JARO 2012
Vážení spoluobčané

další akce. V kulturním kalendáři máme na duben třeba
pomlázkovou diskotéku a pálení čarodějnic, v květnu pak
soutěže mladých hasičů, lampiónový průvod, oslavy Dne
matek, cyklistický den, rybářské závody a v červnu pak
různé sportovní turnaje, myslivecký den, muzejní a benátskou noc, zahradní slavnost a mnoho dalších. Už se těším.
A víte strécu, těším se moc. Protože život je krásný
a může být i krátký a proto se musí žít. Přesně podle
moudrých slov pana Wericha: „Kdo víno má a nepije, kdo
hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo radostem se
vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je …“,
šak vy víte co, strýcu.
Tož, pojďme do toho. Problémy
byly, jsou a budou a řešit se musí. Ale
nikdy si je nepusťme výš než po kolena. Nebo radši enom po kotníky. Ať
je nám na tom světě všeckým spolu
dobře.
Tož, hezké jaro. Vám všem.

Jak by řekli stréc Pagáč: „Fšécko sa naléva a pučí…. Ty,
Juro, není to jaro?“.
Je strécu, je. Už pár dnů i kalendářně. Nedávno ještě mrzlo,
až praštělo a s děckama v roztodivných maskách, s bruslama
na nohách, jsme se proháněli po rybníku a soutěžili a bylo
nám všem veselo. „A vánoce byly pěkné….“ Jój strécu, byly,
byly. Ale kde ty loňské sněhy jsou! Fčílkáj už sa chystajů iné
oslavy!

Libor Volf
Váš starosta obce

„Ba, ba. No a co bylo eščé?!“ Tož,
strécu, dost věcí se stalo a někeré né moc veselé. Třeba, tož
si to vemte strécu, zavřeli nám poštu. Po 143 letech. Prý to
fčil bude fungovat fšecko ináč. Zatím je to také, fšelijaké…
a nejsme z toho vůbec veselí. No uvidíme, co bude dál…
Z tých dobrých zpráv jsme třeba zateplili strop v kulturním
domě ve Stěbořicích, až ušetříme za topení a též podali
žádosti o dotace na víceúčelové hřiště do Nového Dvora
a dětské hřiště do mateřské školky. Dále jsme se dohodli
s polskými kolegy v Mszané, na společném postupu při
získání dotace na opravu kapličky v Jamnici, vytvořili strategický dokument budoucího rozvoje obcí, provedli spoustu
legislativních změn dle nových zákonů a sestavili obecní
rozpočet, aby na konci roku nezůstali v obecní pokladně
enem samí pavůci.
Ináč v sále ve Stěbořicích, v Jamnici i v hospodě „UArboreta“
v Novém Dvoře, byly pěkné společenské plesy i různé další
taškařice. Hasiči, Sokoli, Orli, zpěváci i SRPDŠ se postarali
a bylo všeho do sytosti. Hudba hrála, tancechtiví trsali jak
o život a hlady a žízní též nikdo neumřel. A už se chystají

Lední karneval 2012
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Jaro zaklepalo na dveře
Volejbalisté se ve dnech 24. a 25. 3. 2012 účastnili
mezinárodního turnaje ve Slovanských Piešťanech a uhráli
slušné 7.místo ze 12 družstev. Blahopřejeme!

Všichni sportovci i funkcionáři nastartovali jarní soutěže.
Fotbalisté se připravovali již od ledna, kdy začali s kondiční
přípravou. V rámci přípravy sehráli 6 utkání, vesměs se
soupeři z vyšších skupin (jako Suché Lazce, Chlebičov,
Zlatníky aj.). Ve třech utkáních jsme vyhráli (zvláště cenné
bylo vítězství v Chlebičově 3:2) a ve třech prohráli. Skóre
13:16 brankám. Nejlépe se střelecky dařilo Vojtovi GRACOVI
- 3 branky a po 2 brankách přidali Martin DIETRICH spolu
s Martinem FIEDLEREM.

Ještě bych chtěl přidat pár vět o naších spoluobčanech,
kteří třeba nejsou ani členy Sokola, ale po sportovní stránce
reprezentují naši obec nejen v naší republice, ale i daleko
ve “světě”! Je to například Radek RAIDA, Stěbořice 154,
který spolu a Jirkou MIČKOU létají v menším letadle často
i nad Stěbořicemi. Hlavním zájmem Radka Raidy je ale
lítání v balónu. Je členem XR-TEAMu - český soutěžní
team s domovskou základnou na Balónovém zámku. Mezi
největší úspěchy patří dvojnásobné obhájení titulu Mistra
ČR (2008, 2010), 1. místo na mistrovství Polské republiky
(2010), 11. místo na mistrovství světa v Debrecenu (2010)
a 4. místo na mistrovství Evropy v Leida (2011). Létají na
balónu BB20XR - prototyp závodního balónu (typ balónu,
na kterém létá celá Česká reprezentace). Toto jsou zatím
vůbec nejlepší dosažené české výsledky na MS a ME.

První utkání jara jsme odehráli se Žimrovicemi nerozhodně 0:0. Dorostenci také začali OP a rovněž doma
remizovali s Oldřišovem 2:2. Starší i MINI žáci měli
soustředění od 23.3. -25. 3. 2012 v Žimrovicích, kde sehráli
i dvě přípravná utkání. Své soutěže začínají až v dubnu, respektive v květnu.
Tenisté začínají s brigádami na úpravu všech kurtů,
které po velké zimě dosti utrpělo. Naše ženy pilně cvičí
v tělocvičně ZŠ Stěbořice a na květen připravují relaxační
zájezd!

Dále je to Pavel SCHROM (vnuk p. Marie Fitzkové),
který se věnuje chůzi a to od svých 14 let. Od začátku ho vede
úspěšný opavský trenér a závodník Jiří Malysa. Od počátku
úspěšně reprezentuje na domácích a mezinárodních tratích.
Za svou dosavadní juniorskou a nyní mužskou sportovní
kariéru získal dvakrát titul mistra české republiky, čtyřikrát
získal stříbro a dvakrát bronz. Mezi jeho největší úspěchy
byla nominace na juniorském mistrovství světa v Kanadě
a světovém poháru v Mexiku. Letošní sezónu začal ve
švýcarském Luganu v kategorii mužů, kde si zlepšil osobní
rekord na 20 km o šest minut a atakuje limit na světový pohár, který se koná letos v Rusku.
Na Velikonoční svátky připravuje TJ Sokol tradiční
„Pomlázkovou zábavu” v KD ve Stěbořicích a to 8. dubna
od 20 hod.

Žákovský turnaj v badmintonu 2012

Wolf Bořivoj
předseda TJ SOKOL Stěbořice

Badmintonisté uspořádali žákovský turnaj. Pro všech
10 hráčů to byl skutečný zážitek. Cenu za první místo si
odnesla Veronika Burdová. Byť je to křehká dívenka, porazila každého chlapce v turnaji! Všechny dětské hráče přišli
podpořit nejen organizátoři badmintonového turnaje, ale
především jejich rodiče. Boj se tak sváděl nejen na hřišti,
nýbrž také na divácké lavičce :-). Stěbořický badminton
se rozrůstá. Letos probíhá již 2. ročník turnaje „Stěbořický
košíček“. Členové i nečlenové badmintonového oddílu pilně
trénují a odehrávají zápasy do dlouhodobé soutěže, kde se
hraje vždy dvouhra žen, dvouhra mužů a smíšená čtyřhra.
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Vítání nových občánků

Jarní slůvko

V neděli 1. 4. 2012 ve 14:00 hod. proběhlo, dá se
říct, již tradiční vítání občánků. Tedy dětí, které se
narodily v minulém roce a mají trvalé bydliště spadající pod Obec Stěbořice (Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr
a Březová). Aprílové nedělní odpoledne přišlo společně
prožít 15 rodičů se svými „novorozenými“ dětmi a také
doprovodem. V úvodu nové občánky vítaly odrostlejší
děti z mateřské školy Stěbořice pod vedením Bc. Miroslavy Stonišové (ředitelky MŠ) a paní Ivy Paletové pásmem písniček a básniček. Následovalo přivítání starostou
obce, p. Liborem Volfem, rodiče pozdravila také Ing. Dana
Grosserová za zastupitele obce.

Svět minulých postních dní, které jsme zahájili masopustními veselicemi, jako memento nám připomínají kontrast
mezi světem, jaký je, a jaký by mohl být. Zdálky vypadá
naše planeta jako nádherná modrá perla. Zblízka je zastíněná
mračny lidských patvarých pokusů. Kdybychom „ufonům“
ukázali krásy národních parků, kdybychom je provedli
našimi vesnicemi a ukázali jim východ slunce nad našimi
zahrádkami, žasli by. Ale kdybychom jim nechali přečíst
dějiny 20. století nebo jim blíže nechali nahlédnout do
některých našich domácností, asi by jim bylo hodně divně,
ne-li špatně. Slovo: „Vy jste se zbláznili“, se mi zde zdá
nejvhodnější.
Leží nám na srdci svět. Leží nám na srdci místo, kterému
rozumíme, místo, kde žijeme, místo, které milujeme. Naštěstí
jsou tady Velikonoce. Je zde příslib jara, příslib života. Bůh
nemá rád mrtvou hmotu.
Ať každá Vaše kyčkovačka, polévaní vodou, rozdávaní
vajec, rodinné návštěvy jsou jarním vykročením směrem
k plnohodnotnému životu.
Hezké Velikonoce!
P. Josef Motyka

Každý nový občánek Stěbořic dostal nejen plyšovou
hračku, jmenovací dekret, ale také od Obce založené dětské
konto se základním vkladem 500,- Kč. Oficiální část uzavřely
opět děti z mateřské školy pěknými písničkami a hrou na
flétničky. Všem dětem přejeme hodně zdraví, šťastné dětství
v kruhu svých nejbližších a krásný život v prostředí našich
obcí.
Miroslava Šmalcová

Soutěž o nejkrásnější vánoční osvětlení
V rámci vyhlášené soutěže o nejkrásnější vánoční osvětlení domu, proběhlo v předvečer konce roku 2011 nafocení jednotlivých nemovitostí. Kritérium v podobě minimálně dvou kusů různých vícebodových osvětlovacích těles bylo splněno
v Jamnici u devíti, na Březové u tří, v Novém Dvoře u čtyř a ve Stěbořicích u 25 domů. Hlasování pak proběhlo na obecní
radě s těmito výsledky:
Nejkrásněji osvětlená nemovitost:
		
Jamnice - č.p. 66 Vavrečkovi
		
Březová – č.p. 51 Wirkotschovi
		
Nový Dvůr – č.p. 20 Radkovi
		
Stěbořice – č.p. 207 Ocáskovi
Výhercům gratulujeme a všem majitelům nemovitostí
v našich obcích přejeme do dalšího vánočního světelného
zkrášlování mnoho skvělých nápadů.

za obecní radu Libor Volf

Jamnice - Vavrečkovi
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Vodovodní přípojky a placení vodného
Vzhledem k tomu, že v zimním období letošního roku došlo v mnoha případech k zamrznutí vodovodních přípojek,
poškození vodoměru mrazem, chtěl bych informovat občany o jejich povinnostech k zabezpečení vodovodních přípojek.
Vodovodní přípojky řeší zákon 274/2001 sb. § 3 a vyhláška č.268/2009 § 32. Seznámím Vás s několika body z těchto
zákonů.
1) Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby.
2) Vodovodní přípojka musí být uložena do nezamrzlé hloubky nebo se musí chránit proti zamrznutí.
3) Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, vlastníkem vodovodní přípojky je osoba, která na své
nálady přípojku pořídila.
4) Vodovodní přípojka z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod pitné vody nesmí být propojeny s jiným
zdrojem vody.
Dále bych chtěl upozornit na neoprávněný zásah do vodoměru, který řeší zákon 274/2001 sb. §17, odst. 2 kdy jakýkoliv
zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a může být udělena sankce za nedovolenou manipulaci
s měřidlem.
Vodoměr poškozený mrazem nelze opravit, a proto se musí nahradit novým, který musí majitel uhradit v plné výši,
vč. výměny.
Je to stručný výklad ze zákona jen proto, aby nedošlo k nedorozumění mezi majiteli vodovodních přípojek a provozovatelem, který má za úkol dodávat vodu z hlavního řadu do přípojek.
Pokud se vyskytne problém s přípojkou, kontaktujte nás včas, abychom mohli poradit a předejít dalším problémům.
Na závěr bych chtěl upozornit občany na platební morálku při úhradě vodného, jelikož máme stále dosti velký počet
neplatičů, kteří i přes opakované výzvy vodné neuhradili a proto budeme v letošním roce postupovat daleko razantněji a to
přerušením dodávky vody dle zákona 274/2001 sb. §9 odst. 5 písmeno g. U těch, kteří nebudou mít vše řádně zaplaceno
a pokud ani to nepomůže, budeme dlužnou částku vymáhat soudně. Proto žádám všechny občany, kterých se to týká, aby
urychleně vyrovnali své nedoplatky, protože při dalších odečtech budeme již vodu zastavovat!
za provozovatele skup. vodovodu
Jiří Lenart

Tříkrálová sbírka 2102
Na počátku ledna 2012 proběhla i v našich obcích každoroční Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita Opava.
V jednotlivých obcích bylo vybráno:
Stěbořice
43 844,- Kč
Jamnice
8 284,- Kč
Nový Dvůr
4 380,- Kč
Březová
2 535,- Kč

Z obecního diáře:
8. dubna
květen 2012 			
19. 5. 2012 26. 5. 2012 27. 5. 2012 -

Pomlázková diskotéka v KD Stěbořice
Konkursní řízení na pracovní místo ředitele ZŠ Stěbořice
dle novely školského zákona
Tour De Stěbořice, cyklistický den
Novodvorská udice, dětské rybářské závody
1. Svaté přijímání

Prvořadým úkolem pro letošní rok je výměna oken v budově základní školy.
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