J ARO 2 0 1 0
Jaro je zase tady. Všichni sportovci i činovníci se „probudili“ ze zimního spánku a jedou na „plný plyn“!
Fotbalisté se připravovali od ledna formou dvou tréninků v týdnu a o víkendech sehráli 8 přípravných utkání s okolními
soupeři. Většina utkání byla hrána na hřišti s umělým povrchem v Kylešovicích, a to z důvodů nezpůsobilého terénu na
našem tréninkovém hřišti. Také dorostenci i MINI žáci trénovali, a to většinou v tělocvičně ZŠ.
Koncem března již byly zahájeny soutěžní zápasy. V současné době již mají muži odehráno pět kol v krajské
soutěži I.B tř. a zatím se daří lépe než na podzim, když jsme z pěti utkání získali 8 bodů (2 vítězství – 2 remízy – 1 prohra). Hlavním
cílem pro tuto sezónu je záchrana mužstva v krajské soutěži. Jsem přesvědčen, že i přes velké omlazení mužstva, máme reálné síly
na to, abychom těžký úkol splnili.
Dorostenci mají odehrána čtyři kola a vedou si znamenitě! Na jaře ještě neprohráli a jsou na výborném 4. místě okresního
přeboru. I s podzimem doposud získali 29 bodů (9 vítězství – 2 remízy – 4 prohry). Skóre mají vysoce aktivní 33:19 brankám. Největší
radost máme z našich nejmladších fotbalistů – MINI žáků. Ti,
s nadšením sobě vlastním, prožívají svá utkání a vedou si velmi
dobře. Na jaře ze čtyř utkání 3x vyhráli a usadili se na
vynikajícím 3. místě tabulky s 32 body, kdy 10x vyhráli, 2x
remizovali a jen 4x byl soupeř nad jejich síly. KLUCI JEN TAK
DÁL! Novinkou jarní části sezóny oddílu kopané je zakoupení a
instalace tabule s ukazatelem času a skóre. Tato nemalá
investice zkvalitní domácí utkání v přehlednosti o průběhu
utkání!
I tenisté už „makali“ na kurtech a připravovali je na
letošní sezónu. Dosypávání antuky, sběr škváry, válcování atd.
V květnu se již rozjede soutěž družstev v okrese a také zahájíme
přebor oddílu ve čtyřhrách. Naše ženy pilně cvičí 2x v týdnu v tělocvičně ZŠ Stěbořice. Také náš nový oddíl BADBINTONU vyvíjí
pravidelnou činnost. Dvakrát v týdnu hraje v tělocvičně ZŠ. V těchto dnech ukončil zimní sezónu společným posezením u „dobrého
moku“, kde zhodnotili zimní část a plánovali další činnost na letní období. Dalším z oddílů je oddíl volejbalový. I jeho členové zlepšují
sportovní formu v tělocvičně ZŠ. Příprava by měla vyvrcholit 5. června 2010, kdy pořádají „velký“ turnaj ve volejbale.
Vážení spoluobčané, to je nabídka a přehled sportovních akcí „jara“, na které Vás všechny srdečně zveme. Sport bez diváků
nejde dělat! Proto se přijďte pobavit a povzbudit naše sportovce v jejich snažení.
Bořivoj Wolf
předseda TJ

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme tady jaro a s ním spojené velké množství práce. Zima byla dlouhá a zanechala po
sobě mnohé škody na soukromém i obecním majetku. Některé opravy na nemovitostech i v
terénu se již podařilo provést, některé nás ještě čekají. Jiné práce v obci však byly
plánovány a z důvodu poskytnutí dotací musí být dokončeny ve stanovených termínech. Ke
svému zdárnému konci se například chýlí rekonstrukce budovy obecního úřadu se vznikem
ordinací dětského a praktického lékaře. Další a hned navazující akcí je výměna oken v celé
budově obecního úřadu a dokončení oprav chodníků v areálu základní školy. Ve výrobě
jsou informační panely určené k instalaci na přehradě v Novém Dvoře a neustále probíhá
zpracování mnohých dalších projektů. Například projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice
v Jamnici, výstavbu víceúčelového hřiště v Novém Dvoře, oprava a zateplení budovy obecního úřadu, rekonstrukce veřejného
osvětlení ve všech místních částech a mnoho dalších. Nelze též pominout probíhající pozemkové úpravy a složitý schvalovací proces
nového územního plánu celého územně správního celku Stěbořice. Bohužel, finanční krize a snižování rozpočtů jsou důvodem, že
některé očekávané práce se prozatím neuskuteční. Především plánovaná oprava silnice směrem na Jezdkovice, kde máme k položení
asfaltového koberce vše připraveno již více než rok.
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Nechme však stesky stranou. Je tu nejkrásnější období roku, kdy se vše v přírodě probouzí k novému životu. Pojďme
společně přivítat návrat slunce a teplých dnů. Třeba účastí na cyklistickém dni s názvem Tour de Stěbořice, pořádaném Obecním
úřadem ve Stěbořicích ve spolupráci s místními
složkami a konaném již tuto sobotu 1.května.
Zájemci si mohou vybrat ze tří tras vedoucích
územím obce i místních částí, zažít malé
dobrodružství, pokochat se místy, kde třeba ještě
nikdy nebyli, pobavit se s přáteli, zvýšit si fyzičku
a třeba se něco nového dozvědět a naučit.
Podrobné informace je možné získat z četně
vyvěšených plakátů. Další velkou událostí,
nabitou množstvím kulturních, vzpomínkových a
společenských činností, je padesátileté výročí
otevření Základní školy ve Stěbořicích, stanovené na 22. května, a pak mnoho dalších a dalších větších či menších akcí,
připravovaných v kompetenci místních organizací a složek. Vykročme tedy společně jarem směrem k létu.
Přeji Vám mnoho zdaru do jarních prací a ať vás, tak jako to teplé jarní slunce, hřejí jen samé úspěchy.
Libor Volf
Váš starosta obce

VYDAŘENÁ SEZÓNA 2009 HASIČEK Z JAMNICE
Naše družstvo se účastní dvou hlavních celoročních seriálů soutěží. Opavské ligy a Moravskoslezského
poháru (MSP), doplňkově i několika nezávislých pohárových soutěží. Hlavní rozdíl je ve stroji. Na Opavské lize je
stroj jednotný – tedy pro všechny družstva stejný, zatímco na MSP má každé družstvo svůj, a to bez omezení
výkonu!
Jako každoročně jsme hasičskou
sezónu začaly na memoriálu Rostislava
Tesaře v Hlavnici a ani tentokrát nás počasí nepřekvapilo svou
květnovou rozmanitostí. Lepší počasí na nás již čekalo v prvním
víkendovém klání Moravskoslezského poháru, které se
uskutečnilo na půdě dvou týmů ostravských dobrovolných hasičů
v Ostravě - Heřmanicích . Zde jsme se postavily na pomyslnou
bednu vítězů a odnesly si v nabité konkurenci 3. místo.
Začátek sezóny se vyvíjel slibně, na počáteční úspěchy
se nám podařilo navázat například v Milostovicích, kde jsme
dokonce srazily první terč v čase 18,73 s a na soutěžní trati v
Chlebičově jsme si pak vylepšily osobní rekord. Z „Hněvošického
pahorku“ jsme si pak odvezly pohár za 2. místo, přestože silný
déšť místním hasičům podmáčel celou trať a soutěž tak místy
připomínala spíše bahenní zápasy, jsme to zvládly na výbornou. Moravskoslezský pohár spojený s Extraligou ČR v požárním útoku v
Neplachovicích nám připravil milé překvapení v podobě 2. místa v MSP a 5. místa v celorepublikové Extralize, k tomu jsme mohly
oslavovat vylepšení osobního maxima, 19, 29 s.
To vše nám však stačilo v celkovém umístění v
MSP na 5. pozici ze 17-ti ženských kolektivů. Kromě
MSP jsme absolvovaly i několik soutěží Opavské ligy a
také nechyběly starty na pohárových soutěžích. Loňský
rok nám přinesl mnoho krásných úspěchů, mezi ně
rozhodně řadíme 1. místo v soutěži Odborné rady
velitelů. Avšak potkaly jsme se i s mnoha nezdary.
Komplikací byla zranění v průběhu sezóny s následnou
absencí důležitých členek týmu a problém představuje i
zastaralejší nářadí oproti jiným družstvům. Ke konci
musí ještě za celé družstvo žen z Jamnice zaznít jeden
velký dík Aleši Gattnerovi, odjezdil s námi většinu
soutěží a častokrát přispěl svými věcnými připomínkami
k lepším výkonům družstva. Snad ten následující rok
bude aspoň tak úspěšný jako ten loňský, s netrpělivostí očekáváme první květnový den, abychom se na hlavnickém hřišti znovu po
roce přivítali se všemi přáteli hasičského sportu.
Eva Kramná
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BENJAMÍNCI SE „SOUSTŘEDILI“
Vše hlavní, co se týče činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol Stěbořice, již výše popsal předseda TJ p. Bořivoj
Wolf. Přesto mi dovolte, abych upozornil na jednu vydařenou akci. Poprvé v historii Sokola se totiž povedlo uspořádat
soustředění pro naše nejmenší – Minižáky. To proběhlo
v termínu 13. až 15.3. v Areálu dobré pohody v Žimrovicích.
Pod vedením trenérů a třech asistentů si
soustředění užilo 16 dětí ve věku od 5 do 10 let. Pro mnohé z nich to bylo
vůbec první, i když krátké, odloučení od rodiny a proto i očekávání byla
různá. Vše však nakonec dobře dopadlo a většina z nich by na soustředění
zůstala určitě o pár dnů déle.
Hlavní náplní
byl každodenní třífázový
trénink zaměřený na
kondici, ale také na
fotbalové umění. V době
osobního volna to byly především společenské hry. Dále byly sehrány tři přátelská
utkání, a to s SFC Opava, Hradcem nad Moravicí a Raduní. Jak je z výčtu patrné, o
program dětí bylo po celou dobu soustředění plně postaráno. Proto byli také malí
fotbalisté, ale i trenéři, s úrovní soustředění moc spokojeni a pokud finance dovolí,
chtěli by toto soustředění opět zopakovat. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
Romanu Polovi, Zdeňce Kašíkové a Kateřině Kramné za pomoc s těmi nejmenšími.
S přáním dalších fotbalových úspěchů,
Jarek Kramný a Kamil Král, trenéři minižáků

P R O PŘ Í Z N I VC E P O ŽÁ R N Í H O S PO R T U
Okrsková postupová soutěž v požárním sportu, kategorie muži do 35 let, muži nad 35 let, ženy, proběhne v sobotu 15.5. v hasičském
areálu nad základní školou v Mladecku. Začátek 8,30 hod. ráno. Disciplína požární útok a běh 100m s překážkami. Vítězové kategorií
(kromě mužů nad 35 let), postupují do okresního kola.
Rozlosování okolní žákovské ligy v požárním sportu pro jaro 2010, začátky soutěží vždy v 17h, kategorie mladší a starší žáci :
7.5. Jamnice - na novém závodišti pro požární sport, na konci Jamnice směr Vlaštovičky
14.5. Slavkov - hřiště u základní školy
21.5. Hlavnice - u fotbalového hřiště
28.5. Dolní Životice - na fotbalovém hřišti
4.6. Mladecko - areál nad základní školou
18.6. Litultovice - u fotbalového hřiště
Dění na Březové 2010 :
7.5. připomínka osvobození osady a konce 2. světové války, táborový oheň, lampiónový průvod, pořádá SDH Březová
3.7. letní diskotéka pro všechny - areál hasičské zbrojnice, 20 h večer, pořádá SDH Březová
24.7. Benátská noc - areál hasičské zbrojnice , 20 h večer, pořádá SDH Březová
25.7. hasičská zahradní slavnost, od 14h odpoledne, pořádá SDH Březová o tomto hasičském víkendu na Březové ( 24.-25.7.), bude
hasičská soutěž o ceny v požárním útoku se stroji PS 8 ( kategorie muži, ženy )
31.7. Benátská noc včelařů - areál hasičské zbrojnice, pořádá Spolek včelařů
7.8. setkání osad, obcí a měst se společným názvem Březová-Brezová , místo konání a pořadatel Březová u Vítkova, od rána
fotbalový turnaj, hasičská soutěž, večer taneční zábava pro všechny, obec Stěbořice bude reprezentovat hasičské družstvo z Březové
Petr Wirkotsch

50. VÝROČÍ ŠKOLY
Základní škola ve Stěbořicích v letošním roce oslaví již 50. výročí. Pracovníci školy chystají na sobotu 22. května 2010
důstojné oslavy. Škola bude od 10 do 18 hodin otevřena pro veřejnost, v učebnách budou nachystány výstavy a prezentace. Ve 13
hodin se uskuteční průvod obcí Stěbořice, následovat bude slavnostní zahájení ve 14 hodin. Od 15 hodin bude připraveno kulturní
vystoupení žáků školy. Každý návštěvník si odnese nejen dobrou náladu a pěknou vzpomínku, ale i drobný dárek, děti také balónky s
héliem, žáci trika s logem školy. Pro všechny bude připraveno pohoštění, k dispozici bude skákací hrad a pro dobrou náladu zahraje
cimbálovka. Srdečně zveme všechny bývalé i současné zaměstnance a absolventy školy, budoucí žáčky, rodiče a přátele školy.
Mgr. Iveta Moravcová
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RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PŘIPRAVIL DALŠÍ MLADÉ RYBÁŘE
Pondělí 12.4.2010 bylo cílovou páskou pro chlapce ze Stěbořického rybářského kroužku. Už od září pravidelně docházeli do
učebny na OÚ Stěbořice, aby se tady naučili rozpoznávat naše ryby, znát dobu hájení ryb, zákonné míry ryb, základy správného
rybolovu a spoustu dalších věcí. Ono pondělí končil jejich kurz
závěrečnou zkouškou. Zkouška se skládala s ústního prozkoušení
hlavním vedoucím kroužku za MOČRS Radkem Sobotíkem a
písemným testem s jejich
vedoucím Petrem Sabo. Na
všech čtyřech nováčcích
Adamu Glocmanovi, Matěji
Kupkovi, Martinovi Radkovi, a
Jakubovi Premusovi byla od
začátku
vidět
značná
nervozita a ještě v učebně si
pročítali
rybářský
řád.
Zkouška začala ústní částí,
kterou chlapci bez větších
problému zvládli. Více se však zapotili nad testem z rybářského zákona a znalostech o
rybách. Po vyhodnocení zkoušky nervozitu vystřídala upřímná radost. Protože se všichni
dobře připravili, zkouškou prošli úspěšně a stali se právoplatnými rybáři. Kromě nováčků si
testem prošli i chlapci, kteří chodí do kroužku už několik let a již rybáři jsou. Pro ně byl tento
test pouze připomenutím toho, co už znají a v praxi používají.
Rybářský kroužek ve Stěbořicích začíná vždy v září a končí na přelomu března a
dubna. Přihlásit se můžou holky a kluci ve věku 6-16let. Kroužek je každé pondělí od 16.00 hod. do 17.00 hod.. Teoretická část se
vyučuje v učebně na OÚ Stěbořice a praktická na přehradě v Novém Dvoře. Kroužek pořádá letní rybářské výlety na Slezskou Hartu a
stará se o údržbu Novodvorské přehrady.
Petr Sabo

NOVODVORSKÁ PŘEHRADA ŽIJE
Novodvorská přehrada se probudila po
zimním spánku do sezóny plné změn. Správou
přehradní nádrže byli Radou obce pověřeni dva noví
porybní, a to Radek Sobotík a Petr Sabo, který
úspěšně vede rybářský kroužek. Rybářská mládež se
tak může plně zapojit do chodu přehradní nádrže,
a to nejen úklidem břehových prostorů. Po nástupu
do funkcí se oba ihned ujali svých povinností a to
nejen dohledem nad dodržováním správného
rybolovu, ale hlavně péčí o ryby. V sobotu 10.4.2010
vypustili do přehrady tunu kaprů a 20 ks štik. S tímto
navýšením osádky ryb je samozřejmě spojené i
pravidelné přikrmování ryb a kontrola jejich
zdravotního stavu.
Během následujících let bude tento revír doplněn o několik nových druhů ryb tak, aby našel oblibu u všech rybářů a nejen
těch, kteří loví kaprovité ryby. Dále se v průběhu tohoto roku na přehradě uskuteční závody dětí s rybářských kroužků celého okresu.
Revír novodvorská přehrada je atraktivní svým krásný prostředím, bohatou rybí osádkou a proto Vás na přehradu srdečně zveme.

VÍŤA SE LOUČÍ
Vážení občané,
jak si mnozí z vás všimli, máme nového starostu, Libora Volfa. Ke změně došlo z toho důvodu, že můj zdravotní stav
neumožňoval řádné plnění funkce starosty, a tak jsem se, po poradě se členy obecního zastupitelstva, rozhodl předat řízení obce
jinému členu OZ. Učinil jsem tak proto, že bylo v běhu hodně rozpracovaných projektů, které vyžadují neustálou přítomnost schopného
manažera a nebylo by dobré se v případě nezdaru vymlouvat na můj zdravotní stav. Samozřejmě se snažím novému starostovi
pomoci radou i prací a tak věřím, že vše zvládá ke spokojenosti vás všech.
Přeji jemu i vám všem pevné zdraví a spokojenost s prací členů zastupitelstva. Děkuji všem jeho členům a pracovníkům
obecního úřadu za spolupráci na projektech a akcích, které se v našich obcích za poslední 3 roky realizovaly.
Vít Kostera
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