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Vážení spoluobčané,

rok se s rokem potkal a máme tu opět jeho závěr s nejkrásnějšími svátky, založenými na staletých tradicích. Kdo by zasněně nezavzpomínal
na svá dětská léta u vánočního stromečku a v době vlastní dospělosti pak na rozzářené oči svých dětí, případně vnoučat. Kdo by nezavzpomínal
na dny sáňkování, bruslení a lyžování, s následným příchodem do vyhřátého domova, vonícího samými dobrotami. Nakonec, každý den
v našem životě může být krásný. Nejen ten vánoční, či silvestrovský. Každý den bychom měli vstávat s představou nových cílů, nových
předsevzetí, nových poznání.
Pokud mohu mluvit za Obecní úřad ve Stěbořicích, těch cílů plněných ve spolupráci s obecním zastupitelstvem a radou obce, bylo za
letošní rok opravdu hodně. Za ty nejviditelnější mohu jmenovat rozsáhlou údržbu okolí přehradní nádrže v Novém Dvoře, spojenou s instalací
laviček a uskutečněním třetího ročníku Novodvorské Neckyády, krásné koncerty při příležitosti čtyřicátého jubilea založení Pěveckého sboru
Stěbořice a patnáctého výročí založení Chlapeckého pěveckého sboru ZŠ Stěbořice, dále mimosezónní těžbu starých topolů na hrázi rybníků
ve Stěbořicích s následnou opravou poškozených míst hráze i jejího povrchu, opravu státní komunikace ve Stěbořicích směrem na Jezdkovice,
zakoupení nového obecního traktoru, vykoupení pozemků a zahájení výstavby víceúčelového hřiště v Novém Dvoře, opravy kanalizací v mnoha místech našich obcí a mezi tím vším legislativní pokusy o zajištění výstavby splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod a přestavbu
hasičské zbrojnice v Jamnici. Bohužel obojí poslední zatím bez úspěchu. Mezi akce, jejichž uskutečnění je však již na spadnutí, je například
oprava kaple v Jamnici, či výstavba nového dětského hřiště v mateřské škole, ale i mnoho dalších. V příštím roce chceme jen z obecních zdrojů
taktéž vyměnit všechna stávající okna v základní škole a provést spoustu dalšího potřebného ve všech obcích.
Vážení přátelé. Starý rok odchází a mladý nastupuje. Jaký ten nový bude a co vše nás v něm čeká, je rovnice s mnoha neznámými. Dovolte
mi tedy, abych Vám všem v tomto odcházejícím roce ze srdce poděkoval za celoroční spolupráci a popřál nám všem společně, aby tento nový
rok, byl rok spojený s užitečnou prací, rok ve zdraví a spokojenosti, rok v lásce a přátelství. K dosažení tohoto cíle Vám přeji za Obecní úřad
ve Stěbořicích, za své spolupracovníky i za sebe, hodně štěstí.
          Libor Volf
Váš starosta obce

Poděkování paní Zdeně Maskové

Vánoce za dveřmi
Od doby, kdy se ve středu Obce Stěbořice rozzářil vánoční strom pokoje, už znovu uběhlo pár dnů. Nás všechny čekají Vánoce. Mnozí z nás stojí
před otázkou, jaké bude to letošní odpočívání? Jak jsme na tom s rodinou? A co
naše mnohé jiné mezilidské vztahy? Také nejistota evropského ekonomického
společenství citelně narušuje naši vnitřní spokojenost.
Vzpomínám na svou službu v nemocnici v Novém Jičíně, kdy jsme
o Štědrém dni spolu s malou skupinkou chodili od pokoje k pokoji, vyhrávali na
trubku koledy, zpívali a přáli lidem zdraví, štěstí a Boží požehnání. Kolik to bylo
slz, úsměvů a tleskání. Jiskřivá radostná atmosféra Vánoc
se nádherně rozlívala po všech chodbách, místnostech,
kancelářích a vyšetřovnách celé nemocnice. Zdravotní
personál běhal sem a tam a otevíral všechny pokoje
dokořán, protože vzduchem letěly Vánoce.
Vánoce nejsou někde tam nebo někde tady.
Vánoce jsou uvnitř nás. Tak, jako Bůh dal malinkaté
tělo svému Synu Ježíškovi, tak také my srdcem
tvoříme Vánoce.
Přeji Vám, drazí přátele, plnost dobrého
srdce, pokoj a zdraví, lásku i požehnání Boží.
Hezké Vánoce i úspěšný celý nový rok.
P. Mgr. Josef Motyka, adm.



V září tohoto roku nastoupila do funkce ředitele
Mateřské školy Stěbořice nová paní ředitelka. S touto
změnou je úzce spjato ukončení dlouholetého působení
paní Zdeňky Maskové v této funkci. Na území obce snad
není rodiny, ve které by alespoň jeden její člen nebyl
v minulosti jejím svěřencem. Za neuvěřitelně dlouhých 36
let jí prošlo „rukama“ několik generací místních občanů.
Spousta jejích bývalých ratolestí má již dnes své vlastní
a i ty už jsou v některých případech rodiči. No není to
úžasné? Můžeme jen obdivovat píli a energii, která byla
celá tato dlouhá léta synonymem práce paní Maskové.
Vážení přátelé, dámy a pánové. Dovolte mi, abych za
všechny její bývalé svěřence, za všechny spolupracovníky
a obyvatele našich obcí, za Obecní úřad ve Stěbořicích
i za svou osobu, paní Zdeně Maskové z celého srdce
poděkoval, za její záslužnou a mnohdy nelehkou práci
v roli ředitele Mateřské školy Stěbořice a popřál jí do
dalších let mnoho štěstí a radosti, spokojenosti a pevného
zdraví a pokračující nevyčerpatelný zdroj neutuchající
životní energie.
Libor Volf
starosta obce

TJ Sokol Stěbořice
Kalendářně nám opět začala zima, což sebou přináší konec většiny sportovních soutěží. Ve fotbale jsme hráli se střídavými výsledky,
přirovnám-li to k počasí, tak by to znělo asi takto: „Slunce málo, většinou zataženo a někdy až déšť.“
Mužstvo mužů po sestupu z krajské soutěže I.B třídy, hrálo v okresním přeboru za účasti 14 mužstev. Omlazené mužstvo hrálo jak na
houpačce. Z celkem třinácti odehraných utkání čtyřikrát zvítězilo (a to pouze doma), venku se jim povedlo dvakrát remízovat a sedmkrát prohrát. Získali 14 bodů při skóre 20:27 brankám a obsadili v tabulce okresního přeboru nelichotivé 11. místo.
Úkolem jarní sezóny bude zlepšit své postavení v tabulce, především díky řádné přípravě přes zimu a zachránit účast v okresním přeboru.
Mužstvo na to má! Ani dorostenci, kteří v minulých sezónách hráli velmi dobře, nás letos nepotěšili. Je pravdou, že po odchodu některých
hráčů (pro věkovou hranici) se nepodařilo vyplnit mezery v družstvu. Také vytížení především klíčových dorostenců, kteří už pravidelně hráli
za muže, bylo enormní. Přesto dorost skončil lépe než muži a obsadili v konečné tabulce „podzimu“ v okresním přeboru dorostu 7. místo, se
ziskem 18 bodů. Podařilo se jim 5x vyhrát, 4x remízovat a 3x prohrát, za mírně pasivního skóre 35:39 brankám. Největší radost nám dělají
starší žáci, kteří na podzim svou skupinu B 10+1 vyhráli! Je tam sice jen 5 mužstev, ale přesto je to velký úspěch. Z osmi sehraných zápasů
5x vyhráli, 1x remízovali a jen 2x prohráli. Získali 16 bodů, při vysoce aktivním skóre 33:9 brankám! Nejlepším střelcem se stal Michal Jamnický se 13 brankami! Gratulujeme našim starším žákům k podzimním mistrům tabulky. Mini žáci hrají svou soutěž L+4 (mladší přípravka).
Učí se základům fotbalu, a proto výsledky nejsou až tak důležité (i když kluci stále chtějí vyhrávat). Přesto ze 7 členů skupiny skončili na
čestném 6. místě, a to s 1 vítězstvím, 1 remízou a 4 prohrami. Získali 4 body. Již samotné výsledky nám napovídají, že jestliže chceme dosáhnout lepších výkonů, je třeba začít pilně trénovat.
Tenisté už zazimovali kurty, a teď pilně trénují v tělocvičně obchodní akademie v Opavě. V měsíci únoru bude hodnotící schůze tenisového
oddílu.
SPV žen je stále velmi aktivní. Dvakrát týdně cvičí v tělocvičně ZŠ.
Badmintonový oddíl hraje už od podzimu nepřetržitě v tělocvičně ZŠ dlouhodobou soutěž o přeborníka oddílu. Ve stále se rozrůstajícím
oddílu již působí přes 30 členů. 28. prosince pořádají Vánoční turnaj ve čtyřhrách.
Jako každým rokem i stolní tenis uspořádá mezi svátky a to 30. prosince „vánoční turnaj“ pro všechny v kategoriích dospělých i žáků.
Přijďte si protáhnout tělo při vánočním nicnedělání.
Ještě bych se chtěl zmínit o našich slavných sportovcích, kteří naši obec proslavují v daleké cizině. Jistě jste už všichni slyšeli o Milanu
Barteskovi, jak to dobře „kopal“ v 1. lize a v mládí i za reprezentační „dvacítku“. Dnes se již jenom baví fotbalem a hraje v blízkosti svého
bydliště v Jižních Čechách. Dalším mladým reprezentantem naší vesnice je hokejový brankář, 18ti-letý Matěj Machovský, který už dva roky
chytá v Kanadě. Jeho mateřským klubem byl HC Slezan Opava, ze kterého odešel do OHL, kde se vypracoval ke skvělým výsledkům. Z článků
kanadských časopisů o jeho úspěších uvádím krátký úryvek: „Tenhle chlapík
jednou může dokázat velké věci. V brance talentovaný, rychlý, pohotový
a spolehlivý. A hlavně, umí udržet konstantní výkonnost.“ Kanadská média
ho chválila za to, že v podstatě neměl slabší zápasy. Díky výkonům se ihned
dostavily nabídky k angažmá. Nastoupil k 25 utkáním a měl skvělé statistiky.
Zaujal natolik, že byl vyhlášen „nováčkem roku“ mezi celou juniorskou OHL.
Matěj má jistě po kom dědit talent, jelikož oba jeho dědové v 60. a 70.
letech aktivně hráli. Jeho otec, Jan Machovský mladší ještě stále hraje
hokej za amatéry. Matěj byl v loňské sezóně v reprezentaci hráčů do 18 let
a v Německu vychytal Švédy. Především díky jeho výkonu jsme zvítězili 2:1.
Bohužel proti Kanadě už neměl tolik štěstí a 5x inkasoval. V současné době
má šanci se dostat do reprezentace hráčů do 20 let, které startuje v Kanadě od
26. 12. – 5. 1. 2012.
Vážení spoluobčané, na vánoční svátky a také do roku 2012 Vám přeji
hodně pohody, lásky, zdraví a nám sportovcům dobré výsledky ve sportu.
SPORTU ZDAR!!!
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice

Činnost myslivců v roce 2011

Činnost myslivců je v posledních letech vnímána některými okruhy lidí velmi negativně. Pohled na práci myslivců mají velice zúžený,
většinou vidí jen lov zvěře. Myslivost je ale soubor osmi oborů lidských činností a lov je pouze nástroj k dobrému hospodaření se zvěří. Posledních 500 let žijeme v kulturní krajině, kterou si přetváříme k obrazu svému. Zabíráme přirozené prostředí pro zvěř a musíme jí to vynahradit
třeba tím, že v podzimních a zimních měsících jí přikrmujeme a dbáme o klid v honitbě.Tento článek a průřez činností v roce 2011 by měl
posloužit k přiblížení práce myslivců v honitbě.
Myslivecké sdružení „Soseň“ Stěbořice hospodaří na zhruba 2000 ha honebních pozemků. Honitba se rozkládá na katastrech obcí Jaktař,
Milostovice, Zlatníky, Stěbořice, Nový Dvůr a Jezdkovice. Myslivci hospodaří v honitbě se zvěří drobnou (bažant, zajíc, koroptev, kachna
březňačka...), se zvěří dravou (liška, kuna skalní, kuna lesní, invazivní druh psík mývalovitý, jezevec) a se zvěří spárkatou (srnec, divočák,
velmi ojediněle daňek).
V zimních a jarních měsících roku 2011 se myslivci věnovali přikrmování zvěře. Do krmelců jí předkládali kvalitní seno, nejlépe vojtěškové,
řepu, sůl, sušené jeřabiny a další. Ze začátku zimy také ječmen nebo oves. Lišce obecné a ostatní zvěři dravé chybí přirozený predátor, proto
musí myslivci početní stavy této zvěře regulovat lovem. Ideální pro lov jsou právě zimní měsíce, kdy se dá zužitkovat kvalitní kožešina.
S postupujícím jarem nastala doba kladení mláďat, která třeba pro srnčí zvěř připadá zhruba od poloviny května do poloviny června, nebo
i déle. Právě v tomto obdobní zvěř velmi potrápily dlouho trvající deště, které způsobují podchlazení a úhyn mláďat. Určitě je potřeba na tomto
místě oprášit starou pravdu, že totiž když najdeme v přírodě mládě zajíčka, srnčete, nebo i jiné v žádném případě se nebudeme přibližovat, nebo
dokonce na mládě sahat, jeho matka, která je jistě někde blízko, by cítila lidský pach a už by jej nepřijala. Jak by takové několikadenní mládě
dopadlo je na snadě. V těchto jarních měsících je také nutné mít své pejsky uvázané na řemeni při procházce v přírodě, každý pejsek je totiž



dravec a sebemenší podnět v něm může vyvolat lovecké pudy. Od poloviny května se myslivci věnovali také lovu srnců, je to jakási odměna
za práci v honitbě. Pro výběr srnce vhodného k lovu, resp. rozhodnutí o jeho vyřazení z chovu, platí pravidla, která myslivec musí zvážit. Patří
mezině věk, stavba těla, tvar paroží, sociální postavení ve skupině, jeho chování a další.
V době, kdy byla na polích řepka, nebo kukuřice se v nich vyskytovala zvěř černá, nebo-li divočáci. Lov „rytířů naší přírody“ není vůbec
snadný. Divočáci vycházejí pozdě večer, nebo v noci, jejich smysly, zvláště čich a sluch, jsou dokonalé. I tak se podařilo v naší honitbě ulovit
několik kusů této zvěře. Divočáci způsobují nemalé škody na polních kulturách, jejich početní stavy jsou zvýšené a proto je nutné je velmi
intezivně lovit.
V červnu proběhl ve střelnici Skála u Stěbořic tradiční Myslivecký den. Zvaní byli nejen myslivci, ale zvláště všichni ostatní občané našich
obcí. Byly připraveny atrakce pro děti i dospělé, myslivecká kuchyně, ukázky troubení a další atrakce. Rádi budeme v této tradici pokračovat
a už dnes se můžete těšit na červen 2012, kdy opět pro Vás Myslivecký den zorganizujeme.
Od zaří začíná hlavní sezóna společných honů. Myslivci ji tradičně zahajují společným honem na kachny v lokalitě Stěbořských rybníků.
Také jsme chodili na tzv. Tah kachen, který probíhá večer, kdy se kachny slétají na nocoviště na rybnících a vodních plochách.
Začátkem měsíce října byla v Jezdkovské kapli sloužena Svatohubertská mše. V době hlavní lovecké sezóny se sešli myslivci a veřejnost,
aby uctili památku sv. Huberta, která připadá na 3.11. Mše byla sloužena za naše zelené kamarády, kteří již odešli z našich řad. Mohli jsme také
poděkovat za lovecké zážitky v přírodě a poprosit o přízeň a ochranu do dalších dnů. Během mše a po skončení troubili Myslivečtí trubači ze
Slezské Harty. Bohužel počasí při venkovním setkání moc nepřálo.
První hon na drobnou a dravou zvěř proběhl ve Stěbořicích 12.11.2011. V plánu lovu byl divočák, zajíc a liška. První část proběhla na poli
za Zadními lesy, kde se předpokládal výskyt černé zvěře v kukuřici. Bohužel na divočáky jsme nenarazili, ale podařilo se aspoň vyhnat a ulovit
lišku. Při lovu v Zadních lesích bylo pak ještě uloveno šest zajíců. Závěr a slavností výřad byl proveden v Novém Dvoře mimo jiné za účasti
zástupců policie ČR. Policisté kontrolovali doklady a zbraně a provedli namátkovou kontrolu na alkohol. Vše proběhlo bez zjištění závad.
Pohoštění a posezení proběhlo v místní Restauraci u arboreta.
Druhý polní hon proběhl 3.12.2011. Sraz byl v Novém Dvoře v 8.00. Po slavnostním zahájení se myslivci a honci rozešli do několika lečí.
Lovili zajíce a lišku. Zakončení, výřad a pohoštění, nebo-li „poslední leč“ proběhly ve Zlatníkách.
Závěr roku myslivci věnují přikrmování zvěře a lovu průběrných srn a srnčat. V zimě, kdy teploty jsou pod bodem mrazu a na polích je sníh
se srnčí zvěř soustřeďuje do středu polí, kde se cítí nejbezpečněji. Má zde daleký výhled na případné nebezpečí. Chtěli bychom Vás poprosit
o nerušení zvěře v zimních měsících, své trasy pohybu v přírodě prosím směřujte mimo stávaniště zvěře, v lese se chovejte klidně. Zvěř Vás
určitě odmění, třeba možností jí nerušeně pozorovat, nebo náhodným setkáním s ní.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce, veselého Silvestra a klidný rok 2012.
Za M.S. Soseň Stěbořice Ing. Tomáš Ryž

40. let Pěveckého sboru Stěbořice
Advent je časem ohlédnutí se zpátky a obdobím nových nadějí a očekávání věcí příštích. Členové Pěveckého sboru Stěbořice se
v těchto dnech ohlížejí daleko do minulosti – připomínají si 40 let trvání svého sboru.
Počátky sborového zpěvu ve Stěbořicích nám připadají už nejspíš jako pohádka: Bylo-nebylo, dávno je tomu, kdy velký nadšenec
Karel Kostera přesvědčil skupinku stejně naladěných lidí a začali společně zpívat. Ale všichni dobře víme, že tak pohádkové to opravdu nebylo.
Čekalo je nacvičování těžkých písní a skladeb, hledání osobitého výrazu, ladění na zkouškách, překonávání trémy před vystoupením, ale
i zvládnutí obměny sborové základny. Přes všechna úskalí vydrželo zdravé jádro pěveckého sboru se svým dirigentem 40 let společného úsilí
a jejich odměnou vždy bylo nadšení z vyprodaných koncertů a sdílená radost s posluchači ze společných hudebních zážitků.
Letošní rok se celý nesl v duchu oslav tohoto významného výročí. Oslavy byly zahájeny v dubnu tzv. Jarním koncertem a vyvrcholily
Slavnostním koncertem v listopadu. Dlouhodobá podpora pěveckého sboru ze strany Obecního úřadu ve Stěbořicích nabyla svou konkrétní
a viditelnou podobu i osobním předáním „Čestného uznání za rozvoj kultury v obci Stěbořice“ starostou obce pana Libora Volfa všem jednotlivým členům sboru. V tuto chvíli pocítil každý z pěvců radost z veřejného ocenění a uznání svého dlouholetého snažení.
Kulturním domem ve Stěbořicích, který letos také slaví své čtyřicátiny, zněly písně, které tvoří páteř každého vystoupení, ale
i skladby, které sbor opětovně po čase znovu nacvičil a zařadil do svého repertoáru. Písně z prvních let sborového účinkování byly na tomto
Slavnostním koncertě věnovány všem zesnulým pěvcům. Sólovým zpěvem Marie Rýžové jsme si připomněli píseň „Koupala se Fridolínka“,
za doprovodu sboru zazpíval Jaroslav Prusek skotskou lidovou „Loch Lomond“ a Kateřina Mocková se představila jako sólistka ve slezské
písni „Zarustaj mi chodníčku“.
Druhá část koncertu patřila Vokálně-instrumentálnímu souboru Okteto, který vede Lucie Šupíková, v naší obci dobře známá jako
dirigentka dívčího sboru Slunečnice. Její pozvání do Stěbořic se ukázalo jako velmi šťastné rozhodnutí, neboť na její vystoupení netrpělivě
čekalo velké množství bývalých členů sboru i jejich žáků. Společně si pak všichni připomněli společná léta se svou paní učitelkou přednesem
závěrečné písně.
Období adventu je čas nadějí a očekávání věcí příštích. Pro všechny členy
Pěveckého sboru je to i očekávání, že se jejich řady v brzké době rozrostou nejen o děvčata
z právě zmíněného sboru Slunečnice, ale i o kluky z chlapeckého sboru pana Kostery
a o každého, komu se zasteskne po společném zpívání v kolektivu stejných nadšenců
sborového zpěvu. Všichni zpěváci se těší také na Vás milí přátelé, na to, že nám zachováte svou přízeň i v letech následujících a podpoříte nás tím v našem snažení.
Srdečné pozvání na nejbližší hudební setkání s naším sborem proto patří všem,
kdo si chtějí vánoční náladu zpříjemnit poslechem tradičního vánočního koncertu „Hej
mistře“ v kostele Sv. Ducha v Opavě dne 26. 12. 2011 a následně prožít rozloučení
s vánočním časem na koncertě v kostele Narození pany Marie ve Stěbořicích dne
15. 1. 2012.
Za pěvecký sbor Dana Grosserová
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Od založení v roce 1995 se vystřídalo ve sboru více jak 100 chlapců. V současné době zpívá 15 chlapců, z toho je jich několik z opavských
škol. Účinkují na akcích školy, obce, sboru a agentury Kostera. Vystoupili v celé řadě obcí v našem regionu, na písňových festivalech,
mj. v Háji ve Slezsku, Bílovci, Jistebníku, Staré Vsi, několikrát v Ostravě – s mužskými sbory, našimi populárními zpěváky (B. Basiková,
H. Janků, M. Kubišová, M. Maxa…), s houslistou Jaroslavem Svěceným, na vánočních koncertech, festivalech – Bezručova Opava, Opavská
dětská píseň, Slezský Trojok, Mezinárodních festivalech duchovní hudby. Zpívali s cimbálovou muzikou Hradišťan s Jiřím Pavlicou, světově
proslulým chlapeckým sborem BONI PUERI a dalšími zahraničními dětskými a chlapeckými sbory. Na krajských soutěžích v Orlové získali
Stříbrné a Zlaté pásmo. Koncertovali na Slovensku v Kaniance a na zámku v Bojnici, v Polsku v městě Zabrze a v Katedrále Krista Krále
v Katovicích, kde zpívali české a moravské koledy. Taktéž v letošním roce byli chlapci aktivní na 12 vystoupeních. Jejich poslední vystoupení
byl samostatný a velice úspěšný adventní koncert bezmála v katedrálním kostele v Neplachovicích. Chlapci vystoupí na tradičním vánočním
koncertě v Opavě v kostele Sv. Ducha 26. prosince v 15.00 hod., na který vás srdečně zvou.
BONI PUERI z nich nejspíš nikdy nebudou, ale když se svým dirigentem zazpívají pěkně s chutí, nejedno srdce to potěší. Vždyť právě pro
kouzlo kultivovaného chlapeckého hlasu Karel Kostera sbor zakládal.
Vždyť na stěbořické chlapce a pana sbormistra je pyšný i jejich krajan,
hudební skladatel, Ilja Hurník.
Velké poděkování patří Karlu Kosterovi a všem zpívajícím chlapcům za
společnou práci pro potěšení posluchačů. Díky také rodičům malých zpěváčků za
podporu, pomoc a spolupráci při rozdávání radosti v tomto uspěchaném světě.
Miroslava Šmalcová

(Mezinárodní festival duchovní hudby Opava)

Vánoční a novoroční provoz ordinace MUDr. Víta Skaličky
23. 12. 2011
27. 12. 2011
28. 12. 2011
29. 12. 2011
30. 12. 2011
2. 1. - 5. 1. 2012
6. 1. 2012

dovolená, zastupuje Dr. Gebauer v Neplachovicích od 7:30 do 9:30.
ordinace v Dolních Životicích mimořádně o hodinu dříve, od 6:30 do 9:00.
Stěbořice, od 7:30 do 10 hodin. Odpadá odpolední poradna.
Velké Heraltice, 7:30 – 10 hodin.
Stěbořice 7:30 – 10 hodin, Dolní Životice 11 - 13 hodin.
ordinace jako obvykle
z rodinných důvodů ordinace pouze v Dolních Životicích v obvyklém čase 11 - 13 hodin.

Z obecního diáře:
ZMĚNA DOPRAVNÍHO SPOJENÍ TQM po dohodě se zástupci OÚ
V. Heraltice. Dochází k uspíšení spoje na lince č.900249 Opava - V.Heraltice,
Sádek - V.Heraltice, Tábor, na spoji č. 4, o 10 minut. Platnost změny nastává
ode dne 11. 12. 2011.
NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE přes státní silnici byl zřízen na žádost
občanů Stěbořic u domu č.p. 124, v místě křižovatky ke kostelu.
KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE pořádá OÚ ve Stěbořicích v místním kulturním domě. Lekce budou probíhat každé úterý od 19.00 hodin, první
z celkových deseti proběhne dne 10. ledna 2012. Cena pro pár je 2.500,- Kč.
Přihlášky podávejte na OÚ do pátku 6. 1. 2012.
POPELNICE o objemu 110 litrů - cena za jeden výsyp je stanovena na
69,- Kč, u popelnice o objemu 240 l pak na 85,- Kč. Ceny jsou vč. DPH.
OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ bude probíhat
v měsíci lednu. Kvůli předpokládané vysoké účasti je nutné se nahlásit
sestřičce MUDr. Skaličky nejpozději do 10. ledna. Očkování je z velké části
hrazeno zdravotními pojišťovnami.
PRONÁJEM tělocvičny ZŠ Stěbořice je možné si objednat u starosty
obce. Cena pro organizace obce je 20,- Kč/hodina, pro občany obce - 50,Kč/hodina a pro ostatní 100,- Kč/hodina.
HLÁŠENÍ místního rozhlasu vám Obec zašle emailem, pokud nahlásíte
svou emailovou adresu p. Bitnerové (obec.steborice@seznam.cz).
RADA OBCE vyhlašuje soutěž o nejhezčí vánoční výdobu.
Přehled plesů:
13. 1. 2012 - ples firmy HON - KD Stěbořice
14. 1. 2012 - Hasičský ples - KD Jamnice
15. 1. 2012 - Maškarní ples pro děti - KD Jamnice
21. 1. 2012 - Ples SRPDŠ - KD Stěbořice
28. 1. 2012 - Orelský ples - KD Stěbořice
4. 2. 2012 - Valentýnská diskotéka - KD Stěbořice
11. 2. 2012 - Ples PS Stěbořice - KD Stěbořice
18. 2. 2012 - Ples cukrovaru Opava - KD Stěbořice



