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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI

Vážení spoluobčané,
všechny vás srdečně zdravím ze stránek 
našeho červnového zpravodaje. Rád 
bych vás informoval o hlavní investiční 
akcí letošního roku. Zastupitelstvo obce 
na svém jednání schválilo investici do 
intenzifikace naší kořenové čistírny od-
padních vod. Během měsíce května 
probíhalo výběrové řízení na dodavatele 
této stavby. Pokud zastupitelstvo obce 
na svém červnovém jednání schválí nej-
vhodnější nabídku, můžeme ještě letos 
počítat s obnovou naší zastaralé čistírny 
odpadních vod. 
Dovolím si připojit zdůvodnění, proč 
vlastně čistírnu opravujeme. Informace 
nám dodal Ing. Marek Štencel PhD. - od-
povědný zástupce provozovatele vodo-
vodu a kanalizace obce Štáblovice.
1) Změna legislativy
Od doby výstavby čistírny došlo k výraz-
nému zpřísnění podmínek při nakládání 
s odpadními vodami a ke zpřísnění limitů 
vypouštěných látek. Obce nad 500 oby-
vatel musí zajistit čištění odpadních vod vč. 
odstraňování amoniakálního znečištění.
Tuto povinnost obec Štáblovice dosud 
neměla. Nicméně současný stav je již 
neudržitelný a každým rokem hrozí, že 
bude muset přísnější limity splnit. V tom-
to případě nebude obec schopna zajistit 
okamžitou nápravu a hrozí, že bude po-
kutována.
2) Zastaralá technologie
Každá ČOV postupně zastarává. Týká 
se to všech čistíren - kořenových i me-
chanicko-biologických.
Ve Štáblovicích se jedná o tzv. „horizon-
tální kořenovou ČOV“, která se již dnes 
vůbec nenavrhuje a nestaví. Tento typ 

Vodovod Štáblovice
V roce 2022 začala dle plánu probíhat 
výměna a opravy některých důležitých 
uzlů. Byly vyměněny sekční uzávěry  
a hydranty před budovou Lesní správy, 
dále pak před domem č.p. 66 a nako-
nec na křižovatce před domem č.p. 48. 
Všechny tyto opravy jsme realizovali ve 
spolupráci s firmou SmVaK a.s., díky kte-

čistírny je dostatečný pro odstranění or-
ganického znečištění, není však schopen 
odstranit z odpadní vody amoniak - viz 1) 
Legislativa. Při rekonstrukci (intenzifika-
ci) bude ČOV upravena na tzv. „kořeno-
vou ČOV s vertikálním prouděním“. Jeho 
výhodou je lepší účinnost čištění (vč. od-
straňování amoniaku).
Nevyhovující je dnes již také mechanic-
ké předčištění odpadních vod. Dříve se 
podceňovalo,  a proto často docházelo 
k zakolmatování (ucpání) štěrku kalem. 
Dnes se jedná o jeden z hlavních pilířů 
celého systému čištění - je navržen dva-
ceti komorový septik.
Rekonstrukce je navržena na nejlepší 
současnou technologii.
3) Zanesení ČOV (nesprávná údržba, 
neřešení provozních problémů)
Nesprávnou údržbou a neřešením pro-
vozních problému došlo k zanesení ko-
řenových polí kalem. Z tohoto důvodu 
jsou již první čtyři pole téměř nefunkč-
ní. Odpadní voda protéká po povrchu. 
Tím jednak není odpadní voda čištěna, 
jednak dochází k výraznému zápachu  
v okolí ČOV.

POZNÁMKY k ekonomice
Podceněné financování kanalizace  
a ČOV.
Od roku 2009 měl být tvořen fond na ob-
novu vodovodu a kanalizace. Pokud by 
byl tvořen alespoň částečně ze stočné-
ho, nebylo by nutné rekonstrukci finan-
covat z rozpočtu, ale bylo možné ho fi-
nancovat z tohoto zdroje. Bohužel fond 
obnovy byl založen až v roce 2019. 
Provozní náklady
Provozní náklady na čištění odpadních 

ré jsme mohli zkrátit čas opravy na mini-
mum. Nevyhnuli jsme se ale i dvěma ha-
váriím, kdy došlo k přerušení vodovodní-
ho řádu v části obce Dolní Knězovec, a 
dále k úniku vody v části Kolonie. Všech-
ny tyto havárie byly opraveny v nejkrat-
ším možném termínu. Dále byly odebrá-
ny vzorky vody k pravidelným rozborům, 
a to v místní Mateřské škole. Výsledky 

vod jsou - a po rekonstrukci zůstanou - 
nízké. Rekonstrukce ČOV v dané chvíli 
představuje z dlouhodobého pohledu ne-
jekonomičtější způsob čištění odpadních 
vod pro občany Štáblovic.“
Tolik citace pana Štencela.

Jak je vidět, oprava naší čistírny nesnese 
odkladu. Nezbývá než doufat, že práce 
spojené s intenzifikací čistírny proběh-
nou bez větších problémů a že výsled-
kem bude nejen plně funkční systém, ale 
také nezapáchající příjezd/výjezd z naší 
obce . 

Vážení spoluobčané, dovolte mi několik 
slov ke konci čtyřletého volebního obdo-
bí.
Především chci poděkovat všem svým 
kolegům zastupitelům a zaměstnancům 
obecního úřadu za spolupráci. Bylo to 
období plné mimořádných událostí. Asi 
nikdo z nás si na začátku nedokázal 
představit, co bude obnášet práce pro 
obec v době celosvětové pandemie, pří-
padně v době  válečného stavu v Evro-
pě. O to víc si cením práce těch našich 
občanů, kteří i přes to všechno nelení, 
jen nemluví, ale hlavně pracují. 
Tak jako v minulém vydání našeho zpra-
vodaje si opět dovolím ocitovat Dala-
jlámu: „Naše planeta nepotřebuje víc 
úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří 
tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy 
a milují vše živé.“
Mějte se všichni hezky, buďte zdrávi  
a dávejte na sebe pozor. 

Hezké léto a hlavně mír vám přeje  
Tomáš Vavrečka

těchto rozborů potvrdili, že distribuovaná 
voda splňuje požadavky zdravotní nezá-
vadnosti dle patřičných předpisů. 
Odborný zástupce provozovatele vo-
dovodu a kanalizace Ing. Štencel vy-
pracoval počátkem letošního roku 
kalkulaci nákladů a výnosů pro pitnou  
a odpadní vodu. Z této kalkulace vy-
plynula potřeba navýšit cenu za stoč- 
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né Štáblovice o 5,- Kč, tj. na 27,- Kč 
vč. aktuální DPH (viz Ceník obecního 
úřadu, který naleznete na: https://www.
obecstablovice.cz/cenik-obecniho-ura-
du.html). 
Vzhledem k nastalým změnám, kdy 
stát změnil přístup k vedení evidence  
a financování Fondu obnovy vodovodů  
a kanalizací, bylo nutno přistoupit ke změ-
ně (zvýšení) vkládání ročních částek na 
tento Fond, a tak zastupitelstvo obce na 
svém 16. zasedání schválilo Plán finan-
cování obnovy vodovodů a kanaliza-
cí obce Štáblovice pro období 2022 až 
2031, kdy bude vloženo v letošním roce 
do toho Fondu obnovy vodovodů a kana-
lizací pro část Štáblovice (bez VDJ Ben-
kovice) 737 000,- Kč/rok, pro část Lipina  
48 000,- Kč/rok a pro vodojem Benkovice  
57 000,- Kč/rok.

Před opravou - Lesní správa

Po opravě - Lesní správa

Úpravna vody Lipina

Vodovod Lipina
Na počátku roku 2022 jsme se potýka-
li při distribuci vody v obci Lipina s její 
filtrací. Vedením obce bylo přistoupe-
no k výměně servisní firmy (ProMinent 
Dosiertechnik CS, spol. s r.o.) za firmu 
VODASERVIS s.r.o.. S touto novou 
společností jsme se rozhodli ke kom-
pletní výměně veškeré technologie na 
naší úpravně vody na Lipině. Máme 
vybudovanou novu akumulační nádrž  
o objemu 3 m3, dále novou řídící stanici 
dodávající vodu do vodovodního řádu, a 
také novou filtrační jednotku. Dále zde 
byly v měsíci květnu odebrány vzorky 
vody k pravidelným rozborům. Výsledky 
rozborů potvrdily, že upravená voda do-
dávaná občanům odpovídá zdravotním 
požadavkům na pitnou vodu.
I přes tyto úpravy a investice musí-
me občany upozornit, že zdroje pit-
né vody v obci jsou omezené a nelze  
ji využívat k napouštění bazénů, zalé-
vání zahrad, apod. Tuto situaci jsme 
bohužel zaznamenali ve dnech 19 – 23. 
5. 2022, kdy byl odběr tak silný, že řídící 
stanice musela dodávky vody blokovat. 
Pokud se občané v těchto dnech setkali 
s tím, že byla dodávka vody přerušena, 
nebylo to způsobeno poruchou, ale ne-
zodpovědným chováním některých spo-
luobčanů. 

Kulturní sál
Koncem loňského roku byla v kulturním 
sále Obecního domu provedena kom-
pletní obnova židlí, která navazovala na 
předchozí investice (kompletní dodávka 
a montáž gastro zařízení v kuchyňce  
a baru včetně nových odpadů, elektroin-
stalace, rekonstrukce podlahy v přísálí) a 
nyní vše již slouží při kulturních akcích, 
které se zde konají.  
Další plánovanou investicí je v součas-
né době výměna stolů, které již doslu-
hují. Proto byla v březnu letošního roku 
podána žádost o dotaci v rámci Výzvy 
MAS Opavsko č.6, Programu rozvoje 
venkova na období 2014 - 2020, Fiche 
č. 14 - Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech, který zahr-
nuje investice do vybavení pro kulturní  
a spolkovou činnosti. Cílem předklá-
daného projektu je obnovit, respektive 
zmodernizovat, vnitřní vybavení kulturní-
ho sálu, které využívají občané obce při 
nejrůznějších akcích. V rámci projektu 
se konkrétně počítá s pořízením 24 ks 
nových stolů.  Dne 31. 5. 2022 schvá-
lil Výbor MAS Opavsko (rozhodovací  

orgán MAS) věcné hodnocení provede-
né Hodnotitelskou komisí, provedl výběr 
žádostí o dotaci a schválil projekt k pod-
poře. Během srpna bude pak tato pod-
pořená žádost odeslána k registraci na 
Regionální odbor SZIF, kde je konečným 
krokem schválení doporučených žádostí 
na základě alokace stanovené Řídícím 
orgánem PRV a podle počtu obdržených 
bodů.

VÝSTAVBA V OBCI
Intenzifikace obecní ČOV
Na sklonku loňského roku jsme na zá-
kladě vypracované projektové dokumen-
tace pro Intenzifikaci obecní čistírny od-
padních vod, která slouží k přečištění od-
padních vod z obce Štáblovice, obdrželi 
povolení k tomuto stavebního záměru. 
Mohli jsme tak zažádat o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Moravskoslezského kra-
je v programu Drobné vodohospodář-
ské akce ŽPZ/01/2022 na tuto velkou 
plánovanou investici. V březnu letošního 
roku jsme pak z MSK obdrželi sdělení  
o zařazení žádosti o poskytnutí dotace 
do pořadníku náhradních žadatelů . 
Náhradnímu žadateli bude dotace po-
skytnuta za předpokladu, že v době do 
31. 1.2023 některému ze žadatelů nebu-
de dotace poskytnuta z důvodu nespl-
nění podmínek programu, nebo žadatel 
odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo 
dojde k navýšení prostředků vymeze-
ných v rozpočtu poskytovatele na tento 
dotační program. Další postup v této zá-
ležitosti a informace Vám budou přiblíže-
ny v úvodním slovu pana starosty.
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Stavební úpravy části 1. NP objektu 
č.p. 154 ve Štáblovicích, spojené se 
změnou užívání z pošty na bytovou 
jednotku

V rámci plánovaných úprav prostor bý-
valé pošty na č.p. 154 na bytovou jed-
notku byla vypracována projektová do-
kumentace, která řeší stavební úpravy 
těchto prostor. Na tento záměr jsme rov-
něž následně získali stavební povolení.  
V situaci, která nastala 24. 2. 2022, kdy 
vypukla válka na Ukrajině a napříč naší 
republikou se zvedla vlna solidarity jak v 
rámci humanitární pomocí, tak při přijmu 
uprchlíků z této země rovněž naše obec 
začala hledat vhodné ubytovací kapaci-
ty a možnosti jak pomoci. Zastupitelstvo 
obce následně na svém 17. zasedání 
schválilo pronájem tohoto nového obec-
ního bytu, na němž byly zahájeny sta-
vební práce, pro uprchlíky z Ukrajiny. Ná-
klady na provoz tohoto bytu bude hradit 
obec ze svého rozpočtu v míře nezbytně 
nutné a na dobu max. 1 roku. V červnu 
letošního roku jsme obdrželi kolaudační 
souhlas s užíváním této stavby a mohli 
byt nabídnout v rámci Krajského asis-
tenčního centra pomoci Ukrajině.
Současně jsme využili i možnosti do-
tačního titulu, který vypsalo Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR na podporu  
rekonstrukce, výstavby a pořízení 
bytů pro posílení bytového fondu v ob-
cích a městech „Ukrajina - rozšíření 
veřejných ubytovacích kapacit“ a podali 
žádost o tuto dotaci. 

Stavební úpravy části 1. NP objek-
tu č.p. 154 ve Štáblovicích, spojené  
se změnou užívání z hasičské zbrojni-
ce na bytovou jednotku
Na konci května letošního roku jsme ob-
drželi stavební povolení pro další stavbu, 
a to byt z bývalé hasičské zbrojnice na 
č.p. 154. Bude se jednat o byt 2+kk, kte-
rý vznikne stavebními úpravami těchto 
prostor o podlahové ploše 58,6 m2 se sa-
mostatným vstupem. Zastupitelstvo obce 
na svém 18. zasedání pro letošní rok in-
vestici do této bytové jednotky odložilo, 
avšak projekčně je vše po zdlouhavé  
a náročné přípravě nachystáno.

Rozšíření kompostárny obce Štáblo-
vice na parc. č. 554/2, k.ú. Štáblovice
V březnu tohoto roku jsme obdrželi ko-
laudační souhlas s užíváním stavby, je-
likož rozšíření kompostárny bylo dokon-

čeno a slouží ke komfortnějšímu užívání 
občanům i obsluze ke zpracování biood-
padu.

Podali jsme rovněž žádost o prodloužení 
registrace hnojiva: Průmyslový kom-
post, organické hnojivo. V laboratořích 
Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského bylo provede-
no odborné posouzení tohoto hnojiva, 
které vyhovělo všem požadovaným pa-
rametrům a doba platnosti rozhodnutí  
o registraci hnojiva byla prodloužena  
do 31 . 12 . 2026 . 
Příbalový leták: Průmyslový kompost 
je organické hnojivo vyráběné homoge-
nizací a kompostováním látek obsahují-
cích rozložitelné organické látky a rost-
linné živiny. Dodává se jím do půdy orga-
nická hmota, mikroorganismy k oživení 
biologické činnost půdy a základní živiny. 
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Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě 
nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost 
upravuje strukturu lehkých, zvláště písči-
tých půd, zlepšuje jejich schopnost držet 
vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, 
u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou 
hutnost a s ní související nedostatečnou 
provzdušněnost. Používá se ke hnoje-
ní zemědělských plodin v dávce 3 až 5 
kg na 1 m2/jednou za tři roky. Aplikuje  
se zpravidla na podzim, bezprostředně 
po aplikaci je nutné kompost zapravit  
do půdy.

Štáblovice Rybářská bašta - objekt SO 
05 - účelová komunikace
Počátkem roku byly dokončeny sta-
vební práce na rozšíření parkoviš-
tě u Rybářské Bašty dle zpracované 
projektové dokumentace. Nyní zbývá 
doplnit dopravní značení, abychom 
mohli požádat o kolaudaci celé této 
stavby, vč. budovy Rybářské bašty  
a souvisejících objektů. Současný stav 
můžete zhodnotit na přiložené fotografii.

Hasičská zbrojnice
Na jaře letošního roku jsme po doložení 
všech potřebných dokladů o výsledcích 
zkoušek a měření (revize, tlakové, top-
né zkoušky atd.) a provedení kontrolní 
prohlídky ze stavebního úřadu obdrželi 
kolaudační souhlas k užívání části stav-
by. Jedná se stavební úpravy provedené  
v 1.NP hasičské zbrojnice, které spočí-
valy ve vytvoření nového dispozičního 
řešení a v provedení rozvodů plynu, 
elektroinstalace a zdravotechniky, v in-
stalaci nového zdroje tepla a ohřevu TUV 
- plynového kondenzačního kotle umís-
těného v zadní části garáže. Prostory 
nyní mohou sloužit našim hasičům jako 
kvalitní zázemí. V prostorách již proběh-
la i materiální sbírka pro Ukrajinu, kdy  

během jediného odpoledne naši spoluobčané přinesli velké množství poptávaných 
věcí a ve velké míře se tak zapojili do pomoci potřebným. Velké poděkování rov-
něž patří členům našich místních spolků, kteří se aktivně zapojili do organizace 
sbírky, třídění a nakládání. Štáblovickým hasičům pak v neposlední řadě děkujeme  
za dopravu na distribuční centra v Opavě a Ostravě, kde odvezli dvě naložené  
dodávky s vašimi dary.

Volby do Zastupitelstva obce 
Štáblovice
Vážení občané, po čtyřech letech se 
budou na podzim letošního roku znovu 
konat volby do obecních zastupitelstev. 
Termín voleb je letos stanoven již na 
září, a to 23. a 24. 9. 2022. Právo být 
volen v komunálních volbách má každý 
státní občan České republiky, který 

dosáhl 18 let nejpozději druhý den voleb a v den voleb je v obci přihlášen k trvalému 
pobytu.
Pokud se chcete i vy přímo podílet na dění ve své obci, kde žijete, můžete kandidovat 
do obecního zastupitelstva.
Kandidátní listiny se podávají v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71B,  
2. patro, dveře č. 212 nejpozději do 19. 7. 2022.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, 
připojí se ke kandidátní listině petice podepsaná voliči podporujícími její kandidaturu 
s potřebným počtem podpisů:

Obec Nezávislý kandidát Sdružení nezávislých kandidátů
Štáblovice 27 48

Další informace naleznete na webových stránkách Magistrátu města Opavy: https://
www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/volby/
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AKTUALITY

Benefiční akce Štáblovice  
pro Ukrajinu
V neděli 3. dubna 2022 se v kostele sv. 
Vavřince ve Štáblovicích konala bene-
fiční akce na podporu sbírky CHARITA 
PRO UKRAJINU, která se konala pod 
záštitou obce Štáblovice. V rámci dojem-
ného koncertu vystoupil Komorní pěvec-
ký sbor Slezské univerzity, Akordeonový 
kvintet Andante ze Základní umělecké 
školy, Opava, p.o. a Adventband pro 
Ukrajinu. Všichni tito účinkující vystupo-
vali bez nároků na honorář a postarali se  
o zážitek, který jistě zůstane dlouho vryt do 
našich pamětí. Za to všem obrovské díky, 
nejvíce pak Adventbandu v čele s Markem 
Čevelou, který tuto benefici inicioval.
Po tomto slavnostním koncertu jsme 
předali zástupkyni oblastní Charity krás-
nou částku 23 546,- korun. Děkujeme 
ještě jednou za vaše příspěvky! Peníze  
z této sbírky pomohly přispět na kon-
krétní potřeby lidí zasažených válkou 
díky partnerství Charita Česká republika 
s Charitou Ukrajina. Více informací na-
leznete na: https://proukrajinu.charita.
cz/?webext=1

Jarní úklid obce
Letošní jarní úklid obce jsme napláno-
vali na sobotu 9. 4. 2022. Z očekávání 
krásného jarního počasí, které dopo-
sud panovalo, nás však hned v noci 
na sobotu vyvedl aprílový déšť, který 
trval až do rána. Proto jsme, vzhledem 
k počasí, tento společný úklid zrušili  
a vyzvali ochotné sběrače, kteří budou 
mít čas a chuť nějaké odpadky ve svém 
okolí posbírat, aby si vyzvedli na úřa-
du potřebný materiál (pytle, rukavice)  
a dohodli se, kde je to nejvíce potřeba.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem ma-
lým i velkým sběračům, kteří na tuto výzvu 
zareagovali a pustili se do úklidu. V rám-
ci Dne Země se do sběru odpadků rov-
něž zapojily i děti ze základní a mateřské 
školy ve Štáblovicích. Všichni společně 
posbírali několik pytlů odpadků, jak plas-
tů, papírů, skla, starých pneumatik, tak  
i dalších rozmanitých odpadků! Po obci 
a okolí se nám pak všem hned chodilo 
a dívalo o něco lépe a velkým přání je, 
aby to tak i co nejdéle vydrželo..Bohu-
žel tomu tak v mnoha případech nebývá  
a tak už se nyní můžeme připravovat na 
ten úklid podzimní (17. 9. 2022), který 
věříme, že proběhne již zase společně, 
s hojnou účastí a opékáním špekáčků  
a programem pro děti. Budeme se těšit!!! 

Obec Štáblovice uspěla v krajském 
kole soutěže Zlatý erb
Soutěž Zlatý erb hodnotí, jak si města  
a obce vedou v elektronickém světě. Le-
tos se koná již 24. ročník a naše webové 
stránky www.obecstablovice.cz se umís-
tily na krásném 3. místě.
Krajské kolo soutěže Zlatý erb vyhlásil 
Moravskoslezský kraj ve spolupráci se 
spolkem Český zavináč. Slavnostní pře-
dání ocenění proběhlo v pátek 22. dubna 
2022 na Krajském úřadě Moravskoslez-
ského kraje. 
Velké díky patří rovněž všem, kteří  
se na vývoji webových stránek podílejí.
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Vítání občánků
Dne 8. 5. 2022 se uskutečnilo pravidelné 
Vítání občánků narozených v roce 2021. 
Letos jsme s panem místostarostou 
MVDr. Pavlem Pokorným v sále kulturní-
ho domu přivítali 10 krásných zdravých 
holčiček: Julie Fialová, Lillien Fialová, 
Markéta Chlachulová, Adéla Dušková, 
Patricie Dušková, Tereza Jašková, Ro-
zálie Elblová, Julie Marie Drašáková, 
Kristýna Balnarová a Marie Jašková.

Na tomto slavnostním setkání předvedly 
děti z MŠ Štáblovice pro rodiče předsta-
vení, které nám všem vykouzlilo úsměv 
na tváři. Po představení následoval pro-
slov p. místostarosty a následně osobní 
gratulace rodičům. Maminky byly obda-
rované kytičkou, děti dostaly dáreček, 
finanční obnos a pamětní list. Po předání 
daru jsme si s rodiči připili na zdraví jejich 
dětí. Po přípitku se uskutečnilo hromad-
né focení a poté měli rodiče příležitost si 

Slet čarodějnic a čarodějů a stavění 
máje
Po dvouleté pauze se v sobotu 30. dub-
na opět konal Slet čarodějnic a čarodějů. 
Poslední dubnový den se ve Štáblovicích 
sešli malí i velcí ke společnému čaroděj-
nickému dovádění. 
Právě v tento den večer mají podle růz-
ných pověr čarodějnice rej, schází se 
a radí, jak by uškodily lidem. Jediné, 
čeho se bojí, je oheň, proto se dodržuje 
tradice pálení. Nejinak tomu bylo i u nás, 
a po slavnostním průvodu obcí za dopro-
vodu hudby, byla za dohledu místních 
hasičů jedna vatra také zapálena.
V podvečerní čas pak byly děti pozvá-
ny, aby navštívily několik stanovišť, kde 
předvedly své letecké schopnosti na ča-
rodějnickém koštěti a získaly pak letecký 
průkaz s několika skupinami oprávnění. 
Na speciální zkoušce z vaření lektvarů 
pak všichni ochutnali několik rozmanitých 
lektvarů – lásky, neviditelnosti, štěstí či 
ospalosti a tuto zkoušku také bez problé-
mu složili. Čarodějnice Eris pak nechala 
děti vyluštit starodávnou věštbu, určenou 
speciálně pro tento den, a přitom si moh-
ly vyzkoušet hledání písmen pomocí run 
v tajemné čarodějnické abecedě. Ča-

udělat rodinné foto v prostorech u pana 
fotografa. Po celou dobu nám hrála v po-
zadí příjemná hudba panovala výborná 
nálada. 
Věříme, že na toto krásné setkání bude-
me všichni dlouho s láskou vzpomínat. 
Ještě jednou přejeme všem rodičům  
a jejich dětem hodně štěstí a zdraví!

Kulturní výbor

rodějnice Matylda toužící po lásce pak 
lákala i se svým mazlíčkem pavoukem 
čaroděje i čarodějnice do svých pastí, 
ze kterých naštěstí vždy úspěšně unikly! 
A protože správná čarodějnice chce být 
stále mladá a krásná, mohly si všechny 
děti uvařit podle tajného receptu ze žabí-
ho hlenu, hadího jedu a kouzelného pra-
chu z jednorožce lektvar omlazení!
Odměnou pak byl špekáček na ohni, 
něco na zahnání žízně a poté byli všich-
ni přítomní vyzváni, aby šli obhlédnout 
na rozcestí pod bývalou Jednotou další 
z májových tradicí, a to stavění máje.  
Za velké účasti přítomných mužů byla 

postavena vysoká májka ozdobená ba-
revnými stuhami. Májka je oslavována 
jako symbol lásky, plodnosti a mládí, ale 
také jako strážce obce. 
Tyto společenské události jsou vždy  
vítaným zpestřením života ve vesnici  
a příležitostí na společné setkání a po-
sezení. Proto bychom na závěr chtěli 
poděkovat všem, kteří se na dodržování 
těchto tradic podílejí, ať už z řad členů 
našich spolků i všech dobrovolníků, kteří 
jsou ochotní přiložit ruku k dílu a pomoci 
při pořádání těchto tradičních akcí. 

Kulturní výbor
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Dny obce Štáblovice 3. - 4. 6. 2022
První červnový víkend jsme zahájili osla-
vy Dnů obce Štáblovice. Počasí se vy-
dařilo a až na drobný uvítací deštík v so-
botu před slavnostním zahájením bylo 
krásně a slunečno.
Pátek jsme pojali v duchu oslav Dne 
dětí, kdy byla připravena ve spolupráci 
s TJ Sokol Štáblovice pro děti sportov-
ně - poznávací stezka v rámci projek-
tu Evropská míle 2022 a sportovní hry  
a dovednosti, které pro děti přichystalo 
SK Štáblovice na místním fotbalovém 
hřišti. Děti byly za svou šikovnost od-
měněny pokladem, mohly si zaskákat  
na skákacím hradu, opéct špekáčky, za-
střílet si pod odborným dohledem z lase-
rových pušek, zatancovat na dětské pís-
ničky a naladit se na další večerní pro-
gram. Po setmění proběhlo promítání fil-
mů pro děti na plátně letního kina a pro od-
vážlivce byla připravena stezka odvahy.  
Po celou dobu byla možnost dát si dobré 
občerstvení i něco na zub. Noční stano-
vání, na které se již děti dopředu těšily, 
završilo příjemný den a bohatá snídaně 
všechny přítomné naladila na další slav-
nostní den. 
Sobotní odpoledne zahájil starosta obce 
p. Tomáš Vavrečka a spolu se členkou 
kulturního výboru Žanetou Prejdovou 
přivítal všechny přítomné při svém pro-
slovu. Následně se pak na pódiu při 
svých vystoupeních vystřídala cimbá-
lová muzika Radhošť, orchestr Baard´s 
Band, který rozproudil podvečerní zába-
vu a o večerní hudební program se pak 
postaral DJ Radim. Během odpoledne 
byl zahájen již II. ročník Obecního koštu 

ovocných pálenek, kdy členové Českého 
zahrádkářského svazu Štáblovice roz-
lévali degustační vzorky ovocných pá-
lenek rozmanité chuti od slivovice, přes 
meruňkovici až po medovici! První tři 
nejlepší účastníci obdrželi diplom a dár-
ky od obecního úřadu. Na prvním místě 
se umístil Petr Drašák s meruňkovicí, 
druhé místo si vysoutěžil Libor Beneš se 
slivovicí a třetím místem byl oceněn Petr 
Hrbáč se svou slivovicí. Všem zúčastně-
ným moc děkujeme zato, že se zapojili 
se svými vzorky a budeme se těšit na 
další ročník, do kterého se neváhejte při-
hlásit i vy ostatní.
V rámci slavnostního dne byly uděleny 
letošní Ceny zastupitelstva obce Štáb-
lovice za dlouhodobé zásluhy o rozvoj 
obce v oblasti kultury, a to jmenovi-

tě občanům Vendelína – paní Boženě  
Lichovníkové, panu Františku Lichovní-
kovi a paní Emilii Adámkové a předány 
pamětní listy a dárečky.
Po celé odpoledne bylo připraveno bo-
haté občerstvení, káva, koláčky, guláš, 
párky v rohlíku, dobroty z grilu a rovněž 
pestrý doprovodný program – skákací 
hrady, euro jump trampolínky, malová-
ní na obličej, cukrová vata, popcorn,  
vrhání nožů připravené štáblovickým  
klubem sportovních střelců, laserové 
pušky a tipovací soutěž v režii místního 
mysliveckého spolku i ukázka vozového 
parku našich hasičů, kteří rovněž zajistili 
zdravotní dozor nad celým víkendem.
Tato velká akce by se ovšem neobešla 
bez všech dobrovolníků a lidí ochot-
ných pomáhat, ať již při přípravách, tak 

při akci samotné, za 
což všem patří velké 
a upřímné díky! Vel-
ké poděkování patří 
rovněž zastupitelstvu 
obce za finanční pod-
poru v této nelehké 
době, a tak věříme, 
že se tyto oslavy vy-
dařily ke spokojenosti 
všech a těšíme se, 
co nám přinesou Dny 
obce v roce 2023! Tak 
za rok na viděnou!

Kulturní výbor
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Společné akce MŠ a ZŠ Štáblovice
První měsíc kalendářního roku 2022 pa-
třil tradičně návštěvě místního kostela 
sv. Vavřince a svátku Tří králů. Polovinu 
školního roku jsme zakončili veselým vy-
stoupením Balónkového klauna, taktéž 
vysvědčením a pochvalnými listy za pro-
jevenou aktivitu v zájmových útvarech. 
Únorový měsíc opět patřil netradičnímu 
masopustnímu týdnu v kloboucích, pru-
hovanému oblečení, střapcům v různých 
podobách, čelenkám i škraboškám, ale 
také veselému hraní a soutěžení. Došlo 
také na Barevný velikonoční týden a ten-
to svátek jara jsme spojili s prohlídkou 
zámku a zámeckého parku. Chtěli by-
chom poděkovat panu Kolkovi za bez-
platnou komentovanou prohlídku, nád-
hernou velikonoční výzdobu a obdiv nad 
obřím vejcem v zámeckém parku, taktéž 
nádhernou zaječí rodinku v erbovním 
sále zámku, kdy byl vidět na dětech údiv, 
radost a překvapení. Mezi jedinečné 
společné akce patří veřejné vystoupení 
ke Dni matek, letos s názvem Máme rádi 
Česko, které proběhlo ve dvou dnech, 
kdy jsme také potěšili  babičky a dědečky 
z Klubu důchodců. Děti z mateřské školy 
přivítaly naše malé občánky v neděli 8. 
května krátkým pásmem a žáci základní 
školy se se svým pásmem zúčastnili tra-
dičního otevření Hvozdnice. 
Před prázdninami nás ještě navštíví zná-
mý ilustrátor dětských knih Adolf Dudek 
s Cestovatelským kreslením. Společně 
se rozloučíme s předškoláky a žáky 4. 
ročníku.

Mateřská škola Štáblovice
Školní rok nám začínal se špatnou epide-
miologickou situací, ale jarní měsíce už 
byly pro nás všechny optimistické. Jsme 

velice rádi, že jsme se již mohli s rodiči 
setkat na společném Velikonočním tvoře-
ní a děti aktivně zapojit do projektových 
dnů, například Zimní olympijské hry, Po 
stopách čarodějnice Bludimíry, přírodo-
vědných a ekologických vycházek. Před-
školáčci se zapojili do projektu Škola 
místem podpory a kvalitního vzdělání III. 
Poslední projektový den mimo školu pro-
běhne 30. května 2022 v ZOO Ostrava 
s výukovým programem Africká zvířata. 
Dvě děti se zapojily i do výtvarné soutěže 
Svět očima dětí 2022, Martínkovi a Terez-
ce přejeme, ať se obrázky porotě zalíbí. 
Velkým přáním nás všech bylo již v před-
chozích dvou letech navštívit Městskou 
knihovnu v Opavě, neboť předčtenářskou 
gramotnost u dětí rozvíjíme četbou, poro-
zuměním, poslechem i láskou ke knize. 
Každoročně se zapojujeme do projektu 
Celé Česko čte dětem, nosíme si pohád-
kové knihy, ale téměř žádné z dětí ještě 
tak velkou knihovnu nevidělo. A konečně 

se nám přání splnilo. Velké překvapení 
pro děti ještě čeká v červnu, kdy navští-
víme Velký svět techniky ve Vítkovicích 
s programem Doktorská školička a Geo-
metráčkova nová dobrodružství. V po-
sledním týdnu před prázdninami nás 
čeká z projektu Albert Zdravá5.
S projektem Se Sokolem do života cvičí-
me již druhým rokem a děti se na každé 
cvičení těší, neboť je doprovází mas-
kot sokola, který je pravidelně motivuje  
a odměňuje drobnými dárky a samolep-
kami. V červnu ještě děti čeká sportovní 
dopoledne se sokolíkem Pepíkem, kde si 
pohybové dovednosti ověří mezi sebou. 
A o tom, že děti mají rádi pohyb, svědčí 
i velký zájem o plavecký kurz pro před-
školní děti, který proběhl v prvních mě-
sících roku. 
2. a 9. května 2022 proběhl Zápis do ma-
teřské školy, kdy bylo přijato 8 nových 
dětí. Opět počet podaných žádostí převy-
šoval kapacitní možnosti mateřské školy. 
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Základní škola Štáblovice
Poslední lednový týden se 12 našich 
žáků zúčastnilo lyžařského výcviku. Žáci 
dojížděli na Andělskou Horu do ski are-
álu Annaberg, kde se měli někteří mož-
nost naučit lyžovat, a jiní zdokonalit své 
lyžařské schopnosti. 31. ledna proběhlo 
v naší škole předávání pololetního vy-
svědčení, na které se všichni moc těšili. 
Někteří žáci byli také oceněni a odmě-
něni za sběrové aktivity, výborný pro-
spěch a účast v preventivních aktivitách. 
V tomto měsíci byl ukončen plavecký 
výcvik, který byl určen pro žáky 2. B - 4. 
B. Všichni za své výkony obdrželi „mokré 
vysvědčení“.
Ve škole jsme také přivítali předškoláky. 
Měli možnost poprvé usednout do škol-
ních lavic, vyzkoušet si roli žáka „ško-
láka“. V herně předvedli své pohybové 
dovednosti. 
3. března se konal 50. ročník celostátní 
přehlídky dětských recitátorů „Dětská 
scéna 2022“, kde v okrskovém kole ve 
Vítkově získala žákyně 3. ročníku Marie 
Vavrečková 1. místo. Následně naši ško-
lu reprezentovala v okresním kole v Opa-
vě, které se konalo 18. března. Z tohoto 
kola si Maruška odnesla nejen účastnic-
ký list, ale také spoustu krásných chvil 
díky poslechu dalších nadaných recitá-
torů.
V březnu proběhl v naší škole v rámci 
projektu „Škola místem podpory a kva-
litního vzdělání III“ projektový den ve 
výuce. Celý den byl zaměřen na envi-
ronmentální vzdělávání, které nám zpro-
středkovala lektorka ostravského plane-
tária. Žáci 1. a 2. ročníku zhlédli pohád-

kový film „Se zvířátky o vesmíru“ a starší 
žáci „Život stromů“.
Uskutečnili jsme „Den otevřených dveří 
a jarní tvoření ve školní družině“. V ten-
to den mohli rodiče nahlédnout do výu-
ky v jednotlivých třídách a následně se 
svými dětmi vytvořit ozdoby a zápichy 
do jarního osení. Naši školu navštívili 
budoucí prvňáčci a vyzkoušeli si „školu 
nanečisto“. Žáci 1. třídy jim ukázali, jak 
už umí číst, psát a počítat. Také je při-
zvali do skupinové práce. Zápis do 1. 
ročníku probíhal v námořnickém duchu. 
Předškoláci plnili různé úkoly, při kterých 
se ukázalo, zda by mohli za pár měsíců 
zasednout do školních lavic. Do 1. roční-
ku v příštím školním roce nakonec used-
ne 6 žáků. 
22. 4. se uskutečnil projektový Den 
Země a Den zdraví. V rámci tohoto dne 
jsme podnikli vycházku k řece Hvozd-
nici. Během ní žáci plnili ve skupinkách 
mnoho úkolů. Při zpáteční cestě sbírali 

odpadky a přispěli tak k větší čistotě naší 
obce. Nejstarší žáky čeká v červnu zís-
kání cyklistického průkazu. 
Zapojili jsme se do celostátně koordi-
nované matematické soutěže „Matema-
tický klokan“, ve které se nejvíce dařilo 
žákyni 4. B Klaudii Bajgarové, která se 
umístila na krásném 3. místě. Na závěr 
tohoto měsíce proběhlo školní kolo sou-
těže Bajtík. Žáci 4. ročníku na zadané 
téma tvořili v programu Malování obráz-
ky. V rámci výtvarné výchovy žáci tvořili 
výkresy, které jsme odeslali do výtvar-
ných soutěží (Lidice, Požární ochrana 
očima dětí, Malovaná písnička). Velikou 
radost nám udělala Michaela Šromo-
vá z 3. ročníku, která získala 3. místo 
v okresním kole soutěže Požární ochra-
na očima dětí. 
Nejstarší žáci nás reprezentovali  
na setkání obcí mikroregionu Hvozdnice. 
Největším zážitkem pro naše žáky byl tý-
denní pobyt ve škole v přírodě. Pro mno-
hé z nich to bylo první delší odloučení 
od své rodiny. Všichni si zaslouží velkou 
pochvalu za zvládnutí všech aktivit, které 
nám týdenní pobyt nabídl. 
A jaká byla činnost ve školní družině?
V březnu se žáci vydali do Melče, kde  
si zahráli florbal v duchu fair play. Děti 
ve školní družině zažily spoustu legrace  
a zábavy. S příchodem jara se naučili 
připravit výborný ovocný salát. Během 
pěkného počasí podnikali spoustu vy-
cházek do okolí, využívali školní zahradu  
ke sportovním činnostem a také si za-
hráli fotbal na fotbalovém hřišti. V odpo-
ledních činnostech tvořili spoustu výrob-
ků z tradičních i netradičních materiálů.  
Přejeme všem krásné léto, hodně odpo-
činku a spoustu nových zážitků.

  K. Lhotská, L. Rychlá
vedoucí učitelky MŠ a ZŠ Štáblovice
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FARNÍ ÚŘAD 

V každém ročním období se můžeme 
těšit na rozmanité slavnosti, sportovní 
či kulturní události a všelijaké akce, kte-
ré se co rok opakují. Takové činnosti si 
získaly oblibu u obyvatel v daném mís-
tě, kde se konají, někdy se o nich ví i 
v širším kraji. Také ve Štáblovicích jsou 
takové oblíbené slavnosti, na které při-
jíždějí i hosté z okolních obcí. Patří mezi 
ně i kermáš, kdy si připomínáme patrona 
Štáblovic, jemuž je zasvěcen farní kostel 
– svatý Vavřinec, jáhen a mučedník. Le-
tos nám tyto svátky připadnou na neděli 
14. srpna. Je to jediná neděle v roce, kdy 
zde máme dvě mše svaté. Jedna je ráno 
v 8:00 hod. a druhá dopoledne v 9:30 
hod. Po té druhé mši sv. následuje svá-
tostné požehnání. Všichni jste srdečně 
zváni.
Sv. Vavřinec, který žil ve 3. stol., je nám 
blízký svou snahou pomáhat chudým a 
nemocným lidem. Obdivuhodná je také 
jeho statečnost. Raději trpěl krutá muka 
a zemřel, než by se vzdal svého pře-
svědčení. Železný rošt, na kterém byl 
upálen, je částí erbu Štáblovic. 
V kostele sv. Vavřince v naší obci jsou 
různé cenné předměty. Jsou to obrazy, 
sochy, oltáře i starobylé kamenné ná-
hrobky. Tento inventář se po celé roky 
téměř nemění. Kostel je však také oz-
doben květinami, které se pochopitel-
ně vyměňují a vyžadují péči. Květinová 
výzdoba přispívá ke kráse chrámového 
interiéru. V letní době, kdy bývá otevřen 
hlavní vchod, lze přes skleněné dveře 
vidět do kostela. Tak mohou dovnitř na-

V první polovině roku 2022 oslavilo 32 našich spoluobčanů ze Štáblovic, 
Lipiny, Vendelína i Štáblovického mlýna svá kulatá a půlkulatá jubilea.  
Všem našim jubilantům ještě jednou přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. Zde uvádíme výčet našich oslavenců v této 
první polovině roku: 50 let – 3 oslavenci, 60 let – 5 oslavenců, 65 let 
– 10 oslavenců, 70 let – 4 oslavenců, 75 let – 3 oslavenci, 80 let – 1 
oslavenci, 85 let - 3 oslavenci, 90 let – 1 oslavenec, 93 let – 1 oslavenec, 
94 let – 1 oslavenec.
Prosíme také maminky občánků narozených v první polovině 
letošního roku, aby nám přinesly na obecní úřad k nahlédnutí rodný 
list dítěte, aby mohlo být miminko zapsáno do evidence obyvatel 
obce. Děkujeme!

Kulturní výbor obce

OSLAVENCI

hlížet i turisté, kteří naši obec navštívili, 
nebo tudy procházejí do okolní přírody. 
Květinová výzdoba tak přispívá k hezké-
mu hodnocení této naší památné stav-
by: Je třeba poděkovat především paní 
Anně Vítkové, která se o květinovou vý-
zdobu mnoho let stará. Děkujeme také 
paní Marii Kociánové. Obě tyto ženy se 
o úklid a výzdobu kostela staraly mnoho 
let. Byly to pomocnice již za působení P. 
Antonína Koláře a za P. Václava Kolonič-
ného. Paní Kociánová připravuje každo-
ročně pro kostel adventní věnec. Další 
díky náleží paní Haně Grossmannové, 
která převzala tuto službu po paní Ko-

ciánové. Je velmi šikovná a má nadání,  
jak květiny vhodně sestavovat do kytic.
Paní Anna Vítková nedávno zorganizova-
la nákup a vhodné umístnění nových ko-
berců na podlahu kostela. Stále se tedy 
něco nového děje. Proto je tu i zvýšený 
zájem o církevní sňatky a křty dětí. Dou-
fáme, že se dočkáme i lepších časů co 
se týče koronavirové nákazy. Toužíme a 
za to se modlíme, aby skončila zbytečná 
válka na Ukrajině, která nám tak škodí 
a která nás tak zarmucuje. Přeji pěkné 
prožití léta, hezké prázdniny a dovolené, 
odpočinek a pohodu v rodinách. 

P. Rudolf Friedl, farář 
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Poslední Střípky z historie Štáblovic 
jsme poněkud mimo chronologický 
plán věnovali uskutečněné záchraně 
místa posledního odpočinku posledního 
šlechtického majitele štáblovického 
velkostatku Viktorina Sobek-Skala 
z Kornic na hřbitově ve vídeňské městské 
části Hietzing. V tomto pokračování 
Střípků se zase vrátíme o několik století 
zpět a budeme se věnovat renesanční 
době zde na Štáblovicích.
Z předchozích Střípků z Historie 
Štáblovic již víte, že od doby středověké 
se jako štáblovičtí leníci vystřídali 
příslušníci několika rodů – rytíři ze 
Štáblovic, páni z Kovalovic, kteří později 
sami sebe na nazývali Štáblovští 
z Kovalovic (s odkazem na tvrz, kterou si 
na Štáblovicích vystavěli), páni ze Žďáru 
a páni Vlkové z Konecchlumí. Václav 
Vlk z Konecchlumí prodal v roce 1558 
štáblovické léno Kašparu Rotmberkovi 
z Ketře, jenž se velmi výrazně zapsal do 
štáblovických dějin.
Kašpar pocházel z rodu Rotmberků 
(někdy jsou psáni také jako Rottenbergové 
apod.), který odvozoval svůj původ od 
Hanuše, jenž kolem poloviny 15. století 

držel manský statek Ketř (dnes Polsko). 
Později Rotmberkové získali také statek 
Tlustomosty (dnes Polsko) a další statky 
na Opavsku – mj. Podvihov, Štáblovice, 
Mikolajice, Domoradovice aj. Kašparovi 
potomci byli v roce 1709 povýšeni do 
starého panského stavu. Rod Rotmberků 
měl i svoji českou větev, která vymřela 
v polovině 18. století. Další potomci 
Rotmberků žili ještě ve 20. letech 19. 
století v Nise a Břehu (Polsko).
Kašpar Rotmberk z Ketře, vnuk 
stejnojmenného opavského zemského 
sudího, zasedal jako leník olomouckého 
biskupa po dobu tří desetiletí (1563-
1594) na biskupském soudu v Kroměříži. 
Poté, co mu bylo v roce 1558 uděleno 
štáblovické léno, rozhodl se pro přes-
tavbu a rozšíření zdejší tvrze. Z jižní 
a severní strany byly k původní tvrzi 
přistavěny nové patrové prostorové 
sekce. Nově vzniklá nároží byla 
zpevněna opěráky, které se dochovaly 
dodnes. I po stavebních úpravách si 
renesanční zámeček zachoval obranné 
prvky hrazení a vodního příkopu, jenž 
byl překlenut kamenným mostem 
doplněným bránou. Ve východní obvo-

STŘÍPKY Z HISTORIE ŠTÁBLOVIC

dové zdi zámečku byl proražen nový 
vstup, osazený tufitovým portálem. Tento 
renesanční portál byl odkryt během 
rekonstrukčních prací na zámku po roce  
2001. Ve zdivu zůstal zachován i pro další 
generace. Nově upravené sídlo leníka 
Kašpara Rotmberka bylo vyzdobeno 
výmalbami, z nichž se do dnešní doby 
zachovaly fragmenty vrstev s barevnými 
pigmenty bílé, popelavě šedé a rudkové 
(přírodní červeno-hnědé), a to na 
tufitových blocích, jež byly v minulosti 
osazeny do ostění vstupu do nádvoří 
zámku. V podobném barevném ladění 
byla pojednána i interiérová výzdoba 
zámečku, fragmentálně dochovaná 
na několika místech pod mladšími 
vrstvami dalších omítek a vý-maleb. 
Je dosti pravděpodobné, že na nově 
upravený zámeček navazovala také 
kultivace okolní krajiny ve formě 
architektonizované zahrady. Štáblovický 
leník se tak od druhé poloviny 16. století 
mohl pyšnit sice ne moc rozsáhlým, ale 
již reprezentativním sídlem. 
Na stavebních úpravách původní tvrze 
do podoby renesančního zámečku se 
museli podílet i zdejší poddaní, kteří 

Erb Rotmberků z Ketře, malba v erbovním sále 
štáblovického zámku. Blason: Ve stříbrném štítě 
červené trojvrší se stříbrnou růží uprostřed a nad ním 
ve stříbrném poli dvě červené růže.

Erb Rotmberků z Ketře z publikace Siebmacher’s 
grosses und allgemeines Wappenbuch.
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Obr. 5+6 Tufitové bloky se zbytky renesanční výmalby. Foto: Božena Zádrapová.

se v této věci v roce 1563 přeli se 
svou vrchností, a spor musela řešit až 
komise svolaná olomouckým biskupem, 
tedy lením pánem Kašpara Rotmberka 
z Ketře.
Kromě štáblovického léna vlastnil Kašpar 
Rotmberk také svobodný měšťanský 
dům na tehdejší Panské ulici, dnešní 
Masarykově třídě. Tento dům dodnes 
stojí, má zachované některé renesanční 
konstrukční prvky, je označen číslem 
340/34 a mj. se v něm nyní nachází 
Bar Myslivna. Kašparovo užší spojení 
s městem Opavou může například 
dokládat i půjčka 300 zlatých ve zlatě 
a 1000 zlatých stříbrných v tolarech, 
kterou poskytl opavské městské radě 
v 80. letech 16. století. Ještě v roce 
1590 nebyla Kašparovi půjčka splacena, 
protože si nechal od města vystavit 
dlužní úpis.
Kašpar Rotmberk se během svého života 
stal protestantem, luteránem. Ačkoliv byl 
věrný vazal-leník olomouckého biskupa, 
přivedl někdy v 60. letech 16. století 
ke štáblovickému kostelu luterského 
pastora a k luteránství vedl i zdejší lid. 
Umožnily mu to nábožensky tolerantní 
poměry tehdejší doby.
Kašparovou manželkou se někdy kolem 
poloviny 16. století stala Žofie Bílovská 
z Fulštejna. Možná právě ona, jako 
příslušnice horlivého protestantského 
rodu, stála za změnou Kašparova 
náboženského smýšlení a jeho 
příklonem k luterskému vyznání. Z jejich 
manželství vzešlo několik dětí a většinu 
z nich manželé Kašpar a Žofie (bohužel) 
přežili. Žofie Bílovská zemřela v roce 
1600, Kašpar Rotmberk v roce 1608. 
Štáblovice zdědil jejich jediný tehdy žijící 
syn Adam, jenž ovšem zemřel už v roce 
1609. Štáblovice sice zdědili Adamovi 

synové, ale správu léna mohli převzít 
až po dovršení plnoletosti v roce 1624. 
Bratři Jindřich a Kašpar Rotmberkové se 
v roce 1626 dohodli na rozdělení svých 
zděděných majetků tak, že se novým 
štáblovickým leníkem stal Jindřich 
Rotmberk. Štáblovice se dostaly do 
rukou mladého leníka s perspektivou 
další rodové kontinuity, jenže doba 
třicetileté války byla plná zvratů, které 
nemilosrdně pozměnily mnohé osudy. 
Jindřich Rotmberk, po otci i dědovi 
luterán, se dostal na stranu císařské 
opozice a spolčil se s nepřátelskými 
dánskými vojsky, která obsadila Opavu. 
Po jejich odchodu byl Jindřich vydán 
na milost nebo spíše nemilost svému 
lennímu pánovi, olomouckému biskupovi, 

jenž mu veškeré jeho statky za podíl 
na stavovském povstání zkonfiskoval 
a na Štáblovice mu provždy zapověděl 
vstup. Tak se v roce 1627 uzavřela 
rotmberkovská éra na Štáblovicích.
Kašpar Rotmberk se do štáblovických 
dějin zapsal ještě dalším významným 
činem, kterému se ale budeme věnovat 
až v příštím pokračování Střípků 
z historie.

Zdroje: Blažek, Konrad: Siebmacher’s 
grosses und allgemeines Wappenbuch in 
einer neuen, vollständig geordneten und reich 
vermehrten Auflage mit heraldischen und 
historisch-genealogischen Erläuterungen. 
Vierter Bandes elfte Abtheilung. Der Adel von 
Österreichisch-Schlesien. Nürnberg 1885.
Krčmářová, Eva – Šopák, Pavel: Zámek 
Štáblovice, stavebně-historický průzkum, 
2001 . 
Šopák, Pavel – Krčmářová, Eva – Šimčík, 
Antonín: Zámek ve Štáblovicích. Nálezová 
zpráva za rok 2002, stavebně-historický 
průzkum - Corrigenda et addenda, 2002.
Prix, Dalibor: Kostel sv. Vavřince ve Štá- 
blovicích. Opava 2003.
Vidlička, Jiří: Lenní dvůr Kroměříž. Díl V. 
Spisy lén olomouckých biskupů a arcibiskupů. 
Svazek 51. Lenní statek Štáblovice a Miko- 
lajice 1583-1875 (inventář – Zemský archiv 
v Opavě, pobočka Olomouc), Olomouc 2018.
ZAO, fond Archiv města Opava.

Prostorový model renesanční stavební 
fáze zámku Štáblovice. Krčmářová, 
Eva – Šopák, Pavel: Zámek Štáblovice, 
stavebně-historický průzkum, 2001.

Renesanční portál dochovaný 
v obvodovém zdivu východního křídla 
zámku. 
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TJ SOKOL ŠTÁBLOVICE

V roce 2022 jsme si zatím bez koronavirového omezení zahráli bowling v Raketě a udělali jsme pěší výlet z Melče přes Žimrovice 
domů, a to za velmi krásného počasí. V pátek 27.5. jsme uspořádali 1. noční volejbalový turnaj za účasti 5 týmů. Hrálo se až 
do sobotních ranních 0.30 hodin a všem zúčastněným se akce líbila. Na Den dětí, dne 3.6. jsme pořadatelsky zajistili odpolední 
stezku s úkoly. Následující den na Den obce jsme již tradičně prodávali párek v rohlíku a zajistili dohled u skákacího hradu. Všem, 
kteří nám na této akci pomáhali moc děkujeme. Večerní program Dne dětí jsme zpestřili přichystanou stezkou odvahy. Pestrý 
víkend jsme v neděli zakončili smažením vajec s procházkou. Na víkend 13.8. od 14 hodin pro vás připravujeme karmášový turnaj 
v nohejbalu dvojic, propozice najdete později na stránkách obce.                                                              Prejda Milan, jednatel TJ

Klub důchodců končí, červnovou schůzkou po 22 letech 
ukončí svou činnost.
Klub byl založen v r. 1999 s 55 členy, dnes je nás 13 a průměr-
ný věk činí 77,5 roků. 
Za 22 let se toho mnoho událo. Členů s věkem ubývalo, nám 
ubývá sil a nenašel se nikdo, kdo by klub nadále vedl. To ale 
neznamená, že se dále setkávat nebudeme. Na setkání jsme 
se těšili – v klubu jsme slavili narozeniny, narození vnuků a 
pravnuků, zpívali, tančili, organizovali bály, řešili své problémy. 
Pohoštění jsme si platili sami, pekli zákusky, předávali recepty. 
Klub navštěvovali lékaři, umělci, hudebníci, cestovatelé, herci. 
Přicházeli děti z MŠ a ZŠ s programem a dárečky, které vždy 
potěšily. 

KLUB DŮCHODCŮ

Jezdili jsme na výlety a procestovali celý Moravskoslezský kraj – 
ještě jednou na výlet vyjedeme, abychom zavzpomínali na mladá 
léta. 
Chci poděkovat členkám a členům klubu, kteří pomáhali při orga-
nizaci, pokladníkům za vzorné vedení společných financí, OÚ za 
propůjčení sálu, za platbu autobusu na výlety, peníze na kulturní 
akce, učitelkám a vychovatelkám za přípravu programu a dárky. 
Děkuji. 
Věřím, že první klub důchodců v obci není posledním. 
Přeji všem členům klubu pevné zdraví, hodně sil, štěstí a radost 
v kruhu rodiny.

Za KD Ivuše Dušková
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ŠTÁBLOVICKÝ

30.7.2022
STŘELBA Z DLOUHÉ VZDUCHOVÉ ZBRAŇĚ

SPORTOVNÍ AREÁL ŠTÁBLOVICE - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ SK ŠTÁBLOVICE

SPORTOVNÍ KLUB STŘELCŮ ŠTÁBLOVICE

STŘELBA ZE VZDUCHOVÉ PISTOLE
VRH NOŽEM STŘELBA ZE VZDUCHOVÉ ZBRANĚ S OPTIKOU 

LUKOSTŘELBA

START REGISTRACE OD 10:00 DO 13:00
START STŘELEB 13:00

START REGISTRACE ONLINE OD 1.7.2022

LASEROVÁ STŘELBA

(  O N L I N E  R E G I S T R A C E  N A  F A C E B O O K U  N A  S T R Á N K Á C H  S P O R T O V N Í  K L U B  S T Ř E L C Ů  Š T Á B L O V I C E - Š T Á B L O V I C K Ý  O D S T Ř E L O V A Č  2 0 2 2  )

ODSTŘELOVAČ

STŘELECKÝ DEN PRO DOSPĚLÉ, MLÁDEŽ A DĚTI

4.ROČNÍK

KOMPLETNÍ INFO NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH  SPORTOVNÍ KLUB STŘELCŮ ŠTÁBLOVICE
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Již v loňském roce dostaly všichni zá-
stupci regionálních knihoven nabídku 
z Okresní knihovny Petra Bezruče, mož-
nost si vybrat knihy jak ze skladového 
fondu samotné knihovny, tak i z velkého 
seznamu knižních darů. Ráda jsem této 

příležitosti využila a loni jsme díky tomu rozšířili výběr knih z oblasti románů pro ženy, 
historických románů, válečnou literaturu, sci-fi, fantasy, dobrodružné knihy, komiksy, 
dětskou literaturu pro předškoláky i školáky a lépe je doplněna i povinná četba. Letos 
se tato nabídka opakovala, takže máme opět nové knihy.
Výpůjční doba v knihovně je každou středu od 14,30 hod do 17,30 hod.
O prázdninách, v červenci a v srpnu, je otevřeno od 14,00 hod do 17,00 hod.
Jedná se o tyto středy:  13. 7. 2022, 27. 7. 2022
 10. 8. 2022, 24. 8. 2022
Poplatek na celý rok – děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč.
Přijďte rozšířit čtenářské řady a potěšit se četbou!                
 Lichovníková Božena

Nabídka pronájmu klubového minibusu
SK Štáblovice nabízí od 1. 7. 2022 možnost krátkodobého i dlouhodobého pronájmu 
klubového mikrobusu, a to vždy po vzájemné dohodě v termínech, kdy nebude mini-
bus využíván klubem. 
Specifikace vozidla
Ford Transit 2,2 diesel, r.v. 2012, 9 míst, váha do 3,5t, možné řídit s ŘP sk.B, CZ dálniční 
známka. Vybaven klimatizací, tempomatem, ABS s ESP, airbagy a bezpečnostními pásy  
na všech sedadlech.
Ceník pro členy klubu: 500 Kč/den bez omezení kilometru. Půjčení bez kauce
Ceník pro veřejnost: 900 Kč/den + 1Kč/km. Vratná kauce 5000 Kč
Při delším pronájmu (nad 5 dnů) je možná individuální domluva.
V případě zájmu o pronájem kontaktujte klub na skstablovice@seznam.cz, případně 
na telefonním čísle +420 606 049 072

KNIHOVNA oznamuje
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Že je dobré třídit sklo, papír, elektro-
odpad, textil a spoustu dalších ma-
teriálů, které můžou být díky recyk-
laci znovu užitečné, je nám už dávno 
jasné. Ale jak je to s olejem, o jehož 
třídění někteří donedávna možná ani 
neslyšeli? I tady vám ukážeme, proč 
opravdu stojí za to oleje vytřídit – a 
proč vám naopak nedoporučujeme li-
kvidovat je „postaru“. 
 
Co se stane, když olej lijeme do dřezu 
nebo záchodu? 
Na to přijde dřív nebo později každý. 
Olej se v odpadových trubkách a sifonu 
postupně usazuje, sráží se a potahuje 
stěny trubek. Potah se neustále zvětšuje 
a nabaluje další mastnotu, zbytky potra-
vin a špínu, vodní kámen i celé kolonie 
bakterií. Kromě čím dál nepříjemnějšího 
zápachu tak jednoho dne nevyhnutelně 
dojde k úplnému ucpání potrubí. Vy pak 
musíte odpad rozebrat a vyčistit nebo 
použít drastické chemické čističe. 
Odpadní voda s vylitým olejem navíc  
z vašeho, i mnoha dalších domovů po-
kračuje dál, do veřejné kanalizační sítě. 
A tady dochází ke stejnému procesu 
usazování a ucpávání – jen v mnohem 
větším měřítku. Litr k litru z tisíců domác-
ností, to jsou hektolitry olejů a tuků, které 
se pomalu usazují v kanalizacích a kaž-
dou chvíli hrozí havárií. Zkuste si někdy 
zagooglovat a najít si, co je to „tukovec“ 
a jakých rozměrů může dosáhnout. 
Na konci každé kanalizační sítě je čistič-
ka odpadních vod, ať už ta domácí nebo 
velká obecní. Také tady dokáže mastno-
ta pořádně škodit. Blokuje průtok, zabra-
ňuje účinnosti měřicích přístrojů a v nádr-
žích vytváří na hladině krustu, pod níž či-
sticí bakterie a prvoci nemůžou dýchat a 
nedokážou správně likvidovat nečistoty. 
Dokonce i ve vyčištěné vodě, vypouště-
né z čističek zpět do řek, mohou zůstávat 
malé kuličky tuku, se kterými si čističky 
neporadí.

A když olej vyliju někam ven?
Možná jste byli zvyklí lít olej na kompost, 
na zahradu nebo někam do lesa. Je pře-
ce z přírody, ona si s ním zase poradí. 
Není to pravda. Běžně prodávané oleje, 
zejména ty určené pro tepelnou úpravu, 
bývají rafinované, tedy zbavené většiny 
přirozených složek. 

Proč má smysl třídit jedlé oleje a tuky?

A když olej sliju, ale lahev s ním vyhodím do běžného odpadu?
A není to škoda? Jestli jste už olej doma vyseparovali, dejte mu šanci být znovu uži-
tečný. Zatímco v běžném odpadu se váš olej musí složitě likvidovat, třídění ho dokáže 
vrátit do hry. Po vyčištění a dalším zpracování se stane hodnotnou surovinou pro 
výrobu moderních biopaliv do letadel. Tím, že jednou vypěstovaný olej je použit hned 
dvakrát, šetříte půdu, vodu, ovzduší a další přírodní zdroje. Věděli jste například, že 
každý recyklovaný litr oleje uspoří přes 90 % emisí ve srovnání s klasickým fosilním 
palivem? 

Nejbližší olejová popelnici projektu Třídím olej se nachází u Obecního úřadu, 
č.p. 166, je označena fialovým víkem. Olej se do nádob nepřelévá, vyhazují  
se naplnění PET lahve s olejem.
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Události v SK v roce 2022
Vážení čtenáři, rádi bychom Vám v sou-
hrnu prezentovali události, které se staly 
ve Sportovním klubu v uplynulém půl-
roce.  Díky podpoře mnohých z Vás se 
toho nestalo zrovna málo, proto bychom 
i touto formou chtěli poděkovat všem 
zúčastněným, kteří jakoukoliv měrou 
přispěli k rozvoji sportovních i společen-
ských aktivit v obci pod záštitou SK. A 
teď už k samotným událostem, které se 
staly:

Kulturní akce
V únoru jsme pořádali dvě kulturní akce, 
kdy 18.2. proběhl tradiční sportovní ples 
v sále obecního domu ve Štáblovicích 
a v neděli 20.2. pak na témže místě 
proběhl dětský maškarní ples pro naše 
nejmenší. Obě akce se povedly, kdy na 
sportovním plese byla účast 96 osob a 
všichni se velmi dobře bavili a užili si jak 
příjemnou hudbu a dobrou atmosféru, 
tak bohatou tombolu. Dětský maškarní 
ples byl následně organizován za vy-
datného přispění obce Štáblovice. Tímto 
obci děkujeme za zapůjčení sálu a pří-
spěvek na tombolu. Děti si akci náležitě 
užily a pod vedením pracovníků z agen-
tury TOMINO si pořádně zaskotačily.

Provozní události
V sobotu 19.2. proběhla valná hromada 
Sportovního klubu, kde byl pro následné 
dvouleté období zvolen nový řídící výbor 
ve složení Petr Barteska, Petr Harazin, 

SPORTOVNÍ KLUB

Marek Chovanec, Tomáš Kříž, Eva Ur-
banská, Pavel Varga a Martin Vítek. 
Posledně jmenovaný byl zvolen před-
sedou spolku. Nový výbor chce navázat 
na úspěšné období posledních dvou let 
a dále pokračovat v obrodě Sportovního 
klubu se zaměřením na sportování mlá-
deže a spoluvytváření kulturně-sportov-
ního dění v obci. 
Jedním z prvních kroků nového vedení 
je vytvoření vhodnějších podmínek pro 
rozvoj mládežnických družstev SK Štáb-
lovice. Aktuálně se klub účastní organi-
zovaných soutěží v mužské kategorii a 
dvou mládežnických kategoriích a od 
podzimu je plánováno postavit 3 mlá-
dežnická družstva v různých věkových 
kategoriích. S ohledem na tyto sportovní 
ambice je nutné mládežnickým celkům 
zbudovat vlastní zázemí v podobě vyhra-
zených šaten. Aktuální velikost budovy u 
hřiště bohužel daným potřebám přestala 
stačit, proto bylo po diskusi s obcí odsou-
hlaseno vybudování další menší budovy 
v areálu hřiště.  Nový sklad je již hotový a 
brzy dojde k rekonstrukci vlastních šaten 
pro děti tak, aby od příští sezony měly 
zajištěno potřebné zázemí.
Chtěli bychom tímto velmi poděkovat 
zastupitelům obce Štáblovice za po-
skytnutí účelové dotace na zbudování 
skladovacího domečku, což zásadně 
podpoří rozvoj sportovních aktivit 
dětí v rámci SK.
I v návaznosti na výše zmíněné, bylo 
nutné v areálu provést mnohé úpravy 

a další práce. Počínaje vyklízením ne-
potřebného harampádí, přes jarní úklid, 
zprovoznění závlahy, přípravy areálu na 
jaro, až po ty zásadnější věci jako výmě-
nu barového pultu v hospodě, oprava 
poničeného oplocení areálu, vydláždění 
nové plochy pro výstavbu skladovacího 
domku a mnoho dalších činností. Aby-
chom toho stihli co nejvíce v co nejkrat-
ším čase, svolal klub na krásnou slunnou 
sobotu 26.3.2022 brigádu v rozsahu moc 
často nevídaném, kdy nám pomáhalo 
souhrnně přes 50 dobrovolníků z řad 
členů klubu, hráčů, příznivců, kamarádů 
a dětí. Díky tomu jsme během jediného 
dne stihli víc, než mnohdy v minulosti za 
celou sezonu. 
Všem účastníkům letošní jarní brigá-
dy bychom tímto chtěli opětovně po-
děkovat, moc si Vaší pomoci vážíme!

Sportovní události
Náš mužský tým odstartoval hned v prv-
ním týdnu v únoru přípravu na jarní část 
sezony v III.C třídě opavského okresu. 
Během období nepříznivých venkovních 
podmínek se muži připravovali v prosto-
rách tělocvičen v Opavě, kdy pod vede-
ním trenéra Jana Hochgesandta polykali 
tréninkové dávky a počátkem března vy-
razili na zimní soustředění do areálu Bu-
doucnost ve Frýdlantu nad Ostravicí. To 
vše v zájmu přípravy na letošní cíl, čímž 
byl postup do Okresního přeboru. Tento 
cíl se bohužel i díky značné marodce klí-
čových hráčů v jarní části sezony nepo-
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dařilo naplnit. Klub nyní pracuje intenziv-
ně na zapojování mladých odchovanců 
štáblovského fotbalu a pro příští sezonu 
se pokusíme maximálně posílit tak, aby 
se dlouhodobého cíle konečně podařilo 
dosáhnout.

Mládež
Jsme pyšní na to, že se nám v dnešní 
době daří ke sportu přilákat velké množ-

ství dětí z obce i okolí. Aktuálně je pod 
klubem registrováno přes 35 dětí, které 
hrají ve dvou kategoriích – mladší žáci a 
mladší přípravka. Je potěšující, že mezi 
nimi je i několik dívek. Nic by se však ne-
obešlo bez poctivé a obětavé práce tre-
nérů a mentorů, kteří pravidelně vedou 
děti v zápasech i na trénincích. Aktuál-
ně se dětem věnují Petr Harazin, Marek 
Chovanec, Ondřej Kubín, Jiří Rippel, Da-

niel Tesař a Míša Urbanová, za což jim 
všem patří velké díky. Je skvělé vidět, že 
k velkému zápalu a nadšení přidávají tre-
néři i odpovědnost a chuť se vzdělávat. 
Takže většina z nich během jarní sezony 
úspěšně absolvovala trenérská školení 
pod záštitou FAČR. Chceme tímto posílit 
schopnost klubu koncepčně a smyslupl-
ně vést naše děti ke sportu tak, aby je 
bavil, dosahovaly při něm úspěchů a pře-
devším, aby byly tréninky svou intenzitou 
a rozsahem vhodně koncipovány s ohle-
dem na fyzické zdraví dětí.
V rámci přípravy na jarní část sezony ab-
solvovaly oba mládežnické týmy v termí-
nu 1. – 3. dubna soustředění v domácích 
podmínkách na rybářské baště a v tělo-
cvičně v Dolních Životicích. Celovíkendo-
vé okupování bašty se zcela určitě vryje 
do paměti všech účastníků, jak ze stra-
ny dětí, tak i dospělých. Především pak 
spartánské přenocování některých od-
vážlivců a vrcholný gastronomický servis 
šéfkuchaře Honzy Sedláčka.
Už teď se všichni těšíme na srpnové sou-
středění všech mládežnických celků, kte-
ré proběhne v srpnu v Háji ve Slezsku.

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: 
Ing. Tomá  Vavre ka

MÍSTOSTAROSTA: 
MVDr. Pavel Pokorný

MÍSTOSTAROSTA: 
Pavel Kocián st.

Ú EDNÍ HODINY OÚ

 7:00  14:30   15:00  17:00

7:00  15:00

7:00  14:30  15:00  17:00

7:00  15:00

 7:00  12:00

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: 21.6., 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: 29.6., 27.7., 31.8., 
28.9., 26.10., 30.11., 28.12. 2022
Každé „číslo popisné“ domu v obci Štáblovice 
obdrží v 2. polovině roku plastové pytle v po-
čtu 1 ks/1 měsíc, celkem tedy 6 ks. 

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

POPLATKY A PLATBY V ROCE 2022
Poplatek ze psů
Prosíme občany, kteří nemají přihlášeného 
svého pejska, aby tak učinili na obecním 
úřadu dle platné OZV č. 1/2019 o místních 
poplatcích. Poplatek za kalendářní rok činí 
za prvního psa 100 Kč, za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele 150 Kč. (Variabilní 
symbol je číslo popisné Vašeho domu 
a do zprávy pro příjemce napište: poplatek 
za psa 2022). Držitel psa je povinen ohlásit 
správci poplatku 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.obecstablovice.cz/ke-
stazeni.html

INFORMACE Z OÚ PRO ROK 2022

Vodné a stočné
Na přelomu června a července bude probíhat 
dle platných právních předpisů pravidelný 
odečet stavu vodoměru ve Štáblovicích, 
na Vendelíně i Lipině. Pro urychlení v době 
provádění odečtů můžete zaslat fotografii se 
stavem Vašeho vodoměru a č.p. na email: 
urad@obecstablovice.cz.  Faktury za 
vodné a stočné za 1. pol. roku 2022 obdržíte 
v průběhu července na emailovou adresu, 
případně do Vašich poštovních schránek. 
Děkujeme za vaši součinnost při provádění 
odečtů. 
Další poplatky a sazby naleznete v aktu-
álním ceníku OÚ na webových stránkách 
obce: https://www.obecstablovice.cz/cenik
-obecniho-uradu.html 

POŠTA PARTNER ŠTÁBLOVICE
Omezení provozní doby v průběhu letních 
prázdnin – ZAVŘENO: Pondělí 4. 7. 2022 
OTEVÍRACÍ HODINY PRO VEŘEJNOST  
– zůstávají 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 
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

Plánovaná dovolená 2022 - 1.7.2022, 25.7.  
– 5.8.2022, 31.8. – 2.9.2022

V průběhu dovolené zastupuje MUDr. Jiří Šváb 
v Litultovicích a Jakartovicích, tel. 553 668 222:

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
OBECNÍCH AKCÍ:

12. – 14.8. 2022 
ŠTÁBLOVICKÝ KARMAŠ

17. 9. 2022 
PODZIMNÍ ÚKLID OBCE

22. 10. 2022 
VÝLOV RYBNÍKA


