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ÚVODNÍ sLOVO

Milí spoluobčané.
Za nové vedení obce a všechny nové 
zastupitele, mi dovolte pár slov v našem 
prvním zpravodaji v nadcházejícím vo-
lebním období 2022-2026. Předem bych 
chtěl poděkovat všem občanům, kteří 
přišli k volbám a dali nám důvěru, kterou, 
věříme, nezklameme. jak jste již všichni 
postřehli, obec má nového starostu pana 
Radima Vajdu a nové místostarosty, mě 
(Ing. Stanislava Rippla) a Ing. Petra Bar-
tesku. jednání o složení nového vedení 
obce nebyly lehké, ale nakonec se funk-
ce starosty ujal pan Radim Vajda. Všich-
ni věříme, že Radim Vajda svou svědo-
mitost, pracovitost, laskavost, srdečnost 
a přátelské chování dokáže přetavit do 
zodpovědné funkce starosty, obec bude 
důstojně reprezentovat a stane se našim 
oblíbeným starostou. už nyní jde vidět 
jeho velké odhodlání pracovat pro obec 
a pro nás občany. K tomu mu my mís-
tostarostové, ale také ostatní zastupitelé, 
budeme určitě nápomocni. Covid-19 je 
snad už za námi, ale všichni určitě vní-
máme další problém a všech se nás do-
týká nelehká doba vysoké inflace, přede-
vším pak zdražování energií a tato situ-
ace se také bohužel promítá do provozu 
a rozpočtu obce. Proto se musíme k to-
muto faktu postavit čelem a s finančními 
prostředky obce o to zacházet opatrněji 
a uváženě. Rozpočet obce také zatěžuje 

nevyhnutelná a důležitá intenzifikace ve-
řejné kořenové čistírny odpadních vod, 
o tom ale budu informovat níže. Kromě 
svědomitého a zodpovědného fungování 
obce, jsme se všichni zastupitelé shodli, 
podporovat v následujících letech více 
kulturní dění v obci. Podporovat každou 
událost, se kterou chodí a snad i nadále 
budou chodit občané, kteří chtějí pro lidi 
organizovat zábavné akce, rozvíjet tím 
kulturu v obci a stmelovat přátelství mezi 
občany.
Chtěl bych nyní touto cestou, alespoň 
v pár větách, poděkovat, za sebe i za 
ostatní nové zastupitele, bývalému ve-
dení obce (starostovi Ing. Tomášovi Va-
vrečkovi a místostarostům Pavlovi Koci-
ánovi st. a MVDr. Pavlovi Pokornému) za 
výbornou a zodpovědnou práci, kterou 
pro naši obec a její fungování v minulém 
volebním období odvedlo. Těch věcí, 
které se povedly je opravdu hodně a ti 
z nás zastupitelů, kteří zde ty čtyři roky 
docházeli, ví, že se v mnoha případech 
jednalo především o administrativní prá-
ci, která nejde na první pohled vidět, ale 
byla nesmírně důležitá. Za mne, jeden 
z nejdůležitějších momentů, za ty čtyři 
roky bylo to, že se našly na vodovodu 
Štáblovice, po usilovném a nelehkém 
hledání, významné úniky vody, které 
obec trápily dlouhé a dlouhé roky. Další 
skvělá práce byla, když bývalý starosta 

Ing. Tomáš Vavrečka, po nelehké a ur-
čitě časově náročné práci, narovnal fi-
nanční vztahy se základní školou Melč  
a nastolil v tomto pořádek formou nájem-
ní smlouvy. Mohl bych dále pokračovat 
dotažením povolení chodníků; oprave-
nou baštou vč. příjezdové cesty a parko-
viště; rekonstrukcí kuchyně a baru v sále; 
provozu schopnou novou hasičskou 
zbrojnicí; bytem ve staré poště; zesílení, 
do té doby nebezpečné stropní konstruk-
ce nad mateřskou školou; zprovoznění 
vrtu Vendelín; nelehká údržba vodovodu 
Lipina; nyní zahájenou a velmi důležitou 
intenzifikací kořenové čOV; na dobré 
cestě se vyvíjející kolaudace plynovodu 
Záhumenní atd. Vážíme si Vaši práce  
a věříme, že dokážeme na tyto úspěchy 
navázat a obec dále posouvat a důstoj-
ně reprezentovat. Nesmíme také zapo-
menout na svědomité a pracovité ad-
ministrativní pracovnice obce Ing. Irenu  
Hrbáčovou a Kristýnu Víchovou, bez kte-
rých by to prostě nešlo a nefungovalo tak 
dobře, jak funguje a jsme rádi, že s námi, 
novými zastupiteli, budou nadále spolu-
pracovat. Všem děkujeme.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na  
2. zasedání zastupitelstva obce Štáb-
lovice, které se uskuteční 19. 12. 2022  
v 17. hodin v zasedací místnosti Oú 
Štáblovice . 
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INFORMACE O DĚNÍ V OBCI

Intenzifikace kořenové čistírny odpad-
ních vod (dále jen ČOV)
Dovolte mi shrnout, co se dole pod obcí 
na kořenové čOV děje a ještě se dít 
bude. jak víte, zahájila se nutná inten-
zifikace kořenové čOV, jinými slovy její 
rekonstrukce. Stávající kořenová čOV  
(s takzvaným „horizontálním prouděním“) 
již nedokáže splnit požadavky současné 
legislativy. Z tohoto důvodu musela být 
provedena intenzifikace čistírny. Nově je 
navržena čistírna II. generace s pulsním 
dávkováním a vertikálním průtokem. Tyto 
čistírny mají vyšší účinnost a současně 
vyžadují menší zastavěnou plochu. Sou-
částí rekonstrukce je také osazení strojně 
stíraných česel a nového biologického 
septiku. Tato zařízení slouží k odstraně-
ní hrubého znečištěné z odpadní vody. 
čistírna také bude doplněna kalovým 
polem. Výtokový objekt do potoka bude 
zachován stávající. Intenzifikace umožní 
další rozvoj obce, je již dimenzována na 
kapacitu 800 EO (800 obyvatel). Stavební 

práce jsou nyní ve fázi, kdy byly dokonče-
ny vertikální filtry vč. pulzních a ostatních 
provozních šachet, byl osazen nový biolo-
gický septik a provedly se inženýrské sítě. 
V následujících měsících bude stavebně 
upraven stávající septik, budou provede-
ny stírané česle a postaven obslužný do-
mek. Termín dokončení stavby je do 31. 
března 2023. 

Další probíhající a plánované investič-
ní akce v roce 2023
V obci probíhají, kromě intenzifikace 
čOV, další rozestavěné akce, které by-
chom rádi dotáhli do konce. jedná se 
zejména o dokončení parkoviště u bašty 
formou vodorovného dopravního značení 
a její následná kolaudace, doplnění vodo-
rovného dopravního značení parkoviště u 
kostela, doplnění či výměna dopravních 
značek v obci v rámci pasportu doprav-
ního značení, dokončení kolaudace ply-
novodu Záhumenní, v hasičské zbrojnici 
dokončit místnost pro velitele zásahové 

jednotky a výměna stolů v sále. jelikož 
je rozpočet obce omezený a vlivem ná-
růstu cen energií a také zatížení rozpoč-
tu úvěry (za novou hasičskou zbrojnici  
a intenzifikaci čOV), další plánované 
akce obce musíme vybírat s rozvahou. 
jsou věci, které ovšem nesnesou odkla-
du a proto plánujeme v roce 2023 výměnu 
problematické a poruchové střešní kryti-
ny na objektu základní a mateřské ško-
ly vč. posílení proti sněhových opatření. 
Dále bychom chtěli vyřešit problém, při 
přívalových deštích, se zatékáním a pod-
máčením objektu nové hasičárny formou 
odvodňovacích žlabů a napojení do deš-
ťové kanalizace. A dalším cílem obce je 
vybudovat pro provozní zaměstnance dů-
stojné technické zázemí s požadovaným 
vybavením v nové garáži se sociálním zá-
zemím (WC kabinkou) v objektu navazují-
cí na novou hasičskou zbrojnici. V příštím 
roce bychom se také chtěli zabývat vybu-
dováním nového zázemí pro technologii  
a úpravně vody vrtu na Lipině.
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Změna Územního plánu č. 2
Na obci se od občanů nashromáždily 
podněty ke změně územního plánu (dále 
jen úP). Pro informaci, nový úP obce je 
platný od roku 2019 a jeho první změna 
proběhla již v roce 2021. Byli jsme kon-
cem listopadu na Magistrátu města Opa-
vy, oddělení územního plánování pro-
jednávat jednotlivé navrhované podněty 
vyvolané občany. Některé podněty na 
změnu úP jsou méně reálné a s největší 
pravděpodobností neprojdou přes Kraj-
ský úřad, některé naopak možné budou. 
Nicméně, každá změna úP s sebou nese 
nemalou finanční částku za projektovou 
dokumentaci, v současné době, jsou to 
řádově stovky tisíc korun. Po rozumné 
úvaze a s přihlédnutím toho, že drtivá 
většina obcí přistupuje ke změnám úP po 
čtyřech letech a také jsme si vědomi ne-
malé finanční částky za změnu, jsme 
usoudili, že další změnu úP v dohledné 
době Obec vyvolávat nebude. Změnu č. 2 
obec plánuje na rok 2024 - 2025. Oddě-
lení územního plánování, konkrétně Ing. 
arch. jana Grodová, ráda zodpoví dotazy 
k Vašim podnětům. Bylo nám také dopo-
ručeno, jelikož se jedná o podněty obča-
nů a ne Obce, abychom občanům sdělili, 
že změnu územního plánu lze provést ve 
vlastní režii a na své náklady. Tato mož-
nost zde existuje a lze ji využít, pokud 
někdo z navrhovatelů na změnu úP ne-
prodleně spěchá. jinými slovy, je nyní pro 
Obec neekonomické provádět další změ-
ny úP, pouze po dvou letech. Děkujeme 
za pochopení.

Vodovod Štáblovice
S účinností od 1.1. 2023 zvýšil náš do-
davatel pitné vody SmVaK Ostrava a.s. 
cenu vody předané z dosud 29,51 Kč/m3 
na 34,42 Kč/m3. Vedení obce se na své 
pracovní schůzce v reakci na tuto změnu 
a zároveň s ohledem na kalkulaci nákla-
dů a výnosů za rok 2022, kterou provedl 
odborný zástupce provozovatele vodovo-
du a kanalizace, rozhodlo navýšit od 1. 1. 
2023 stávající cenu pitné vody o 3,- Kč/
m3 . Cena pitné vody pro rok 2023 by tedy 
měla činit pro obce Štáblovice a Vendelín 
43,- Kč/m3 vč DPH. Rovněž dojde ke zvý-
šení stočného v obci Štáblovice, a to na 
částku 30,- Kč/ m3 vč DPH.
jak již bylo napsáno v letním zpravodaji 
v roce 2022 byla provedena v rámci údrž-
by výměna několika sekčních uzávěrů a 
hydrantů, díky čemu můžeme lépe řešit 
případné havárie či poruchy na vodo-
vodním řádu. Bohužel v roce 2023 tyto 
výměny nebudou pokračovat, z důvo-
du finanční náročnosti právě probíhající  

intenzifikace obecní čOV. Na základě 
Plánu financování obnovy vodovodů a ka-
nalizací obce Štáblovice pro období 2022 
až 2023 rovněž dojde k dalšímu vkladu 
finančních částek v plánované výši v roce 
2023. Současný stav financí na účtu pro 
Fond obnovy vodovodů a kanalizací činí 
1 207 064,- Kč.

Vodovod Lipina
V roce 2022 byly realizovány rozsáhlé in-
vestice především na úpravně pitné vody, 
kde byla vybudována akumulační nádrž, 
zřízena nová AT stanice dodávající vodu 
do obce a nový filtr sloužící k chemické 
úpravě pitné vody. Tyto investice si vyžá-
daly finanční prostředky v řádech statisí-
ců korun, které byly hrazeny z rozpočtu 
obce. V současné době stav v zásobo-
vání obce Lipina pitnou vodou odpovídá 
všem zákonným požadavkům na kvalitu  
a zdravotní nezávadnost.

Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům, 
především na energie, vedení obce Štáb-
lovice rozhodlo o navýšení ceny vodného 
v obci Lipina o 1,- Kč/m3, tedy na 76,- Kč/
m3 vč. DPH s účinností od 1. 1. 2023.

Oprava informace uvedené ve Zpravo-
daji obce Štáblovice (léto 2022).
V letním čísle obecního zpravodaje byla 
uvedena informace, že obec Štáblovice 
obdržela na konci května letošního roku 
stavební povolení pro stavbu, byt z býva-
lé hasičské zbrojnice na č.p. 154 (Staveb-
ní úpravy části 1. NP objektu č.p. 154 ve 
Štáblovicích, spojené se změnou užívání 
z hasičské zbrojnice na bytovou jednot-
ku). Toto stavební povolení však doposud 
nenabylo právní moci, tímto se za uvede-
ní mylné informace omlouváme.
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Výlov obecního rybníka
V sobotu dne 22. 10. 2022 proběhl již 
tradiční výlov obecního rybníka.  
Přípravy na výlov probíhaly od časných 
ranních hodin za krásného počasí. 
Okolo půl osmé proběhl první odlov ryb 
za účasti přítomných návštěvníků. Poté 
již mohl být zahájen prodej živých ryb 
(amur, kapr). část ryb byla na místě 
zpracována v kuchyni a prodávána jako 
místní smažená dobrota. I přes zhoršující 
se počasí dorazila spousta návštěvníků, 
kteří se mohli občerstvit na Rybářské 
Baště a dát si i něco teplého na zahřátí.
V příštím roce plánujeme nákup 
násady pro podzimní výlov. Po domluvě 
zastupitelstva již nebude na tomto 
rybníce prováděn v roce 2023 sportovní 
rybolov.
V sobotu 17. 12. 2022 Vás všechny 
tímto zveme na vánoční prodej kaprů na 
Rybářské Baště od 9. do 14. hodin. 

aKTUaLITY

Na závěr tohoto článku bychom chtěli 
všem dobrovolníkům z řad našich občanů 
moc poděkovat za jejich výpomoc a velké 

poděkování samozřejmě patří i p. Lumíru 
Vavrečkovi, správci obecního rybníka 
za celoroční péči.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
VE ŠTÁBLOVICÍCH
V sobotu dne 26. 11. 2022 se uskutečnilo 
již tradiční rozsvícení Vánočního 
stromu, které pořádal Oú Štáblovice ve 
spolupráci s místními hasiči. Letos jsme 
si přizvali také pěvecký sbor G.OLA pod 
vedením sbormistryně Olgy Golhové a 
jako host vystoupení také obohatil náš 
zastupitel Vojtěch Stec, který vystoupení 

sboru zorganizoval. Tento pěvecký sbor 
nám zpříjemnil předvánoční atmosféru 
zpěvem českých vánočních písní a 
naladil tak všechny na atmosféru Vánoc. 
Po úvodním slovu starosty pana Radima 
Vajdy, který popřál všem přítomným 
hodně klidu, pohody a zdraví ve zbytku 
roku, jsme slavnostně rozsvítili krásně 
ozdobený a nasvícený Vánoční strom 
s ozdobami, které připravily za pomoci 

rodičů děti z MŠ  a ZŠ Štáblovice. Nejen 
děti, ale také dospělí si měli možnost 
projít Vánočním jarmarkem a zakoupit si 
vzpomínkové předměty a občerstvit se 
horkým svařákem a čajem.
Do nového roku bychom rádi popřáli 
všem hlavně zdraví, rodinnou pohodu, 
štěstí a spokojenost.

Zastupitelé obce Štáblovice
Autor fotografií: Karel Stuchlík 
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Aktuality, články, fotogalerie
Na stránce Aktuality jsou zveřejňovány 
aktuální informace a upozornění pro ob-
čany. Naleznete zde takové příspěvky 
jako pozvánky na různé akce, změny 
ordinační doby lékaře, informace o cha-
ritativních sbírkách, upozornění na nové 
funkce na webu atd. Několik posledních 
novinek z Aktualit se zobrazují i na úvod-
ní stránce webu. Co však není příliš na 
očích je stránka články, kde najdete pří-
spěvky, které blíže popisují již uběhnu-
té některé akce. články najdete v části 
Obecní úřad. jistě oceníte i galerie fotek, 
tříděných podle roků. Zde nahráváme 
fotky z uplynulých akcí. Fotogalerii na-
jdete v části Seznámení s obcí.

Štáblovský bazárek
Věděli jste, že na obecním webu mů-
žete inzerovat? Nabídněte nepotřebné 
věci vaším sousedům, spoluobčanům – 
stavební materiál, přebytečnou zeminu, 
dětské kolo, televizi, oblečení, nábytek, 
téměř cokoliv.  Prostřednictvím Štáblov-
ského bazárku můžete nakupovat, pro-

dávat ale i darovat. Stačí se zaregistrovat 
a inzerát jednoduše podat. A nebojte, jde 
to i anonymně. Pokud nechcete, nemusí-
te u inzerátu zveřejňovat ani své jméno, 
ani telefon. Povinný je jen email, na který 
vám dorazí případná odpověď. Inzerát 
můžete kdykoliv upravit nebo smazat.

Aktuality na váš email
Chcete mít přehled o dění v obci? Zaregis-
trujte svůj email na obecních stránkách. 
Budete tak mít přehled o aktualitách, člán-
cích, kalendářních akcích, úřední desce 
atd. Kromě toho z emailu také zjistíte, 
zda se v nejbližší době konají v naší obci 
nějaké kulturní a sportovní akce, kdy jsou 
nejbližší svozy plastů a popelnic a nejno-
vější příspěvky z úřední desky. Z odběru 
se můžete kdykoliv později odhlásit. 

Aktuální otevírací doba
Chcete si ráno zajít pro rohlíky, ale neví-
te, jestli je zrovna v prodejně otevřeno? 
V patičce webu najdete informace o ote-
vírací době obecního úřadu, pošty Part-
ner, prodejny potravin a knihovny.

Vyhledávání na webu
Nemůžete na webu dohledat informace, 
které vás zrovna zajímají? Zkuste vyu-
žít chytrý vyhledávač na úvodní stránce 
webu. Snadno tak zjistíte např. kdy se 
otevírá dnes pošta, potraviny? Kolik činí 
roční poplatek za mého psa a kdy ho 
mám zaplatit? Kdy se koná a kolik bude 
stát lístek na hasičský ples? Co se pro-
jednávalo na zasedání zastupitelstva? 
Kdy je nejbližší svoz odpadů? Při psaní 
slov do políčka pro vyhledávání se vám 
budou automaticky nabízet (našeptávat) 
stránky, ve která obsahují vámi zadaná 
slova . 

Anketa
Párkrát ročně se na webu objevuje ve 
spodní části webu zajímavá anketa. Klik-
nutím na odpověď ankety, můžete vyjád-
řit i vy svůj názor. Hlasování v anketě je 
anonymní. Hlasovat v každé anketě lze 
jen jednou. určitě se zapojte do hlaso-
vání i vy! 

Hřbitov
Pokud máte zájem o pronájem hrobové-
ho místa, navštivte stránku Hřbitov v části 
Obecní úřad. Najdete zde orientační map-
ku štáblovského hřbitova s označením 
obsazených a volných míst. V případě 
vašeho zájmu o pronájem volného hřbi-
tovního místa, kontaktujte obecní úřad.

Zajímavosti obce
Na obecním webu se můžete dočíst ce-
lou řadu zajímavostí o historii naší obce, 
znaku a praporu, zámku, kostelu sv. 
Vavřince. Těmto tématům jsou věnovány 
samostatné stránky v části Seznámení s 
obcí .

Závěrem
Obecní webové stránky a email nejsou 
jediným kanálem, přes který můžete dění 
v obci sledovat. Najdete nás i na Face-
booku pod názvem Obec Štáblovice. 
Sledujte nás i tam a nenechte si utéct, 
žádnou akci! Pro ty co používají ve svém 
počítači RSS čtečku, lze využít i náš 
RSS kanál, který najdete pod ikonkou v 
hlavičce webu.
Pár statistik závěrem - webové stránky 
mají průměrně 700 návštěv měsíčně, 
120 uživatelů dostává informace emai-
lem, 288 lidí momentálně sleduje obec 
Štáblovice na Facebooku.
V případě, že máte jakékoliv náměty 
na vylepšení webu, kontaktujte nás na 
emailu info@profiwebik.cz

Mgr. Pavel Šrom

Co by nemělo ujít vaší pozornosti na webových stránkách obce
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KNIHOVNA oznamuje

I v naši obci se můžeme potěšit 
knihovnou, kterou najdeme v budově 
Obecního úřadu. Letos na jaře prošla 
několika málo změnami – vymalováním, 
přidáním několika nových regálů 
a nábytkem.  Knihy získaly větší 
prostor,jsou lépe uspořádány a každý 
čtenář se lépe orientuje při výběru.
Poskytujeme knihy z vlastního 
knihovního fondu a zároveň z fondu 
regionálních služeb Opava.
Na doplňování vlastního fondu knih 
máme každoročně obecním úřadem 
přidělenou částku a nákup nových 
knih probíhá podle zájmu, potřeby a 
připomínek čtenářů.
Na své si přijdou jak ti nejmenší – 
leporela, pohádky, tak i starší děti, které 
si vyberou z nabídky dobrodružných 
knih, komiksů, fantasy, čtení pro děvčata 
apod .
Také se neustále doplňuje povinná četba 
jak pro žáky základních, tak i středních 
škol .
Dospělí čtenáři si vyberou z historických 
románů, detektivek, regionální literatury, 
románů pro ženy, kuchařek, odborných 
knih o zvířatech, zahradě apod.

Novinky

Roční poplatek je opravdu jen 
symbolický:
DĚTI do 15 LET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 Kč
DOSPĚLÍ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 Kč    

OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU  
od 14:30  do 17:30

V prosinci je otevřeno 7. 12. 2022  
a 14. 12. 2022   
Na Vaši návštěvu se těší B. Lichovníková.

Drazí spoluobčané, 
v sobotu 7. ledna 2023 proběhne  
v naší obci Tříkrálová sbírka. 
V novém roce opět navážeme na 
tradici, kterou přerušila koronaviro-
vá pandemie a Tříkráloví kolední-
ci Vás navštíví ve Vašich domovech.  

A jak budou Vaše dary využity v Charitě 
Opava?
Za více než dvacet let pomohla Tříkrálová 
sbírka tisícům lidí. Výtěžek z následují-
cí Tříkrálové sbírky 2023, který připadne 
Charitě Opava, máme v plánu využít na 
pomoc seniorům a vážně nemocným pa-
cientům, o které se naše terénní služby 
starají v jejich domácím prostředí. Péče o 
vážně nemocné je pro rodiny často také 
finančně náročnou záležitostí – rádi by-
chom pro ně pořídili zdravotnický, ochran-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

ný a hygienický materiál nad rámec úhrad 
zdravotních pojišťoven. část výtěžku by-
chom rádi využili jako spoluúčast schvále-
ného projektu na obměnu vozového parku 
naší pečovatelské služby. Naším třetím 
záměrem je zlepšení pracovních podmí-
nek a zázemí našich zrakově postižených 
a nevidomých masérů, kterým poskytuje-
me práci v rámci chráněného zaměstná-
vání.

Stejně jako v minulých letech bude možné 
přispět také na tříkrálový sbírkový účet: 
66008822/0800, VS pro Charitu Opava 
777988012. Viz QR kód platby.
Těšíme se na setkání s Vámi. 
Za všechny organizátory sbírky ve Štáb-
lovicích Vám děkuji za každý dar a přeji 
Vám pevné zdraví a krásné chvíle v roce 
2023.

Kateřina Vítková - koordinátorka Tříkrálo-
vé sbírky ve Štáblovicích.
A za Charitu Opava Marie Hanušová,  
koordinátorka TKS 2023

Kateřina Vítková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

První měsíce školního roku 2022/2023 
ve štáblovické základní škole
V letošním roce nastoupilo do základní 
školy 6 nových prvňáčků. V základní 
škole mohou děti navštěvovat několik 
kroužků. Nejmenším je nabídnuta 
Angličtina hrou a Malý čtenář. Starší žáci 
rozvíjí své poznávání v Badatelském 
kroužku. Sportovní nadšenci navštěvují 
Pohybové hry. Všem byl nabídnut 
nepovinný předmět Náboženství. Nově 
jsme zapojeni do projektu „JAK: Jinak, 
Aktivně, Kreativně“, díky kterému se 
žákům dostává inovativního vzdělávání 
v podobě projektové výuky, zážitkové 
pedagogiky, aktivizujících metod, 
vzdělávání s využitím nových technologií 
a dalších  a dále je žákům nabízeno 
doučování v hlavních předmětech. 
Díky projektu OKAP II jsme navštívili 
Svět techniky v Ostravě. Mladší žáci 
se zúčastnili vzdělávacího pořadu 
Království Symetrion, starší Kouzlo 
zrcadlení. Nejstarší žáci se zapojili 
do soutěže Bobřík informatiky. Své 
znalosti a dovednosti z oblasti dopravní 
výchovy rozvíjeli na Dopravním hřišti 
v Odrách. Výtvarné práce jsme zaslali 
do soutěže Barevný podzim. Průběžně 
se zapojujeme v rámci tělesné výchovy 
do sportovních soutěží (přespolní běh, 
sportovní gymnastika a atletická soutěž). 
Školní družina se zapojila do projektu 
Záložky do škol. Se slovenskou školou 
v Tepličce nad Váhom si navzájem děti 
vyměnily záložky do knih. Mnoho aktivit 
se díky pěknému podzimnímu počasí 
mohlo uskutečnit venku (sběr přírodnin, 

pouštění draků, fotbalová utkání, 
vycházky). Navštívili nás žáci z melčské 
školní družiny, aby se s námi zapojili do 
soutěže Zázraky přírody, zaměřené na 
lidské smysly a vnímání. Zahájili jsme 
projekt MISP (masáže do škol).

Mgr. Lenka Rychlá, zástupce ředitele 
školy pro pracoviště ZŠ Štáblovice

Co nového v novém školním roce  
v mateřské škole
Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme přivítali 
osm nových dětí. Coby nováčci svou 
novou životní etapu zvládli a na prostředí 
mateřské školy se dobře adaptovali. 
Paní učitelka Michaela Muchová věděla, 
jaké hry a činnosti dětem denně připravit, 
aby jejich nástup byl bezproblémový a 
nejpřirozenější. 
je to až neuvěřitelné, ale máme za 

sebou už první třetinu školního roku, 
a nabízí se tedy, připomenout si ty 
nejzajímavější akce a projekty. již po třetí 
jsme se s dětmi zapojili do projektu “Se 
Sokolem do života aneb Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme se zvířátky“ české 
obce sokolské, který je plný pohybu a 
do kterého zapojujeme i rodiče. Nově si 
děti vyzkoušely své běžecké dovednosti 
s čokoládovou tretrou sokolíka Pepíka, 
a to hned v několika disciplínách: 
v rychlostním běhu, slalomu, běhu 
s přeskokem překážek a štafetovém 
běhu. 
V mateřské škole nás navštívil pan Kamil 
Škrobánek s preventivním programem 
Policie čR, který proběhl formou 
vyprávění příběhů z knihy Policejní 
pohádky a prohlídkou policejní výstroje 
a vozidla. Pro rodiče předškolních dětí 

jsme připravili seminář s Mgr. Zuzanou 
Pavelovou, která je provedla důležitou 
otázkou školní zralosti. Vzájemné 
sdílení zážitků a prožitků mezi učiteli, 
rodiči a dětmi proběhlo na podzimní 
tvořivé dílničce „Kouzelný podzim“ s 
kavárničkou a upečenými dobrotami 
rodičů. Děti si tento den také upekly 
jablečný závin a vytvořily veselé 
zeleninové a ovocné talířky, kterými 
podzimní dobroty na společném setkání 
doplnily. S rodiči a nejmenšími dětmi 
jsme si zacvičili, zahráli hry a vytvořili 
sovičku v listopadovém odpoledni při 
„Veselém hraní s nejmenšími dětmi“ . 
Mezi již tradiční akce patří projektový 
týden „Máme rádi zvířata“ s materiální 
sbírkou a výjezdem do Městského 
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útulku a Minizoo v Opavě a spousta 
dalších prožitkových aktivit, které se 
pojí k tradicím, např. Strašidlácká šou, 
Svatý Martin přijíždí, Vyprávění starého 
stromu nebo preventivní program 
Bezpečně do školy. V prosinci ještě děti 
navštíví Planetárium v Ostravě s tvořivou 
dílničkou. 
Nový dvouletý projekt JAK: Jinak, 
Aktivně, Kreativně není jen záležitostí 
základní školy, nýbrž na něm participuje i 
škola mateřská. Tedy i děti z mateřských 
škol se těší a ještě mohou těšit na nové a 
atraktivní metody ve výuce. Do mateřské 
školy přiletěly digitální Bee-Bot včelky, 
s kterými se děti postupně seznamují. 
V návaznosti na to proběhl ve třídě 
Hvězdiček (starší děti mateřské školy) 
projektový den Rozvoj informatického 
a logického myšlení dětí I. se základy 
projektování z programu Malé digitální 

přátelům školy) za zábavné úkoly a paní 
Lence Chodurové za zprostředkování 
sponzorského daru ve formě koláčků a 
vedení firmy ZD Agroholding (Slezská 
pekárna v Opavě), Obecnímu úřadu ve 
Štáblovicích za finanční podporu pro 
zakoupení reflexních samolepek. Dále 
děti a žáci školy přijali pozvání pana 
Petra Heczka ze Sboru dobrovolných 
hasičů na prohlídku nové, moderní 
hasičské zbrojnice. jinou společnou 
akcí byla říjnová výstava zahrádkářů, 
kterou děti a žáci v kulturním domě ve 
Štáblovicích nejen navštívili, ale přispěli 
i svými výrobky k podzimní výzdobě. 
Sladké pamlsky za podzimní tvoření 
dětem a žákům věnoval spolek Včelařů, 
pan jiří Martínek, zahrádkáři věnovali 
dětem ovoce. S blížícím se koncem 
roku a začínajícím adventním období 
oceňujeme zapojení rodičů a dětí do 

univerzity. V rámci dalšího projektu 
Moderní badatelna – experimentům 
nakloněna navštívili předškoláci novou 
učebnu v melčské základní škole, kde 
si vyzkoušeli hned několik zajímavých 
pokusů s vodou a dalšími přísadami. 
Mezinárodně uznávaný projekt MISP 
byl po dvouleté odmlce obnoven také 
v mateřské škole. Toto aktivizační cvičení 
pro děti je jedinečný „masážní“ program 
zaměřený na dítě. 
V listopadu 2022 byla obnovena 
společná tradice, jíž se zúčastnily děti 
mateřských škol, žáci školy základní, 
jejich rodiče a samozřejmě učitelé, 
Putování se světýlky. Děti a žáci museli 
plnit nelehké úkoly u princezny, čerta, 
zeleného mužíka a dalších bytostí. 
Poděkování patří strašidlům (rodičům i 

výroby krásných vánočních ozdob, 
jež budou předány na obci, a v čase 
vánočním budou zdobit obecní strom. 
V prosinci se můžeme těšit na školní 
kalendář na téma Zázraky přírody. Pro 
krásně prožitý adventní čas si děti i žáci 
připravili pro veřejnost na 8. prosince 
2022 Adventní setkání s výstavou 
vánočních ozdob našich domovů a 
krátkým vystoupením. Právě v tento čas 
před pár lety jsme se rozhodli pomáhat 
lidem, co nemají štěstí, stali jsme se 
Dobrými anděly.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a 
pomáhají.
Přejeme našim občanům, rodičům 
a dětem pohádkově prožité vánoční 
období a v novém roce ať nechybí láska, 
štěstí a zdravíčko.

Karin Lhotská, zástupce ředitele školy 
pro pracoviště MŠ Štáblovice
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FARNÍ úŘAD 

Letos bylo docela dlouho teplé počasí. 
Ve druhé polovině listopadu se pak zima 
přece jen ohlásila. S příchodem chladných 
dnů se v nás objevuje myšlenka, že se již 
také blíží vánoční svátky a po nich i nový 
rok 2023. Vánoční svátky nám projasňují 
temné prosincové dny. Děti se těší na 
prázdniny, vánoční dárky a rozmanité 
zážitky. Proto lze Vánoce označit za 
svátky dětí. Vždyť i Pána ježíše v tyto 
dny vidíme jako malé děťátko. Během 
více staletí se v našem prostředí pomalu 
vyvíjí jeden vánoční zvyk – stavění 
„jesliček“ neboli „betlémů“. Říká se, 
že na počátku této tradice byl svatý 
František, který chtěl prožít co nejvěrněji 
ježíšovo narození, a proto zorganizoval 
něco jako „živý Betlém“. Středem všeho 
byly jesličky s malým děťátkem. Byli 
tam i lidé a také zvířátka. František o 
té noční slavnosti zpíval evangelium o 
tom, jak se narodil Spasitel. Později lidé 
sestavovali „betlémy“ a nalezli v tom 
zalíbení. Vyřezávali figurky ze dřeva, 
zhotovovali ze sádry, z papíru i slámy, 
dokonce i z perníku. Ve středu „jesliček“ 
vidíme ježíška ležícího v jeslích. Při něm 
stojí jeho matka Maria a svatý josef. Za 
nimi vykukuje oslík a býk. Pak tam máme 
pastýře, ovečky, tři krále a podle fantazie 
řezbáře vidíme i různé řemeslníky 
a lidi všech stavů. Mnohé takové 
„betlémy „ jsou zhotoveny tak šikovně, 
že se figurky pohybují a napodobují 
práci řemeslníků. V pozadí pak bývají 
modely známých budov a kostelů. 
Právě nedávno oznamovali v televizi, 

že se našel velký „betlém“ ve Svitavách, který je ještě větší než ten Třebechovický. 
Deset let ho opravovali. Takto „obnovené „ jesličky budou dány do muzea, aby si je 
mohli návštěvníci prohlédnout. V době vlády císaře josefa II., nesměly být betlémy 
v kostele, že prý se to nehodí. Proto si lidé stavěli jesličky doma. Pak se zase tyto 
pozoruhodné výtvory do kostelů vrátily. Také v našem kostele můžete vidět jesličky. 
Nejspíš se jedná o původně dva betlémy, které se spojily do jednoho, protože zde 
máme figurky jak dřevěné, tak i sádrové. Betlém tu bývá vystaven ve vánoční době 
a pak až do Hromnic / 2. února /. Především děti se na tuto líbeznou scenérii rády 
dívají. Přijdou děti ze školy a i malá dítka ze školky, nebo s rodiči. 
Letos mají vánoční svátky jednu zajímavost. Velikonoční svátky jsou vždycky v neděli, 
ale vánoční svátky jsou 25. prosince a každý rok připadají na nějaký jiný den. Právě 
letos však bude hlavní sváteční den také v neděli. Zveme vás na návštěvu kostela 
v době vánočních bohoslužeb. „Půlnoční“  mše svatá se bude slavit ve Štáblovicích 
na Štědrý den v sobotu 24. prosince ve 21:00 hod. V neděli 25. prosince budeme 
zde mít bohoslužby v 9:30 hod. a v pondělí „Na Štěpána“  také v 9:30 hod. Z dalších 
slavností ještě připomínám konec roku v sobotu 31. prosince v 16:00 hod., kdy máme 
jakési „Díkůvzdání“ za uplynulý rok 2022. V neděli 1. ledna v 9:30 hod. slavíme první 
mši sv. v novém roce 2023. Přeji vám všem pěkné vánoční dny i štěstí a zdraví 
v novém roce. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“.   

P. Rudolf Friedl, farář

V druhé polovině roku 2022 oslavilo či 
oslaví do konce roku svá kulatá a půlkulatá 
jubilea v 25 spoluobčanů rozmezí 50 
– 93 let! Všem našim jubilantům ještě 
jednou přejeme vše nejlepší, hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Zde 
uvádíme výčet našich oslavenců v této 
druhé polovině roku:
50 let – 6 oslavenců, 60 let – 3 oslavenci, 
65 let – 5 oslavenců, 70 let – 6 oslavenců, 
80 let – 2 oslavenci, 85 let – 1 oslavenec, 
90 let – 1 oslavenec, 93 let – 1 oslavenec

OsLaVeNcI

Během uplynulého roku se v naší 
obci doposud narodilo 7 nových 
občánků. Prosíme opět maminky 
občánků narozených v druhé polovině 
letošního roku, pokud ještě nepřinesly 
na obecní úřad k nahlédnutí rodný list 
dítěte, aby tak učinily, aby mohlo být 
miminko do evidence obyvatel obce 
zapsáno. Děkujeme!

Kulturní výbor obce
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V posledním čísle Zpravodaje obce 
Štáblovice jsme se vrátili do doby, kdy byl 
štáblovickým leníkem Kašpar Rotmberk 
z Ketře. S dobou jeho držby Štáblovic 
je spjata změna náboženského vyznání 
a příklon k luteránství nejen samotného 
leníka a jeho rodiny, ale i štáblovických 
poddaných. Z Kašparovy iniciativy 
se také z původní, ještě středověké 
tvrze stal renesanční zámeček, který 
měl štáblovického leníka dostatečně 
reprezentovat. Štáblovický zámeček 
se stal sídlem Kašparovy rodiny a také 
místem, kde přechodně pobývali i další 
jeho příbuzní. Na Kašpara a jeho rodinu 
se ve Štáblovicích ale dochovaly i další 
památky a těm se budeme věnovat 
v tomto a následujícím pokračování 
Střípků.
V době, kdy se Kašpar stal štáblovickým 
leníkem, stával ve Štáblovicích gotický 
kostelík. Vyjma několika málo nepřímých 
zmínek v písemných pramenech se o 
něm téměř nic nedochovalo. Vlastně 
ani není zřejmé, zda byl ještě dřevěný 
nebo už se jednalo o (alespoň) 

STŘÍPKY Z HISTORIE ŠTÁBLOVIC

částečně zděnou stavbu. Co ale jisté 
je, je skutečnost, že někdy na konci 16. 
století už stávající kostelík nevyhovoval 
potřebám štáblovických věřících – ať už 
například z důvodů kapacitních nebo 
proto, že stavba již mohla být ve stavu 
vyžadujícím její úpravy nebo dokonce 
nahrazení.
Ke stavbě nového štáblovického kostela 
se Kašpar Rotmberk rozhodl někdy 
krátce po přelomu 16. a 17. století. 
Stavba samotná započala v roce 1603 a 
téhož roku byla i dokončena! jak nově 
zbudovaný renesanční kostel vypadal? 
Hlavní kostelní loď měla téměř čtvercový 
půdorys a plochý strop, navazoval na 
ni presbytář se sakristií. Dominantou 
sakrální stavby se stala mohutná 
kamenná hranolová věž tvořící západní 
průčelí kostela. Nejvyšší stupeň věže 
přecházel ze čtyřhranu v osmihran, 
jenž nesl zvonici a zastřešení věže. 
Do zvonice byly zřejmě umístěny 
dva původní gotické zvony a patrně i 
jeden nový, který nechal odlít Kašpar 
Rotmberk. Výrazný stavební prvek 

v podobě mohutné kamenné věže se 
začal u sakrálních staveb uplatňovat 
teprve v době jen krátce předcházející 
stavbě nového štáblovického kostela a 
ve štáblovických poddaných mohla tato 
moderna alespoň zpočátku vyvolávat 
jistý údiv. Přeneseně se tak kostelní 
věž mohla stát i odrazem možností a 
vážnosti štáblovického leníka Kašpara 
Rotmberka i jeho zásluh o zbudování 
nového svatostánku.
Po dokončení stavby byl interiér 
renesančního kostela vybaven 
kamennou křtitelnicí a novým hlavním 
oltářem – dle luteránského vyzvání 
nezasvěceným katolickému světci, ale 
Nejsvětější trojici. Katolickému patronu 
štáblovického kostela byl zasvěcen 
boční oltář.
Přesný rok dokončení nového 
štáblovického kostela dokládá pamětní 
znaková deska, již nechal Kašpar 
Rotmberk osadit na kostelní věž. I 
dnes tuto desku můžete zahlédnout 
v západním průčelí dochované 
renesanční věže. 

Pokus o rekonstrukci podoby kostela sv. Vavřince 
ve Štáblovicích k roku 1603. Autor: Dalibor Prix.

Reliéfní pamětní deska Kašpara Rotmberka a Žofie Bílovské 
zhotovená k připomenutí dokončení stavby renesančního kostela sv. 

Vavřince ve Štáblovicích, stav v roce 2008. Foto: Jan. P. Štěpánek, 
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Přepis zápisu na pamětní desce na věži kostela sv. 
Vavřince ve Štáblovicích.

Pamětní deska nese alianční erb 
Kašpara Rotmberka z Ketře a jeho 
manželky Žofie Bílovské z Fulštejna. 
Ačkoliv byla v době stavby nového 
kostela paní Žofie již tři roky po smrti, 
neváhal Kašpar stvrdit její zásadní roli 
ve svém životě tím, že na pamětní desku 
nechal vytesat i její jméno a rodový erb. 
Přečíst si nápisy je ale dosti obtížné, 
a to kvůli výšce, v níž je dnes deska 
umístěna. Proto zde přinášíme přesný 
přepis vytesaného sdělení:
Pokud bychom mohli vstoupit do 
myšlenkového světa Kašpara 
Rotmberka, bylo by možné na základě 
tohoto vyhotoveného nápisu usuzovat na 
Kašparovu silnou křesťanskou víru, víru 
v „dobrou smrt“ a spasení vlastní duše 

Transliterace zápisu na pamětní desce na věži 
kostela sv. Vavřince ve Štáblovicích.

– tedy základní aspekty křesťanského 
života. 
Znaková deska přečkala staletí, ale 
dlouhé věky se podepsaly na jejím stavu 
a tak bylo nutné v roce 2003 přistoupit 
k její obnově. Odborných prací se ujali 
Tomáš Skalík a Antonín Šimčík, kteří 
provedli konzervaci kamenné desky. 
Pokud by konzervace nebyla provedena, 
pamětní deska by dalším působením 
vnějších vlivů úplně zdegradovala. Nyní 
lze předpokládat, že bude vypovídat o 
dávných štáblovických pánech i mnohým 
dalším generacím.
Štáblovický kostel si dodnes nese 
mnoho prvků z doby Kašpara Rotmberka 
– některé jsou na první pohled viditelné, 
jiné skryté. I tak ale můžeme na tohoto 

štáblovického leníka vzpomenout 
například vždy, když pohlédneme na onu 
mohutnou kostelní věž, která na svém 
místě stojí již bezmála 420 let.

Zdroj:
Prix, Dalibor: Kostel sv. Vavřince  
ve Štáblovicích. Opava 2003.
Skalík, Tomáš – Šimčík, Antonín: Obnova 
kamenné pamětní desky s nápisy a erby 
Kašpara Rotmberka z Ketře a jeho ženy 
Žofie Bílovské z Fulštejna na západní 
fasádě věže kostela sv. Vavřince ve 
Štáblovicích. 2003. Sbírky zámku 
Štáblovice .
https://www.hrady.cz/kostel-sv-vavrince-
stablovice 

Zůstáváte o Vánocích věrní kaprovi, 
vinným klobásám a dokřupava 
usmaženým řízkům, nebo ctíte vlastní 
rodinné recepty? Ve většině případů 
se svátky bez oleje a tuku v kuchyni 
neobejdou, leckde se ho za těch pár 
dnů spotřebuje jako jindy za celý rok. 
O to důležitější je ani v době vánočního 
shonu nevzdávat snahu použité oleje 
vytřídit, aby neškodily v potrubí a 
mohly dál sloužit jinde. 
 je jasné, že vánoční olej neškodí víc než 
ten z jiných částí roku. jen ho zkrátka bývá 
hodně – a naopak času na všechno ještě 
méně, takže člověk občas zapomene na 
svá dobrá předsevzetí. Přelít použitý olej 
či sádlo z pánve, pekáče nebo friťáku do 
staré PET lahve přitom zabere skutečně 
jen chvilku a ušetří toho mnohem víc, než 
by se na první pohled mohlo zdát. 
 Můžete k němu navíc přidat také všechny 
další použité oleje a tuky, které se během 
svátků na vašem stole objeví, ať už jde 

Vánoční třídění oleje // Olej z Vánoc chce vytřídit // O vánočním třídění 
oleje už jste slyšeli? // Olej z vánočních dobrot do záchodu nepatří

o zbylé olejové zálivky z nakládaných 
dobrot či ze salátů, nejrůznější marinády 
nebo třeba pevné tuky zapomenuté  
v lednici ještě z předvánočního pečení 
cukroví.  

Do nového roku s čistými trubkami 
Berte to třeba jako součást vánočního 
úklidu. Každý chce mít doma pořádek 
nejen na pohled, ale i uvnitř. A čisté 
trubky bez nánosů tuků a nežádoucích 
ucpávek se vám navíc opravdu vyplatí. 
A ve větším to platí pro celou naši obec. 
Kanalizační systém, čističky odpadních 
vod, spodní vody – tady všude je lepší 
udržovat pořádek a žádné odpadní oleje 
sem nepouštět. Peníze, které se ušetří 
za řešení případných problémů, se přece 
dají v naší obci využít mnohem lépe. 
Kromě toho vás bude hřát pocit, že jste 
pomohli i přírodě a planetě. Odpadní 
tuky nebudou škodit v půdě a vodě, 
ušetří se spousta surovin a vypouštění 

oxidu uhličitého do ovzduší, a naopak 
nám lidem použité oleje ještě jednou 
poslouží. Šetrným způsobem se z nich 
po vyčištění vyrobí biopalivo pro letadla 
a auta . 
 
Vánoční procházka s olejem
Tradice dodržované během Vánoc má 
každá rodina jiné. jedna by ale mohla 
být společná všem. Až naplníte lahev 
použitým olejem, dobře ji zašroubujte 
a udělejte si s ní malý výlet k popelnici 
s růžovým víkem a logem Třídímolej.
cz. Schválně, kolik sousedů u ní letos 
potkáte? 
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Také letošní rok, byl ještě částečně po-
znamenán doznívající pandemií  Covidu 
- 19. Z toho důvodu se neuskutečnil tra-
diční zahrádkářský ples. jarní a letní mě-
síce přinesly návrat k normálnímu životu.
4.6.2022 jsme se podíleli na dni obce, 
kde jsme měli stánek s občerstvením.  
V měsíci srpnu jsme provedli stříhání 
tújí okolo hřbitova, je naší pravidelnou 
akci. V tomtéž měsíci jsme uskutečnili 
přednášku s praktickou ukázkou k pro-
vádění letního řezu, přestože akce byla 
včas oznámena setkala se s velmi ma-
lým zájmem. je tak na zváženou, zda 
takové akce v budoucnu pořádat.
Počátkem října jsme uskutečnili přátel-
ské posezení členů s blízkými rodinnými 
příslušníky v areálu „Na Baště“ ve Štáb-
lovicích. Po dlouhé době jsme se mohli 
opět sejít popovídat si a zavzpomínat. 
Zájem byl velký, nechybělo ani pohoště-
ní.  Celkem se zúčastnilo 52 občanů,
Štáblovic, Mikolajic a uhlířova. Děkuje-
me za účast a příjemné odpoledne.
28.-30.10.2022 se uskutečnila výstava 
zahrádkářských výpěstku nejen naších 
členů, ale i ostatních občanů Štáblo-
vic, Mikolajic a uhlířova. Na výstavě se 

ZAHRÁDKÁŘSKý SPOLEK

již tradičně podílely ostatní složky, Myslivecké sdružení, Včelaři, Hasiči, Sportovci,  
Důchodci, Základní škola a Mateřská škola. Návštěvnost byla vysoká, velká spoko-
jenost a obdiv.
V měsíci září a říjnu probíhalo moštování ovoce,  pro všechny zájemce i z širokého 
okolí, bylo zpracováno 8 400 kg ovoce. 
Děkujeme všem našim aktivním  členům, za celoroční práci. Závěrem bychom chtěli 
popřát, všem občanům příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, spokoje-
nosti a radost z bohaté úrody v roce 2023.      

ZO ČZS Štáblovice
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Tento myslivecký rok nebyl konečně ovlivněn žádným proticovidovým opatřením. Spolek mohl opět začít bez omezení plánovat 
všechny myslivecké a společenské akce.
Naší hlavní náplní bylo řádné myslivecké hospodaření v honitbě, bránění vzniku škod na polích a v lese. Samozřejmostí je starost 
a péče o zvěř a zlepšování podmínek, ve kterých žije. členové spolku se pravidelně setkávali na schůzích, brigádách při stavbě 
oplocenek a údržbě mysliveckých zařízení. Letošní hlavní společný hon byl pořádán 12.11.2022. Všichni účastníci honu si užili 
nádhernou prosluněnou sobotu procházkou v naší honitbě, která byla zakončena plnohodnotnou poslední lečí na rybářské baště.
Dne 26.12. 2022 budeme pořádat Štěpánský  hon, na který tímto srdečně zveme všechny honce.  Sraz bude v 9:00 v uhlířově 
u sýpky. V novém roce si dovolujeme pozvat případné zájemce na tradiční myslivecký ples, který se bude konat 28.1.2023 v KD 
uhlířov. 
Myslivci ze Štáblovic a Uhlířova přejí všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků.
V následujícím roce 2023 hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů v rodinném i pracovním životě.

MVDr. Pavel Pokorný

HASIčI ŠTÁBLOVICE

Vážení spoluobčané, bratři a setry. je za 
námi další rok, který byl pro mnohé z nás 
velice náročný, a to díky situaci, která se 
děje na ukrajině a díky tomu i v celém světě. 
Vidíme ale, že i přes tuto hroznou situaci, 
která díky tomu vládne, se s námi účastníte 
různých akcí, které se v nějaké míře snažíme 
pro vás připravovat.
Během uplynulého roku jsme se podíleli 
na 12 výjezdech, z toho 11 výjezdů bylo 
jako technická pomoc obci. Ať už na spadlé 
stromy vlivem silných větrů, tak na likvidaci 
bodavého hmyzu ve vašich obydlích. jedním 
z výjezdů bylo cvičení s námětem požáru 
na ZŠ Otice v půdním prostoru s následnou 
evakuací osob a zajištění první předlékařské 
pomoci .
Z akcí připravovaných během roku se 
nám podařilo uskutečnit tradiční vodění 
medvěda (akce se bohužel ještě vzhledem 
k dosavadním opatřením nemohla konat v 
sále), opět tradiční stavění máje. Dále jsme 
se podíleli na spoluúčasti s přípravami a 
pořádáním obecního dne a karmaše. Za 
zmínku také z našeho pohledu stojí i exkurze 

MYSLIVECKý SPOLEK ŠTÁBLOVICE – uHLÍŘOV

dětí z MŠ a ZŠ Štáblovice, účast na prvním 
ročníku štáblovského guláš festu, velice 
vydařená drakiáda, ukázky našeho vybavení 
a kousky historie na obecní výstavě, kterou 
pořádali místní zahrádkáři a výlov obecního 
rybníku. No a jako každý rok před první 
adventní neděli stavění, zdobení a následné 
rozsvícení vánočního stromu, které letos bylo 
úžasné vzhledem k tomu, kolik Vás občanů 
se tam sešlo.
V příštím roce se pro Vás budeme snažit 
připravit ještě mnohem více akcí, jelikož 
situace kolem opatření Covid -  19 je už za 
námi a my se můžeme plně věnovat tomu, 
co nás baví, a to je tvořit zábavu a případnou 
pomoc pro naše občany.
Závěrem bych chtěl mnohokrát poděkovat 
všem členům jednotky za jejich odhodlání, 
časovou flexibilitu a věnovaný čas, který 
dávají právě do toho, abychom tady mohli 
vždy být pro vás. Starému zastupitelstvu 
děkujeme za jejich důvěru, kterou nám po 
celou dobu dávali a novému zastupitelstvu za 
navázání nové spolupráce.
Vám občanům přeji krásné prožití svátků 

vánočních strávené se svými blízkými  
v úzkém kruhu rodiny a do roku 2023 štěstí 
a lásku.
Za jednotku obce Štáblovice

Petr Heczko, velitel jednotky
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Tj SOKOL ŠTÁBLOVICE

Druhou polovinu roku jsme začali turnajem v nohejbalu dvojic, který se uskutečnil 13. 8. Až do konce září jsme pokračovali 
v pravidelném hraní volejbalu a nohejbalu, zde se přidala nová skupina nohejbal senior pro starší, ale aktivní sportovce. 2. 10. 
jsme se vydali na rozhlednu Halaška. Vyjeli jsme autobusem do Budišova nad Budišovkou a od autobusového nádraží to jsou 
k rozhledně necelé 3 km. Po prohlídce okolí z rozhledny a malém občerstvení jsme se vydali okolo Kružberské přehrady přes 
chatoviště pod hrází do Davidova mlýna na zasloužené občerstvení a potom autobusem domů. 21.10. jsme měli kuželky ve 
Chvalíkovicích.  29.12. chystáme Turnaj ve stolním tenise, propozice později. Tradiční výšlap bude 7. Nebo 8. 1. 2023 - upřesníme.  
Do nového roku 2023 bych chtěl všem spoluobčanům popřát vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.                                             

Prejda Milan, jednatel TJ Sokol Štáblovice

Vážení spoluobčané, kamarádi, sportovci i nesportovci, vážení čtenáři. Uplynul půlrok a máme zde opět možnost 
prezentovat činnost Sportovního klubu, kde bych opět v úvodu chtěl vyzdvihnout neutuchající odhodlání a zápal mnoha 
členů klubu i dalších pomocníků z řad obyvatel Štáblovic i přespolních. Moc Vám všem děkuji, ostatně výčet aktivit  
a realizovaných akcí je především Vaší pozitivní vizitkou.  Níže bych chtěl vypíchnout alespoň některé z významných 
akcí, které se pod záštitou SK odehrály. 

SPORTOVNÍ KLuB ŠTÁBLOVICE, z .s .

Provozní aktivity
Tou nejvýznamnější akcí tohoto pololetí se 
bezezbytku stalo dokončení skladovacího 
domečku umístěného v areálu SK  
a návazné dobudování dětských šaten. 
Z původních 2 skladovacích místností, 
které byly v již pokročilém stádiu 
„vybydlení“, se přičiněním členů klubu 
(zde je potřeba vyzdvihnout Tomáše 
Rýznara a Pavla Vargu), za finanční 
podpory Nadace čEZ (děkujeme Rosťovi 
jedličkovi) a za přispění truhlářské práce 
Davida Tošky, podařilo vybudovat dvě 
plnohodnotné útulné šatny pro naše děti. 
Od 25.září tak již naši malí sportovci 
mohou plnohodnotně využívat svých 
stálých prostor a nadále se plně soustředit 
na sportovní rozvoj. Z dalších provozních 
věcí stojí za zmínku osazení tréninkového 
hřiště pevnými brankami, dovybavení 
zázemí novými sportovními pomůckami, 
pořízení venkovních sad dresů pro 
všechny žáky, pořízení rozmetadla na 
hnojení hřiště a vertikutátoru na údržbu 
hřiště a v neposlední řadě je potřeba 
zmínit lesní brigádu konanou v listopadu 
za účelem zajištění dostatku paliva 
pro vytápění hospůdky po celou zimní 
sezonu.
Za připomínku jistě stojí i stálá možnost 
zápůjčky klubového minibusu, který se 
začal v době nevyužití klubem úspěšně 
pronajímat a svou kvalitu prokázal 
mimo jiné bezproblémovými cestami na 
Šumavu nebo do Chorvatska.
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Společenské dění
Sportovní klub a jeho členové se 
standardně podílejí na podpoře akcí 
obce a ostatních spolků, kde se prozatím 
nejvíce daří spolupráci se Střeleckým 
klubem, ale už nyní jsou v přípravě 
společné akce s Hasiči plánované na jaro, 
za což jsme hodně rádi. Pouze heslovitě 
zmíním akce, které SK podpořilo - Dny 
obce, Karmaš, Výlov rybníka či Obecní 
výstava.
Z akcí, které již byly pořádány 
pod záštitou Sportovního klubu, je 
nutné uvést zejména organizaci 7mi 
mistrovských utkání mužů, kde na 
zápasy s Oticemi a Slavkovem vždy 
dorazilo odhadem přes 150 diváků a 
dále organizaci 11ti zápasů mládeže 
v jejích kategoriích. Mimo sportovní akce 
jsme společně se Střeleckým klubem 
3.9. organizovali první ročník Gulášfestu, 
který se hodně vydařil a přilákal do 
sportovního areálu 9 kuchařských týmů 
a nespočet mlsných jedlíků. Následně 
jsme 16.9. za velké podpory Přemy 
urbanského a Petra Heczka pořádali 
výlet do Ostravy na Dny NATO. Prosinec 

již pak sloužil k bilancování, takže 
16.12. pak byla pro nejužší vedení 
organizována akce společné lasergame 
v Dubnici u Lichnova, kde následně 
na Baště proběhlo ukončení roku pro 
všechny členy klubu. V neděli 18.12. 
jsme pak organizovali společné bruslení 
na Zimním stadionu v Opavě pro členy i 
širokou veřejnost.
Z výtěžků z akcí klubu jsme se mj. 
rozhodli podpořit velkého bojovníka 
Přemečka z uhlířova, který od narození 
trpí Spinální muskulární atrofií. Sportovní 
klub na jeho podporu letos věnoval 
částku 7 000 Kč.

Mládež
Do sportovních bojů na okresní 
úrovni jsme letos vyslali naše děti ve 
3 kategoriích, a to mladší přípravka 
(děti do 8 let), starší přípravka (děti do 
10 let) a starší žáci (do 14 let věku). 
V zájmu poctivé přípravy na podzimní 
část sezony absolvovaly děti ze všech 
kategorií na konci srpna letní soustředění 
ve sportovním areálu v Háji ve Slezsku. 
Velký dík za úspěšnou akci, kde se 

přes 30 dětí zdokonalilo ve fotbalových 
dovednostech, patří především trenérům 
(Chovanec, Hoblík, Harazin, Kubín, 
Rippel, urbanová) a Petru Heczkovi, 
který se ujal role zdravotníka. Na 
hodnocení ročníku je ještě brzy, ale 
benjamínci z mladší přípravky získávájí 
své první zkušenosti a důležité je, že je 
sport baví. Starší přípravka se již srdnatě 
bije se svými souputníky z daleko větších 
obcí, jako jsou Budišov, Vítkov, Hradec, 
Slavkov, Litultovice a další, kde náš tým 
rozhodně nehraje druhé housle. O jejich 
potenciálu hovoří i úspěch na turnaji 
ve Chvalíkovicích letos v září, kdy naši 
špunti (a Lily) skončili druzí z 9 týmů. 
Starší žáci po dobrém vstupu do sezony, 
kdy jednu chvíli atakovali čelo tabulky, 
se po několika nepovedených zápasech 
srovnali ve vyrovnaném středu tabulky 
s bilancí 4 výher, 2 remíz a 3 proher. 
V lednu ihned po Vánocích začíná našim 
dětem příprava v tělocvičnách, v dubnu 
je pak čeká zimní soustředění a na jaře 
pokračují v reprezentování naší obce na 
okresní úrovni. Přejeme hodně úspěchů 
a hlavně, ať se všem dětem obloukem 
vyhnou jakékoli zdravotní komplikace.

Muži
Po neúspěšné loňské sezoně, kdy jsme 
na jaře ztratili postup do Okresního 
přeboru, proběhla lehká obměna kádru. 
Především jsme do mužů zapojili mladé 
dorostence z původní Štáblovské líhně, 
jmenovitě Matyáše Chovance, Vojtu 
Podešvu a Danka Buchtela. Dále je 
z místních doplnil Martin Potíž, který se 
vrátil k fotbalu a v září jsme zaregistrovali 
prvního zahraničního hráče v historii 
našeho klubu, kdy nás posílil náš nový 
ukrajinský spoluobčan, Standa Shysha. 
Další novici v sestavě jsou Honza 
čermín z Litultovic a jirka Fruncek ze 
Zlatník. S takto doplněnou sestavou jsme 
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začali sezonu srpnovým soustředěním 
v domácích podmínkách, a to stále 
pod vedením Honzy Hochgesandta, 
který u nás začal svou druhou sezonu. 
Následně jsme se pustili do bojů 
v okresním Poháru i v okresní III.C třídě. 
V poháru jsme dokázali v prvním kole 
přejít přes Vávrovice, když ve druhém 
kole byl nad naše síly tým z Velkých 
Heraltic. V hlavní soutěži, tedy v III.C 
třídě opavského okresu se zatím našim 
mužům daří a dělají dobré jméno naší 
obci, kdy po podzimu jsme s bilancí 10 
výher, 1 remízy a 1 porážky průběžně 
první o bod před Kylešovicemi. určitě 
stojí za připomenutí, že se při zápase 
s Radkovem s kariérou rozloučila 
brankářská legenda Vladan Kácal, který 
v posledních 9 letech hájil Štáblovické 
barvy. Vladane, děkujeme! 
Muži pak začínají přípravu na jaro 24.1. 
v opavských tělocvičnách a v termínu 9.-
12. března absolvují v uherském Brodě 
soustředění na jarní část sezony. Kdo 
by si chtěl udělat výlet, v neděli 12.3. 
dopoledne tam odehrají i přátelské 
utkání proti týmu z Bánova. Nezbývá než 
popřát hodně štěstí a věřit, že se na jaře 
kýžený postup konečně podaří.  
 
Zveme Vás
V nejbližší době nás čeká pět jistých 
akcí, začneme veřejným bruslením na 
Zimním stadiónu v Opavě a to v neděli 
18. 12. 2022 od 16-17hod., poté 
navazuje „Silvestrovský fotbálek“, který 
se bude konat na hřišti 31.12.2022 od 

10:15. Zveme všechny, kdo si budete 
chtít zahrát a trochu protáhnout tělo po 
Svátcích. Dále nás pak čeká „Novoroční 
ohňostroj“, kde ze spontánní akce 
v roce 2021 bude 1.1.2023 od 18:00 na 
„Benčáku“ pořádán již třetí ročník. Letos 
plánujeme na místo zajistit i svařák a 
možná další lehké občerstvení. Budeme 
rádi, když se potkáme na Nový rok s co 
nejvíce z Vás.
Třetí akcí je tradiční „Sportovní ples“, 
který se bude konat 20.1.2023 v sále 
obecního domu ve Štáblovicích. K tanci 
bude hrát živá hudba a můžete se těšit i 
na bohatou tombolu.
O plesovém víkendu pak v neděli 22.1. 
budeme společně s obcí organizovat 
„Dětský maškarní bál“, kde bude součástí 
i soutěž o nejhezčí masku. Takže děti, 

můžete začít společně s rodiči tvořit. 
Pro bližší informace o veškerém dění 
v SK pak sledujte naše facebookové 
stránky či vývěsku u kostela.

Závěrem
jménem Sportovního klubu i jménem 
svým bych chtěl všem čtenářům popřát 
klidné a pohodou naplněné Vánoční 
svátky a do nejistého roku 2023, který 
nemusí být pro hodně z nás lehký, 
bych chtěl popřát hodně sil, vzájemné 
spolupráce a vzájemného pochopení. 
jen tak se nám všem dostaví i pocit 
radosti a štěstí, které tak moc k životu 
potřebujeme.

Mějte se krásně
Ing. Martin Vítek, předseda SK Štáblovice



Jaký odpad lze ukládat na kompostárnu? 
V kompostárn  je mo né zpracovávat pouze následující 
odpady: tráva, listí, v tve a dal í rostlinný materiál, d evní 

t pkam v tve ke t pkování, ovoce, zelenina, dal í 
biologicky rozlo itelný odpad.

Jak se zú astnit vítání ob ánk ?
Prosíme rodi e, kterým se tento rok narodilo nebo narodí 
dít , aby p inesli na obecní ú ad k nahlédnutí jeho rodný 

list. Na základ  rodného listu bude dít  zapsáno do 
evidence obyvatel na í obce a m e být pozváno na 

vítání ob ánk .

OÚ TÁBLOVICE 
747 82 táblovice, .p. 166 

T: +420 733 617 333
E: : urad@obecstablovice.cz

STAROSTA: 
Radim Vajda

MÍSTOSTAROSTA: 
Ing. Stanislav Rippel

MÍSTOSTAROSTA: 
Ing. Petr Barteska

Ú EDNÍ HODINY OÚ
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Pond lí (ú ední den)

Úterý

St eda (ú ední den)

tvrtek

Pátek

Termíny svozu komunálního odpadu 
v roce 2022/2023
každý lichý týden v úterý: 20.12. 2022, 3.1. 
2023, 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 
11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 
1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 
7.11., 21.11., 5.12., 19.12. 2023

Termíny svozu plastového odpadu v roce 
2023
- poslední středa v měsíci: 25.1., 22.2., 29.3., 
26.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 
29.11., 27.12. 2023

Termíny svozu velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu v roce 2023 jsou napláno-
vány na 19. 4. 2023 a 4. 10. 2023. 

Každé „číslo popisné“ domu v obci Štáblovi-
ce obdrží plastové pytle v počtu 1 ks/1 měsíc, 
celkem tedy 12 ks na rok.

Informace o poplatcích
Sazba poplatku za psa pro rok 2023 činí:
za prvního psa: 100 Kč; za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele: 150Kč. Poplatek je 
splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalen-
dářního roku. Od tohoto poplatku je osvobo-
zen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním po-
stižením, která je držitelem průkazu ZTP/P a 
osoba s těžkým zdravotním postižením, kte-
ré stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.

Další poplatky a sazby naleznete v aktu-
álním ceníku OÚ na webových stránkách 
obce: https://www.obecstablovice.cz/cenik
-obecniho-uradu.html 

INFORMACE Z Oú PRO ROK 2022/2023

POŠTA PARTNER ŠTÁBLOVICE
OTEVÍRACÍ HODINy PRO VEŘEjNOST  
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 
Omezení provozní doby do konce roku 
2022 – ZAVŘENO 24. 12. – 27. 12. 2022.
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  
www.praktik-cihlarova.cz 
tel. č.: 605 979 350
Od Nového roku nebudeme mít pevné 
linky, ani v Oticích ani Slavkově. Funkční  
a jediný telefon bude stávající mobilní čís-
lo: 605 979 350.

Dále prosíme pacienty, aby se nadále  
ke všem i akutním vyšetřením objednávali.

Provoz ordinace o vánočních svátcích:
23.12. neordinujeme.  
Zastupuje MuDr. Skalička ve Stěbořicích.
27.12. 8:00-10:00 ve Slavkově
28.12. a 29.12. 8:00 - 10:00 v Oticích
30.12.  8:00-10:00 ve Slavkově
MuDr. Eva Cihlářová

AKCE PRO ROK 2023

20. 1. 2023  
SPORTOVNÍ PLES

22. 1. 2023  
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI

11. 2. 2023  
OBECNÍ PLES

18. 2. 2023  
VODĚNÍ MEDVĚDA

12. 3. 2023 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

29. 4. 2023  
SLET ČARODĚjNIC A ČARODĚjŮ,  
STAVĚNÍ MÁjE

2. – 3. 6. 2023  
DEN DĚTÍ/DEN OBCE

11. – 13. 8. 2023  
ŠTÁBLOVICKÝ KARMAŠ


