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ÚVODNÍ sLOVO sTaROsTY

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI

Vážení spoluobčané,

díky našemu Zpravodaji vás opět mohu 
po půl roce všechny pozdravit a stručně 
seznámit s aktuálním děním v obci. Po 
poněkud pomalém rozjezdu v první 
polovině letošního roku způsobeném 
pandemickými opatřeními nabírají 
stavební práce v obci na obrátkách. 
Bohužel na obrátkách nabírají také ceny 
stavebních materiálů. Červnový vývoj cen 
ve stavebnictví nás donutil zamyslet se 
nad otázkou, co je a co už není normální. 
Ceny stavebních komodit v červnu 
raketově stoupaly z týdne na týden, 
někdy ze dne na den. Zastupitelstvo tak 
mnohokrát stálo před rozhodnutím, zda 

Vodovod Štáblovice
Vrt Vendelín - v měsíci květnu byl obci 
štáblovice udělen kolaudační souhlas 
s užíváním stavby „vrt Vendelín“. Jedná 
se o trvalou stavbu vrtané studny včetně 
napojení. Jak jsme již dříve informova-
li na stránkách zpravodaje, bylo nutno 
provést řadu stavebních úprav včetně 
drenáží pro odvod povrchové vody a na-
instalovat technologická zařízení, která 
budou sloužit k řízení čerpání vody a její 
dodávku do vodovodní sítě. V současné 
době probíhá oživování celé technologie 
a zahájení zkušebního provozu.
Dále v těchto měsících bude u některých 
odběratelů provedena výměna vodomě-
rů, kterým končí záruční doba pro přesné 
měření. Výměnu bude provádět pověře-
ný pracovník obce, po domluvě s odbě-
ratelem.
Na přelomu měsíce června a červen-
ce proběhne pravidelné odečítání 
spotřeby vody pověřeným pracov-
níkem obce. V případě, že odběra-
telé nebudou v uvedenou dobu pří-
tomni, lze stav vodoměru odeslat 
na adresu obce Štáblovice email:  
urad@obecstablovice.cz. Tato zpráva 
musí obsahovat fotografii vodoměru 
a adresu.

tu kterou investici provést či nikoliv. tímto 
bych chtěl zastupitelům obce poděkovat, 
že si nakonec vždy zachovali chladnou 
hlavu a rozhodovali se zdravým selským 
rozumem. 
I přes tento hektický vývoj cen 
dokončujeme práce na finančně náročné 
hasičárně, kolaudujeme vrt na Vendelínu, 
řešíme stavbu kanalizace na Záhumení, 
rozšiřujeme kompostárnu, opravujeme 
chodníky v obci, dokončujeme 
projektovou dokumentaci na intenzifikaci 
kořenové čistírny odpadních vod. Chtěl 
bych touto cestou požádat všechny 
spoluobčany o trpělivost a vstřícnost k 
omezením, kterými jste nebo budete 
v letošním roce vystaveni. Budeme  

Vodovod Lipina
V současné době probíhá dokončování 
projektové dokumentace k vybudová-
ní nové úpravny pitné vody a přeložky 
vodovodního řádu. tento projekt řeší 
hlavně nedostatky s akumulací vody a 
její následnou úpravu. Realizace celého 
díla, však zcela závisí na získání dotací, 
neboť cena celého projektu se bude po-
hybovat v řádu milionů korun. 
V nejbližších měsících dojde k výstavbě 
nového oplocení hygienického pásma u 
nového vrtu a tímto bude stavba připra-
vena k podání žádosti o kolaudační roz-
hodnutí. Celá stavba a napojení nového 
vrtu včetně technologie vyšla na cca 
200 000 kč. tyto náklady byly uhrazeny 
z prostředků obce štáblovice.
I u odběratelů v obci Lipina bude pro-
bíhat na přelomu měsíce června a 
července odečet vodoměrů, také zde 
lze v případě, že odběratelé nebudou 
v uvedenou dobu přítomni, stav vodo-
měru odeslat na adresu obce Štáblo-
vice email:urad@obecstablovice.cz 
Tato zpráva musí obsahovat fotografii 
vodoměru a adresu. 

Rozšíření kompostárny
V měsíci červnu byly zahájeny práce 
na akci: „Přístavba skladovací a pojíz- 

se ze všech sil nažit, aby byly všechny 
práce co nejrychleji ukončeny, vše bylo 
uklizeno a v provozuschopném stavu. 
Doufám, že nejsem přehnaným 
optimistou, když prohlásím, že jsme 
těsně před vydáním stavebního povolení 
na plynovod Záhumení a také stavebního 
povolení na baštu. 
se začínajícím létem a teplým počasím 
začíná čas dovolených a školních 
prázdnin. Dovolte, abych vám všem 
popřál mnoho teplých a slunných dní.

Krásné léto vám přeje 
Tomáš Vavrečka

dné plochy ke stávající komunitní kom-
postárně, včetně opěrné zídky“. stá-
vající komunitní kompostárna je ne-
vyhovující z hlediska velikosti ploch 
určených ke skladování. Proto bude 
k ploše kompostárny na západní stra-
ně přistavěna nová skladovací plocha  
a objízdná plocha a výškový rozdíl bude 
vyrovnán opěrnou zídkou. Původní ka-
pacita kompostárny (kompostované 
hmoty) se nemění.

Chodníky
Na základě obdrženého dodatečného 
stavebního povolení na dopravní stavbu 
„Chodníky štáblovice podél sil. III/44340 
a Mk parc. č. 680“ došlo v měsíci červnu 
k zahájení prací v useku č.1 v objektech 
chodníků podél silnice III/44340 prochá-
zející obcí štáblovice. tato akce je finan-
cována z plánovaného rozpočtu obce a 
navazovat na ni budou další související 
práce v závislosti na vypsaných dotač-
ních titulech.

Hasičská zbrojnice
stavba hasičské zbrojnice zdárně pokra-
čuje a nyní se nacházíme ve fázi, kdy na 
stavebním úřadě řešíme změnu stavby 
před jejím dokončením, jelikož byly pro-
vedeny výrazné změny, oproti schválené 
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POŠTA PARTNER ŠTÁBLOVICE
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o krátkodobé uzavírce pobočky 
Pošty Partner v budově Obecního úřadu ve štáblovicích, a to ve dnech 7. 7. 2021 
a 9. 7. 2021. 
Ve čtvrtek dne 8. 7. 2021 bude pobočka Pošty Partner otevřena od 8:00-10:00.  
Důchody se splatností 4, 6, 8 budou k vyzvednutí ve čtvrtek 8. 7. 2021  
na pobočce Pošty Partner Štáblovice.
Po dobu uzavření pošty Partner 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,  
mobilní tel. č. 605 979 350
Nadále zůstávají všechna vyšetření u lékaře po telefonickém objednání!
Plánovaná dovolená 2021 (Dovolená se během roku může změnit)
2. 8. – 15. 8. 2021, 30. 8. – 1. 9. 2021, 27. 9. 2021
V průběhu dovolené zastupuje MUDr. Jiří Šváb v Litultovicích a Jakartovi-
cích, tel. 553 668 222
Veškeré informace naleznete na webových stránkách: www.praktik-cihlarova.cz.

V první polovině roku 2021 oslavilo 30 
spoluobčanů svá kulatá a půlkulatá jubi-
lea v rozmezí 50 – 93 let! Členky kulturní-
ho výboru roznesly písemná blahopřání 
16 z nich a po ukončení nouzové stavu 
také zahájili návštěvy u jubilantů v do-
mácnostech.
Všem našim jubilantům ještě jednou pře-
jeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. Zde uvádíme výčet 

našich oslavenců v této první polovině 
roku:
50 let – 6 oslavenců
60 let – 3 oslavenci
65 let – 8 oslavenců
70 let – 6 oslavenců
75 let – 2 oslavenci
80 let – 3 oslavenci
92 let – 1 oslavenec
93 let – 1 oslavenec

projektové dokumentace, ale ku prospě-
chu věci. hasičská zbrojnice je téměř 
připravena k provozu a až proběhne ří-
zení o změně stavby před dokončením, 
bude zažádáno o kolaudaci stavby a po 
kolaudaci stavby se už budou moci naši 
hasiči přestěhovat do nového a kvalitní-
ho zázemí.

Pasport místních komunikací
V jarních měsících letošního roku pro-
bíhalo na celém území obce mapování 
a dokumentování místních komunika-
cí (včetně chodníků) v rámci zpraco-
vání pasportu místních komunikací. 
Pasport byl zpracován do os komuni-

OZNÁMENÍ

VÝZVa

OsLaVENci

kací, včetně informací k jednotlivým 
úsekům (délka, šířka, parcela), zatřídě-
ní do příslušných tříd dle platné legis-
lativy vč zpracování pasportu svislého 
dopravního značení a pasportu mostů 
a lávek (včetně fotodokumentací). Ve-
řejnou vyhláškou bylo zahájeno říze-
ní o zařazení pozemních komunikací  
do kategorie místní komunikace. 
Pasport místních komunikací bude 
sloužit jako podklad pro různé staveb-
ní řízení, povolování zvláštního užívání 
komunikací, ale i pro plánování oprav  
a údržby.

Prosíme také maminky občánků na-
rozených 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

Vážení občané,
obracím se na Vás s prosbou o doplnění 
kroniky obce.
Víc než padesát let sbírám staré foto-
grafie, texty, články, které se týkají života 
v obci. Členové složek mají určitě fota ze 
soutěží, oslav, vyznamenání aj. hodnotu 
mají i fotky budov zničené válkou, budov, 
které už dnes neexistují nebo jsou pře-
stavěné, ale také rodin, řemesel vašich 
dědů, pradědů, obyvatel při různých čin-
nostech v dobovém oblečení.
Jsou to cenné materiály, které připome-
nou dalším generacím, jak se v obci žilo.
Materiály, prosím, doneste na Oú nebo 
I. Duškové s vaším jménem a popisem.

Za vstřícnost a pochopení děkuji.
I. Dušková 

I my za obecní úřad se připojujeme k této 
prosbě, jelikož připravujeme umístění in-
formačních cedulí v naší obci o jednot-
livých místech a objektech v obci a tyto 
materiály by pomohly ke zkompletování 
jak obrazových, tak písemných materiá-
lů, které máme k dispozici.

Děkujeme za kulturní výbor obce Štáb-
lovice, Irena Hrbáčová
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AktuAlItY

Jarní procházka spojená s úklidem 
obce a okolí
O příjemné a slunečné, i když poněkud 
větrné druhé dubnové sobotě, jsme se 
vydali na jarní procházku do přírody 
a přibalili s sebou i rukavice a pytle na 
odpadky.
I když spousta míst je uzavřených, do 
přírody se smí, což je bohužel vidět i na 
tom, že se plní odhozenými odpadky. 
ukázalo se, že i přes složitou situaci, která 
nyní světu vládne, lidé nezapomínají na 
své životní prostředí. Jak dospělí, tak 
rodinky s dětmi či prarodiče se zapojili 
do jarní úklidové akce a vyrazili do 
štáblovického okolí, ke břehům řeky 
hvozdnice či směrem na lipinu a tradiční 
účastníci úklidových akcí i tam a zpět 
na Vendelín. Všem bychom tímto chtěli 
moc poděkovat za to, že pomohli jarní 
přírodě probudit se zase o něco veseleji 
a s příslibem dalších úklidových akcí se 
budeme těšit na další užitečné setkání.

Ořez lip u kostela
Během měsíce února proběhla společná 
víkendová akce, které se zúčastnili 
zástupci místních hasičů, dobrovolníci, 
převážně z řad členů zahrádkářského 
svazu a pracovník obce. s využitím 
vysokozdvižné plošiny byl proveden 
prořez 2 ks líp u místního kostela s 
úklidem a odvozem větví traktorem na 
kompostárnu. k uvedeným zásahům bylo 
přistoupeno zejména z bezpečnostních 
důvodů, kdy tyto stromy mimo jiné 

zasahovaly do prostoru komunikace  
a bránily průjezdu větších automobilů.
Děkujeme všem za dobře odvedenou 
práci, v které budeme i nadále pokračovat 
podle potřeby. 

Vítání občánků 
Vzhledem k přetrvávajícím mimořádným 
opatřením vydaných Ministerstvem 
zdravotnictví, kdy byly zakázány veřejné 
akce, při nichž docházelo ke kumulaci 
osob na jednom místě, byl zrušen 
původně plánovaný oficiální obřad 
Vítání občánků, plánovaný na den 
9.5.2021. Rodičům byl předán alespoň 
v úředních hodinách obecního úřadu 
pamětní list a finanční příspěvek, jako 
připomenutí slavnostního dne v životě 
jejich narozených dětí.
letos na vítání občánků bylo pozváno 9 
dětí. Všem dětem i jejich rodičům přejeme 
pevné zdraví, hodně spokojenosti a 
rodinné pohody.
Rádi bychom ještě doplnili kroniku 
vítání občánků o fotografie 
narozených dětí. Chtěli bychom 
tímto požádat rodiče, aby nám 
zaslali fotografie svých dětí, které 
bychom u této příležitosti do kroniky 
vložili na email obecního úřadu. Moc 
děkujeme!!!

 Za kulturní výbor obce  
Žaneta Prejdová a Irena Hrbáčová

Štáblovický bazárek
Máte na půdě kola nebo oblečení po 
dětech, které odrostly? Zbyl vám stavební 
materiál? Chcete prodat televizi? Chcete 
darovat štěně?
Na webových stránkách obce wwww.
obecstablovice.cz byl zprovozněn 
štáblovický bazárek, kde můžete 
nabídnou nebo darovat cokoliv, při 
dodržení jednoduchých pravidel inzerce. 
Naopak pokud něco sháníte, může být 
bazárek ideálním místem, kde se můžete 
podívat, zda to třeba nenabízí někdo 
z vašeho okolí.
V hlavním menu štáblovský bazárek 
najdete pod položkou seznámení s obcí. 
Na úvodní stránce je také v rozcestníku 
ikona bazárku, na kterou stačí kliknout.
Abyste mohli inzerovat, stačí vyplnit 
registrační formulář, kde zadáte svůj 
email a heslo pro přístup k vašemu účtu. 
Pokud někdo bude reagovat na váš 
inzerát, tak na tento email přijde jeho 
odpověď.
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V letošním roce jsme v lesích obce 
štáblovice začali jako již obvykle těžbou 
nemocných stromů a úklidem starých 
pasek, abychom do nich mohli v obdo-
bí března a dubna zasadit celých 10 ti-
síc nových mladých stromečků. Nejvíce 
jsme sadili dřevinu buk, jedli a nakonec 
dub. Větší část z těchto ploch se nám po-
dařilo oplotit novými oplocenkami na kte-
ré jsme zažádali o dotaci. tato dotace, 
která pokryje 100% nákladů na výstavbu 
nových oplocenek, nám bude zaslána do 
během roku.
Co se týče dotačních titulů, podařilo se 
nám ještě vyřídit dotaci na jarní zalesně-
ní, což je již dlouholetá praxe, a nadále 
dotace na plochy vysazené od roku 2019, 

kdy roční příspěvek zahrnuje jakoukoliv 
péči o mladé kultury ve výši 12 000,- kč/
ha.
Díky těmto všem dotacím se dá dnes 
v našich lesích hospodařit s plnohodnot-
nou péčí a s vidinou, že dalším genera-
cím předáme lesy zdravé a plně funkční i 
ve všech mimoprodukčních funkcích.
letošní těžba, která je ve výši 255 m3, 
je zatím v normě stanovené předpisy  
a uvidíme, zda se skrz počasí nezvýší.
Voda, která nám padá již rok z nebe udě-
laly s našimi lesy malý zázrak. Mladé 
stromky mají velké přírůsty a u starých 
to vypadá na úbytek souší jak ve smrku, 
tak v borovici. snad nám počasí i nadále 
bude nakloněno.

V letních měsících nás čeká vyžínání,  
a boj s rychle rostoucí trávou. Vyžínání 
je velmi důležitá činnost. V případě za-
spání a nevyžnutí ploch hrozí polehnutí 
trávy na mladé stromky a jejich udusení 
a vyhnití.
Aktuálně již řeším nové plochy na dotě-
žení a zalesnění pro rok 2022 a neustá-
lou kontrolu stávajících oplocenek před 
jejich rozpadem a tím možnosti lesní 
zvěři stromky poškodit.

S přáním krásných slunných letních dní.
Ondřej Martínek

ObEcNÍ LEsY 

FARNÍ úřAD 

Při ohlédnutí se za prvními měsíci roku 
2021 musíme přiznat, že nás stále trápí 
nouzový stav způsobený rozšířením ná-
kazy covid – 19. Musíme zachovávat růz-
ná omezení. to platí i o návštěvě kostela 
a bohoslužeb. Přece jen se však aspoň 
menší počet lidí může sejít a oslavit tak 
největší křesťanské svátky – velikonoce. 
Zdálo by se, že tentokrát nebude o čem 
psát. A přece se stala jedna věc, která mě 
letos překvapila. Již několik roků máme u 
nás, a i v jiných farnostech, takový zvyk, 
že si rodiny s dětmi v postní době berou 
v kostele krabičku zhotovenou z tvrdého 
papíru, je to taková pokladnička. Do této 

krabičky děti / ale i dospělí / mohou uklá-
dat peníze, získané tím způsobem, že se 
sami zřeknou nějakého „mlsu“, sladkostí 
či jiné věci, kterou nemusí mít. Peníze 
takto ušetřené tedy vloží do pokladničky. 
Po Velikonocích přinesou pokladničky 
do kostela a můžeme sečíst, kolik ko-
run se sešlo. to překvapení spočívalo 
v tom, že se letos vybrala mnohem vět-
ší částka, než v minulých letech, kdy to 
bývalo něco přes jeden tisíc korun. le-
tos se v této „postní almužně“ vybralo 
5.700,-kč. Jednou jsme výtěžek „postní 
almužny“ zaslali Charitě, ale jinak jej po-
síláme křesťanské organizaci „likvidace 

lepry“ na pomoc v boji proti nemoci ma-
lomocenství. kdysi to bývala obávaná 
nevyléčitelná a nakažlivá nemoc. Dnes 
lze nemocného v raném stádiu nemoci 
zachránit. Náklady na léčbu představují 
přibližně jen 200.- kč. Ale pro lidi v ně-
jaké zaostalé zemi je to mnoho. Mimo-
chodem stojí za přečtení beletristická 
kniha o životě malomocných na ostrově 
Molokai -  „Otec vyhoštěných“ od Viléma 
hünermanna.
Protože již během května začíná uvol-
ňování hygienických opatření, doufáme, 
že nám nic nenaruší letní slavnosti – kar-
maš, kdy si připomínáme sv. Vavřince, 
jáhna a mučedníka, kterému je zasvěcen 
náš kostel. V tom případě vás zveme na 
bohoslužby v neděli 8. srpna, kdy si na-
šeho patrona připomínáme. /Jeho svátek 
připadá na 10. srpna/, ale slavíme jej již 
v neděli. Mše sv. jsou v 8:00 a v 9:30 
hod. Po druhé mši sv. je te Deum a svá-
tostné požehnání. V kostele si můžete 
povšimnout krásného souboru čtrnácti 
obrazů zastavení křížové cesty z 18. 
stol. V původních rokokových rámech. 
Za povšimnutí stojí i obraz sv. Antonína 
s malým Ježíškem. I ten je v pozdně ro-
kokovém rámu. Přeji zdraví a osvěžení o 
letních prázdninách a dovolených.   

    P. Rudolf Friedl, farář
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ZE štáBlOVICké škOlY…

Do druhého pololetí školního roku 
2020/21 vstoupila mnohem mohutnější 
silou další vlna pandemie COVID-19. 
Ať už přímo, či nepřímo se významně 
dotkla životů nás všech, děti a žáky 
naší školy nevyjímaje. Po Novém roce 
zůstali doma naši třeťáci a čtvrťáci a se 
začátkem března se zavřely dveře školy 
i pro nejmladší žáky a všechny děti školy 
mateřské. 
Výuka však pokračovala, a to distanční 
formou, jak pro žáky, tak i pro 
předškoláky. Co do námětů byla velmi 
pestrá, což každodenně dokazovaly 
úžasné výstupy všech zapojených dětí 
a žáků. tak třeba v mateřské škole 
se řešily úkoly s názvem Polámal se 
mraveneček, Voda pro život i pro radost 
nebo Jak se budí jaro. Velmi povedenou 
aktivitou pak bylo zaslání fotografie 
s podtitulem My se doma nenudíme. 
klíčovou roli v domácím vzdělávání 
předškoláků samozřejmě sehráli rodiče 
a za jejich spolupráci jim náleží obrovské 
poděkování. také většina žáků základní 
školy se při distančním vzdělávání 
opírala o pomoc svých rodičů, i když 
míra jejich samostatnosti se neustále 
zvyšovala. A tak se s lehkostí zapojili do 
tělovýchovných výzev nebo badatelských 
činností a blížící se svátky jara si 
připomněli kupříkladu karnevalovou 
matematikou či tvorbou velikonočních 
ozdob a přání. 
Díky typu a velikosti štáblovické školy 
se již 12. dubna 2021 vrátili všichni 
předškoláci a školáci do svých míst, velmi 

brzy poté je následovaly i ostatní děti 
z mateřské školy, tedy chod celé školy se 
vrátil zpět do normálu. V mateřské škole 
děti prožily dobrodružství s čarodějnicí 
Bludimírou, nahlédly do vesmíru  

a poznávaly hvězdy. Děti z mateřské 
školy, stejně jako žáci ze školy základní 
neopomněli ani na Den Země či 
Den matek, který byl vinou okolností 
bez veřejného vystoupení, ale s o to 
upřímnějším přáním. Do konce školního 
roku čeká děti a žáky ještě oslava jejich 
dne – Dne dětí – aby v jeho závěru přišlo 
velké loučení s předškoláky, neboť na 
podzim usednou již do školních lavic. 
Prvního září tak základní škola přivítá  
11 nových prvňáčků! Předtím však 
všechny čeká léto plné pohody  
a zaslouženého odpočinku, který 
potřebují po tomto „covidovém“ školním 
roce opravdu všichni – děti, žáci, jejich 
rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci 
školy. 
Přejeme všem pohodové prázdniny, 
hodně sluníčka a optimismu.

Karin Lhotská a Lenka Rychlá
vedoucí učitelky MŠ a ZŠ Štáblovice



CENÍk Obecního úřadu štáblovice platný od 21. 6. 2021
SLUŽBA ROZSAH CENA
Vodné štáblovice + Vendelín m3 40,- kč vč. aktuální DPh
stočné štáblovice m3 22,- kč vč. aktuální DPh
Vodné lipina m3 75,- kč vč. aktuální DPh
Voda předaná m3 48,56 bez DPh

Výsyp popelnice 
110 l 70,- kč/ks vč. aktuální DPh
240 l 100,- kč/ks vč. aktuální DPh

hnojivo l 1,- kč/l bez DPh
Zapůjčení party stanu víkend * 1 000,- kč bez DPh
Zapůjčení lavic (pivních setů) den 500,- kč bez DPh
Odvoz traktorem motohodina      500,- kč bez DPh
Půjčení kontejneru den                  40,- kč bez DPh
hlášení rozhlasem relace 50,- kč vč. aktuální DPh

Rybářská povolenka
jednodenní 250,- kč/ks vč. aktuální DPh

třídenní 600,- kč/ks vč. aktuální DPh

Kopírování

A4 jednostranně černobíle 2,- kč/str. vč. aktuální DPh
A4 oboustranně černobíle 3,- kč/str. vč. aktuální DPh
A3 jednostranně černobíle 4,- kč/str. vč. aktuální DPh
A3 oboustranně černobíle 5,- kč/str. vč. aktuální DPh

Skenování

A4 jednostranná kopie       2,- kč/str. vč. aktuální DPh
A4 oboustranná kopie       3,- kč/str. vč. aktuální DPh
A3 jednostranná kopie 4,- kč/str. vč. aktuální DPh
A3 oboustranná kopie 5,- kč/str. vč. aktuální DPh

Laminování a4     15,- kč/str. vč. aktuální DPh
a3 30,- kč/str. vč. aktuální DPh

* bez montáže a demontáže na území a pozemcích ve vlastnictví obce Štáblovice
NÁJEM ROZSAH CENA

Pronájem sálu v Obecní domě od pátku 12.00 hod. do pondělí 8.00 hod. 5 000,- kč vč. aktuální DPh
24 hodin   2 500,- kč vč. aktuální DPh

Pronájem sálu v Obecním domě – křtiny/pohřby od pondělí do neděle/24 hodin   2 500,- kč vč. aktuální DPh

Pronájem Rybářské Bašty od pátku 12.00 hod. do pondělí 8.00 hod. 4 000,- kč vč. aktuální DPh
24 hodin   2 000,- kč vč. aktuální DPh

Pronájem zasedací místnosti v Obecním domě 24 hodin       1 000,- kč bez DPh

Nájem hrobového místa 
jednohrob/10 let 250,- kč nepodléhá DPh
dvojhrob/10 let 500,- kč nepodléhá DPh
trojhrob/10 let  750,- kč nepodléhá DPh

Urnový hrob 10 let 250,- kč nepodléhá DPh

MÍstNÍ POPlAtkY dle OZV č. 1/2019 cENa

POPLATEK ZA PSA první pes 100,- kč nepodléhá DPh
druhý a každý další pes téhož držitele 150,- kč nepodléhá DPh

PRODEJ ROZSAH CENA
Polyetylenový pytel (žlutý, modrý) 5,- kč/ks vč. aktuální DPh

Propagační (upomínkové) předměty

hrnek s krabičkou (žlutý, červený) 115,- kč vč. aktuální DPh
kšiltovka (modrá, červená)  85,- kč vč. aktuální DPh 
Polokošile (modrá, červená) 215,- kč vč. aktuální DPh

Deštník (žlutý, červený) 210,- vč. aktuální DPh
Bavlněná taška (žlutá, červená) 45,- kč vč. aktuální DPh

usB flash disk 8 GB (žlutá) 180,- kč vč. aktuální DPh
usB flash disk 16 GB (modrá) 205,- kč vč. aktuální DPh

klíčenka na krk 30,- kč vč. aktuální DPh
kelímek s motivem obce z pevného plastu 50,- kč vč. aktuální DPh

kuličkové pero (žluté, modré, červené) 13,- kč vč. aktuální DPh
Dotykové kuličkové pero  
(žluté, modré, červené) 17,- kč vč. aktuální DPh

Prodej knih

Štáblovice 100,- kč vč. aktuální DPh
kostel sv. Vavřince 150,- kč vč. aktuální DPh

Mikroregionem hvozdnice 50,- kč vč. aktuální DPh
Opavsko z nebe 350,- kč vč. aktuální DPh

Moravskoslezský kraj 650,- kč vč. aktuální DPh
Otický Pokrok 280,- kč vč. aktuální DPh

tento ceník byl schválen na jednání Zastupitelstva obce štáblovice dne 21.6.2021, usnesení č. 14/2021 a nahrazuje ceník schválený  
dne 17.5.2021, usnesení č. 13/2021. Zastupitelstvo obce Štáblovice schvaluje možnost poskytovat starostovi obce slevu za pronájem,  
a to do maximální výše 50 % z ceny pronájmu.
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střÍPkY Z hIstORIE štáBlOVIC 4

V předchozím čísle Zpravodaje obce 
štáblovice jsme se na tomto místě věno-
vali středověkému období štáblovických 
dějin a rytířům ze štáblovic, kteří byli 
zdejšími leníky až do roku 1460. Doba 
od druhé poloviny 15. století přinesla  
do štáblovických dějin další události  
a o některých z nich se zde zmíníme.

když v období mezi červencem 1459  
a březnem 1460 zemřel bez dědiců po-
slední doložený držitel štáblovického 
léna (tehdy sestávajícího ze sídelního 
svobodného dvora s polnostmi, krčmy, 
dvou zahrad a dalšího příslušenství  
ve štáblovicích a dvou dílů Mikolajic) 
z rodu rytířů ze štáblovic Jiřík, bylo na 
rozhodnutí olomouckého biskupa, komu 
uvolněné léno udělí a kdo bude pro 
štáblovické sedláky, zahradníky i čeleď 
novou vrchností. Biskup tas z Boskovic 
nevybíral nového štáblovického leníka 
ani dlouho ani složitě a štáblovické léno 
udělil svému hofrychtéři tomášovi z ko-
valovic. Jak již tomášova uvedená funk-
ce napovídá, byl čelním úředníkem při 
lenním soudu v kroměříži a blízkým spo-
lupracovníkem olomouckého biskupa.

Později získal tomáš z kovalovic i druhý 
štáblovický lenní statek (tj. sídelní dvůr 
umístěný v horní části návsi – v místě, 
kde později vznikl zámecký areál, tři lány, 
tři zahradníky, lesy ve štáblovicích a dal-
ších pět lánů v Mikolajicích). tomášovým 
záměrem bylo držby co nejvíce sjednotit 
a ze štáblovického léna vybudovat hos-
podářsky prosperující a reprezentativní 
základnu svého rodu. Zároveň se sna-
žil svůj rod spříznit s opavskou šlech-
tou (jeho starší syn Jiří uzavřel sňatek 
s příslušnicí opavského vladyckého rodu 
helenou z lukavce) a plně se tak i po 
společenské stránce etablovat ve zdej-
ším prostředí.

Po smrti tomáše z kovalovic se novými 
štáblovickými leníky stali jeho synové – 
již zmíněný Jiří a jeho bratr Aleš (Onš) 
z kovalovic. lenní přísahu složil dne  
3. července 1476 na hukvaldech Jiří i za 
svého bratra Aleše do rukou téhož olo-
mouckého biskupa tasa z Boskovic jako 
před lety jejich otec. Aleš (Onš) z kova-
lovic, od roku 1492 již asi jediný štáb-
lovický leník, byl významnou postavou 

z rodu pánů z kovalovic. Před koncem 
15. století dosáhl společenského vrcholu 
- k roku 1493 je totiž uváděn jako dvo-
řan krále Vladislava II. Později ale pře-
sídlil na statky na krnovsku a kolem roku 
1510 štáblovické léno prodal. 

Novou štáblovickou vrchností se kolem 
roku 1510 stal vladyka štěpán ze Žďá-
ru a po něm jeho synové Pavel, Václav  
a Jan. ti ovšem štáblovické léno pronaja-
li a v roce 1531 i prodali, a to Janu Vlkovi 
z konecchlumí a na slavkově. V rukou 
Vlků z konecchlumí setrvaly štáblovice 
až do roku 1558.

Páni z kovalovic se během doby, kdy 
byli štáblovickými leníky, začali psát jako 
„štáblovští“. tato proměna jména může 
odkazovat na důležitou změnu v charak-
teru vztahu vlastníků k jejich sídlu. V rám-
ci dobového kontextu lze usuzovat, že 
uvedená změna jména může odkazovat 
na existenci nějakého hrazeného objek-
tu čistě sídelního charakteru, jenž nesl  
i reprezentativní funkci – středověké tvr-
ze. tvrz ve štáblovicích je v pramenech 
poprvé výslovně zmiňována v roce 1528 
(kdy štáblovice získali Pavel, hynek  
a Václav ze Žďáru), ale její vznik lze od-
hadem klást do doby kolem roku 1500. 
tento alespoň rámcový odhad doby vzni-
ku první štáblovické tvrze může být pod-
pořen doloženými stavebními aktivitami 
leníků i na dalších lénech olomouckého 
biskupství v nedalekém okolí štáblovic 

zhruba ve stejném období, do jakého lze 
klást vznik štáblovické tvrze – ve druhé  
polovině 15. století až první třetině  
16. století vznikaly obdobné tvrze např. 
ve slavkově, Moravici, Raduni, Jakubčo-
vicích nebo v hrozové a Osoblaze. tuto 
stavební aktivitu biskupských leníků lze 
vnímat i jako výraz nárůstu jejich sebe-
vědomí a snahy po komfortizaci bydlení 
a sebeprezentaci. Manské tvrze vznika-
ly jako součást sídelních dvorů a svým  
sídelním charakterem vytvářely jakýsi 
protipól hospodářské části areálů.

Jak mohla první štáblovická tvrz vypa-
dat? Při archeologickém a stavebně-his-
torickém průzkumu stavby současného 
zámku provedeném během rekonstruk-
ce objektu po roce 2001 bylo zjištěno, 
že nejstarší zděné struktury pocházející 
právě z doby kolem roku 1500 dodnes 
tvoří část čelního křídla zámecké budovy. 
V případě první štáblovické tvrze se jed-
nalo o jednoduchou částečně podskle-
penou stavbu na čtverhranném půdorysu 
se dvěma až třemi podlažími obepnutou 
úzkým dvorkem se studnou a obehna-
nou hrazením a vodním příkopem. Z dů-
vodu absence jakýchkoliv dochovaných 
prvků dovolujících její slohové určení 
(pokud kdy vůbec existovaly) neumíme 
dnes říci, zda nesla gotickou nebo už re-
nesanční tvářnost. stavba samotná měla 
zřejmě spíše utilitární charakter (ochrana 

Erby rodu Štáblovských z Kovalovic a Vlků z Konecchlumí.  
Zdroj: Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch.
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ČERNá kRONIkA

Zastávka
Opět se vracíme k tématu dolní zastávky. Již v minulých vydáních jsme apelovali 
na respektování úsilí našich členů sk štáblovice, kteří opravu prováděli a bohužel 
marně. Zastávka se znehodnocuje vesele dál… Od nedopalků cigaret po nově poč-
márané a poplivané zdi… Je to smutné… Nejenže opravy stojí nemalé peníze, ale i 
důvěra v to, že zastávka po renovaci zůstane čistá a neponičená, nás rychle opouští. 

Zdroj: 
Blažek, konrad: siebmacher’s grosses 
und allgemeines Wappenbuch in einer 
neuen, vollständig geordneten und re-
ich vermehrten Auflage mit heraldischen 
und historisch-genealogischen Erläute-
rungen. Vierter Bandes elfte Abtheilung. 
Der Adel von Österreichisch-schlesien. 
Nürnberg 1885.
hosák, ladislav: historický místopis 
země Moravskoslezské. Praha 2004
krčmářová, Eva – šopák, Pavel: Zámek 
štáblovice, stavebně-historický prů-
zkum, 2001.
Raida, Alois: štáblovice a Mikolajice. Dě-
jiny. Rukopis.
šopák, Pavel – krčmářová, Eva – šim-
čík, Antonín: Zámek ve štáblovicích. 
Nálezová zpráva za rok 2002, stavebně
-historický průzkum - Corrigenda et ad-
denda, 2002.

Prix, Dalibor: kostel sv. Vavřince  
ve štáblovicích. Opava 2003.
Vidlička, Jiří: lenní dvůr kroměříž. Díl V. 
spisy lén olomouckých biskupů a arci-
biskupů. svazek 51. lenní statek štáb-
lovice a Mikolajice 1583-1875 (inventář 
– Zemský archiv v Opavě, pobočka Olo-
mouc), Olomouc 2018.
Předpokládaná podoba nejstarší štáb-
lovické tvrze vzniklé kolem roku 1500. 
Zdroj: Krčmářová, Eva – Šopák, Pavel: 
Zámek Štáblovice, stavebně-historický 
průzkum, 2001 a Šopák, Pavel – Krč-
mářová, Eva – Šimčík, Antonín: Zámek 
ve Štáblovicích. Nálezová zpráva za 
rok 2002, stavebně-historický průzkum 
- Corrigenda et addenda, 2002 (podle 
uvedených zdrojů upravila V. Marková).

Vážení občané, přes trvající a pokračující 
vývoj pandemie „Covid-19“ se činnost 
našeho zahrádkářského spolku zcela 
zastavila. Neuskutečnil se náš tradiční 
zahrádkářský ples, ani odborné 
přednášky či ukázky připravené  pro 
naše členy a občany.
V březnu byl proveden ořez lip u kostela 

hrací sezóna začala o něco později než vloni z důvodu nepříznivého počasí. Opakovaně schází prostředky na plné obnovení 
prvního kurtu, ale i tak se dá na něm lehce potrénovat. V běhu jsou ligové soutěže a ostatní turnaje. 

Havrlant M., předseda TK

ZAhRáDkářský sPOlEk

tENIsOVý kluB

pomocí výškové techniky a zde byli 
nápomocni i naši členové. V průběhu 
letních prázdnin máme v plánu stříhání 
tújí kolem hřbitova a budov Oú. také 
připravíme do provozu naší moštárnu, 
v plánu máme i instruktážní letní řez 
mladých ovocných stromků.
Jestli to situace dovolí, rádi bychom 

pro naše členy v měsíci září uspořádali 
jednodenní tematický zájezd v okolí 
našeho kraje.
V následujících letních dnech Vám všem 
přejeme pohodu, hodně odpočinku  
a správný Relax na zahrádkách. 

ZO ČZS Štáblovice, Jan Vítek, 
předseda spolku

před nepřáteli a nepřízní počasí) a nijak 
svou podobou nevybočovala z řady dal-
ších tvrzí, které se ve zdejší krajině jako 
nové stavební dominanty na přelomu 15. 
a 16. století objevily.
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Štáblovický odstřelovač 2021  
a Chilli King 2021

Poslední červencový den (31. 7.) v sobo-
tu se uskuteční již třetí ročník sportovního 
dne pro celou rodinu štáblovický odstře-
lovač 2021. Novinkou bude soutěž v pojí-
daní chilli papriček Chilli king 2021. Akci 
organizuje spolek střelců štáblovice z.s.
Akce tradičně proběhne na štáblovickém 
hřišti od 13:00 (změna času vyhrazena). 
Dospělí a děti si mohou zazávodit ve 
střelbě z dlouhých vzduchových pušek 
(větrovek), starší 15 let pak také ve střel-
bě z krátkých zalamovacích pistolových 
vzduchovek a ve vrhání nožů. Pro od-
vážné je odpoledne připraven první roč-
ník v pojídaní chilli papriček Chilli king 
2021 .
V případě pušek proběhne tradičně sou-

těž ve střelbě v leže na vzdálenost deset 
metrů. Novinkou budou kvalitní ocelové 
velkorozměrové terčovnice a čtyři stře-
lecké posty, aby docházelo k rychlejšímu 
střídání závodníků. kvůli bezpečnosti 
budou závodníci při střelbě ze vzducho-
vých pistolí stát ve chráněných střelec-
kých postech a střílet rovněž na ocelovou 
terčovnici. tradičně proběhne závod ve 
vrhání nožů. Nově mohou závodníci zku-
sit hod kvalitními kovanými noži. Vrhací  
a střelecký prostor bude kvůli bezpečnos-
ti ohraničen nízkým mobilním placením. 
A nakonec odpoledne, po konci střeleb  
a vrhání nožů proběhne soutěž v pojída-
ní chilli papriček. ti nejlepší si pak mohou 
vyzkoušet ochutnat nejpálivější papričku 
na světě Carolinu Reaper.
tradičně se můžete těšit na hodnotné 
ceny. Absolutní výherci si odnesou vzdu-

chové pušky od společnosti Balistas,  
ostatní na stupních vítězů pak kvalitní  
batohy a další produkty od výrobce  
vojenského vybavení hard time Gear. 

Závodníci, doprovod, rodiny nebo ná-
vštěvnici pak mohou využít zázemí zá-
vodu. Pro děti bude připraven skákací 
hrad, malování na tvář, modelování z hlí-
ny a dětský koutek s dětským sportovním 
náčiním. V jednání jsou stánky s občer-
stvením, doplňky stravy či s vybavením 
do přírody. Návštěvnici jistě ocení dvě 
výčepní místa. 
samozřejmosti budou hygienická (dez-
infekce, v případě nutnosti roušky, roze-
stupy) a bezpečnostní opatření (oploce-
ní). V místě závodu zajistíme dezinfekci  
a roušky. 

Vážení spoluobčané, bratři a sestry,
po půl roce opět přišel čas napsat pár řádků o činnosti sDh. Bohužel situace, která  
vládne světem nám toho moc nedovolila. Asi jediný měsíc aktivity byl květen. Na začátku 
jsme tradičně postavili máj a na konci měsíce jsme jej také skáceli. také proběhla 
floriánská mše, ale z důvodu epidemie se konala pouze za účasti čtyř hasičů ze štáblovic 
a čtyř z uhlířova. snad už se situace umoudří a budeme schopni letos oslavit 125. 
výročí, uspořádat drakiádu a další tradiční akce. Přejeme všem občanům pevné zdraví  
a mnoho trpělivosti.                                                                         Lukáš Vícha

sDh ŠTÁbLOVicE

sPOlEk střElCů štáBlOVICE
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Fotbalová sezóna opět předčasně 
ukončena
Z důvodu snad již ustupující pandemie 
„Covid-19“ se nemohla dohrát zbylá 
utkání aktuální sezóny, proto rozhodlo 
vedení FAČR anulovat výsledky odehra-
ných utkání a stejně jako minulou sezónu 
i tuto předčasně ukončit s tím, že žádný 
tým nesestupuje ani nepostupuje.
těžko se některým starším hráčům hle-
dá motivace pokračovat a být neustále 
připraven jak fyzicky, tak zdravotně, když 
v podstatě nevíme, kdy budou moci opět 
vyběhnout k mistrovskému utkání. Před-
pokládaný termín zahájení nové sezóny 
je stanoven na sobotu 14. 8. 2021.
Členové sportovního klubu štáblovice 
svou aktivitou v první polovině tohoto 
roku předčili všechna očekávání a po-
vedlo se dokončit několik rozjetých pro-
jektů. Například jsme pomohli v rámci 
spolupráce s Oú štáblovice složit a na-
instalovat basketbalové koše v prostoru 
tenisového areálu, které jsou výškově 
nastavitelné a užijí si je děti i dospělí. 
Další, pro nás finančně velmi náročnou 
akcí, byla celková regenerace fotbalo-
vého trávníku, který na svou péči čeká 
déle než 10 let. Práce provedla odborná 
firma z Frýdku Místku, která se v několi-
ka etapách pokusila různými procesy na-
startovat již odepsaný trávník. Děkujeme 
všem, kteří respektovali zákaz vstupu 
na hrací plochu, výsledek budeme vidět 
v průběhu následujících měsíců. Největ-
ší kus práce se ovšem odvedl na nově 
vybudovaném dětském hřišti při vstupu 
do sportovního areálu, kde jsme spo-
lečně vytvořili oddělený prostor s her-
ními prvky.  Areál je prozatím otevřen 
všem bez časového omezení, doufáme 

ve zdravý rozum a prosíme o dodržo-
vání bezpečnosti a zodpovědnosti, ať si 
dětské hřiště užijí i další generace. Ofi-
ciální otevření dětského hřiště proběhlo 
v měsíci květnu za účasti zástupců firem, 
které se finančně podíleli na vybudování, 
dále bylo toto slavnostní odpoledne plné 
pohybu, barev, dobré nálady a dobrých 
skutků, jelikož jsme uspořádali „Barev-
ný běh„ na podporu našeho kamaráda  
a bojovníka Přemečka z uhlířova. Celko-
vý výtěžek z akce, který činil 20 000,- kč, 
byl předán dojatým rodičům.
Navštivte sportovní areál, kde to každý 
den žije pohybem. V pondělí a ve středu 
trénují naši nejmenší (mladší příprav-
ka) spolu s mladšími žáky, v úterý a ve 
čtvrtek trénuje mužské družstvo, ve stře-
du se hraje nohejbal a v pátek volejbal. 
Za pěkného počasí se můžete občerst-
vit v naší klubovně. sledujte fb. stránky  
a vývěsku pro informace ohledně přátel-

ských zápasu a dalších chystaných akcí. 
Přejeme všem dětem a rodičům pohodo-
vé prázdniny a dovolené.
     
  Za SK Štáblovice Petr 

Barteska, předseda

sPORtOVNÍ kluB



Ú EDNÍ HODINY OÚ
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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
každý lichý týden v úterý
6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8.,14.8., 28.8., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.2021

TERMÍNy SVOZU PLASTOVÉHO ODPADU V ROCE 2021
- poslední středa v měsíci: 
30.6., 28.7., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11., 29.12.2021

termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2021 budou zveřejněny s předstihem  
na webových stránkách a vývěsce obce. 
každé „číslo popisné“ domu v obci štáblovice obdrží v 2. polovině roku plastové pytle v počtu 1 ks/1 měsíc,  
celkem tedy 6 ks.

INFORMACE O POPLATCÍCH
Prosíme občany, kteří nemají přihlášeného svého pejska, aby tak učinili na obecním úřadu dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2019 o místních poplatcích.
Další poplatky naleznete v aktualizovaném ceníku Oú.
Dovolujeme si Vám připomenout nové bankovního spojení Obce štáblovice: 296187950/0300

POBOčKA POŠTA PARTNER ŠTÁBLOVICE – v budově OÚ Štáblovice

OTEVÍRACÍ HODINy PRO VEŘEJNOST
PONDĚlÍ:  8:00 – 10:00  14:00 – 16:30 
útERý:  8:00 – 10:00 
střEDA:  8:00 – 10:00  14:00 – 16:30
ČtVRtEk:  8:00 – 10:00 
PátEk:  8:00 – 10:00 

kontaktní telefonní číslo pro pobočku POštA PARtNER štáBlOVICE je: + 420 737 315 960.
Po stanovených hodinách je možné podávat zapsané zásilky na poště: OPAVA 1, ul. u FORtNY 49/10, 746 01

INFORMACE Z OBECNÍhO úřADu


