PODZIM 2011

Pestrý den TJ Sokol Stěbořice

Po hravém odpolední následovala zábava pro ročníky starší,
a to ve formě diskotéky, kterou řídil neomylný „DJ OMYL“.
I přes chladné počasí přilákala kvalitní reprodukce cca 150 místních, ale také 15 zahraničních hostů, když k nám dorazila delegace
zástupců „Místních akčních skupin“ s různých části Evropy. Dle
pozdějších ohlasů jsme venkov České republiky reprezentovali na
jedničku.
Ku prospěchu celé akce byly také velkoprostorové stany,
prodejní stánky i mobilní pódium, které jsme na této akci stavěli
vůbec poprvé. Přes den se osvědčily jako kryt proti dešti a slunci.
V nočních hodinách částečně zabránily chladu. Dotace na nákup
tohoto vybavení šla právě přes evropské peníze Místních akčních
skupin, v našem případě přes MAS Opavsko. Závěrem mi dovolte
jménem hlavního organizátora Jarka Kramného a jeho manželky
poděkovat všem aktivním členům a rodičům, kteří se starali
o bezproblémový chod celé akce, a to jak prodejem občerstvení ve
stáncích, tak také při stavění či rozebíraní stanů a mnoha dalších
činnostech s touto akcí souvisejících. Věřím, že další ročník bude
stejně úspěšný, ne-li úspěšnější, než ten letošní.

Dne 25. 6. 2011 bylo v areálu TJ SOKOL Stěbořice
po celý den pěkně živo. Nejprve se od brzkých ranních hodin konal premiérový ročník turnaje našich mladých fotbalových nadějí, který dále poběží pod názvem turnaj „O pohár
starosty obce“. Turnaje se zúčastnily čtyři družstva žáků a čtyři
družstva minižáků. Za proměnlivého počasí bylo sehráno celkově
12 utkání, když si pohár starosty obce odneslo v kategorii žákovské
družstvo z Háje ve Slezsku a v kategorii mini žáků pak družstvo
Hradce nad Moravicí.
Obě naše mužstva se shodně
umístila na stříbrné příčce.
S prázdnou však neodešel
žádný
účastník.
Ostatní
družstva si taktéž odvezla pohár (i když menších rozměrů)
a hromadu věcných cen. Pro
všechny účastníky byl zajištěn
pitný režim a také oběd „na
vysoké úrovni“, který se podával ve školní jídelně, a který všichni
účastníci velice chválili.
Po vyhlášení výsledků pak následovalo dětské odpoledne,
kde si mohly zasoutěžit i nejmenší děti. Odměnou jim pak byly
sladkosti, omalovánky a další věcné ceny sponzorů, které sehnali rodiče našich žáků, resp. minižáků. Zamrzí tak pouze menší
účast místních rodičů a dětí, což se však u příštích ročníků určitě
změní!

Za TJ Sokol Stěbořice
Tomáš Kramný

Milé maminky, milí tatínkové!
Už dávno je pryč čas prázdnin, lenošení a zábavy… Začal
měsíc září a s ním se pro některé z Vašich dětí otevřela zcela nová
etapa života. Tato nová etapa - vstup do mateřské školy, je náročná
nejen pro Vaše děti, ale také pro Vás. Vaše ratolesti čeká v příštích
měsících a letech velká spousta nových dovedností a návyků, ale
také mnoho zážitků, zábavy a nových kamarádů. Jak to zvládnou,
ukáže čas…
Pro nás dospělé to znamená obrnit se láskou, trpělivostí a ochotou věnovat svůj čas těm, na kterých nám nejvíc záleží – našim
dětem.
Nové životní etapy se neotevírají jen dětem, ale také dospělým.
Nová práce, spousta nových tváří, dojmy a pocity, to vše potkalo
i mě, na začátku školního roku, když jsem nastoupila do Vaší
školky. Každý začátek je těžký, avšak věřím, že společným úsilím
zvládneme překonat mnohé…
Přála bych si, aby odhodlání, že uděláte maximum pro spokojenost a úspěšnost Vašich ratolestí, Vám vydrželo dlouho a nám,
které s nimi prožíváme několik hodin denně přeji, aby se splnilo
naše přání vychovávat a vzdělávat samé báječné dětičky.
Bc. Miroslava Stonišová
ředitelka mateřské školy


Základní škola Stěbořice
ZŠ přivítala po prázdninách ve svých prostorách 225 žáků spolu s 20-ti pedagogickými pracovníky a 6-ti správními zaměstnanci.
Speciálního uvítání se dostalo 34 žáčkům prvních tříd, kteří do školy dorazili spolu se svými rodiči a sourozenci. Zde byli přivítáni
pedagogickým sborem a p. starostou. Děti dostaly šerpu „Prvňáček ZŠ Stěbořice“ a poté byly svými staršími spolužáky 9. ročníku
uvedeni do tříd.
Školní rok 2011/2012 přináší našim žákům spoustu novinek. Koncem minulého šk. roku jsme se rozloučili s dlouholetou pracovnicí
p. Jitkou Krmáškovou, která odešla do důchodu a Mgr. Petrou Řičickou. Začátkem roku jsme přivítali učitelky prvních tříd Mgr. Evu
Cenkovou a Mgr. Lenku Szturcovou, do školní družiny nového vychovatele Bc. Marka Vinárka.
Žáci mohou užívat nová WC ve šk. družině a u šk. jídelny, čímž byla dokončena rekonstrukce všech soc. zařízení školy. Rekonstruovali jsme také podlahové krytiny ve třech třídách, dovybavili jsme všechny třídy novým, výškově nastavitelným šk.
nábytkem, ve všech učebnách školy jsme rozvedli internet, ve dvou třídách nainstalovali interaktivní tabule, dovybavili třídy koberci
a vymalovali.
Nezbývá než popřát našim dětem, aby se jim ve škole líbilo, dobře studovalo a všichni se do ní rádi vraceli.
Mgr. Iveta Moravcová, ředitelka ZŠ

Mladí hasiči v Jamnici
Dítě: „Mamí, kde mám to tričko od dresu, nemůžu to najít. Batůžek s náhradním oblečením už mám sbalený, i druhé tenisky,
neboj.“
Maminka: „Tričko máš i s tepláky v druhém šuplíku, jako vždy. Tak ať vám to bobře dopadne!!! Budu na vás myslet.“
Tak nějak vypadá začátek pátečního odpoledne mladého hasiče z Jamnice, který se už těší na soutež v požárním útoku žáků. Děti se
sejdou se svými vedoucími u kontejneru, kam dorazí také hasičská Avie. Za hlasitého štěbetání pomohou naložit hadice, koš, rozdělovač,
proudnice, savice… „ …a ještě mazání, kam jste ho zase dali?“ „ máme gumové podložky pod savice?“ Když je vše naloženo, děti si podle čísel rozdělí krásné nové bleděmodré dresy, podle kterých v poslední době každý na první pohled pozná člena jamnických Šmoulů,
jak si říkají mladí hasiči v naší obci. A může se vyrazit.
Každý začátek nové sezóny je tak trochu sázka do loterie. Bude vůbec dost dětí? Jak jim půjdou nové dovednosti, které si musí
osvojit, aby celý kolektiv co nejlépe požární útok podle pravidel provedl? V SDH Jamnice jsme moc rádi, že se většinou setkáváme
s podporou a pochopením rodičů soutěžících dětí. Daří se nám zapojovat do kolektivu nejen místní děti, ale také děti, které se nedávno
do Jamnice přistěhovaly. Jedna z krás hasičského sportu je ta, že každé dítě, které jen trochu chce a snaží se, si své uplatnění najde. Rádi
mezi sebou kdykoli přivítáme nové členy, kteří by nám chtěli pomoci posílit soutěžní družstva žáků.
Obě družstva žáků, mladší do 11-ti let a starší od 11-ti do 15-ti let, se pravidelně zúčastňují soutěží v rámci Ligy mladického okrsku.
V obou kategoriích soutěží okolo deseti družstev. Zatímco mladší žáci, jejichž omlazený nový kolektiv se teprve sžívá, tvrdě bojují
mezi konkurencí o prosazení, starším žákům se opravdu daří. Po
úspěšné polovině loňské sezóny, kdy se v celkové tabulce umístili za neporazitelnými Litultovicemi na druhém místě, dokazují
svými výkony, že teď je řada na nich. Dvě první místa a jedno třetí
v soutěžích podzimní části ligy to jen potvrzují.
„Vedeme tabulku, tak se musíme snažit, děcka, abychom
zaběhli co nejlíp, jasné?“
A my můžeme jen popřát dětem, aby se jim dařilo a bavilo je
cvičit, trénovat, sportovat, být spolu a něco dokázat – sobě i ostatním ve svém okolí.
Miroslava Hájková
vedoucí družstva dětí

TJ Sokol Stěbořice
Doba dovolených a prázdnin skončila a začaly mistrovské zápasy fotbalistů. Po nevydařeném závěru minulé sezóny družstva
mužů a sestupu z krajské soutěže I.B třídy (po 12-leté účasti) do okresního přeboru, jsme nevykročili do nové sezóny moc
šťastně. V prvním utkání okresního přeboru „doma“ proti Malým Hošticím, jsme v prvním poločase nasázeli soupeři tři branky
a nikdo nepochyboval o našem vítězství. Opak byl pravdou. Ve druhém poločase jsme s neúplným mužstvem inkasovali čtyři branky
a naše zcela zdecimované mužstvo prohrálo jasný zápas 3:4. Kdo neviděl, neuvěří. V dalším utkání, znovu „doma“, jsme jen přece
zdolali Bolatice „B“ a získali první 3 body v okresním přeboru. Naši mladí hráči poznali, že okresní přebor nebude žádnou procházkou růžovým sadem, a musí poctivě trénovat a hrát pod novým hlavním trenérem, Erichem Říčným, s maximálním úsilím. Mužstvu
pomáhají i někteří starší hráči, kteří se obětavě znovu zapojili do hry. Jsou to Ing. Tomáš Kramný, Martin Vrána, Pavel Černý, David
Richter i hrající trenér Erich Říčný. V současné době, po 6 odehraných zápasech máme 7 bodů (skóre 10:10) a jsme na 9. místě tabulky
okresního přeboru.
Dorostenci, po skončení 5 hráčů v mužstvu, se také dávají dohromady pomalu a zatím z 5 zápasů mají 6 bodů. Obsazují 8. místo
tabulky. Doufáme, že se výkony zlepší.


Tenisté, jak muži ,tak ženy, hrají soutěže družstev se střídavými
výsledky. Konečné pořadí v okresní soutěži bude známo až po
skončení všech zápasů. V červenci se odehrál turnaj „Manželských
a jinak zpřízněných párů“ ve smíšené čtyřhře. Šest párů soupeřilo
ve dvou skupinách a konečné pořadí bylo následující. Zvítězili
Barča Haasová se spoluhráčem Kamilem Janetzkým a druhé místo
vyválčili Maruška a Olin Bergerovi. Turnaj organizovali manželé
Šárka a Jarek Solničtí.
Rovnež turnaj mužů ve čtyřhře o titul Přeborníka tenisového
oddílu se blíží ke konci. Letos se přihlásilo rekordních 15 párů,
které byly rozdělěny do dvou skupin podle loňského umístění.
Skupinu „B“ již bez porážky vyhráli naší hosté Orli – Pavel Graca
a Patrik Martínek. Ve skupině „A“ už nemůžou být předstiženi
Jarek Solnický a Martin Zemek. Ještě bude organizován přebor
žen, jak ve dvouhře, tak i čtyřhře.
Naše ženy už také začínají obnovovat cvičení v tělocvičně ZŠ
a to každé pondělí a středu.
Oddíl Badmintonu po letní přestávce také zahajuje hraní
a přípravu na celou sezónu, která vyvrcholí dlouhodobým
přeborem až v jarních měsících.
Volejbalisté se během léta zůčastnili turnajů v Dolních
Životicích a posledně v Opavě.
Vážení spoluobčané, vidíte sami, že činnost TJ Sokola Stěbořice
je velmi činorodá a bohatá. Proto zavítejte na naše sportoviště,
ať už fotbalové zápasy, tenis nebo volejbal.

Starší žáci letos hrají už na celé hřiště (1+10). V prvním
nešťastném utkání „doma“ podlehli Těškovicím 3:4. Musí si
zvykat na velké hřiště a podstatně více běhat. Obsazují 3. místo
tabulky se 4 body.
Minižáci naopak pro malý počet hráčů v této kategorii hrají
jen v počtu 1+4 a první zápas se jim vydařil a na hřišti SFC Opava
remizovali 7:7. Po dvou zápasech jsou na 4. místě s 1 bodem.
Nejen mladí fotbalisté hrají své soutěže, ale i naši „veteráni“
znovu obuli kopačky a zůčastnili se v létě turnaje v Jakartovicích,
kde nehráli vůbec špatně a nakonec obsadili bronzové třetí místo.
Výborně reprezentovali Stěbořickou kopanou!

Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice

Novodvorský vodník

Já si však myslím, že vyhráli naprosto všichni. Všichni kdo
obětovali svůj čas a věnovali um a píli realizaci svých nápadů
i všichni kdo se přišli jen podívat. Vždyť život je nejen o práci, ale
i o zábavě. O práci nejen za peníze, ale i pro radost svou a druhých,
o potěšení ze vzájemného setkání lidí, kteří mají chuť k životu
a nebojí se život žít.
Velké poděkování pak patří všem organizátorům z řad
zaměstnanců Obecního úřadu ve Stěbořicích, členům Spolku
dobrovolných hasičů v Novém Dvoře, všem sponzorům i všem
Vám, kteří jste na přehradu přišli. Takže bádejte, vymýšlejte,
tvořte, občas se za mnou zastavte a napřesrok opět na shledanou
na dalším ročníku neckyády.
A jak říkají potápěči i my vodníci: „Vzhůru dolů!“

„Vážené dámy, vážení pánové, vážení stavitelé plavidel, vítám
Vás na přehradě v Novém Dvoře, na již třetím ročníku neckyády,
alias Novodvorském vodníku 2011…“
Kdo se v neděli sedmého srpna v odpoledních hodinách
dostavil na místo konání již tradiční obecní akce, mohl slyšet
přesně tato slova. A nejen slyšet, ale hlavně vidět vše co se zde
událo. Plavidel pohupujících se na vodní hladině sice nebylo mnoho, byla však krásná i zajímavá. V dětské kategorii se zúčastnily
hned čtyři; K vidění byl „Modrý blesk“ s kapitánem Tomášem Burdou ze Stěbořic, „Marlboro“ Jakuba Janetzkého taktéž ze Stěbořic,
„Ropná plošina u ropáka“ s kapitánkou Monikou Malchárkovou
z Nového Dvora a plavidlo-neplavidlo „Hlemýždi“ Pavlíny Kaperové z Jezdkovic. U dospělců to pak byl „Vodní tenisový oddíl“
s kapitánem „JirOldou“, „Černý pasažér“ Martina Burdy a „Raketoplán Atlantis“ kapitána „Franty“, všichni ze Stěbořic. Čtveřici
doplňovalo plavidlo „Šmoulí střela“ s kapitánem „Gargamelem“
v jedné osobě, Petrem Janoškem z Nového Dvora. Ceny byly
luxusní, oceněni byli všichni, a kdo se ve třetím ročníku novodvorské neckyády stal vítězem, je patrno z výsledkové listiny.

Váš Novodvorský vodník
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Drazí občané naších obcí,
dovolte jenom pár informačních vět k letošnímu roku oprav našeho kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích.
Hned z počátku tohoto roku jsme se pustili do venkovních úprav kostela a v druhé půlce jsme doslova „rozbili“ a nově zrenovovali
interiér naši duchovní stavby. Už dnes se tedy můžeme pochlubit neje-nom nádhernou žulovou v noci osvětlenou dlažbou, ale i vnitřek
stavby se rozzářil novými barvami v starorůžovém barokním stylu. Investovali jsme do nového osvětlení celého kněžiště, také jsme
vybavili každou lavici topenářskými hadicemi s teplou vodou, to proto, aby jste se i v zimě cítili spokojeně a pohodlně.
Celkovou cenu všech pracovních úkonů Vám k dnešnímu dni ještě nemohu sdělit, neboť mnohé faktury leží na domácích stolech
různých řemeslníků, ale tím podstatným impulzem tohoto psaní je poděkování. Zvláště chci poděkovat za podporu oprav ve veřejné
sbírce. Do pokladniček jsme vložili částku 256.078,- Kč a v rámci veřejné sbírky do speciálně zřízeného účtu jste převodem ze svých
bankovních účtů přispěli 4.700,- Kč. Také chci poděkovat firmám za velké i malé finanční dary. Obecním úřadům za velkou podporu i dotační pomoc. Výrobnímu a obchodnímu družstvu Stěbořice za excelentní spolupráci. Všem řemeslníkům za příznivou cenu.
Neziskovým organizacím za přispění na fasádní barvu pro nátěr soklu kostela a samozřejmě všem svým farníkům za jejich každotýdenní
„drobásky“ důležité pro chod celé farnosti. Ještě chci poděkovat za všechny nesčetné odpracované brigádnické hodiny. Bez množství
ochotných rukou, ať už práce na výsadbě rostlinek, přenášení lavic, zednické činnosti
nebo úklidové služby, by se opravy v tak krátkém časovém úseku nikdy nepodařily.
V poslední děkovací větě chci vzpomenout naše úžasné kostelníky. Každá budova
musí mít svého správce a je přímo požehnáním, když i náš kostel má kolem sebe
kostelníky organizačně schopné, nebojící se práce se srdcem na dlani.
Snad se Vám všem náš kostelík líbí. Je tu pro nás. Je svědectvím, že se umíme
scházet nejenom u sportu, kultury a u vesnických festivalů, ale také při duchovních
činnostech naši farnosti.
Ještě jednou za všechno děkuji Vám všem!
P. Mgr. Josef Motyka, adm.
inzerce

Pozvánka:
2. 10. 2011 v 15:00 hod. v kostele sv. Vojtěcha na Dolním
nám. v Opavě - Zahajovací koncert X. mezinárodního festivalu
duchovní hudby Opava 2011. Vystoupí chlapecký sbor ZŠ
Stěbořice pod vedením Karla Kostery a světově proslulý český
chlapecký sbor z Hradce Králové – BONI PUERI. Umělecký vedoucí a dirigent Dr. Pavel Horák.
na 10 tanečních lekcí s tanečním mistrem Miroslavem Spáčilem
od října 2011 do kulturního domu ve Stěbořicích. Zájemcům bližší
informace podá p. Renáta Bittnerová na obecním úřadě.
na turnaj smíšených párů v badmintonu. Začínáme již 4. 10.
2011! Hraje se vždy dvouhra žen, dvouhra mužů a smíšená čtyřhra.
Zájemci kontaktujte p. Jiřího Šmalce. Z důvodu časové náročnosti
je stanoven maximální počet párů, a to 17. Proto neváhejte
s přihlášením! :-)
13. 11. 2011 v kulturním domě koncert u příležitosti 40. výročí
založení Pěveckého sboru Stěbořice.
Z obecního diáře:
Od 1. 10. 2011 vstupuje v platnost „Obecně závazná vyhláška
č. 2/2011 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“.
Citace: „Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 6:00 hod. ranní.
V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, jakými jsou verbální projevy, živá i reprodukovaná hudba.
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznávaných dnech
pracovního klidu veškerých činností spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, např. motorových sekaček na trávu, okružních a motorových pil, křovinořezů, štěpkovačů, apod.“
Celé znění vyhlášky naleznete na obecní vývěsce, na webových
stránkách obce a na obecním úřadě.
Obec Stěbořice nabízí k pronájmu zahradu za mateřskou školou
ve Stěbořicích. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Zápis do dětského rybářského kroužku proběhne v pondělí 3. 10.
2011 v 16 hod. na obecním úřadě. Pravidelné schůzky se budou
konat každé pondělí od 16 - 17 hodin.


