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ÚVODNÍ sLOVO sTaROsTY

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI

Vážení spoluobčané,
všechny vás srdečně zdravím ze stránek 
našeho předvánočního zpravodaje. 
V době, kdy píši tyto řádky (27. 11. 
2021), je znovu vyhlášen nouzový stav 
kvůli koronaviru. Města i obce opět po 
roce hromadně ruší své adventní trhy, 
koncerty a společná setkání občanů. 
S pořádáním plesů po Novém roce to 
také nevypadá dobře. Lidé jsou rozděleni 
na popírače očkování a očkované. Pro 
mnohé je to depresivní období.
Naše obec včera (26. 11. 2021)  
ve spolupráci s našimi hasiči, rozsvítila 
vánoční stromek. Sešlo se nás u 

Vodovod Štáblovice
V měsíci červenci byl zahájen provoz 
zkolaudovaného vrtu Vendelín, byla tes-
tována řídící stanice a dnes odebíráme 
z tohoto vrtu 22 m3 vody denně. Spolu 
se starším vrtem tak pokrýváme asi 80 % 
celkové spotřeby vody z vlastních zdrojů. 
Dále bylo v měsíci září uskutečněno čiš-
tění vodojemu Benkovice a byla prove-
dena celková desinfekce tohoto zaříze-
ní. Následné rozbory vzorků pitné vody, 
které prováděl Krajský zdravotní ústav 
v Ostravě potvrdily velmi dobrou kvali-
tu dodávané vody, která vyhovuje všem 
zdravotním normám platným pro pitnou 
vodu.
S účinností od 1.1. 2022 zvýšil náš do-
davatel pitné vody SmVaK Ostrava, a.s. 
cenu vody předané z dosud 28,74 Kč/m3 
na 29,51 Kč/m3 (bez DPH).
Ke konci roku byla vložena do Fondu ob-
novy vodovodů a kanalizací obce Štáb-
lovice částka 390 000,- Kč a na tomto 
fondu má nyní obec Štáblovice uloženo 
750 658,39 Kč.
V roce 2022 obec Štáblovice plánuje 
část prostředků z Fondu obnovy využít 
k výměně některých sekčních uzávěrů  
a zejména nefunkčních hydrantů.
V roce 2021 byly rovněž vybudovány vo-
dovodní přípojky pro sedm nových odbě-
ratelů.

rozsvícení jen pár. Punč ani svařák 
se nenabízel, nebylo by to vhodné 
s ohledem na přeplněné nemocnice lidí 
nakažených virem. 
I přes veškeré špatné zprávy o aktuálním 
počtu nakažených, zprávy o nových 
agresivnějších mutacích viru či zprávy 
o zvyšujícím se počtu hospitalizovaných 
v nemocnicích, kterými nás denně 
zásobují média, je třeba neztrácet naději 
a neupadat v depresi. Určitě se s tím dá 
něco dělat. 
Tady bych si dovolil ocitovat Dalajlámu: 
„Existují pouze dva dny v roce, kdy 
nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním 

Vodovod Lipina
Počátkem listopadu proběhla na úpravně 
vody výměna filtrační hmoty, která slou-
ží k odstraňování nadměrného množství 
železa a manganu, jelikož účinnost staré 
náplně již neodpovídala požadavkům. 
Náklady spojené s touto výměnou činily 
30 000 Kč.

Výstavba v obci
V druhé polovině tohoto roku došlo k re-
alizaci celé řady projektů.
Na chodnících podél silnice č. III/44340 
pokračovaly stavební úpravy v rámci 
obdrženého dodatečného stavebního 
povolení, kdy byly vybudovány obru-
by tak, jak určují normy a prostor mezi 
chodníkem a obrubou byl vyplněn ka-
menivem. K této akci se váže dostav-
ba dopravního značení na parkovištích  
u kostela a autobusové zastávky. Po je-
jich dokončení můžeme zažádat o kolau-
daci celé stavby. 

Rozšíření kompostárny
Na podzim letošního roku byly dokon-
čeny práce na investiční akci „Přístavba 
skladovací a pojízdné plochy ke stáva-
jící komunitní kompostárně, vč. opěrné 
zídky“. Stávající kompostárna s kapaci-
tou kompostované hmoty 150 t/rok vy-
žadovala rozšíření skladovacích ploch,  

je včerejšek a druhým zítřek. Proto je 
dnešek tím správným dnem, kdy má 
člověk milovat, konat a žít.“ 
Nadcházející svátky nám dávají krásnou 
příležitost, abychom se každý, v rámci 
svých možností, pokusili naplnit slova 
z předchozí věty. Do nového roku 
pak můžeme vykročit s čistou hlavou  
a s nadějí, že bude lépe. 
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem 
klidné Vánoce a hlavně pevné zdraví. 

Tomáš Vavrečka
Starosta obce

které nyní navazují na stávající plochu 
ze západní strany. Rozšíření kompostár-
ny je nyní dokončeno a občané mohou 
využívat novou asfaltovou plochu k po-
hodlnější vykládce bioodpadu. Rovněž 
obsluha kompostárny má dostatek pro-
storu ke zpracování tohoto odpadu.  

Plynovod Záhumenní
Dále byly na základě vypracované pro-
jektové dokumentace pro změnu stavby 
před dokončením a odsouhlasení pro-
jektové dokumentace plynárenského 
zařízení provozovatelem distribuční sou-
stavy a technické infrastruktury vybudo-
vány v lokalitě Záhumenní plynovodní 
přípojky, vč. geodetického zaměření  
a potřebných revizních a tlakových zkou-
šek. Tato stavba je po společném úsilí 
ukončena a po vyřízení administrativy 
očekáváme kolaudační rozhodnutí.
V této lokalitě byla rovněž v rámci po-
kračující výstavby vybudována silniční 
obruba před novými domy čp. 203 a 210.

Štáblovice – Rybářská Bašta
V září letošního roku se podařilo získat 
dodatečné stavební povolení pro akci 
„RYBÁŘŠKÁ BAŠTA - stavební úpravy 
a přístavby objektu č.p. 181 - rybářské 
bašty, účelová komunikace, kryté pódi-
um, venkovní sklad, venkovní splašková 
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kanalizace a zpevněné plochy – Štáb-
lovice“. V měsíci listopadu pak byla na 
základě podmínek pro dokončení stavby 
zahájena dostavba chodníku k Rybářské 
baště v délce 52,5 m a rozšíření parko-
viště vč. jednoho bezbariérového stání. 
Po dostavbě těchto zpevněných ploch  
a osazení dopravního značení bude 
možno celou tuto stavbu včetně restau-
race zkolaudovat.

Hasičská zbrojnice
Na stavební úřadu v Opavě jsme na sklonku roku získali povolení ke změně stavby 
před dokončením z důvodu změn oproti schválené projektové dokumentaci a nyní 
již po dokončených úpravách budeme moci požádat o kolaudaci stavby a prostory 
budou moci sloužit našim hasičům jako kvalitní zázemí.
O současném stavu se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.
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aKTUaLITY

Dny obce Štáblovice 25. - 26. 6. 2021
Poslední červnový víkend se nesl ve 
znamení Dnů obce Štáblovice. Termín 
byl přeložen z původně plánovaného 
začátku června, ale ukázalo se to jako 
správný krok. Počasí se vydařilo a vládní 
opatření již nebyla tak striktní.

Pátek 25. 6. byl věnovaný převážně 
dětem, kdy jsme společně se členy TJ 
Sokol Štáblovice uspořádali sportovně 
– poznávací stezku v rámci projektu 
Evropská míle 2021. Děti byly moc 
šikovné a s úkoly si hravě poradily a za 
odměnu se mohly radovat z drobných 
dárků a občerstvení. Třešničkou na 
dortu byla i točená zmrzlina, kterou 
opět přivítáme i na letošním nedělním 
karmašovém odpoledni. Po skončení 
úkolů začal v podvečer, za zvuků 
havajské hudby, maškarní bál pro děti 
plný soutěží, tance a sladkých odměn. 
Všechny děti moc chválíme za jejich 
masky a rodiče za pohotovost, se 
kterou děti ze sportovního převlékli do 
maškarního. S postupujícím večerem 
se začalo rozrůstat stanové městečko, 
opékaly se špekáčky a po setmění 
se na plátně promítal i film. V noci pro 
odvážné nechyběla ani stezka odvahy. 
Ranní sluníčko všechny spáče pošimralo  
po tvářích a po vydatné snídani se mohli 
vydat domů a připravit se na bohatý 
odpolední program.

Krásné letní odpoledne zahájil v sobotu 
26. 6. starosta obce p. Tomáš Vavrečka 
a přivítal všechny přítomné při svém 
proslovu. Společně s DJ Alešem Indrákem 
poté provázel mluveným slovem celé 
odpoledne. Jako první bylo na programu 
kouzelnické vystoupení, které vyvolalo 
úsměv i údiv na dětských tvářích, dospělí 
se zase mohli zapojit do I. ročníku 
Obecního koštu ovocných pálenek, 
kdy členové českého zahrádkářského 
svazu Štáblovice rozlévali 14 „tajných“ 
vzorků od štáblovických občanů a 
první tři účastníci poté obdrželi diplom  
a dárky od obecního úřadu. Při účasti 44 
hodnotících se na prvním místě umístil  
p. Michal Prejda se svou meruňkovicí, na 
druhém místě pak skončil p. Milan Prejda 
se slivovicí a na třetím místě p. Jan Šrom 
opět s meruňkovicí. Chtěli bychom tímto 

moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili 
se svými vzorky a neostýchali se podrobit 
veřejnému hodnocení! Příště se budeme 
těšit na všechny a snad i malinko větší 
počet vzorků. 

Po celé odpoledne byl připraven rovněž 
bohatý doprovodný program – skákací 
hrady, malování na obličej, cukrová 
vata, laserové pušky, rozmanitá šlapací 
vozítka či tipovací soutěž a hasičský  
a obecní vozový park.

Slavnostní chvíle pak nadešla v 17 
hodin, kdy byla předána paní Marii 
Ripplové Cena zastupitelstva obce 
Štáblovice za dlouhodobé zásluhy  
o rozvoj obce v oblasti kultury a Děkovný 
list obce Štáblovice paní Janě Cahlové 
za dlouholetou podporu hnízdění čápa 
bílého v obci Štáblovice. Dle Obecně 
závazné vyhlášky o oceněních obce 
Štáblovice č. 3/2019 mohou návrhy 
na udělení ceny zastupitelstva obce či 
děkovného listu podávat rovněž občané 
obce či kolektivy a instituce.

Pozdně odpolední program se již 
nesl v tanečním rytmu při vystoupení 
bubenického orchestru BORIS pod 
vedením Ivo Samiece, a poté již 
následovala večerní zábava se skupinou 
bT Nova a DJ .

Chtěli bychom na závěr moc poděkovat 
všem dobrovolníkům, ať už z řad 
jednotlivých spolků či jednotlivců, 
zaměstnancům obce či zastupitelům, 
prostě všem lidem ochotným pomáhat. 
Jak při náročných přípravách, tak 
soutěžích, zajištění a přípravě 
občerstvení, obsluze, úklidu a vlastně 
po celý víkendový program. Bez této 
pomoci bychom se totiž do pořádání 
akce takovéhoto rozsahu vůbec nemohli 
pustit. 

Za kulturní výbor obce Štáblovice  
Irena Hrbáčová
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Kulturní sál
O rekonstrukci kulturního sálu v Obecním 
domě, kdy se zmodernizovalo vybavení 
kuchyně, bar i podlaha v přísálí jste již četli 
v našem zpravodaji v prosinci minulého 
roku. V letošním roce zastupitelstvo obce 
odsouhlasilo další kroky k modernizaci 
tohoto sálu, a tak se začal ladit i interiér. 
Konkrétně bylo zakoupeno 110 ks 
nových židlí s čalouněným sedákem 
a opěrkou v dekoru dub, vhodných  
i pro zátěžové provozy. Vaše oslavy, 
svatby či jiné slavnostní příležitosti 
tak dostanou úplně „nový kabátek“. 
Kulturní dům lze pronajmout telefonicky, 
emailovou korespondencí nebo osobně 
na Obecním úřadě ve Štáblovicích, kde 
Vám rádi odpovíme i na případné dotazy.

Psi v naší obci
Známe to všichni. Ať už pospícháme 
nebo jdeme na procházku, psí 
exkrement na chodníku či cestě nikoho 
nepotěší. Trávníky okolo cest i na 
zelených loukách v obci a okolí jsou na 
tom ještě hůře. Nepořádek na veřejných 
prostranstvích se ale vlastně netýká ani 
tak psů samotných, jako jejich „páníčků“. 
Stačí mít však v kapse připravený sáček, 
jdete-li s pejskem ven, a v případě potřeby 
exkrement v sáčku hodit do nejbližší 
nádoby na odpadky. Psí exkrementy 
totiž mohou představovat i zdravotní 
riziko, zvlášť pokud s nimi přijdou do 
styku děti. Sáčky, které jsou nyní nově 
instalovány na odpadkové koše v obci, 
jsou kompostovatelné bio sáčky, které 
jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutých 
materiálů, které se za přístupu vzduchu 
a vlhkosti rozpadnou ve zkrácené době 
a jsou tak ekologičtější než doposud. 
Rovněž bychom na tomto místě chtěli 
apelovat na to, abyste nenechávali své 
čtyřnohé miláčky pobíhat volně, bez 
vedení na vodítku. Tam, kde si jste jisti, 
že nepotkáte mnoho lidí, psa uvolnit 
můžete, nezapomeňte však nato, že 
každý pes může v určitých situacích 
zareagovat nepředvídatelně, a i pro 
svého majitele často nečekaně.  
Děkujeme!

Podzimní úklid obce 
Dne 25. 9. 2021 jsme tradičně pořádali 
úKLID OBCE. Byl to již druhý v tomto 
roce. První se konal na jaře 2021 a druhý 
v tomto krásném podzimním čase. Byla 
to moc hezká akce, za kterou děkujeme 
zejména Vám občané, kteří jste se jí 
zúčastnily. Zúčastnili jste se ji vy, kteří 
chodíte pravidelně, také přišli noví lidé 
a hodně rodičů s dětmi, což nás velmi 
potěšilo, protože je potřeba naše děti už 
od malička učit, jak se chovat k Matičce 
Zemi. Pomáháme tímto nejen přírodě, 
ale také sobě, abychom se v naší vesnici 
cítili dobře.
Po úklidu následovala pro děti poznávací 
hra TŘÍDĚNÍ ODPADů. Bylo zajímavé 

děti pozorovat, jak usilovně přemýšlejí, 
co a jaký odpad se v jakém čase 
rozkládá. Toto poznání bylo obohacující 
nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. 
Poté jsme tradičně opekli párek, dali si 
něco na zahřátí, povykládali se svými 
známými a šli domů. 
Ještě jednou Vám všem moc poděkujeme 
za Vaši účast, protože bez Vás by to 
nebylo ono. 
Vážíme si, že máte zájem naši vesnici 
tímto podpořit a těšíme se na Vás a na 
další nové účastníky zase na jaře, a to 
v roce 2022! 

S pozdravem za kulturní výbor obce 
Žaneta Prejdová
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Výlov obecního rybníka
Po zrušeném výlovu obecního rybníka v roce 2020 jsme 
se letos po roční pauze dočkali, a v sobotu dne 23. 10. 
2021 mohl opět proběhnout tradiční výlov. 
Díky slunnému podzimnímu počasí se této akce zúčastnilo 
velké množství návštěvníků včetně dětí, pro které byla 
tato akce jistě nevšedním zážitkem. 
Již od časných ranních hodin se sešli všichni pomocníci 
a vrhli se do práce na svých stanovištích jak ve vodě, tak 
na souši. 
Pro zájemce byly připraveny v prodejním stánku živé ryby, 
a to kapři nebo amuři, další část ryb pak byla na místě 
naporcována, usmažena a prodávána ve formě místní rybí 
pochoutky. Na zahřátí byl podáván v prostorách rybářské 
bašty teplý svařák nebo čaj a pro ty, kteří neholdují rybím 
pokrmům i párek v rohlíku či sladké donuty.
Od poloviny května roku 2022 bude opět zahájen prodej 
povolenek na obecním rybníku a stále platí nabídka pro 
mladé rybáře a rybářky, kdy si mohou na prostředním 
rybníku v obci (požární nádrž) v doprovodu svých rodičů 
či jiných dospělých osob zachytat ryby. S sebou prut, 
podběrák a vyprošťovač háčků. S ulovenými rybami 
je třeba zacházet šetrně a dle rybářské etiky a rybář je 
při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a po 
ukončení uklidit místo rybolovu a okolí. 
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.

Knihovna Štáblovice
Přinášíme Vám nové informace z obecní knihovny. Okresní 
knihovna Petra Bezruče v Opavě nabízela ze svého knižního 
fondu možnost výběru knih, čehož jsme využili a máme tedy 
naši knihovnu doplněnou o 186 nových titulů. Jedná se o knihy 
pro malé čtenáře, pohádky, encyklopedie, dobrodružné knihy 
pro chlapce i románky pro děvčata. Také jsme navýšili výběr 
historických knih, románů pro ženy a knih pro zahrádkáře, i 
z přírody.  
Od nového roku 2022 vás rovněž čekají novinky, a to změna 
otevírací doby knihovny. Paní knihovnice vychází vstříc 
požadavkům pracujících a knihovna bude od 12. 1. 2022 
otevřena každou středu, a to v rozšířené době od 14.30 – 
17.30. čtenářské poplatky zůstávají v novém roce nezměněny:
- roční poplatek pro děti do 15 let: 10 Kč
- roční poplatek pro mládež a dospělé od 15 let: 20 Kč

Nové služby občanům – ZÁSILKOVNA  
a BALÍKOVNA NA POŠTĚ
Od 22. listopadu 2021 bylo zprovozněno před budovou 
obecního úřadu nové samoobslužné výdejní místo společnosti 
Zásilkovna – Z – BOX. Bližší informace naleznete na 
přiloženém letáku.
Od listopadu 2021 je na pobočce Pošty Partner Štáblovice 
rovněž k dispozici BALÍKOVNA. Z této Balíkovny můžete 
kromě vyzvednutí svého balíčku rovněž odeslat balík do jiné 
Balíkovny.
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První měsíce školního roku 2021/2022 
ve štáblovické škole
Letos do štáblovické mateřské školy 
nastoupilo 12 nových dětí, do školy 
základní zase 11 prvňáčků. Z celkového 
počtu 60 dětí a žáků tvoří tedy ti nově 
nastoupivší více než 1/3. O nejmenší děti 
mateřské školy pečuje ve třídě Sluníček 
paní učitelka Michaela Muchová, 
prvňáčky zase vzdělává paní učitelka 
Lenka Rychlá. Přes všechna možná 
nařízení a opatření se nám, především 
díky zodpovědnosti všech rodičů, daří 
vést výuku a vzdělávání tradičním 
způsobem, tedy prezenčně, ve škole. 
V základní škole mohou žáci po dopolední 
výuce navštěvovat řadu kroužků. Pro 
prvňáčky je připravena Angličtina hrou a 
Malý čtenář. Ostatní mohou navštěvovat 
kroužek Sboreček či Pohybové hry 
a pro všechny je nepovinný předmět 
Náboženství nebo v případě podpory 
Doučování v hlavních předmětech. 
Kromě toho se žáci během podzimních 
měsíců zapojili do výtvarných soutěží, 
nejstarší žáci se zúčastnili soutěže 
Bobřík informatiky a zdokonalili se ve 
svých vědomostech a dovednostech 
na dopravním hřišti v Odrách. činnost 
školní družiny je letos zaměřena na 
téma Máme rádi Česko. Děti se na toto 
téma zapojují do her a soutěží. Zajímavé 
setkání proběhlo v listopadu, kdy se 
v rámci družiny utkali ve vědomostní 
soutěži žáci s kamarády z Melče. Letos 
v prosinci bude se stejným motivem 
vytištěn školní kalendář, v kterém se 
objeví práce našich žáků. 

Podzim v mateřské škole byl opravdu 
pestrobarevný. Z těch opakovaných, 
tradičních, aktivit připomeňme, např. 
drakiádu, projektový týden Máme rádi 
zvířata s materiální sbírkou pro Městský 
útulek v Opavě, Strašidelné a čertí 
dovádění či projekt Svatý Martin přijíždí. 
Nové aktivity jsme mohli organizovat za 
podpory projektu Škola místem podpory  
a kvalitního vzdělání III, který nám 
umožnil zapojit se do programu Malé 
technické univerzity projektovým dnem 
v mateřské škole s tématem Malý 
architekt a Malý zpracovatel odpadů 
s polytechnickým a environmentálním 
zaměřením. Zároveň nám umožnil 
realizovat dva projektové dny mimo 
školu pro předškoláky, do rodinné firmy 

Vitaminátor v Sosnové a do Planetária 
v Ostravě. Všechny tyto projektové dny 
byly pro děti velkým přínosem, neboť 
bezprostřední zážitek  u dětí prohloubil  
a rozšířil nové vědomosti. Rozvoj pohybové 
gramotnosti patří mezi základní pilíře, 
proto i v letošním školním roce pokračují 
všechny děti, malé  i velké, v projektu  
Se Sokolem do života aneb Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
české obce sokolské. Navíc s motivačním 
plyšovým sokolem Pepíkem, který 
děti nezapomene za cvičení pochválit.  
A na co bychom neměli zapomenout ani 
doma? Na pravidelné čtení a vyprávění 
z kvalitních dětských knih a encyklopedií, 
proto podporujeme projekt Celé Česko 
čte dětem, pravidelné čtení dětem je 
pro nás prioritou. Děti se také zapojily 
do výtvarné soutěže Barevný podzim 
a s Trpasličí pohádkou nás navštívilo 
divadélko Smíšek.
Pandemie covid-19 za uplynulé roky 
významně ovlivnila i připravenost dětí 
s povinnou předškolní docházkou. Pro- 
to klademe důraz na připravenost a vyu- 
žíváme k tomu, zájmové útvary Práce 
na PC, Angličtina hrou, nově Metodu 
dobrého startu, ale i odpolední aktivity, 
kdy předškoláci dostávají dostatek 
podnětů a příležitostí si jednotlivé 
vědomosti a dovednosti upevnit.
Společně strávené chvíle žáků základní 
školy a dětí mateřské školy probíhaly 
při kouzelnickém představení Aleše 
Krejčího „Kouzla se zvířátky“ a náv- 
štěvou Mikuláše a čertíka. Také jsme 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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rádi, že jsme letos po roční odmlce opět 
mohli zorganizovat ve spolupráci s rodiči 
Putování se světýlky. A jak jinak než 
tradičně byly všechny děti a strašidla 
odměněny koláčem ze Slezských 
pekáren v Opavě, který jsme získali 
sponzorským darem. Poděkování patří 
také všem žákům a rodičům, kteří nás 
pravidelně podporují a zapojují se do 
sběru papíru, žaludů a kaštanů, neboť 
výtěžek ze sběrů využíváme na akce pro 
děti a žáky. Protože máme jen několik 
málo dnů do Vánoc, přejeme vám 
všem klidné vánoční svátky ve znamení 
pohody, lásky, vzájemné tolerance  
a hlavně vám v této době přejeme hodně 
a hodně zdraví. 

Karin Lhotská, Lenka Rychlá
vedoucí učitelky štáblovické školy

Hospodaření v obecních lesích léto, 
podzim 2021
Letošní jaro a léto bylo bohaté na dešťo-
vé srážky a to se projevilo na údržbě mla-
dých kultur v obecním lese. Některé pa-
seky jsme museli dvakrát vyžnout a ně-
které jednou ošetřit chemicky a následně 
po cca 2 měsících rovněž vyžnout.
Díky vodě, se nám sazenice z jarního za-
lesnění pěkně ujaly a ušetřily nám finan-
ce na případné podzimní vylepšování.

Ve spolupráci s mysliveckými spolky 
Štáblovice-Uhlířov a Mikolajice byly po-
staveny nové oplocenky a během celého 
léta a podzimu byly prováděny údržby  
a opravy starých oplocenek.
V měsíci říjnu jsme začali těžit dříví v lo-
kalitě Lipina a to na několika plochách 
kde bude do konce roku provedeno  
drcení ploch (příprava půdy před zales-
něním) před jarní výsadbou.
Dříví z těchto ploch je letos ponecháno 

ObecNÍ LesY 

V druhé polovině roku 2021 oslavilo  
25 spoluobčanů svá kulatá a půlkula-
tá jubilea v 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 – 3 oslavenci
60 let – 5 oslavenců
65 let – 3 oslavenci
70 let – 5 oslavenců
75 let – 3 oslavenci
80 let – 2 oslavenci
85 let – 2 oslavenci
92 let – 1 oslavenec
93 let – 1 oslavenec

OsLaVeNcI

Během uplynulého roku se v naší obci 
narodilo také 10 nových občánků. Pod-
le naší evidence obyvatel se jednalo  
o samé holčičky. Prosíme ale maminky 
občánků narozených v druhé polovině 
letošního roku, pokud ještě nepřinesly  
na obecní úřad k nahlédnutí rod-

ný list dítěte, aby tak 
učinily, aby mohlo být  
miminko do eviden-
ce obyvatel obce  
zapsáno. Děkujeme!

Kulturní výbor obce

na skládkách a bude prodáno po Novém 
Roce, protože očekávám vzestup cen 
dříví pro první kvartál roku 2022.
V první části roku 2022 projdeme veš-
keré porosty a budeme zpracovávat pří-
padné vývraty nebo souše z letošního 
roku.
Rád bych touto cestou popřál všem  
občanům krásné a poklidné Vánoční 
svátky a do Nového Roku vše nejlepší.

Martínek Ondřej
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V posledním vydání Zpravodaje obce 
Štáblovice jsme se na tomto místě věno-
vali období kolem přelomu 15. a 16 sto-
letí, kdy byli štáblovickými leníky pánové 
z Kovalovic, později psaní jako Štáblo-
vští z Kovalovic, a kdy zde byla na místě 
dnešního zámku vystavěna první tvrz. V 
aktuálním pokračování Střípků z historie 
nenavážeme vyprávěním o dalším dě-
jinném období, jak by se dalo očekávat, 
ale přeneseme se až do 20. a 21. století. 
Tento „krok“ není náhodný, ale vychá-
zí z nedávných událostí, v nichž Obec 
Štáblovice a její vedení zastalo velmi vý-
znamnou úlohu.
Ale pojďme se v úvodu vrátit přeci jen 
trochu do minulosti. 
Poslední šlechtický majitel štáblovic-
kého velkostatku Viktorin Sobek-Skal, 
narozen v roce 1887 na zámku ve Štáb-
lovicích, byl synem Karla svobodného 
pána (barona) Karla Sobek-Skala a jeho 
manželky Gisely, rozené svobodné paní 
(baronky) ze Spens-Booden. Měl ještě 
starší sestru Marii Christine, narozenou 
v roce 1885 v Opavě. Rodina pobývala 
na štáblovickém zámku, někdy v opav-
ském městském paláci, dodnes zvaném 
Sobkův palác na Masarykově třídě č. 28, 
tehdy Panské ulici, a také ve Vídni, kde 
širší rodina spoluvlastnila dům na Diet-
richgasse 31. 

STŘÍPKY Z HISTORIE ŠTÁBLOVIC

Rok 1914 se do osudů rodiny zapsal vel-
mi tragicky. V březnu tohoto roku zemřel 
baron Karel Sobek-Skal. Ze záznamu 
v úmrtní matrice vedené u římskokato-
lického farního úřadu ve Štáblovicích 
se dozvídáme, že zemřel 22. 3. 1914 ve 
věku 63 let, 9 měsíců a 16 dní a pohřben 
byl 25. 3. 1914. Příčinou smrti byl zápal 
plic a plicní gangréna. Svátostmi umí-
rajícího zaopatřil a také pohřbil Norbert 
Klein, opavský probošt a děkan.
Karlova a Giselina dcera Marie Christine 
se 8. 5. 1906 ve Štáblovicích provdala 
za Maxmiliána Putz von Rolsberg. Max 
byl poručíkem 4. hulánského pluku, po-
slancem slezského sněmu a komisařem 
zemské vlády slezské. Po vypuknutí 
1. světové války byl povolán na bojiště 
a hned 3. 9. 1914 byl smrtelně raněn u 
Tarnobrzegu v Haliči. Jeho tělo bylo pře-
vezeno domů do Litultovic, kde byl dne 
8. 9. 1914 pohřben v rodinné hrobce. Zů-
stala po něm mladá vdova, Marie Chris-
tina, roz. Sobek-Skalová z Kornic a dva 
malí synové – Karel Max Alois a Alois 
Maria Anton.
Zřejmě jako následek zprávy o Maxově 
smrti zemřela v Opavě dne 8. 9. 1914 
Christinina a Viktorinova matka Gisela 
Sobek-Skalová z Kornic. Gisela zemře-
la ve věku 51 let 5 měsíců a 23 dní na 
srdeční potíže. Svátostmi zaopatřena 

byla páterem Cyrillem Schneiderlou, 
kooperátorem v Opavě u kostela sv. Du-
cha, pohřbena byla dne 11. 9. 1914 Nor-
bertem Kleinem, opavským proboštem,  
na hřbitově ve Štáblovicích.
Marie Christine se už 6. 11. 1915 zno-
vu vdala – za Karla Adama hraběte von 
Chyszów-Romer. Zemřela ale již 4. 10. 
1918 ve Vídni a byla pohřbena na hřbi-
tově Hietzing ve Vídni. Její druhý manžel 
žil až do roku 1938.
Viktorin se 24. 6. 1924 v kostele sv. Du-
cha v Praze oženil s Innou Andrejevnou, 
roz. Somoff. Za doby 2. světové války 
zastával ve svých rodných Štáblovicích 
post starosty. V roce 1945 se na něho 
ale vztahovaly Benešovy dekrety, pro-
šel pracovním táborem v Opavě a poté 
byl odsunut. Zemřel 17. 3. 1951 ve Vídni 
po několikaměsíčním pobytu na plicním 
oddělení sanatoria. Poslední rozloučení 
se konalo ve smuteční síni u hřbitova Hi-
etzing nedaleko Schönbrunnu a Viktorin 
byl k věčnému odpočinku uložen právě 
na hřbitově Hietzing do stejného hrobu, 
v němž již byla pochována jeho sestra 
Marie Christine.
Viktorinova manželka Inna svého muže 
přežila o 28 let a zemřela 13. 7. 1979 ve 
Vídni. I ona je pohřbena v tomto hrobě 
na hřbitově Hietzing. Na stejném místě 
našla ještě v prosinci 1948 místo posled-
ního odpočinku Innina matka Jekatěrina/
Katharina Somoff a v lednu 1969 Innin 
bratr Boris Somoff.
Hrob, který byl zřízen v roce 1918, když 
do něj byla uložena Viktorinova ses-
tra Marie Christine, dodnes existuje.  

Dům na Dietrichgasse 31, Vídeň, kde v bytě ve druhém patře Viktorin s Innou žili  
po roce 1946. Foto: Veronika Marková, září 2021.
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Po Innině smrti se o něj starala její opatrovatelka  
a dědička, ale na přelomu 80. a 90. let jej předala 
Alexeji Somoffovi, Inninu příbuznému. Ten nechal 
– podle informací od prof. Ludwiga Igalffy-Igá-
ly, jenž se ještě s Viktorinem osobně znal a poté 
předal zbytek písemností po Viktorinovi a Inně do 
Rakouské národní knihovny – odstranit původní 
náhrobní kámen opatřený četnými nápisy a nahra-
dil ho náhrobkem, jenž je na svém místě dodnes. 
Obsahuje už ale pouze jednoduché nápisy: 

PŘEPIS Z NÁHROBKU: 
Grafen 
v. Chuzsow-Römer
Freiherren
v. Sobeck-Skal
Oberst
Boris Andrejewitz
Somoff
Gest. 1968
R.I.P.

PŘEKLAD:
Hrabata
Chyzsow-Romer
Svobodní páni
Sobeck-Skal
Plukovník
Boris Andrejewitz
Somoff
zemř. 1968
R.I.P.

Hrob, v němž je pochován Viktorin 
Sobek-Skal a jeho rodinní příslušníci.

a štáblovického rodáka zachránit. Ještě v září byl pronájem uhrazen  
a Obec Štáblovice se oficiálně stala osobou oprávněnou k nakládání  
s hrobovým místem.
Tímto bych chtěla Obci Štáblovice a jmenovitě především panu starosto-
vi Ing. Tomáši Vavrečkovi poděkovat za zájem celou záležitost vyřešit,  
za osobní nasazení a flexibilitu při záchraně hrobového místa a iniciativu  
ze strany obce se o úhradu pronájmu hrobu postarat – je to čin v dnešní 
době ne zcela samozřejmý, tím spíše je třeba ho ocenit.
Místa posledního odpočinku osob, jež s námi nebo našimi předky sdíleli 
společný čas, prostor a vzájemné vztahy, by měla být (nejen) pro vzpo-
mínku uchovávána – i ona jsou mimo jiné nositeli paměti daného prostoru  
a času a jako taková zasluhují zachovat i pro další generace.
Pro zájemce: Pod touto internetovou adresou se můžete podívat  
na detaily hrobového místa: https://www.friedhoefewien.at/verstorbenen-
suche-detail?fname=Viktorin+Sobeck-Skal&id=04%3E3KMOJWI&initia-
lId=04%3E3KMOJWI&fdate=1951-03-23&c=018&hist=false 

Detail náhrobního kamene s nápi-
sy. Vazbu na Viktorinův hrob vytvo-
řila ve Štáblovicích paní Boženka  
Zádrapová.

Pan Alexej Somoff ale před několika lety zemřel  
a na nutnost prodloužit pronájem hrobového místa 
se jaksi pozapomnělo. Ve spolupráci s vídeňskou 
správou hřbitovů jsme se pokusili rodinu pana 
Alexeje kontaktovat, ale vedená komunikace ne-
skončila úspěchem – tedy uhrazením pronájmu 
a záchranou hrobu. Při osobní návštěvě u hro-
bu Viktorina a jeho rodiny ve Vídni v září tohoto 
roku byl už hrob opatřen značením upozorňujícím  
na jeho brzké zrušení. Vídeňská správa hřbitovů 
potvrdila, že zrušení hrobu je plánováno na nej-
bližší možný termín.
K celé situaci se čelem postavila Obec Štáblovi-
ce a nabídla možnost pronájem hrobového místa  
na vídeňském hřbitově uhradit a tak místo posled-
ního odpočinku svého druhoválečného starosty  

FARNÍ úŘAD 

Vánoční svátky a také vánoční boho-
služby si můžeme jen těžko představit 
bez vánočních písní a koled. Mnohé láká 
návštěva kostela právě proto, že rádi 
zpívají a vánoční písně jsou tak krásné. 
Děkuji všem, kteří napomáhají tomu, aby 
se při bohoslužbách ozývaly vánoční 
melodie a mohl se rozvíjet lidový zpěv. 
Děkuji panu varhaníkovi Karlu Kosterovi 
mladšímu, který k nám o nedělích přijíž-
dí až z Nového Dvora. Děkuji také těm 
farníkům, kteří zpívají z kůru jako malá 
schóla: Rád bych vzpomenul na pana 
Aloise Raidu, varhaníka z Dolních Živo-
tic, který jezdil pravidelně do Štáblovic 
hrát při bohoslužbách, a který bohužel 

tak nečekaně před několika málo lety 
zemřel. Letos připadá Štědrý den na pá-
tek. V pátek večer ve 21:00 hod. budeme 
slavit první vánoční mši sv. Po pěkných 
chvílích prožitých doma u vánočního 
stromku, se můžeme vypravit do kostela 
a zde vytvořit jakousi velkou rodinu, do 
níž patříme. Následující den je sobota 
– Slavnost Narození Páně – a v kostele 
bude slavná mše sv. v 9:30 hodin.  Taká 
v neděli „ Na Štěpána“ bude u nás mše 
sv. v 9:30 hodin. S rokem 2021 se rozlou-
číme při bohoslužbě v pátek 31. prosince 
v 16:00hodin. Na Nový rok 1. ledna 2022 
jsou v kostele bohoslužby v 9:30 hod. 

Vejde-li nějaký náhodný návštěvník do 
našeho kostela, vidí na lavicích ležet 
malé knížky. Jsou to kostelní zpěvníky 
– kancionály. Pro mnohé to může být 
zajímavé, listovat v této knížce a dívat 
se, jaké písně obsahuje. Kromě těch vá-
nočních jsou zde i písně, které se zpí-
vají v jiných ročních dobách např. písně 
adventní, postní, velikonoční. Jsou tu 
písně mariánské, písně ke svatým, ke 
Kristu atd. Je tu i nejstarší česká píseň 
„Hospodine, pomiluj ny“, i barokní a pís-
ně složené v nedávné době. Někdo si 
prozpěvuje i doma a pomáhá to k dobré 
náladě. A tak zpívejme přes rok i o váno-
cích. A doufejme, že se už brzy zbavíme 
té nakažlivé nemoci. Přeji všem požeh-
nané vánoční svátky, pěkné mezilidské 
vztahy, lásku v rodinách a mezi přáteli. 
A abychom si dokázali odpustit a všem 
přáli dobro a pokoj.                    

P. Rudolf Friedl, farář
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Vážení občané, bratři a sestry, kolegové.
Zdárným způsobem se nám od minulé-
ho článku ve zpravodaji podařilo překo-
nat uplynulý půlrok spojený s epidemií 
covid-19 a s tím spojených i spoustou 
starostí, omezení a nařízení. I přes to 
všechno, se snažíme dělat všechno, jak 
nejlépe umíme.
Za uplynulý půlrok jsme vyjížděli k sed-
mi událostem. Tři z toho byly na likvidaci 
bodavého hmyzu a čtyři na spadlé stro-
my a ořez větví. Koncem měsíce června 
jsme se podíleli na pořádání Dne obce, 
kde naši členové nejen obsluhovali žíz-
nivé kolemjdoucí, ale také se starali o ty 
nejmenší během prohlídky naší vystave-
né techniky.

Stále je našim hlavním cílem starost 
a péče o zvěř v honitbě. Bránění vzni-
ku škod na lesních a polních kulturách, 
s následným průběrným odlovem v jed-
notlivých kategoriích.
I přes řadu covidových omezení z po-
čátku i konce roku 2021 se nám poda-
řilo udržet spolkový život na velmi dobré 
úrovni. 
členové se pravidelně v průběhu roku se-
tkávali na schůzích, brigádách při opravě 
mysliveckých zařízení, stavbě oplocenek 
a při pořádaní tradičních mysliveckých 

HASIčI ŠTÁBLOVICE

MYSLIVECKý SPOLEK ŠTÁBLOVICE – UHLÍŘOV

V říjnu jsme uspořádali tradiční již 7. roč-
ník drakiády, které se účastnilo ohrom-
ných 53 dětí se svými draky. Každý zú-
častněný byl odměněný balíčkem něčeho 
dobrého na zub. V měsíci říjnu jsme se 
podíleli na výlovu obecního rybníku. Na 
konci listopadu jsme postavili, nazdobi-
li a rozsvítili vánoční strom, který letos 
zdobí úžasné ozdoby vytvořené dětmi  
z naší mateřské a základní školy. Zbytek 
roku zakončíme úplnou údržbou techni-
ky a materiálu, abychom na ten nový rok 
mohli být opět plně připraveni pomáhat.
Vám všem jménem svým a jménem sta-
rosty SDH Štáblovice p. Michalem Pre-
jdou přeji krásné a ničím nerušené prožití 
svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchu v roce 2022.

Petr Heczko
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akcí.  Mezi tyto akce patřil zářijový kachní 
hon na zadním rybníku v Uhlířově. Vrcho-
lem lovecké sezóny se stal hlavní spo-
lečný hon pořádaný dne 13.11.2021 za 
účasti hojného počtu honců z řad našich 
příznivců.  Krásný slunečný den  prožitý v 
naší honitbě byl završen večerní poslední 
lečí na rybářské baště. Při této příležitosti 
byli po úspěšném složení zkoušky z my-
slivosti slavnostně pasování a přijati do 
cechu mysliveckého dva mladí myslivci. 
Tímto se náš spolek rozrostl na 14 členů.
Myslivci přejí všem spoluobčanům klidné 
prožití vánočních svátků, pevné zdraví a 
dobrou mysl do Nového roku.

MVDr. Pavel Pokorný

SPORTOVNÍ KLUb 
STŘELCů ŠTÁbLOVIce

Štáblovický odstřelovač 2021
Poslední červencový den se již tradičně 
konalo celodenní soutěž klání ve střelbě 
ze vzduchových zbraní Štáblovický od-
střelovač 2021. Akce proběhla na štáblo-
vickém hřišti a zázemí propůjčil fotbalový 
klub SK Štáblovice. 
Třetí ročník byl opět větší a bohatší. 
Ostatně důkazem byla hojná účast divá-
ků a soutěžících nejen ze Štáblovic, ale i 
z blízkého okolí nebo Opavy. Soutěžící, 
mládež a dospělí, testovali své doved-
nosti v hodu nožem, ve střelbě vzducho-
vou pistolí ve stoje a ve střelbě dlouhou 
vzduchovou puškou v leže. Celkově bo-
jovalo 110 soutěžících. Na bezpečnost 
závodníků dávali pozor zdravotníci.
Ve střelbě z pistole si nakonec nejlépe 
vedl Martin Ulman, z pušek Michal Kyselý 
a v hodu nožem Daniel Tesař. Z mláde-
že byla nejlepší ve střelbě ze vzduchové 
pušky Martina Janků.  

V zázemí děti neskrývaly svou radost ze 
skákacího hradu a koutku s hračkami. O 
spokojenost dospělých se zase starala 
dvě výčepní místa a také stánek s jídlem, 
kde bylo možné zakoupit například sma-
žené nudle, steaky, makrely nebo mícha-
né nápoje. Zhruba 200 diváků tak mohlo 
v klidu posedět až do večerních hodin. 
Výherci se tradičně mohli těšit na hodnot-
né výhry. Soutěžilo se mimo jiné o dvě 
vzduchovky, krásnou dřevorubeckou se-
keru, jednu krátkou vzduchovou pistoli, či 
kvalitní batohy.  
Kolem páté hodiny pak prémiově proběh-
la soutěž v pojídání chilli CHILLI KING. 
První ročník ale neproběhl zcela podle 
plánu – žádný ze soutěžících nechtěl od-
padnout a zdálo se, že papričky na zá-
vodníky nepůsobí. Bylo zatím více důvo-
dů, možná i ten, že soutěžit se musí bez 
„znecitlivění“ zlatavým mokem.
V příštím ročníku se ale již organizátoři 

připraví dobře – všechny chilli papričky 
budou doma vypěstované, včetně nej-
pálivější chilli papričky na světě Carolina 
Reaper. Na příští ročník se tak můžete 
těšit na pořádný „chilli festival“, kde si bu-
dete moci vyzkoušet čerstvé domácí chilli 
papričky. 
Díky patří všem organizátorům a pomoc-
níkům, bez jejichž zápalu pro věc pořá-
daní podobných společenských akcí jed-
noduše není možné. I příští ročník čtvrtý 
ročník tradičně proběhne poslední čer-
vencový den na dolním hřišti. A organizá-
toři laťku posunou zase o kousek výš. Tě-
šit se můžete například na střelbu z nové 
vzduchové pušky s dvojnožkou a optikou. 
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří pod-
pořili naší akci. Bez vás by to prostě ne-
šlo. Zvlášť děkuji mé rodině a přátelům, 
kteří mi s celou organizací střeleckého 
dne pomohli. Velice si toho vážím. Na 
další ročník střeleckého dne mám pro 
vás nachystané dvě nové disciplíny od-
střelovačku a lukostřelbu. Těším se na 
vás na Štáblovickém odstřelovači 2022,“ 
zhodnotil akci a další plány hlavní organi-
zátor Štáblovického odstřelovače 

Jiří Grohmann.

V letošním roce jsme zaznamenali 
zvýšený zájem o tenis, a to jak z místních, 
tak přespolních hráčů i ze vzdálenějších 
míst. Uskutečnil se republikový turnaj 
nazvaný „Hurá liga“ a dále následovala 
soutěž našeho klubu. Vyhodnocení 

TeNIsOVý KLUb

proběhlo v polovině září ke spokojenosti 
všech účastníků. Okolí sportoviště dostalo 
i nových změn a v celém měsíci říjnu si 
mohli všichni zájemci o tenis bezplatně 
zahrát.  Zúčastnili jsme se aktivit i brigád 
v součinnosti s obcí a dále se snažíme o 

rozvoj sportu. Děkujeme zastupitelstvu  
za spolupráci a všem přejeme pěkné 
svátky a těšíme se na novou sezónu.

Havrlant M., předseda spolku
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TJ sOKOL ŠTÁbLOVIce

Milí občané, 
pro naše spoluobčany a členy jsme v tomto roce připravili smažení vajec, ve spolupráci s kulturním výborem hry pro děti v před-
večer Dne obce. Dále pak v měsíci září akci Spolu v pohybu, ve které byly připraveny sportovní disciplíny pro děti, na kterou 
navazovala akce Beactive  pro celé rodiny, kde malá procházka přírodou byla zakončena opékáním buřtů a krásnou vyhlídkou na 
večerní okolí. Pro naše členy jsme potom zorganizovali turistickou akci a tradiční kuželky ve Chvalíkovicích. Dále bychom chtěli 
uspořádat turnaj ve stolním tenise a 2. 1. 2022 výšlap do okolí.                                              
Všem členům a spoluobčanům bych chtěl do roku 2022 popřát hodně štěstí a zdraví a konečně rok bez koronavirových omezení.

Prejda Milan, jednatel TJ

Ve druhé polovině letošního roku náš 
spolek zahrádkářů pokračoval v plá-
novaných akcích. Stříhání tújí kolem 
hřbitova je už „tradiční“ brigádou, kterou 
pořádáme pro naši obec. Spolupráce  
s Oú pro poskytnutí techniky potřebné  
k této činnosti je velmi dobrá a potřebná. 
Všechno se stihlo za jedno odpoledne, 
a to díky většímu počtu našich členů - 
brigádníků.
Uspořádali jsme odbornou instruktáž - 
letní řez ovocných stromků, připravili do 
provozu moštárnu a začátkem září jsme 
zahájili moštování ovoce pro všechny 
zájemce, místní i z širokého okolí.

ZAHRÁDKÁŘSKý SPOLEK

Také jsme naplánovali a uskutečnili 
společné přátelské posezení členů 
spolku i s jejich partnery v areálu „Na 
Baště“ ve Štáblovicích. Setkání jsme 
uspořádali k příležitosti výročí 65 let 
od založení našeho spolku, která se  
z důvodu pandemické situace přesunula 
až na letošní rok. Po velmi dlouhé době 
jsme se mohli opět sejít, popovídat 
si a zavzpomínat. Počasí nám vyšlo, 
zájem byl opravdu velký a nechybělo 
ani malé občerstvení. Všem přítomným 
se na společné akci moc líbilo a my jim 
děkujeme za účast a příjemně strávený 
den.

V plánu bylo i uspořádání podzimní 
výstavy ovoce a zeleniny, ale pro znovu 
zesilující postup pandemie bylo vše 
odvoláno. Náš tradiční zahrádkářský 
ples máme naplánován na příští rok  
‚v lednu 2022, na který bychom Vás rádi 
pozvali, ale uvidíme...
Vážení spoluobčané, blíží se konec 
roku, spolek ZO čZS Štáblovice Vám 
všem přeje krásné prožití adventního  
a vánočního času a do Nového roku 2022 
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

 ZO čZS Štáblovice
Jan Vítek, předseda spolku

Vážení a milí obyvatelé Štáblovic, zdravíme 
Vás z Charity Opava.
Vaše obec se každoročně na začátku roku 
připojuje ke krásné akci, která se již stala 
tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce. 
Při minulé sbírce jsme museli upustit od 
tradičního koledování po domácnostech. 
Přesto byla štědrost Vás dárců a vstřícnost 
mnoha dobrovolníků, kteří nám pomohli 
sbírku zorganizovat netradičním způsobem, 
skutečně obdivuhodná. Sbírka tak opět 
mohla pomoci tisícům potřebných lidí.
Díky tomuto Vašemu přispění jsme mohli 
v Charitě Opava z vykoledovaných darů 
v tomto roce podpořit naše terénní služby, 
mezi něž patří charitní ošetřovatelská 
služba, charitní pečovatelská služba a mo- 
bilní hospic Pokojný přístav. Všechny 
tři služby pomáhají seniorům a vážně 
nemocným lidem v domácím prostředí. 
Vzhledem  k nižšímu výnosu sbírky jsme 
sice nemohli pořídit plánovaný osobní 
automobil na CNG, ale mohli jsme 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

dokončit přestavbu sociálně terapeutické 
dílny Radost. Získali jsme hezčí, větší, 
účelněji vybavené prostory, které už začaly 
sloužit více než čtyřiceti dospělým lidem 
s mentálním  znevýhodněním z celého 
Opavska.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít 
na pomoc seniorům a vážně nemocným 
pacientům, o které se naše terénní služby 
starají v jejich domácím prostředí. Péče o 
vážně nemocné je pro rodiny často také 
finančně náročnou záležitostí - rádi bychom 
pro ně pořídili zdravotnický, ochranný 
a hygienický materiál nad rámec úhrad 
zdravotních pojišťoven. Naším záměrem 
je také pomoc mentálně znevýhodněným 
klientům chráněného bydlení. Rádi  bychom 
vykoledované peníze použili na finanční 
spoluúčast schváleného investičního 
projektu, jehož cílem je vybudování a vyba-
vení nových bezbariérových bytů pro tyto 
klienty.
TKS 2022 se bude konat v termínu od 1.  

do 16. ledna 2022. Jsme rádi, že se koledníci 
z Vaší obce rozhodli do následující sbírky 
opět zapojit a věříme, že vše provedou tak, 
aby vám koledování přineslo radost. 
Připravujeme se na různé možnosti 
průběhu sbírky podle aktuální situace 
v lednu. Pokud by se ukázalo, že klasické 
koledování není možné, nabízíme možnost 
přispět do statických pokladniček, které 
budou připraveny v obchodech, na úřadech, 
v kostelích apod. A také bude možné přispět  
do 31. ledna na tříkrálový sbírkový účet: 
66008822/0800, VS pro Charitu Opava 
777988012. (Viz QR kód platby.)
Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost, 
přejeme pokojné 
Vánoce a do nového 
roku mnoho naděje, 
Božího požehnání  
a všechno dobré.

    Za Charitu 
Opava marie 

Hanušová, 
koordinátorka TKS 

2022
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S novým trenérem přišla nová chuť!
Po předchozích dvou covidem zruše-
ných sezonách se konečně mohla napl-
no rozjet tak očekávaná letošní sezóna 
r. 2021/2022. V její podzimní části si 
omlazené družstvo mužů vedlo nadmíru 
dobře. Jako jediní jsme nepoznali chuť 
porážky a tato šňůra stačila na druhé 
místo, s nejlepším skóre 55:15 a pouze 
jednobodovou ztrátou na čelo tabulky.  
Za předvedenými výkony lze hledat ru-
kopis nového „moderního“ trenéra, kte-
rý s námi doufáme neztratí trpělivost  
a potáhne kluky za vítězstvím v každém 
dalším zápase. Unavený tým z loňských 
sezón dokázal správně okysličit a přís-
nějšími tréninkovými dávkami namoti-
vovat na vítězného ducha. Stále přitom 
pracuje s myšlenkou zapojení co nejvíce 
domácích odchovanců, což se k radosti 
všech fanoušků daří. 
Během léta a podzimu jsme se aktivně 
podíleli na finančně velmi náročné údrž-
bě sportovního areálu a spolupořádání 
obecních akcí a akcí ostatních spolků. 
Zde bych chtěl zmínit a ocenit neko-
nečnou práci a přístup všech aktivních 
členů z řad občanů, kteří se podílejí na  
fungování sportovního klubu po všech 
stránkách.
Významnou prázdninovou akcí bylo 
uspořádání historicky prvního fotbalové-
ho soustředění pro žáčky SK Štáblovice 
v kempu na Podhradí. Za účasti trenérů 
a doprovodného týmu si všichni ve zdra-
ví užili prodloužený víkend plný pohybu, 
výletů a vodních radovánek.
Zvýšený zájem dětí všech věkových ka-

tegorií nás nasměroval k přihlášení sou-
těží ve dvou kategoriích, a to mladší pří-
pravka a mladší žáci. O chod těchto týmů 
se starají rovněž otcové aktivně hrajících 
dětí, za což jim patří velké poděkování. 
Největší odměnou jsou jim poté pohledy 
na zaplněný areál plný sportujících dětí.

Zveme všechny na:

Silvestrovské utkání 31. 12. 2021  
výkop v 10:15 hod.

SPORTOVNÍ PLES 18. 02. 2022  
ve 20:00 hod. (dle vládních opatření)

Na závěr děkuji jménem Sportovního 
klubu Štáblovice a jménem svým všem 
členům, sponzorům, obecnímu zastu-
pitelstvu, hráčům a v neposlední řadě 
také fanouškům a občanům za podporu 
a spolupráci v roce 2021 a s přáním pev-
ného zdraví, štěstí, lásky, osobních i pra-
covních úspěchů Vám přejeme úspěšný 
rok 2022.

Petr Barteska, předseda SK Štáblovice

SPORTOVNÍ KLUB
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Kde všude o Vánocích najdete 
oleje a tuky k vytřídění?

I o Vánocích je dobré myslet na čisté odpadní potrubí, 

přírodu a planetu. Děkujeme, že nezapomínáte třídit 

použité kuchyňské oleje. 

Veselé vánoční slití oleje 
a šťastný rok 2022!

Sádlo a tuk 
z klobás

  Olej z řízků Olej z kapra Olej z nakládaných 
dobrot

Pevné tuky 
z pečení

Firma Agrotrans Otice s.r.o. 
se sídlem ve Štáblovicích přijme pro posílení svého týmu 

TRAKTORISTU / OPRAVÁŘE ZEmĚDĚLSKÝCH STROJŮ
a PRACOVNÍKA PNEUSERVISU 

Nástup možný IHNEd 
Kontaktujte nás na sekri@agrotrans-otice.cz, příp. na tel. 553 791 110 

Požadujeme:
• vyučen v oboru traktorista/opravář

• nebo automechanik/autoelektrikář ap . 

• ŘP sk. T výhodou 

• kladný vztah k práci 

• dobrý zdravotní stav 

Nabízíme:
• pestrou práci v menším kolektivu 

• práci s moderní technikou 

• mzdové rozpětí od 25 000 – 35 000 Kč/měsíc

• příspěvek na stravování 

• důchodové připojištění, 13. plat 
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Jak  nakládat se stavebním odpadem?  
P edkládáme vý atek z obecn  závazné vyhlá ky . 

2/2019, kde je v lánku 7 napsáno: Stavebním odpadem 
se rozumí stavební a demoli ní odpad. Stavební odpad 
není odpadem komunálním. Stavební odpad lze pou ít, 

p edat i odstranit pouze zákonem stanoveným 
zp sobem. Pro odlo ení stavebního odpadu je mo né 
objednat obecní kontejner. Objednávky p ijímá obecní 

ú ad.

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: 
Ing. Tomá  Vavre ka

MÍSTOSTAROSTA: 
MVDr. Pavel Pokorný

MÍSTOSTAROSTA: 
Pavel Kocián st.

Pond lí (ú ední den)

Úterý

St eda (ú ední den)

tvrtek

Pátek

Termíny svozu komunálního odpadu 
v roce 2021/2022
každý lichý týden v úterý: 21.12. 2021, 4.1., 
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 
26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 
16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 
22.11., 6.12., 20.12. 2022

Termíny svozu plastového odpadu v roce 
2022
- poslední středa v měsíci: 26.1., 23.2., 30.3., 
27.4., 25.5., 29.6., 27.7., 31.8., 28.9., 26.10., 
30.11., 28.12. 2022
Každé „číslo popisné“ domu v obci Štáblovi-
ce obdrží plastové pytle v počtu 1 ks/1 měsíc, 
celkem tedy 12 ks na rok. 

Termíny svozu velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu v roce 2022
JARNÍ SVOZ: 20. 4. 2022, POdZImNÍ 
SVOZ: 5. 10. 2022
Místo přistavení kontejneru: areál bývalého 
zemědělského družstva ve Štáblovicích.

POPLATKY A PLATBY V ROCE 2022
Poplatek ze psů
Dle platné OZV č. 1/2019 o místních poplat-
cích, je poplatek splatný do 31.3.2021. Po-
platek za kalendářní rok činí za prvního psa 
100 Kč, za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele 150 Kč. (Variabilní symbol je číslo 
popisné Vašeho domu a do zprávy pro příjem-
ce napište: poplatek za psa 2021).
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplat-
ku vznik své poplatkové povinnosti do 8 dnů 
ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je 
povinen oznámit také zánik své poplatkové 
povinnosti. (formulář ke stažení na webových 
stránkách obce https://www.obecstablovi-
ce.cz/ke-stazeni.html - Oznamovací povin-
nost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 
č.1/2019 o místních poplatcích).
Od tohoto poplatku je osvobozen drži-
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tel psa, kterým je osoba nevidomá, bez-
mocná a osoba s těžkým zdravotním 
postižením, která je držitelem průkazu 
ZTP/P a osoba s těžkým zdravotním po-
stižením, které stanoví povinnost držení  
a používání psa zvláštní právní předpis. 

Vodné a stočné
Na přelomu roku 2021/2022 bude probíhat 
dle platných právních předpisů pravidelný 
odečet stavu vodoměru. Pokud Vás pra-
covník nezastihne, zanechá Vám ve schrán-
ce oznámení. Je možné rovněž pro urychlení 
v době provádění odečtů zaslat fotografii se 
stavem Vašeho vodoměru na email: urad@
obecstablovice.cz.  Faktury za vodné a stoč-
né za 2. pol. roku 2021 obdržíte v průběhu 
měsíce ledna či začátkem února na emailo-
vou adresu, případně do Vašich poštovních 
schránek.  Prosíme o platbu již na NOVý 
BANKOVNÍ účET OBCE ŠTÁBLOVICE - č.ú. 
296187950/0300 . Preferujte prosím bezhoto-
vostní platby.  Variabilní symbol bude uvedený 
na Vaší faktuře. 

OdVOZ TKO
Od 1. ledna 2022 dojde v souvislosti se 
změnou zákona o odpadech k vydání nové 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o míst-
ním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci, a tím zároveň ke 
změně v ceníku Obecního úřadu Štáblovice, 
kdy cena za odvoz jedné popelnice o objemu 
110 - 120 l bude činit 72 Kč a cena popelnice 
o objemu 240 l bude činit 144 Kč. Platby bu-
dou probíhat jako doposud, a to třikrát ročně. 
Na Vaši adresu Vám byly zaslány podrobnější 
informace k této změně společně s přihláškou 
k systému svozu komunálního odpadu. První 
fakturace dle nového systému za dílčí období 
od 1. ledna do 30. dubna bude probíhat do 
15. června roku 2022. Ostatní podmínky se 
nemění.

POŠTA PARTNER ŠTÁBLOVICE
Otevírací hodiny pro veřejnost zůstávají 
v roce 2022 nezměněny:
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: ČT 30. 12. 2021 a PÁ 31. 12. 
2021
Kontaktní telefonní číslo pro pobočku POŠ-
TA 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

Ordinace během vánočních svátků
23.12.2021 Dovolená 
 Zastupuje MUDr. Šváb Jiří 
  8.00 – 11.00 Litultovice 

Tel . 553 668 222
27.12.2021  7 .00 – 10 .00 

MUDr. Vašíková Eva, Otice 
na objednávku

28.12.2021  7 .00 – 10 .00  
MUDr. Cihlářová Eva, Slavkov 
na objednávku

29.12.2021  7 .00 – 10 .00 
MUDr. Cihlářová Eva, Otice 
na objednávku

30.12.2021  7 .00 – 10 .00 
MUDr. Vašíková Eva, Otice 
na objednávku

31.12.2021   Dovolená 
Zastupuje MUDr. Skalička Vít 
7.30 – 9.30 Dolní Životice 
Tel . 553 786 024


