60 let – 12 oslavenců
70 let – 4
75 let – 2

75 let – 2
80 let – 1
85 let – 3

86 let – 4
92 let – 1

Nejstarší naší občankou je Zdeňka Volkmerová, která se v letošním
roce dožila krásných 92 let. Přejeme ji do dalších let hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Bohoslužby ve svátky vánoční
24. 12. 2014
St 21:00 hod. půlnoční
25. 12. 2014
Čt 10:00 hod. 1.sv.vánoční
26. 12. 2014
Pá 10:00 hod. 2.sv.vánoční
31. 12. 2014
St 16:00 hod. Silvestr
1. 1. 2015
Čt 10:00 hod. Nový rok
Tak jak se stalo již tradicí, v sobotu 3.1.2015 Vás navštíví
koledníčci Tříkrálové sbírky.

Plesová sezóna ve Štáblovicích
16.ledna 2015 - ples ZO SDH hasičský bál
24.ledna 2015 - ples ZO ČZS , zahrádkářský bál
31.ledna 2015 - ples SK Štáblovice , fotbalisté
14.února 2015- vodění medvěda a pochování basy
21.února 2015- obecní ples

Hezké vánoční svátky a vše dobré v nadcházejícím roce 2015
Vám všem přeje zastupitelstvo obce.

www.obecstablovice.cz Prosinec 2014
Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a opět je zde
předvánoční čas a s tím se blíží i
nejkrásnější svátky v roce Vánoce. Pro mnohé nastává čas
bilancování a pro mnohé také
čas přemýšlení o budoucnosti.
Je dobré se dívat do budoucna
s optimismem. Snažme se využít
síly a hloubky vánoční doby
k oprášení našeho lidství. Zdravý
rozum, ohleduplnost a lidskou
slušnost budeme potřebovat i po
celý příští rok. Vánoce nám tyto
vlastnosti nepřičarují, ale mohou
nám pomoci najít tu správnou
cestu k nim. Dělejme tedy vše
proto, abychom si mohli na konci
roku 2015 říci, že jsme další rok
prožili alespoň tak dobře, jako rok
letošní.
Pojďme si slíbit, že nadcházející
vánoční čas a dny Vánoc se
pokusíme strávit příjemně a
zároveň se pokusíme, když ne
úplně vypnout, tak alespoň
omezit naše myšlenky na stres ,

práci a budeme více myslet na
lidi kolem nás, ať už na ně máme
jakýkoliv názor.
Vánoce jsou svátky, které osloví
snad každého a vybízejí
k radostem, přátelství, klidu a
pohodě.
Přejí Vám všem, aby takové tyto
sváteční dny opravdu byly a aby
nám jejích atmosféra vydržela co
nejdéle.
Vážení spoluobčané, děkujeme
těm, kteří se zapojují do
veřejného dění a jejichž práce je
viditelná a nedocenitelná, je
obohacením kulturního života v
obci.
Přeji Vám jménem zastupitelstva
a zaměstnanců obce krásné
prožití Vánoc, splnění vašich
přání a vše dobré v roce 2015.
starosta Jiří Hoblík

Tenisový klub
Vážení občané, náš tenisový klub
v minulém roce vyvíjel značnou
aktivitu a začal velkou brigádou
na tolik potřebné renovaci
povrchu. Během roku uspořádal
celkem 5 turnajů pro zájemce
z obce a okolí a tím se zařadil
mezi nejaktivnější kluby. Mimo
toho se účastnil tenisové okresní
soutěže, do které byly začleněny
dvě naše mužstva, která
reprezentovala naši obec venku
a naopak přijížděli hosté
k nám.Za tuto aktivitu jsme byli
pochválení
i samotnými hráči. Ti si
pochvalovali udržované prostředí
našeho sportoviště s přáním
vedoucím této regionální soutěže

zlepšení kvality samotného kurtu.
Na tom se ale postupně pracuje
a tady by chtěl poděkovat
zastupitelstvu za podporu a
spolupráci. Závěrem mi dovolte
popřát vám všem pěkné svátky a
hodně spokojenosti v příštím
roce.

naleznete na webovských
stránkách www.zsmelc.cz.

Sokol Štáblovice zve..
Tělocvičná jednota Sokol pořádá
tradiční turnaj ve stolním tenise.
Turnaj se koná 29.12.2014 od 16
hodin ve škole. Startovné je 30 Kč.
Sokol Štáblovice rovněž zve
všechny zájemce na předvánoční
výšlap. Sraz je v sobotu 27.12.2014
v 9:30 u hasičské zbrojnice.

SDH Štáblovice
V letošním roce SDH Štáblovice
uspořádal pro své členy a občany
obce společenský večer, vodění
medvěda, smažení vajec na
baště a spolupracoval při
organizaci výstavy, která
proběhla na přelomu října a
listopadu.
Zásahová jednotka JSDH
pořádala stavění máje u bašty,
kde proběhlo slavnostní předání
klíčů zastupitelů obce od

vánočního stromu a jarmarkem.
Těmito společnými aktivitami
zpestřujeme dětem jejich pobyt
ve školce i škole a rozvíjíme
v nich pocity sounáležitosti, úcty,
respektu a dodržování ryzích
křesťanských tradic. Obrovské
díky tímto posíláme všem, kdo
nás podporují a jsou našemu úsilí
nápomocni. Fotogalerii a další
informace o mateřské a základní
škole-

hasičského auta. Účast při
stavění máje byla skvělá.
Uskutečnil se hasičský den, na
kterém byla ukázka záchrany
topícího se člověka a jiné ukázky
záchranářů.
Akce se velmi vydařila. Stejně tak
i společné posezení na
fotbalovém hřišti se zahrádkáři a
občany obce.

Sebou přibal párek na opékání, plaskačku a především dobrou náladu.
Výbor pro občanské záležitosti
V tomto roce Výbor pro občanské záležitosti při OÚ ve Štáblovicích
předal 15 ks písemných gratulací jubilantům, kterým nevznikl nárok na
dárek. Dále bylo osobně navštíveno 27 občanů a předána jim gratulace
k životnímu výročí, včetně dárku 350 Kč, kterou jim darovala obec, a to
v kategorii (na další straně):

Sportovní klub SK Štáblovice

Ohlédnutí za realizací projektu
Naše škola pod patronací školy
v Melči v uplynulých devatenácti
měsících realizovala projekt
„ZLATÉ ČESKÉ RUCE
ZASÁHNOU TVÉ SRDCE“, který
žákům přinesl nejenom
nejmodernější vybavení do dvou
učeben, ale především spousty
osobních prožitků
z uskutečnivších se exkurzí a
výjezdů za poznáním. Děti ze
Štáblovic se zdarma účastnili
hned čtyř z nich. Do Beskyd,
resp. do Rožnova v zimě a na
podzim na Mlýnskou dolinu, jely
poznávat stará dobrá řemesla,
zatímco v Jeseníkách zhlédly
nejenom výrobu historického
skla, ale i celý proces vzniku
ručního papíru. Nejlepší sběrači
starého

papíru pak nedávno navštívili
expozici malého světa techniky
U6 v Ostravě.
Dětem tak byl skrze projekt
nenásilnou formou ukázán
obrovský význam a důležitost
poctivé a užitečné lidské práce,
která je všudypřítomná a pro
život člověka stále nezbytná. O
tom se konec konců mnohokráte
přesvědčili při exkurzích po
malých štáblovických živnostech,
kdy si vyzkoušely práci
zahradníka, obchodníka, stolaře
a na chvíli se vrátily i do časů
„školkáčků“. Ačkoliv projekt
končí, pro děti zůstává spousta
didaktického materiálu, a přímým
účastníkům jisto jistě nemálo
jedinečných zážitků.

Ze zákulisí mateřské školy
V naší mateřské škole pořádáme
každoročně různé projektové dny
a společné akce se základní
školou ve Štáblovicích a
mateřskou školou v Melči. Jedná
se o setkání, která mají často
velmi blízko k lidovým obyčejům
a zvykům, a možná proto jsou tak
oblíbené. Podzim je vždy ve z

namení pomoci němým
opuštěným tvářím a samozřejmě
nechybí ani pouštění draků.
Vyhlášené Putování se
světýlkem je již předzvěstí
pomalého, ale jistého příchodu
adventu a akcí s ním spojených.
Tou největší je veřejný Vánoční
koncert v kostele s rozsvícením

V loňském roce slavil fotbalový
klub Štáblovice úspěch a radoval
se z umístění pěkného 2. místa
IV. B třídy okresního přeboru
mužstva mužů. V podzimní části
soutěže se mužstvo mužů
umístilo na 1. místě IV. B. třídy
okresního přeboru, ale sezóna
končí na jaře 2015, kde se teprve
rozhodne o konečném umístění a
postupu. Během roku se nám
také podařilo znovu založit
družstvo starších žáků, které se
pod vedením trenéra Miroslava
Lhotského zúčastnilo okresního

přeboru starších žáků 1+7 a
umístili se na 6. místě.
Přejeme mladým fotbalistům
mnoho úspěchů do nadcházející
sezóny 2015 a sportovním
fanouškům za podporu při
sportovních utkáních.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
ZO ČZS za rok 2014 uskutečnili
v lednu ples a přednášku MuDr.
Kubesy o zdravé výživě a
zpracování zeleniny.
V dubnu byl proveden jarní řez
peckovin na Benkovské cestě.
V letních měsících proběhlo
přátelské posezení na
sportovním areálu nejen pro
členy a rodinné příslušníky , ale i

pro všechny občany obce. Tak
jak se stalo již pravidlem, členové
zahrádkářského svazu provedli
ostříhání tújí okolo hřbitova.
Od září do října se provádělo
každoroční moštování ovoce
v místní moštárně pro občany a
okolní obce.
Dále jsme se podíleli na přípravě
a zajištění všeobecné výstavy

v obecním domě , která proběhla
na dušičky.
V průběhu roku jsme uskutečnili

výroční členské schůze a
návštěvy jubilantů.

Máte zájem o klub důchodců?
Přináším několik informací o
činnosti klubu:
scházíme se 1x měsíčně – první
středu v měsíci v 15 hod. v
kulturním sále OÚ. Při kávě ,
zákusku , malém pohoštění a
vínu besedujeme, probíráme
život, zážitky, recepty a jiné.
Slavíme svátky, narozeniny či jiné
rodinné události.
Setkáváme se s dětmi MŠ a ZŠ i
s vnuky , kteří přicházejí s
programem , který nás potěší a
pohladí .
Poděkování patří učitelkám, které
vystoupení a dárečky pro nás
připravují a náš klub zpestřují.
Pro změnu si v pololetí a na
konci roku dáme dobrou večeři v
hospodě u pana Kolka.
Každoročně jsme jezdili na
zájezdy, letos jsme autobus
neobsadili pro stáří členů.

Uvítali bychom mladší
důchodce , staří odcházejí pro
nemoc, 20 jich už odešlo z
našich řad navždy.
Mladších moc nepřibývá, nemají
zájem. Přijďte to zkusit, možná,
že právě vy se stanete skalními
členy
jako my – zakládající členové !
Chtěla bych poděkovat všem
členkám, které pomáhají při
zdárném chodu klubu, obecnímu
zastupitelstvu za nájem
kulturního sálu a autobus při
zájezdech, který obec platila.

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres
Opava, příspěvková organizace

