se 
šlechtickými  sousedy  docházelo  k 
různým  sporům  –  o  peníze,  pozemky, 
výnosy, naturálie.  

Nejednou  tyto  spory  eskalovaly  až  k 
použití  násilí,  jak  se  dozvídáme  z 
půhonných  knih  (od  „pohnat“  k  soudu) 
manského  soudu  v  Kroměříži.  Z  těchto 
písemných  pramenů  se  dozvídáme 
jména  dalších  rytířů  ze  Štáblovic  – 
Niklin, Hanušek, Drslav, Ondřej, Zbyněk, 
Mikuláš,  Jiří,  Hynek  aj.,  kteří  jsou  zde 
uváděni  jako  žalobci,  obžalovaní  nebo  i 
zasedající u manského soudu. 

Pro  zajímavost  uveďme  popis  jen 
několika sporů:
Např.  v  roce  1360  pohnal  k  soudu 
Bořuta z Heraltovic Ondřeje ze Štáblovic 
za  to,  že  Ondřej  vzal  Bořutovu 
poddanému pole s užitkem tří hřiven, že 
nepostavením  ohrady  způsobil  škodu 
nebo  dokonce  že  Bořutu  přepadl 

vytaseným mečem  a  násilnou  rukou  ho 
do hlavy udeřil, když se potkali v Opavě.

Ten  samý  Bořuta  pohnal  i  Ondřejova 
bratra  Mikuláše  za  to,  že  ho  zahnal  od 
sena  z  jeho  vlastní  louky,  chtěje  ho 
zabít,  že  se  svými  koňmi a psy na  jeho 
poli  a  na  polích  jeho  poddaných  obilí 
zdupal  a  udělal  mu  tak  škodu  nebo  že 
od  jeho  vlastních pozemků odehnal  lidi
kupce  a  tito  zahnaní  kupci  pak 
nezaplatili na nasbírané ostružiny.

Obsahem  dalšího  záznamu  je  např. 
půhon  na  Drslava  ze  Štáblovic;  ten  si 
měl v roce 1379 vyjet na koni do Opavy, 
kde  měl  nějaký  čas  pobývat  a  utrácet; 
poté ho jeden opavský měšťan pohnal o 
tři hřivny a maldr ovsa.

Nebo např. v roce 1371 pohnal Niklin ze 
Štáblovic  Mikuláše  o  dva  koně  za  čtyři 
hřivny  a  svině  za  věrduňk,  že  zbil  jeho 
posly  a  že  jeho  služební  zbili  a  poranili 
jeho  služebníky  a  poškodili  jeho 
poddaného.

Hmatatelnou památkou na rytíře ze Štáblovic je např. pečeť Hynka ze Štáblovic, otisk přivěšený 
k listině Jana Schönsteina z Deštné pro opavské dominikány ze 14. listopadu 1406, Moravský 
zemský archiv v Brně, Bočkova sbírka, sign. Bslg 5578. Kresba: Dalibor Prix. Převzato z: Prix, 
Dalibor: Kostel sv. Vavřince ve Štáblovicích. Opava 2003.
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V  pramenech  se  objevují  nejen  jména 
rytířů  ze  Štáblovic,  ale  i  zprávy  o 
štáblovickém  dvoru  nebo  dvorech,  o 
který/které  se  často  vedly  spory.  Tak 
např.  v  roce  1377,  kdy  je  dvůr  vůbec 
poprvé  připomínán,  je  v  záznamu 
manského  soudu  v  Kroměříži  uvedeno, 
že  se  tohoto  dvora  zmocnil  a  držel  jej 
pan Vítek z Vikštejna, za což ho Zbyněk 
ze Štáblovic pohnal k tomuto soudu o 20 
hřiven a způsobené škody. Další  zpráva 
z  roku  13891390  zmiňuje  štáblovický 
dvůr se dvěma zahradami a krčmou. 

Jako  poslední  leník  z  rodu  rytířů  ze 
Štáblovic  je  uváděn  Jiří  ze  Štáblovic, 
jenž  zemřel  bez  potomků  někdy  před 
rokem  1460.  Štáblovice  se  jeho  smrtí 
staly uvolněným lénem a lenní pán, tedy 
olomoucký  biskup,  je  v  roce  1460  udělil 
Tomášovi  z  Kovalovic,  jehož  potomci 
drželi Štáblovice a Mikolajice až do první 
čtvrtiny 16. století.

Do  doby  rytířů  ze  Štáblovic  spadá  také 
velmi  významná  událost  štáblovických 
dějin,  a  to  je  založení  štáblovického 
kostela.  Žádné  konkrétní  písemné 
zprávy  o  době  založení  kostela  se 
nedochovaly,  proto  lze  založení  kostela 
umístit  do  pouze  velmi  širokého 
časového  rámce mezi  přelom  13.  a  14. 
století  a  rok  1422.  Založení  kostela 

mohlo být vnímáno i jako otázka prestiže 
štáblovických  leníků.  Možnost  stavby 
kostela  musela  být  projednána  s 
olomouckým biskupem a kapitulou. 

Po získání  souhlasu se stavbou nového 
svatostánku bylo třeba vyřešit i praktické 
stránky  věci,  tj.  výběr místa  pro  stavbu, 
její  financování,  zadotování  kostela 
pozemky  (pole,  louky,  les),  což  mohlo 
být  provedeno  pouze  na  úkor  panské 
půdy,  a  platy,  zajištění  duchovního 
správce  a  vybudování  jeho  zázemí, 
vybavení  a  vysvěcení  kostela  a  jeho 
slavnostní uvedení do provozu. 

Převážná  část  nákladů  na  stavbu 
kostela  byla  pravděpodobně  hrazena 
přímo  štáblovickými  leníky;  ti  se  také 
stali  patronátními  pány  nového  kostela. 
O  podobě  tohoto  štáblovického 
gotického  kostela  nemáme  přesnějších 
zpráv;  předpokladem  je,  že  byl  spíše 
zděný  než  dřevěný,  a  že  se 
pravděpodobně  i  spolu  s  přilehlým 
hřbitovem  nacházel  na  místě 
současného  kostela.  Potvrzení  nebo 
vyvrácení  této  teorie  by  ovšem  bylo  až 
otázkou  archeologického  průzkumu… 
Jisté  však  je,  že  existence  vlastního 
svatostánku  byla  jistě  vítaná 
štáblovickými  obyvateli,  kteří  již 
nemuseli vážit dlouhé cesty do kostela v 

Jaktaři a svého duchovního správce měli 
přímo ve vsi. 

Zdroj: 
Prix, Dalibor: Kostel sv. Vavřince ve 

Štáblovicích. Opava 2003.
Krčmářová, Eva – Šopák, Pavel: Zámek 

Štáblovice, stavebněhistorický 
průzkum, 2001.

Raida, Alois: Štáblovice a Mikolajice. 
Dějiny. Rukopis.

Hosák, Ladislav: Historický místopis 
země Moravskoslezské. Praha 2004
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CENIK OBECNÍHO ÚŘADU
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OZNÁMENÍ

PraktikCihlářová s.r.o. 
Otice, Hlavní 1; 74781;
www.praktikcihlarova.cz

Ordinační hodiny během vánočních svátků:

23.12.2020 dovolená  Zastupuje MUDr. Jiří Šváb v Litultovicích 8 – 13 hodin, tel. 553668222
28.12.2020  7:00 – 8:00 Otice odběry

8:00 – 10:00    Otice MUDr. Vašíková Eva
29.12.2020 7:00 – 8:00 Slavkov odběry

8:00 – 10:00  Slavkov MUDr. Cihlářová Eva
30.12.2020 8:00 – 10:00  Otice MUDr. Vašíková Eva
31.12.2020 dovolená Zastupuje MUDr. Vít Skalička v Dolních Životicích 8 – 9 hodin, tel. 553 786 024

Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách : www.praktikcihlarova.cz

INZERCE
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NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Vážení občané, od 1.10.2020 je možnost odkupu palivového dříví v 1m polenech s dovozem až k Vám domů. Cena měkkého dříví je 
800,Kč/prm včetně dopravy do 10 km. Cena tvrdého dříví (db, js, bř, bk) 1000,kč/prm včetně dopravy do 10 km.
 
Kontakt: p. Martínek Ondřej (odborný lesní hospodář obce Štáblovice): + 420 731 421 521

TRAFIN OIL, a.s.
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným jídlem. Ať už na štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé klobásky jistě 
při tom spotřebujete nemalé množství oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho každoročně použijeme několik litrů a pak přemýšlíme 
co s ním. Do odpadkového koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). 

Do kontejneru na sběr oleje! Ve vaší obci se nachází popelnice určená po sběr použitých  jedlých olejů a tuků u místního obecního 
úřadu. Ať už tedy použijete olej nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to skutečně jednoduché, olej slijete do plastové lahve a až 
půjdete  vyhodit  balící  papíry  od  dárečků,  vezměte  plnou  láhev  sebou.  Kde  najdete  svou  nejbližší  popelnici  se  dozvíte  na  webu 
tridimolej.cz. 

Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak zabráníte ucpání odpadů v domácnosti, stejně jako ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce 
jsou pro čističky odpadních vod náročné období, protože kromě vody přitéká také obrovské množství olejů a tuků, které ztěžují správné 
přečištění vody. 

Náklady na čištění odpadních sítí by se mohly lépe využít jinde. Jedlé tuky a oleje se recyklací také stávají hodnotnou surovinou pro 
výrobu biopaliv 2. generace a letadlového paliva.



ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

 7:00 – 14:30   15:00 – 17:00

7:00 – 15:00

7:00– 14:30  15:00 – 17:00

7:00 – 15:00

 7:00 – 12:00

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.

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.

Pondělí (úřední den)

Úterý

Středa (úřední den)

Čtvrtek

Pátek

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2021

Vzhledem k 53. týdnu a následujícímu 1. týdnu v roce 2021 bude svoz: 29. 12. 2020, 5.1. 2021, 19.1. 2021;

a pak každý lichý týden v úterý: 2.2., 16.2, 2.3, 16.3, 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8.,14.8., 

28.8., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.2021

Termíny svozu plastového odpadu v roce 2021

Poslední středa v měsíci: 27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5., 30.6., 28.7., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11., 29.12.2021

Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2021 budou zveřejněny s předstihem na webových stránkách a 

vývěsce obce. Každé „číslo popisné“ domu v obci Štáblovice obdrží plastové pytle v počtu 1 ks/1 měsíc, celkem tedy 12 ks na rok.

Informace o poplatcích

Sazba poplatku za psa pro rok 2021 činí:

 za prvního psa: 100,

 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150,

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 s těžkým zdravotním 

postižením, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Další poplatky naleznete v aktualizovaném ceníku OÚ (strany 15 a 16 Štáblovského zpravodaje).

Dovolujeme si Vám oznámit změnu bankovního spojení Obce Štáblovice. Nové číslo účtu bude: 296187950/0300

OTEVÍRACÍ HODINY PRO VEŘEJNOST – Pobočka Pošta Partner Štáblovice – v budově OÚ 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 

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

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU


