MYSLIVCI VE STĚBOŘICÍCH
Sdružení myslivců s názvem „Soseň“ čítalo roku 2008 celkem 42 členů, které řídil předseda sdružení pan Jaroslav Řičický a
celková rozloha honitby byla necelých 2312 hektarů. Myslivecký rok začal dubnovým svodem loveckých psů na okresní úrovni. Rok
pokračoval veřejnou střeleckou soutěží, konanou na konci téhož měsíce. Velice vydařenou akcí se stal červnový Myslivecký den se
střeleckými soutěžemi o hodnotné ceny, hudbou, mysliveckou kuchyní a dalšími atrakcemi. Velký ekonomický efekt přinesla sdružení
reklamní akce pro firmy Opall – Agri a S – Profit. V podzimním čase sdružení uspořádalo společný hon na kachny a následnou
střeleckou soutěž o ceny, následovaly dva hony na drobnou zvěř. Při jednom z nich se zrodil historický úspěch v podobě šesti
ulovených kusů černé zvěře. V zimním období byla myslivecká činnost zaměřena na ochranu a přikrmování zvěře a pomoc překonat
zvěři toto nelehké období. Z aktivity členů úseku Jezdkovice byla připravena v místní kapli „Hubertská mše svatá“, která proběhla
velice důstojně. Myslivecká výzdoba prostor kaple, myslivci ve stejnokrojích a účast trubačů pozvedly atmosféru tohoto slavnostního
dne.
V areálu střelnice se našim myslivcům podařilo splnit daný cíl a tím bylo úspěšné pořádání společenských akcí, jejich
organizační zajištění a konečný ekonomický výsledek. Zde je nutno vyzvednout práci pana Raidy, Prdy a Lešínského, na kterých leží
hlavní organizační starost o využití tohoto areálu. Dařila se také spolupráce s okolními sdruženími, které využívají prostory střelnice ke
svým akcím. Využití střelnice našimi členy a individuálně pistoláři nebo pro nastřelování kulových zbraní se stalo samozřejmostí.
Jaroslav Řičický, předseda MS

ŽÁKOVSKÁ LIGA OKRSKU MLADECKO V POŽÁRNÍM SPORTU SKONČILA
V pátek 18.9. se naposledy v tomto roce utkali mladí hasiči v disciplíně požární útok. Ve Zlatníkách, za účasti devatenácti
družstev, tak posledním kolem skončila okolní žákovská liga roku 2009. Smyslem ligy, založené ještě před rokem 2000, je seznámit
děti s požární prevencí a požárním sportem. Děti od 6 let tak poznávají nejen nářadí, disciplíny a soutěže v požárním sportu, ale
jednotlivé sbory s nimi jezdí na výlety, stanování nebo pro kolektivy mladých hasičů pořádají různé místní akce. Mladý hasič se učí
týmové spolupráci a nabývá zkušenosti. Ty pak většina využije v budoucnu, dovršením patnácti let, kdy přestoupí do družstva mužů či
žen. Takto znalý a zkušený závodník je perfektní posilou pro požární sport, kde v dnešní náročné podobě rozhodují setiny sekundy.
Protože myšlenka této ligy vznikla v okrsku Mladecko, pod který
patří i Nový Dvůr, Březová a Jamnice, nese liga název okrsku. Soutěží se
ve dvou kategoriích a pouze v disciplíně požární útok na čas. Mladší žáci
( 6-11 let ) a starší žáci (12-15 let ). Soutěžní den je vždy pátek v 17hodin
odpoledne. Každá soutěž je samostatně oceněna pořádajícím sborem.
Dle pořadí se přidělují body, které po poslední soutěži určí celkové vítěze
sezóny a ten získává putovní pohár. Nejvíce bodů, v kategorii mladších
žáků, nasbíral letos první tým z Milostovic, kterému celý rok zdatně
sekundovaly druhé Litultovice. Milostovice I dokonce třikrát během roku
předvedly mistrovský čas pod 22 sekund. Potvrdily tak, že právem vyhráli
i Okresní ligu mládeže 2008/2009, což je mnohem náročnější soutěž.
Milostovice I tak převzaly putovní pohár od Jamnice, která zvítězila v
loňském roce. Také kategorie starších žáků byla do poslední soutěže
stále otevřená. Litultovice, které po skvělé jarní části, dvakrát na podzim
neuspěly, odsunula na druhé místo Hlavnice. Ta naopak zabrala v
podzimní části, kdy se bezchybnými výkony propracovala k celkovému prvnímu místu. Loňský vítěz Březová nakonec předal putovní
pohár Hlavnici, která jej získala poprvé. Boj o třetí místo spolu svedly hned čtyři týmy. Březová, Milostovice, Zlatníky a Slavkov, který
nakonec zaběhl z těchto čtyř nejrychleji. Pro zajímavost, jediným vlastníkem putovního poháru je Jamnice, když v letech 2004-2007
starší žáci vyhrávali téměř každou soutěž.
Poslední dvě kola startovala i mimo soutěž přípravka Zlatník. To jsou děti mladší šesti let. Sledovat úsilí dětiček, které pod
přilbou mnohdy nejsou ani vidět a přece roztáhnou hadice a sestříknou terče, je opravdový zážitek. A těch jistě bude mnoho i v příštím
roce na některé ze soutěží v Březové, Jamnici, Milostovicích, Zlatníkách, Sosnové, Hlavnici, Litultovicích, Dolních Životicích, Slavkově
nebo Mladecku.
Článek připravil vedoucí ligy 2008,2009 , trenér starších žáků a starosta SDH Březová - Wirkotsch Petr
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NOVODVORSKÝ VODNÍK
„Brekekekeke“, ozvalo se v neděli 9. srpna na přehradě v Novém Dvoře. A nebyl to jen prázdný a nikým neposlouchaný zvuk.
Vždyť po dvou letech si zde opět dali dostaveníčko architekti a stavitelé netradičních plavidel.
A že se bylo na co koukat! Plovoucí postel s
nebesy, televizí a peřinami, známý jamajský bob alias Kokosy na vodě, Montyjack a Gridžitka ze
známého dětského seriálu Rychlá rota, mohutný a
nádherně provedený Titanic v celé své před-potopní
kráse i včetně plovoucí ledové kry, vodní policie s
funkčními vodními děly nekompromisně kropícími
pištící a uhýbající diváky, obrovský plovoucí trus s
poletujícími ovády a mouchami pronásledovanými
deratizérem a mnoho dalších nápaditých plavidel.
Hlavní cenu JAWA 50 ccm, sestávající z hadrového
panáka JArdy WAsermana a padesáti Kubíků
(dětských nápojů), získala osádka plovoucího
šlapacího dvojkola, ve složení Luboš Kremser a Petr Janošek, účastnící se pod
názvem „Revmatici na vyjížďce“. Skvělou kulisu pak tvořilo několik stovek
spokojených diváků, kteří díky množství stánků s občerstvením netrpěli hladem ani
žízní.

Počasí vyšlo jako na objednávku, vládla super
nálada a tak nezbývá, než jen poděkovat Obecnímu
úřadu ve Stěbořicích za skvělou organizaci, firmám ABEL
Computer, s.r.o, ReSpol Hlavnice, s.r.o, Armatury KLAD, s.r.o a PEKÁRNA KRÁL, s.r.o. za sponzorské příspěvky.
Všem zúčastněným je třeba vzdát hold za nápady, odvahu a píli při sestavování prapodivných plavidel a konečně
je třeba také poděkovat i všem divákům za vytvoření bezva atmosféry.
Takže: „Brekekekeke“ a napřesrok zase na přehradě se na všechny těší
Váš, Novodvorský vodník

NABITÝ PROGRAM TJ SOKOL
Doba dovolených a prázdnin skončila a začaly mistrovské zápasy fotbalistů. V sezóně 2009-2010 startuje
družstvo mužů (krajská soutěž 1.B tř.), dorostenci (Okresní přebor) a MINI žáci (Okresní soutěž). Pro nedostatek hráčů
nemohlo být pro tuto sezónu do soutěže přihlášeno družstvo starších žáků, což zamrzí.
Soutěže se teprve rozebíhají a naši muži mají
výsledky „jako počasí“! Aktualně jsou na nelichotivém
10. místě tabulky s osmi body za dvě vítězství, dvě remízy a tři prohry. O
co míň se daří mužům, o to větší radost nám dělají dorostenci! Po
odchodu 7 hráčů z mužstva (věkový limit) byly obavy, že budeme
zaostávat za ostatními družstvy okresu. Opak je pravdou! Ze šesti
odehraných kol získali za 5 vítězství 15 bodů a aktuálně zaujímají čvtrtou
příčku. Mužstvo se hodně doplnilo letošními staršími žáky a pod vedením
trenérů Romana Kokoška a Romana Otipky hrají velmi dobře. MINI žáci
pod vedením Jaromíra Kramného a Kamila Krále také podávají velmi
dobré výkony. V silné konkurenci třinácti mužstev aktuálně obsazují
šestou pozici za tři vítězství, dvě remízy a dvě prohry.
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Na tenisových kurtech se celosezónně hraje přebor oddílu v mužských čtyřhrách. V srpnu organizovali manželé Solničtí turnaj
„manželských a jinak zpřátelených dvojic“ ve čtyřhře. Z devítí párů si nakonec odnesli vítězství Bára Hassová a Kamil Janetzký. Stejní
organizátoři v září uspořádali turnaj žen ve dvouhrách. Při účasti 6 žen zvítězila Bára Hassová, která ve finálovém utkání porazila v
neuvěřitelném průběhu utkání Alenu Královou 2:1, po setech 7:6, 6:7 a 7:6!
Největší akci letošního roku však Sokol pořádal 27. června 2009, a to oslavu „90 let“ od založení TJ Sokol Stěbořice. Po
náročných přípravách proběhla oslava, kdy v programu odpoledne koncertovala dechová hudba „Šidleňanka“" z Milotic u Kyjova, hrál
se přátelský zápas Stěbořice – SFC Opava (výsledek 5:14 nebyl vůbec důležitý) a utkání MINI žáků Stěbořice - SFC Opava, které
však nebylo pro obrovský liják dohráno. Ještě před fotbalovými utkáními zpestřilo odpoledne vystoupení mažoretek jednoty Orla a
individuální vystoupení mažoretek Lucky Kremserové, Hanky Schromové a Verči Šimkovské, za což jím patří vřelý dík.
V průběhu oslav byli vyznamenáni OS
ČSTV Opava tři „nestoři“ Sokola. Pánové Jaroslav
Novák, Václav Solnický a Bořivoj Wolf. I přes
„nelidské počasí“ přišlo na akci hodně příznivců
Sokola Stěbořice, kteří byli pohoštěni bohatou
nabídkou výrobků i pití. Večer pak vyhrávaly dvě
hudby do pozdních ranních hodin.
Myslím si, že oslavy proběhly i přes krajně
nepřiznivé počasí velmi důstojně! Touto cestou chci
také poděkovat naším sponzorům, kteří přispěli na
financování oslav. Jsou to firmy: Armatury KLAD
Opava, Pekárna Král Opava, VOD Stěbořice či
Horský pramen. Respol Hlavnice nám osvítila areál, firma Milana Weisze vyrobila masné výrobky a školní jídelna pod vedením
p. Morysové uvařila večeře i jiné pochutiny. Poděkování patří také všem naším členům, kteří se podíleli na organizaci a také
prodejcům ve stáncích.
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice

ORELSKÝ TÁBOR 2009 – VENDRYNĚ (U TŘINCE) 25.7. -2.8.
Každoročně je na přelomu července a srpna pořádán Orlem Stěbořice Orelský tábor. Mnozí z Vás
si jistě vzpomenou na článek z minulého roku o tomto táboře pohledem rodičů zúčastněných dětí. Já se
Vám nyní pokusím přiblížit události z pohledu kapitána-vedoucího týmu.
Tým tvoří kapitán, kapitánka a 6-7 dětí. Letos bylo o jeden tým více (celkem 6 ), protože se zvýšil i počet
přihlášených dětí. Ten již přesáhl 50 členů. Personál pak tvoří hlavní vedoucí, 2 pomocní vedoucí, zdravotník, 2 kuchařky a 2 lidé
starající se o technický chod tábora.
Jako každý byl i ten letošní perfektně připravený. Oproti
minulému létu však přece jen došlo k několika změnám. Byla zavedena
kronika tábora, návštěvy byly usměrněny do jednoho dne (středa
27.7.), ale také se kompletně změnilo vedení tábora. Proto bych i
prostřednictvím tohoto článku chtěl všem současným i minulým
vedoucím poděkovat za dlouholetou přípravu táborů. Zvláště pak Marii
Řehulkové za léta minulá a Aleši Šimonovi, který se plný elánu a chuti
chopil štafety úspěšného pokračování tábora.
Každý Orelský tábor je a byl v nějakém „duchu“. Tento se pojil
s napínavým příběhem zbojníka ze Sharewoodského lesa - Robinem
Hoodem. Od tohoto tábornického „ducha“ se poté odvíjí celý tábor příběh, postavy, hry, ale také názvy týmu, které si musíme vymyslet.
Určitě bych o tomto nevšedním táboře popsal celý zpravodaj, ale to
bohužel nemohu :-). Proto zmíním jen ty hry, které měly u dětí největší
odezvu. Jako každoročně proběhla stezka odvahy (tady se děti naučily
překonávat svůj strach ze tmy a tajuplného neznáma), spaní pod širým nebem
(zde zase odpor k hmyzu a ranní rose), celodenní výšlap (únava), divadlo
(ostych), sportovní den (lenošení) a další hry, bez kterých by si někteří táborníci
správný tábor už nedovedli představit. Bylo ale také mnoho her nových. Největší
úspěch slavilo například vysazení kapitánů a kapitánek na neznámém území jen
s baterkou, mapou a úkolem dostat se zpět do tábora, „žebrání“ dětí po vesnici
o jídlo nebo také „dopoledne mlčení“. Nikdy bych neřekl, že se dá přimět asi
padesát neustále řádících dětí, aby na pár hodin ztichli. Ale věřte nebo ne, kvůli
bodům pro svůj tým udělali vše :-) Tuto činnost si pak pochvalovali především
vedoucí tábora, pro které toto dopoledne bylo pohlazením nejen na duši, ale
také hlavně na hlasivkách a sluchu :-) Předposlední den dokonce přijeli páni ze

(3)

sportovní lukostřelby Opava a učili děti správnému zacházení s lukem. Také trpělivě odpovídali na četné dotazy. I pro nás starší bylo
téměř všechno novinkou.
Důležitou součástí tábora je samozřejmě stravování. A to bylo doslova královské. Možná by se mnozí z Vás divili, kolik jsou
Vaše děti schopny sníst. Ale nebojte se, na úkor ostatních to rozhodně nebylo. Dostalo se na všechny, a kdo chtěl, mohl si i několikrát
přidat. Pokud vyjímečně někomu něco nechutnalo, naše hodné paní kuchařky měly vždy nějaké eso v troubě :-)
Už teď se těším na příští rok!
Tomáš Grosser

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ OTEVŘENO
Nové víceúčelové hřiště bylo vybudováno v prostoru bývalého hřiště za Základní školou ve Stěbořicích. Náklad na výstavbu
činil cca. 2,5 mil. Kč, přičemž 91,5% z ceny bude hrazeno dotačními prostředky z Regionálního operačního programu.
Neoficiální otevření hřiště proběhlo 2.8.2009, kdy byl
sehrán turnaj neregistrovaných hráčů (4+1) v malé kopané.
Po úvodním slovu starosty byl turnaj zahájen vystoupením
tanečního uskupení holek Petlachových s varietním číslem
„Černé kočky“. Vlastního turnaje se zúčastnilo pět mužstev
s vyšším či nižším věkovým průměrem. I když se nehrálo
o „zlaté trenýrky“, zápal do hry byl i přes úmorné vedro
mimořádný, o čemž svědčí i dvojitá fraktura horní končetiny
jednoho z naších zastupitelů :o( . Pro nejmenší děti byla
připravená soutěž ve střelbě na koš se sladkou odměnou.
O občerstvení účastníků turnaje, ale i přihlížejících, se starala
narychlo vybudovaná pobočka hospůdky „V ofsajdu“. Po
urputných bojích nakonec s vavříny vítězství odešlo družstvo
St. Roma, které bylo odměněno, mimo věcných cen,
exhibičním utkáním proti ženám :o).
Prvním říjnem letošního roku pak bylo Víceúčelové hřiště uvedeno do provozu oficiálně. Omlouváme se za toto zpoždění, ale
z důvodů probíhající rekonstrukce Základní školy (elektroinstalace a střecha) nebylo možné hřiště pro veřejnost zprovoznit dříve.
Provoz hřiště se bude řídit provozním řádem, který bude umístněn ve vývěsce pověšené na fotbalových kabinách TJ Sokol
Stěbořice. Zde jsou některé odstavce provozního řádu:
• Denní provoz víceúčelového hřiště : dny školního vyučování od 8 do 16 hod. (ZŠ a MŠ), dny školního vyučování od 16 do 21 hod. a
dny pracovního volna a v období školních prázdnin od 9 do 21 hod. (veřejnost). Vstup na hřiště je povolen pouze v teniskách.

• Rezervace termínu se provádějí zápisem do rezervačních archů, které budou vyvěšeny na vývěsce na kabinách TJ Sokol vždy
1 týden dopředu. Klíček od vývěsky bude k dispozici v hospůdce „V ofsajdu“.
• Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu.
• Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem.
Pokud tak neučiní, nebudou od tohoto objednatele přijímány další rezervace termínů.
• Pokud objednatel nenastoupí na hřiště v daném termínu, nejpozději do 15 min. od začátku rezervace, stává se termín rezervace
neplatný a hřiště může použít kterýkoliv další zájemce.
• Vstup na víceúčelové hřiště je povolen pouze vchodem v zadní části areálu školu (u hospůdky „V ofsajdu“). Je zakázáno přelézat
ploty a zamčené vchody kolem areálu školy!

Více najde ve vývěsce Víceúčelového hřiště, popř. na webových stránka obce. Přeju všem mnoho krásných zážitků na novém
sportovišti.
Tomáš Kramný

„ B A R A N D O V“ D Ě K U J E O B C I
Letos na jaře proběhla oprava, resp. nová výstavba místní komunikace v některých částech naší obce. Ráda bych tímto
jménem svým i svých spokojených spoluobčanů PODĚKOVALA za cestu „na našem Barandově“, která je provedena nejen krásně, ale
i dobře a funkčně. Za to Vám patří velký dík.
Anna Šimonová

ŠKOLSKÁ RADA OZNAMUJE
Vážení rodiče žáků ZŠ Stěbořice, milí žáci,
máte podněty, nové návrhy či připomínky k činnosti základní školy? Sdělte je školské radě na adresu srsteb@seznam.cz. Školská
rada v novém složení obnovila svou činnost v květnu 2009. Tvoří ji dva zástupci z řad rodičů, dva z řad učitelů a dva členové jsou
zástupci Obce Stěbořice. Co je náplní práce školské rady? Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla
pro hodnocení výsledů vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy
České školní inspekce, projednává návrh rozpočtu či podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající
státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. V zájmu nás všech je nejen kvalitní výuka ve škole, ale také příjemné
prostředí a podmínky pro dobrou výchovu každého žáka k zodpovědnému přístupu k životu.
Miroslava Šmalcová, předsedkyně školské rady
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