LÉTO 2011
Vážení spoluobčané,

Z množství dalších uskutečněných akcí bych rád vypíchl
vítání nových občánků uskutečněném dne 17. dubna
v obřadní síni kulturního domu Stěbořice, dětské rybářské
závody na přehradě v Novém Dvoře a dětský den pořádaný
minulou neděli sdružením Paintball Corps na paintballovém
hřišti v bývalé „jezdkovské skále“. Na této akci si množství
dětí, mládeže i dospělých vyzkoušelo realitu svištících
kulek okolo uší bez nebezpečí zranění. Opravdu zajímavé
a adrenalinové.
Ale abychom nemluvili jen o zábavě, i když její organizace také není jednoduchá. Je třeba provést i spoustu
dalších důležitých prací. Například podepsaná je smlouva
na opravu silnice k Jezdkovicím s termínem dokončení k 31.
7. 2011, o letních prázdninách proběhne oprava sociálních
zařízení ve školní jídelně a družině, připravuje se projekt
na rekonstrukci inženýrských sítí v KD Stěbořice a mnoho
dalších a dalších více či méně významných akcí. Pro toho,
kdo práci vidí, prostě nikdy nekončící maratón starostí, ať
jsou prázdniny, či nejsou. Věřím však, že smysluplná práce
člověka opravdu šlechtí.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych
Vám do letošního léta ze srdce popřál mnoho krásných
a slunečných dnů, mnoho nádherných prázdninových
zážitků, mnoho radosti ze života a hlavně obrovskou kopu
neutuchající energie ve všem Vašem počínání. Zůstávejte
zdrávi.

léto je tady a s jeho příchodem dozrávají všechny naše
plány o krásných zážitcích z volných dnů a dovolených.
Někdo si bude užívat klidu a pohody ve svém bytě či
na zahradě, jiní kousek popojedou a někteří se vydají třeba
i za hranice naší vlasti.
Doma je však doma, a tak Vám chci připomenout a nabídnout hned několik společenských akcí, z nichž některé znáte
již z minulosti, ale kterých bude velmi příjemné se zúčastnit
i opakovaně. Dne 25. června proběhne na hřišti u ZŠ ve
Stěbořicích fotbalový turnaj spojený s večerní diskotékou
a 16. července se v Jamnici uskuteční již tradiční hasičská
soutěž „Překonej rybník“ zakončená benátskou nocí. Další
benátská noc a následná zahradní slavnost se budou konat ve
dnech 23. a 24. července na Březové, no a v neděli 7. srpna
zahájíme na novodvorské přehradě, ve spolupráci s novodvorským vodníkem, už třetí ročník klání roztodivných
i prapodivných plavidel. Osobně se na všechny akce velmi
těším a věřím, že nejsem sám.
Pokud se podíváme do minulosti, je také nač se
ohlížet. Například v neděli 10. dubna se v kulturním domě
ve Stěbořicích uskutečnil nádherný koncert, pořádaný
v rámci 40. výročí založení Pěveckého sboru Stěbořice
a výkony všech protagonistů ocenil, téměř do posledního
místa naplněný sál, bouřlivým potleskem. I když s menším
počtem posluchačů, ale opět nadšeně jsme aplaudovali
i 5. června, kdy krom stěbořského pěveckého sboru zazpíval
na našem pódiu i polský pěvecký sbor „Polonia Harmonia“
a Ostravský dětský pěvecký sbor.

Libor Volf
Váš starosta obce

Neckyáda 2009

Rybářské závody


Slezský trojok
Nádhernou slunečnou neděli 5. června 2011 si pro sebe
zamluvil Mezinárodní festival českých a polských sborů,
tzv. Slezský trojok.
Ze všeho nejdříve proběhlo v 10 hod. dopoledne
ve Slezském divadle slavnostní zahájení spolu se setkáním
pěveckých sborů a jejich hostů, které bylo završeno
společným koncertem. Na pravé poledne byla pak v kostele sv. Ducha v Opavě přichystána bohoslužba, v rámci níž
vystoupil Chrámový sbor Opava s dalšími třemi sbory.

Ostravský dětský pěvecký sbor

z Frýdku–Místku, Chór Kameralny z Bielsko-Biala a PS
Bel Canto z Gaszowic. V rozkvetlém arboretu si mohli jeho
návštěvnci poslechnout Pěvecké sdružení Klimkovice a PS
Hutník z Třince.
Do Kulturního domu ve Stěbořicích pozval místní
pěvecký sbor Slezský hornický sbor Polonia Harmonia,
který dirigovala paní Ivona Melson a který zaujal jak svým
výborným vystoupením, tak originálními hornickými kroji,
ve kterých vystoupila mužská i ženská část sboru. Druhým
hostem byl Ostravský dětský pěvecký sbor, vedený dirigentem panem Milanem Chromíkem. Malí zpěváci se nám
pochlubili, že si v květnu loňského roku vyzpívali 1. cenu
na Mezinárodním festivalu dětských pěveckých sborů v Belgickém Narpetu, udělenou Cum Laude = S chválou. Kdož
jsme je slyšeli musíme potvrdit, že zmíněnou cenu dostali
právem.

Pěvecký sbor Stěbořice

Po společném obědě a krátkém odpočinku se zpěváci
rozjeli různými směry napříč Opavou a jejím okolím
a v 15 hod. odpoledne se jejich zpěv rozezněl naplno na
více místech současně. Ve Sněmovním sále Minoritského
kláštera vystoupil PS Křížkovský z Opavy, PS Vrbno pod
Pradědem, Ženský PS Duha z Ostravy a Mládežnický
sbor Bel Canto z Racibórze. Jen kousek odtud, v kostele
sv. Kateřiny v Opavě-Kateřinkách, zazpíval PS Smetana

Přestože slunečná neděle přilákala do KD ve Stěbořicích
jen hrstku věrných posluchačů, volná místa obsadili členové
ostatních sborů, navzájem se nadšeným potleskem povzbuzovali a vytvořili tak opravdu přátelskou atmosféru,
kde hudba měla hlavní slovo a kde se opět, prostřednictvím
zpěvu, všichni skvěle domluvili. Společnou řeč našli zpěváci
také při krátkém posezení po koncertě, kde si při vínu
a koláčcích zazpívali všichni dohromady. A za tyto zážitky
patří všem organizátorům, především Umělecké agentuře
Karel Kostera, Statutárnímu městu Opava, Unii Českých
Pěveckých sborů a Matici Slezské, velký dík.
Dana Grosserová

Slezský hornický sbor Polonia Harmonia


TJ SOKOL Stěbořice
Nastoupilo léto a my se „potíme“!
Zvláště nad výsledky našeho fotbalového mužstva mužů, kdy po sezonách v krajské soutěži I.B třídě
jsme nad propastí sestupu! Je to pro
všechny příznivce fotbalu bolestné,
ale v současné době (2 kola před
koncem ročníku 2010-2011) jsme
na předposledním místě tabulky a jen
„zázrak“ nás může zachránit v krajské
soutěži. Přesto naděje „umírá“ poslední! Ale dost již nářků.

Do oddílového přeboru mužských dvojic se přihlásilo rekordních 15 párů. Ty
jsme rozdělili do dvou skupin. V létě
proběhne i přebor jednotlivců a také,
jak již tradičně, turnaj manželských
a jinak spřátelených párů a ženských
čtyřher. Vidíte, že činnost na tenisových
kurtech je bohatá a někdy ani nestačí
tři kurty všem zájemcům.
Naše ženy uspořádaly „Relaxační
zájezd“ do Karlova – účast 19 žen byla
velice slušná.

postaráno, jakožto také o hudbu či
návštěvu čarodějnic...
Naši volejbalisté 11. června 2011
uspořádali turnaj za účasti 10 družstev.
Turnaj byl obohacen mezinárodní
účastí 2 družstev ze slovenských
Piešťan. Zvítězilo družstvo z Opavy.
Připravujeme i velký turnaj v kopané starších i mini žáků „O pohár
starosty obce“.

Daleko radostnější jsou výsledky
našich mladých fotbalistů. Dorost
v okresním přeboru, starší žáci i mini
žáci ve svých soutěžích shodně obsazují třetí – bronzová místa!!! A tam je
budoucnost Stěbořické kopané. Pod
vedením trenérů a vedoucích mužstev
(Roman Kokošek a Roman Otipka dorost, Roman Pola a Zdeněk Červeňák
– starší žáci, Jarek Kramný a Ivan Richter – mini žáci) hrají s nadšením a radostí. A určitě, až dorostou, bude zase
i více příjemných chvil v mužském
fotbalu!
Dorost

V obou kategoriích budou startovat
4 družstva. Celodenní akce bude
v odpoledních hodinách pokračovat
DĚTSKÝM DNEM. Soutěže dětí
budou doprovázeny reprodukovanou hudbou Karla Volfa. Od 20 hod.
začíná taneční diskotéka nazvaná
SOKOLSKÁ NOC. Hraje DJ OMYL.
Všechny spoluobčany zveme na
tuto akci, která se bude konat pod
novými stany!

Badmintonisté

Oddíl tenisu má skvělou činnost.
V letošním roce se do soutěže družstev
přihlásily i prvně naše ženy. A nevedou
si, jako nováčci soutěže, vůbec špatně.
Také v mužském přeboru se výsledky
i výkonnost družstva zlepšily.

Badmintonisté ukončili sezonu
v tělocvičně ZŠ turnajem a při
přátelském
hodnotícím
posezení
se výborně pobavili. Do turnaje se
aktivně zapojilo 6 dvojic mužů a 4 dvojice žen. O občerstvení bylo výborně


Do letních dnů, dovolených
a prázdnin Vám přeji mnoho slunce
a pohody!
Bořivoj Wolf
Předseda TJ SOKOL Stěbořice

Teprve začínáme...
Jmenuji se Martina Kavanová, jsem z Nového Dvora
a je mi 15 let. Ke kynologii jsem se dostala tak před rokem
přes mého bratra, který se kynologii věnuje už 11 let a napadlo mě, že to také zkusím. Dostala jsem dvouletou fenu
německého ovčáka a asi tak po půl roce cvičení, jsem toho
musela nechat, vůbec nám to spolu nešlo.
V listopadu nám zavolala jedna paní, že má pro mě psa.
Tak mi přivezli Andyho. Andy je starší zkušený pes, je to
Belgický ovčák Malinois. Nejdříve jsme si celou zimu jen
hráli, abychom navázali spolu kontakt.
Pomalu jsme začali cvičit, šlo to zpočátku těžko, neboť
Andy měl svojí hlavu a já se teprve všechno učila. V únoru
byl první zimní závod v Oticích, který se nám moc nepovedl, byli jsme až předposlední. S blížícím se jarem to bylo
bud´ a nebo. Začali jsme makat...
23. 4. 2011 jsme odjeli na velký závod do Jižních Čech
do Zlonic. Byl to nominační závod na mistrovství ČR
mládeže a skončili jsme na 3. místě a hned jsme získali body na postup na mistrovství mládeže 2011, který bude v srpnu.
Dále 28. 5. 2011 jsme startovali na Moravě ve Veřovicích v mezinárodním zkušebním řádu podle IPO 2 a dařilo se. Vyhráli
jsme 1. místo, nejlepšího stopaře a nejlepší obranu. Byli jsme moc šťastní. Pokračujeme... 4.6.2011 jsme opět startovali
v Ostravě Kunčicích. Byl to výběrový závod tentokrát v IPO 1 a skončili jsme na 3.místě. Dále jsme získali cenu za největší
součet bodů v obraně a poslušnosti. Opět se nám podařil splnit limit na mistroství Moravskoslezkého kraje mládeže 2011,
který bude na podzim na Zbraslavi u Brna.

Lidi, příkopa není
odpadkový koš!
Máme snad
přirodu?

málo

znečištěnou

Foceno 11.4. 2011 v zatáčce nad
lesíkem na kopci směr Jamnice,
Březová - 1km za hřbitovem

!!!


Nic z toho by se nám ale nepodařilo bez pomoci zkušených výcvikářů a spoustě lidi, kteří jsou ochotní
nám pomoci a hlavně bez podpory rodičů. Není to jednoduché postavit se vedle zkušeného psa. Mnohdy jsem
musela chodit jenom sama, abych se naučila zkušební řád. Navíc moje kategorie IPO 2 se chodí zpaměti,
přesné počty kroků a cviků. Je těžké soustředit se na kroky a ještě se shodnout se psem.
Tak nám prosím držte palce v srpnu na mistrovství mládeže ČR 2011, které bude v Lukové u Pardubic.
Martina Kavanová
inzerce



Ani v zimě jsme nespali,
aneb co se děje v Jamnici
Koncem loňského roku jsme uspořádali besedu
s potápěčem Vladimírem Vrbovským. Dozvěděli jsme se,
kde a jak se člověk naučí potápět a jak by měl být vybaven.
Zajímavé bylo komentované promítání fotografií z jejich
podmořských sestupů. Nevšední beseda byla zakončena
prohlídkou potápěčské výstroje.
Letošní rok jsme započali HASIČSKÝM PLESEM, který
se konal 15. ledna. Akce proběhla se skvělou náladou při kapele Primissimo. V březnu jsme navázali DISKOPLESem,
kde nám hrál „náš“ DJ OMYL, kterého jistě znáte i z akcí
ve Stěbořicích.

Sportovní sezónu zahájili 6. května naše žákovská
družstva soutěží v Jamnici. Obě dvě naše družstva pilně
trénují pod vedení manželů Hájkových a úspěšně se účastní
seriálu soutěží Mladecké žákovské ligy. Dalším podnikem
byla okrsková soutěž, kde se účastnilo jak družstvo žen,
mužů tak i družstvo veteránů. Trochu zklamalo počasí, kdy
celou soutěž vydatně pršelo. V současné době se účastníme
soutěží Opavské ligy a nárazově také Moravskoslezského
poháru.
Další velkolepá akce, která se blíží je soutěž PŘEKONEJ
RYBNÍK, která se bude konat 16. července. Těm, kteří ještě
u nás nebyli, se pokusím soutěž přiblížit. Akce je oproti
jiným hasičským soutěžím jiná, a divácky velmi atraktivní.
Netradiční je jak trať - přes rybník vede úzká dřevěná lávka, tak i zdroj vody - ruční čtyřkolová stříkačka. Pětičlenné
družstvo má za úkol přeběhnout trať s hadicemi a proudnicí
přes lavičku a na konci pak sestřiknout terč. Zatímco zbylí
dva (ti nejsilnější) silou svých paží plní hadice vodou pomocí
ruční zápřahové stříkačky. Po sestřiku terče, v připravené
loďce, družstvo ručně dopádluje zpět na druhou stranu
a vypne časomíru. Důležité je nebrat si příklad z Titaniku.
Na této akci se člověk nenudí, o dobrou zábavu je postaráno
a samozřejmě nesmí chybět dobré pití, grilované steaky,
či zmrzka pro děti. Celá akce je velmi náročná na přípravu
a stojí za tím týdenní „nasazení“ našich hasičů, které pak
lehce dokáže znehodnotit nevydařené počasí, které nás
pronásleduje poslední roky. Věřím, že letos se nám vše
vydaří a srdečně Vás všechny zvu druhou sobotu v červenci
od půl druhé k nám do Jamnice, a nespavce pak večer na
benátskou noc.

Nejen zábavou je člověk živ, ale občas je zapotřebí
i přiložit ruku k dílu. Odrazem toho byly brigády jak kolem
rybníku, kulturního domu, tak na hasičském hřišti.
Také jsme připravili pro naše děti a dospěláky PÁLENÍ
ČARODĚJNIC, které proběhlo 30. dubna na travnatém
hřišti směrem na Březovou. Při této první venkovní akci se
vydařilo počasí, což se odrazilo na velmi hojné účasti.

Jolana Jamnická
kulturní referent SDH Jamnice



SDH Březová
Žákovská liga okrsku Mladecko
v požárním sportu finišuje. Starší žáci
z Březové a Jamnice, mladší žáci
z Jamnice a Nového Dvora a dalších
18 žákovských družstev, z blízkého
i vzdáleného okolí, má před sebou poslední klání v požárním sportu.

Rozjetý ročník 2010-2011 ukončí
poslední soutěž 24.6. v Novém Dvoře.
Až 22 družstev na startu můžete shlédnout od 16h odpoledne na travnaté
ploše vedle hasičské zbrojnice.
Protože se jedná o poslední soutěž,
připravuje SDH Nový Dvůr doplňkové

zábavné disciplíny a samozřejmě bohaté občerstvení. Po ukončení soutěže,
proběhne celkové vyhodnocení podzimní + jarní části ligy, sečtení všech
bodů a předání putovních pohárů
vítězům.
Petr Wirkotsch

inzerce

Dovezu černé uhlí, uhelné kaly a flot
Černé uhlí kostka:
419 kč
Eko černé:
445 kč
Ořech kostka kusová: 450 kč
Ořech kostka kusová: 412 kč
Uhelné kaly:
157 kč
Flot:
255 kč
Palivové dřevo tvrdé a měkké.
Písek a štěrk a stavební materiál

PNEUSERVIS Jamnice prodej nových pneu LEVNĚ
Přehoz auta 450 Kč. Oprava pneu.
Tel. 604 704 613, 737 659 545



Vážení spoluobčané,
připomínáme Vám, že dne 30.6.2011 končí splatnost místního poplatku ze psů. Poplatky je možné uhradit v pokladně
obecního úřadu v úředních hodinách: Pondělí, Středa		
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin
					
Úterý 			
8.00 - 12.00 hodin
					
Čtvrtek			
8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hodin
nebo bankovním převodem na účet vedený u Komerční banky číslo 3820821/0100 pod variabilním symbolem:
místní část Stěbořice - 10+ č. popisné, např. 10150,
místní část Nový Dvůr a Březová - 20 + č. popisné,
místní část Jamnice - 30 + č. popisné.
Poplatky, které nebudou uhrazeny do data splatnosti, může obecní úřad navýšit v souladu s novou obecně závaznou
vyhláškou až na trojnásobek a vymáhat exekucí.
Děkujeme

Z obecního diáře:
25. 6. 2011
				
			
			
-

Fotbalový turnaj
O pohár starosty obce
Dětský den
Sokolská noc (DJ OMYL)

16. 7. 2011
				

Překonej rybník
SDH Jamnice

23. 7. 2011
				

Benátská noc
SDH Březová

24. 7. 2011
				

Zahradní slavnost
SDH Březová

7. 8. 2011

-

Novodvorský vodník 2011

Zájemci hlaste události na příští rok do brožurky “Pořád se u nás něco děje” na Obecním úřadě ve Stěbořicích.
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