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„Kachlákové Vánoce“
Milí farníci - tím myslím vás všechny,
kdo bydlíte na území farnosti! Advent na
faře byl pro mne letos obohacen o nový
poznatek. Sledoval jsem stavění kamen,
které provedl pan kamnář ze starých,
původních kachlí, které jsme na jaře, po
nutném rozebrání pečlivě uložili na půdě.
Obdivoval jsem, jak důmyslné je to dílo,
což naší pradědové určitě doceňovali,
ale při přestavbách baráků jej radiátory
v mnoha případech vytlačily z obýváků
někam do příkopu u cesty.
U kachlových kamen jsem samozřejmě
znal ohniště, kde hoří plamen. Také plášť,
který vidíme zvenčí, pěkný, z keramických
kachlí. Ale objevem byl vnitřek kachlí, tvořen důmyslnou stavbou tunelů a komůrek
v několika patrech ze šamotových cihel.
Pan kamnář říkal, že ačkoli ten vnitřek
není vidět, je to hrozně moc důležité,
aby zář z ohniště dlouho putovala všemi
komůrkami a prohřála celou tu masu materiálu. Právě proto kachlová kamna nejsou
radiátor. Chvíli jim trvá, než se rozžhaví.
Když se roztopí a jsou plné žhavých uhlíků,

je čas uzavřít všechna dvířka. Celou noc
zůstanou horká a příjemné teplo sálá do
prostředí kolem.
Vnímám, že jsou lidé, kteří mají
z Vánoc strach a přechovávají k nim
nechuť. Nejraději by je vyhodili z obýváku jako nepoužívané „kachláky“. Možná
nezakusili příjemné teplo Vánoc proto,
že nebyli ochotni dopřát si delší čas na
roztápění – což je advent. Zklamaly je
„radiátorové“ Vánoce, které se sice rychle
rozehřejí již někdy v listopadu, a pak stejně rychle chladnou. Na Štěpána se vyhodí
stromek – a je zima.
Přeji Vám ty „kachlákové“ Vánoce. Se
živým ohněm uprostřed, od kterého se vše
odvíjí – je to Boží Syn narozený v Betlémě
i pro Tebe! Přeji, abyste Jeho záři dopřáli
dlouho putovat všemi komůrkami nitra,
dotýkat se strachu, temnoty i nezvládnutých věcí. A až nás rozehřeje jeho Láska,
stačí zavřít dvířka zbytečným sporům,
pýše a závisti, aby vánoční teplo vydrželo
co nejdéle v rodinách. Radostné Vánoce.
			
Otec Klement

Vánoční kouzlení ve škole
Na tři stovky návštěvníků přilákala předvánoční atmosféra
do vánočně vyzdobené Základní školy ve Stěbořicích. Zájemci si
mohli v jednotlivých třídách vyrobit keramickou vánoční ozdobu,
lít olovo, připravit si vánoční svícen, ozdobit si perníčky, podívat
se   na výstavu keramiky, nebo si jen dát svařené víno či kávu
a posedět za zvuků koled s přáteli. Vrcholem večera se stal kulturní
program dětí, skládající se z vystoupení aerobiku (autorka Veronika Žurková), Plešaté pohádky (režie Tomáš Halátek), hip-hopové
show Sněhuláci (choreografie Alexandra Katreniaková). Závěr
patřil pěveckému sboru Modrásci (sbormistryně Lenka Szturcová) doprovázenému flétničkami (pod vedením Jany Holušové).
Protože název akce byl „Vánoční kouzlení s překvapením“, nemohlo toto překvapení samozřejmě chybět. Letos se jím stal před
školou slavnostně odhalený velký betlém s figurami Josefa a Marie
v životní velikosti (autoři: Jana Kabajová, Luboš Kremser a žáci).
Mgr. Tomáš Halátek
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Naši žáci v Anglii
Naší škole se podařilo na základě výzvy MŠMT získat dotaci na jazykový pobyt žáků v zahraničí. A tak se 2. listopadu vydalo
32 žáků spolu se čtyřmi kantory na týdenní zájezd do Anglie. Když jsme v pondělí v poledne odjížděli od školy, dělilo nás od cílové
destinace - města Bournemouth - necelých 1800 km a 24 hodin strávených v autobuse. Jak se brzy ukázalo, nejhorší část cesty nás čekala
hned na začátku. Díky českým silnicím, na kterých jsme strávili téměř devět hodin, jsme se dostali do časového skluzu. Naštěstí se nám
časový deficit podařilo dorovnat během noci při průjezdu Německem, Belgií, Nizozemím a Francií.
Ráno jsme se nalodili na trajekt ve francouzském přístavu Calais a po devadesátiminutové plavbě nás již vítala Velká Británie svými bílými doverskými útesy. Posunuli jsme
si hodinové ručičky o hodinu zpět a naši řidiči vyrazili po levé straně dálnice do Bournemouth. Počasí nás hned při vystupování z autobusu nenechalo na pochybách, že jsme
v Anglii. S deštníky a pláštěnkami jsme se šli pokochat pohledem na moře, a pak se raději
schovali do místního oceánaria. K večeru jsme si mohli poprvé otestovat svoji angličtinu
při nákupech v centru města. A pak už nás čekali naši hostitelé, kteří si nás odvezli do
svých červených cihlových domečků s malými pokoji a okny bez záclon.
I přes počáteční obavy a pár zaměněných kufrů nakonec všichni zvládli první večer
v hostitelských rodinách na výbornou. A jedničku by si zasloužili i ráno, kdy podle mapky
a instrukcí hostitelů dorazili všichni včas do školy. Mohlo by se zdát, že následující tři
dopoledne strávené v místní jazykové škole budou pro některé utrpením, ale opak je
pravdou. Všichni chodili do školy kupodivu rádi. No a po rádoby obědě, sestávajícího
z obložené housky, ovoce, chipsů, tyčinky Kitkat a malého pitíčka, jsme nastoupili do
autobusu a vyrazili na výlet.
Ve středu jsme zamířili do Winchestru s nejdelší katedrálou v Evropě. Ve čtvrtek jsme
byli nadšeni z návštěvy historické lodi HMS Victory v přístavu Portsmouth a v pátek
jsme se mohli vyfotit přímo před jedním ze symbolů Anglie, nejslavnější megalitickou
památkou na světě - Stonehenge. Aby těch „nej“ nebylo málo, stavili jsme se po zpáteční
cestě v Salisbury a vzdali hold světoznámé katedrále s nejvyšší kostelní věží a největším
Naše žákyně před typickou
zastavěným prostorem ve Velké Británii.
anglickou telefonní budkou
I přestože se některým nechtělo domů, v pátek brzy ráno jsme se rozloučili s našimi hostitelskými rodinami a vyrazili směr Londýn.
Najednou byly všechny ty památky, které známe z fotografií a učebnic, přímo před námi, v celé své kráse, opět ovšem zahalené do deštivého anglického počasí. Přestože jsme měli na prohlídku Londýna celý den, některá známá místa jsme museli minout. To vše nám ale
vynahradil pohled na Londýn z ptačí perspektivy, přesněji řečeno z Londýnského oka. Jakoby se nám chtělo anglické počasí omluvit za
ten týden prožitý pod deštníky a ukázat nám na rozloučenou, že i ono dokáže být okouzlující, usmálo se na nás na rozloučenou sluníčko.
Ještě poslední nezbytné nákupy suvenýrů, a pak už nás čekala příjemná projížďka lodí po řece Temži s výhledem na večerní osvětlený
Londýn. Na druhém konci Londýna na nás již čekali naši řidiči s uvařenými českými párky a anglickým toastovým chlebem. Jak nám
po tom celodenním maratonu chutnalo! A teď ještě jednou vydržet tu dvaceti čtyř hodinovou cestu autobusem. V neděli večer po osmé
hodině přijíždí náš autobus do Stěbořic a my se rozjíždíme plni úžasných zážitků tentokrát do svých vlastních rodin.
Mgr. Věra Halátková

Jaký byl Kurz tvůrčího šití?

I tady jsme poznali, že existuje několik způsobů, jak na to.
Následující lekce jsme se věnovali šití domácích kalhot, zástěrek,
čepic a nákrčníků.
Jsme rádi, že nám pan starosta tuto aktivitu umožnil zorganizovat. Na oplátku jsme ušili 15 kusů bílých ubrusů, které se budou
využívat při společenských akcích ve zbrojnici na Březové.
Po ukončení kurzu byla většina výrobků k vidění na tradiční
vánoční výstavě v KD Stěbořice.
Protože se kurz setkal s pozitivním ohlasem, přemýšlíme
o jeho dalším pokračování.
Kurz byl podpořen z programu Malý LEADER pro Opavsko
2015.
Ludmila Slaninová

Myšlenka uspořádat kurz šití vzešla z podnětů mladých
maminek. Málokdo má v dnešní uspěchané době čas zasednout za
šicí stroj a třeba po večerech vyrábět originály do své domácnosti
či ušít něco netradičního svým dětem. A třebaže tento čas najde,
zjistí, že vlastně neví, jak na to. Kde by se těmto dovednostem
naučil?
A právě proto jsme se rozhodli uspořádat kurz šití. Tato výuka
probíhala v pěti lekcích ve zbrojnici na Březové. Každá účastnice
měla s sebou vlastní šicí stroj. Dále byla k dispozici žehlička,
overlok a hlavně ochotná a bystrá lektorka.
V úvodní lekci jsme se seznámili s provozem šicího stroje a
na výrobě polštářů si nacvičili rovný steh. Naučili jsme se, jakými
způsoby originálně polštářek obléci. Další lekce byla přípravou
na vánoce. Ušili jsme prostírky a ubrusy na štědrovečerní stůl.

Školská rada při Zš Stěbořice
Od listopadu 2015 pracujeme v novém složení:
zástupci obce – Daniela Peikerová (předsedkyně), Martin Řehulka,
zástupci pedagogů – Jana Holušová, Tomáš Halátek,
zástupci rodičů – Martina Moravcová, Vlasta Kramná.
Své podněty můžou zákonní zástupci zasílat na mailovou
adresu: skolskaradasteborice@seznam.cz
Více informací o školské radě najdete na webových stránkách
školy: http://zssteborice.webnode.cz/
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napovídá, že zde byly uloženy ještě před vznikem kostelního
areálu v prvních desetiletích 13. století. Ačkoliv se ani v jedné
z nich nedochovaly kosterní pozůstatky, specializovaná analýza
vzorků zeminy odebraných z jejího dna jejich původní přítomnost
potvrdí či vyvrátí. Upřesněno bude rovněž datování těchto
objektů, které na základě předběžného posouzení keramických
zlomků řadíme do 12. až počátku 13. století. Jedná se o dobu,
kdy prostor pozdějšího Opavska stál na prahu zásadních změn,
souvisejících se záborem tohoto území Přemyslovci, z jejich podnětu zde byly zahájeny rozsáhlé kolonizační aktivity,
zahrnující také transformaci a doplnění stávající sítě zdejších
zemědělských sídlišť. Zjištěné hrobové jámy by mohly souviset
právě se starším raně středověkým osídlením intravilánu Stěbořic,
s přetrvávajícími pohanskými představami o posmrtném životě
pak může souviset také nález železného srpu v jedné z nich, kam
byl patrně uložen jako milodar. Jedná se o předmět, jehož úloha
ve středověkém zemědělství byla klíčová, neboť byl používán při
sklizni obilí k podřezávání klasů a jejich vázání do snopů, s touto
funkcí souvisí také jeho podélný tvar odlišný od travních srpů.
Michal Zezula
Národní památkový ústav v Ostravě

Archeologický výzkum fary
V měsíci říjnu letošního roku proběhl v interiéru fary ve
Stěbořicích záchranný archeologický výzkum, který byl vyvolán rekonstrukcí podlah v jejím přízemí. Nejednalo se o první
výzkumné práce v areálu této kulturní památky, archeologický
odkryv předtím doprovázel v roce 2012 odvodnění jejího zdiva.
Již tato první etapa ukázala, že se zde dochovaly pozůstatky
nejstarší stavební fáze fary, které náležel archeologicky odkrytý
polozahloubený kvadratický suterén se zbytky dřevohliněné
stavby sloupové konstrukce, který je na základě nálezů ze zásypu
datován do 2. poloviny 13. století. Zajímavostí je, že tento objekt
byl na rozdíl od dnešní fary orientován shodně s kostelem
P. Marie, jehož podélná osa je mírně odchýlena od obvyklé
východo-západní orientace. Také v letošním roce byly v interiéru
fary zjištěny stopy dřevěných konstrukčních prvků, které souvisely
se středověkou farou a také několik zahloubených objektů (převážně
sloupové a kůlové jámy, mělké sídlištní jámy) svázaných patrně
s jejím hospodářským zázemím. Důležité informace byly získány
také k novověkým stavebním dějinám fary, jejíž současná podoba
je výsledkem barokní přestavby z roku 1781 a následných stavebních úprav v 19. a 20. století. Souběžně probíhající operativní
stavebně-historická dokumentace tak doložila v nadzemním zdivu
několik vývojových fází otopného zařízení v prostoru (původně
černé) kuchyně a také určité změny vnitřní dispozice fary.
Z hlediska nejstarších dějin obce má ale největší význam nález
dvou, patrně hrobových, obdélných jam, jejichž orientace sever-jih

Archeologický výzkum fary ve Stěbořicích, srp na dně hrobové jámy.
Fotoarchiv NPÚ.

Pučálka
Milí čtenáři, při své výživové přednášce minulý měsíc jsem
netušil, jakého ohlasu se tato hrášková variace na televizní slané
oříšky nebo pop-corn dočká. Jelikož se více z Vás na recept na
tuto tradiční pochoutku dotazuje, tak jej tedy uvádím, je docela
jednoduchý:
Večer, než jdeme spát, namočíme hrách (já používám obyčejný
zelený), ponecháme ho úplně namočený 24h. Aspoň třikrát za tuto
dobu je třeba vodu vylít a semena propláchnout, ať nezkysnou.
Ideálně tak učiníme ráno před odchodem do práce, po ní, a ještě
večer. Na další noc vodu slijeme a semena poté udržujeme mokrá,
ale už ne ponořená, stačí je nechat v míse a čas od času ošpláchat
vodou. Hrách postupně klíčí. Čtvrtý den jsou klíčky povyrostlé na

délku semena. Stačí je osušit, opražit na středně rozpálené pánvi
a občas s ní protřást. Tuku netřeba, případně můžeme použít kousek
másla. Když začnou kuličky mírně zlatavět, tak občas uzobneme
a ochutnáváme, zda jsou už otoastované. To se pozná tak, že
kulička přestane mít chuť syrového hrášku, ale spíše lahodnou
oříškovou, mírně nasládlou chuť. Délka pražení záleží na rozpálení
pánve, z mé zkušenosti 5–9 minut, takže to stihnete během reklam
a hotovo máte akorát na začátek seriálu. Hotovou pučálku sesypete
do misky, osolíte ji a dodáte trošku čerstvě namletého pepře
a přesypete strávníkům do mističek.
Dobrou chuť.
MUDr. Vít Skalička
stěbořické pivo až do Přerova a téměř po celé severní Moravě.
V roce 1861 umírá Tadeáš Dittrich a pivovar vede jeho manželka.
Roku 1873 přebírá závod její syn Augustin, který díky dobré
prosperitě pivovar rozšířil. Ve skále vybudoval velké sklepy a
postavil moderní sladovnu. Roku 1890 přebírá pivovar dle
bratrského poručenství Eduard Dittrich, který za tři roky přestavuje
závod na parní pohon. Roku 1896 zvětšuje várku z 36 na 50 hl,
přestavuje kvasírnu, chladírnu a sýpku. V tomto roce dosáhla výroba 10000 hl. Vařil se 11-ti stupňový ležák a 14-ti stupňové černé
pivo výborné kvality. Údajně byla tato kvalita způsobena velmi
dobrou vodou a vhodným skladováním piva ve skalních sklepích.
Majitelé pivovaru si na svých polích pěstovali ječmen pro výrobu sladu. Poslední držitel pivovaru Eduard Dittrich zemřel náhle
v dubnu 1913 při pohřbu Aloisie Gracové (č. p. 20). Na pohřbu
se dověděl, že pivovar hoří a „trefil ho šlak“. Tento den pivovar
vyhořel, hlavně jeho střední část, kde bylo varné zařízení. Mluvilo
se dlouho o tom, že byl požár založen úmyslně, aby se opavský
pivovar zbavil konkurenta. Nic se však při šetření neprokázalo.
Drahomír Graca

Pivovar ve Stěbořicích slaví
285 let od založení
Majitel zámku ve Stěbořicích, Antonín Pino z Friedenthalu,
založil v roce 1730 zdejší pivovar. V té době se mu říkalo
„PANSKÝ PIVOVAR“. Pozemek původně patřil Fridrichu
Chabitschowskému, který dostal od Pina jako náhradu usedlost
č. p. 11 ve Stěbořicích na Malé Straně. Dnes již tento původní dům
nestojí (na jeho místě stojí nový dům pana Bergera). V roce 1745
byl pivovar dostavěn, v této době byl ještě spojen s lihovarem.
Proto je někdy taky rok 1745 uváděn jako rok založení pivovaru.
Mezi prvními sládky byli: Josef Vltavský, Antonín Kassner (1751)
a Jan Šebesta (1773). Roku 1856 kupuje pivovar František Egger
a Tadeáš Dittrich. O dva roky později prodal Egger svou polovinu
manželce Dittricha - Johaně Dittrichové. Pivo prý tam bylo vynikající kvality a později konkurovalo pivovaru v Opavě. Stěborský
pivovar měl rovněž na Krnovské ulici svůj vlastní výčep (cca
v místě dnešní restaurace „13“). V té době se rovněž posílalo
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TJ SOKOL Stěbořice
Vážení spoluobčané, nastává období tzv. „Zimního spánku“,
kdy všechna venkovní sportoviště osiří a přestěhujeme se do
tělocvičen! Naše fotbalová mužstva - celkem čtyři - jsou po
podzimní části soutěžního ročníku 2015 - 2016 na tom různě.
Muži po vydařeném konci OP se vyhoupli až na výborné druhé
místo, se ziskem 27 bodů za 9 vítězství, 0 remíz a 4 prohry, při
skóre 32:24 brankám. Pod vedením předsedy fotbalového oddílu
a vedoucího mužstva Staně Krusberského, ambiciozního nového
trenéra Milana „Garyho“ Hanslíka a asistenta Romana Ondráčka,
se v závěru OP zadařilo a v pěti za sebou jdoucích utkáních se
vyhrálo! Porozuhodné je, že nejvíc bodů jsme získali na hřištích
soupeřů, a to 18 a v tabulce utkáních „venku“ jsme získali 1. místo.
Ze 7 zápasu = 6x vítězství a jen v Budišově n. Bud. jsme soupeři
podlehli. Můžeme s velkou nadějí očekávat jarní sezónu, kdy rozdíly v bodovém zisku mezi mužstvy jsou minimální a na 1. soupeře
z Litultovic ztrácíme jen 4 body! I za námi je to natěsnáno. Chce
to kvalitní zimní přípravu a zdraví všech hráčů.
Další kategorie - Starší žáci - již tak úspěšná nebyla, ale není
se čemu divit, protože pro tuto kategorii nemáme dostatek 14. až
15. letých hráčů, kteří by mohli konkurovat stejně starým hráčům
soupeřů! Ale jejich čas během 2 let určitě příjde. Hráli většinou
kluci 11. až 13. letí, kteří „robustnějším“ hráčům soupeřů vzrůstem
ani váhou nemohli stačit! Pod vedením trenérů Karla Sochora,
Aleše Šimona i rozhodčího Romana Poly, kteří vedou i mladší
žáky, měli nadmíru těžkou „práci. Na podzim získali jen 1 bod
a skončili na 7. místě okresní soutěže 1+10. Potěšující je, že
nás reprezentovaly i dvě dívky a to Nela Ondráčková a Zuzana
Havlíčková.
Mladší žáci - letos přihlášeni jsou na tom podstatně lépe a
vybojovali stejně jako muži 2. místo OS 1+7! Získali 19 bodů za
6 vítězství, 1 remízu a 3 prohry, při skóre 41:21 brankách. Nejvíc
branek vsítil nadějný Roman Kašík (10), druhý byl Franta Kramný
(8) a třetí Adam Sochor (7).
Mini žáci letos byli přihlášeni do začínajících fotbalistů, a
to do kategorie 1+4. První soutěžní zápasy „benjamínci“ našeho
mužstva spolu velmi intenzivně a za mohutného povzbuzování
rodičů, prarodičů i všech dalších rodinných příslušníků, prožívali, ale bohužel jejich fotbalové umění ještě nestačilo na vyspělejší
soupeře, a tak všechna utkání prohráli. Ale jejich čas přijde. Velmi
náročnou práci s těmi nejmenšími si vzal na svá „bedra“ trenér
Jarek Kramný a ostatní mu podle svých možností pomáhali. Výsledky u těchto kluků nejsou v tomto jejich fotbalovém rozvoji
až tak důležité, podstatnější je se naučit základy techniky, zpracování míče, fotbalové myšlení a taktiky boje. To všechno příjde,
jen to chce čas. A první radostný výsledek se dostavil! Kluci se
zůčastnili turnaje přípravek ve Štítíně a SENZAČNĚ ZVÍTĚZILI,

i když měli na střídání jen jednoho hráče! Jak to prožívali kluci,
svědčí i příběh Šimona Gracy, který si medaili za 1. místo vzal
s sebou i do kostela a p. farář Klement Rečlo ho veřejně pochválil,
což potleskem ocenili všichni farníci. Ještě bych chtěl ocenit
i účast mužů - fotbalistů, kteří na brigádu pro OÚ Stěbořice přišli
v počtu 12 lidí a provedli v lese likvidaci oplocení obory mladých
stromků. Ocenil to i přítomný starosta obce! Tolik k oddílu kopané.
Tenisté koncem listopadu provedli zazimování kurtu a na závěrečném setkání (sešlo se 21 členů), zhodnotili sezónu. Výroční
tenisovou schůzi stanovili na 22. ledna 2016 v pohostinství
„Pivovar“. Tam budou vyhodnocené všechny soutěže - jak soutěže
družstev mužů i žen, tak i ostatní přebory oddílu.
Badmintonisté rovněž využívají tělocvičnu ZŠ k pravidelným
tréninkům. V neděli 27. 12. 2015 pořádají v Litultovské hale
„VÁNOČNÍ TURNAJ“. Je tam více prostoru, kde mohou utvořit
dvě badmintonová hřiště a turnaj má lepší spád.
Ještě jeden turnaj bude mezi vánočními svátky uspořádán a
to 30. 12. 2015 „VÁNOČNÍ TURNAJ“ ve stolním tenise. Bude
se hrát v KD Stěbořice od 8:30 hod. Využijte vánočního volna
a přijďte si protáhnout svá těla! Startovat mohou jen neregistrovaní
hráči.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům, sportovcům a hlavně
našim dětem popřát radostné a veselé prožití vánočních svátků a
do Nového roku 2016 pevné zdraví, mnoho úspěchů, jak osobních,
tak v rodinách i na sportovištích!
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice
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Aktuality z činnosti obce
Výběr z jednání rady obce Stěbořice
2) Výměna zbývajících oken v KD Jamnice:
a) nabídka firmy 1 okno.cz za 40.354 s DPH
b) nabídka firmy Janmark za 36.810 s DPH
Rada schvaluje nabídku firmy Janmark
3) Nabídku na vystoupení Slezské ochotnické společnosti
Opavsko, které se uskuteční v únoru 2016 (bude upřesněno)
4) Prodejní cenu obecního kalendáře 180 Kč
5) Rozpočtové opatření č. 5
6) Žádost Jednoty Orel Stěbořice o finanční příspěvek na rok 2016
ve výši 49.000 Kč
Rada obce vzala na vědomí:
1) Návrh Povodí Odry na suchý poldr pod Hájem, což vyžaduje
změny v Územním plánu obce
2) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2016

29. září
Rada obce schválila:
1) Výměnu zbývajících silničních obrub v Jamnici a schvaluje
jako zhotovitele p. Z. Krusberského, který podal nejvýhodnější
nabídku
2) Doplnění veřejného osvětlení ke garážím u domu č. p. 172 a 171
a také za zadní části KD ve Stěbořicích
Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci ředitelky ZŠ o nákladech na provoz tělocvičny ZŠ a
zvýšení nájmu ze současných 20 Kč/hod na 50 Kč/hod pro všechny
nájemce (děti a mládež budou mít nájem odpuštěn)
2) Informaci o konání slavnostního koncertu PS Stěbořice dne
15. 11. 2015 u příležitosti 80ti let dirigenta sboru
3) Záměr prodeje parc. č. 99/2 o výměře 194 m2 (pozemek pod
domem č. p. 176) a část pozemku parc. č. 99/1 o výměře cca 1350
m2 (kolem domu)

7. prosince
Rada obce schválila:
1) Odměnu ředitelce MŠ
2) Nabídku práce bouracího kladiva (na bagru) – likvidace
konstrukcí za zámkem:
a) nabídka firmy Jindřiška Wittková za 850 Kč/hod bez DPH
b) nabídka firmy Jan Ulbrich za 800 Kč/hod bez DPH
Rada schvaluje nabídku Jana Ulbricha
Rada obce vzala na vědomí:
1) Dokončení poslední části rekonstrukce průtahu Jamnicí –
vydláždění plochy před kaplí
2) Složení inventární komise

7. října
Rada obce schválila:
1) Demolici 2 nefunkčních komínů na budově OÚ s nákladem
12.000,- Kč a jako zhotovitele vybrala firmu M. Martinka
Rada obce vzala na vědomí:
1) Žádost paní Holušové z Nového Dvora o změnu platného
ÚP obce z důvodu zajištění možnosti oplocení svého pozemku
p. č. 136/2 v k. ú. Nový Dvůr, kdy je její pozemek veden jako
plocha pro tělovýchovu a sport a nelze na něm stavět ani plot
2) Předložení cenové nabídky od VOD Stěbořice na opravu
rybníka (přesun materiálu na břeh rybníka, svahování a zarovnání
břehu v délce 350 m)

Výhled do budoucna

3. listopadu
Rada obce schválila:
1) Výběr zhotovitele prací kolem vyčištění rybníka, zpevnění
břehů a návoz materiálu:
a) nabídka Školního statku - návoz materiálu za 129.700,-Kč bez
DPH + další práce,
b) nabídka VOD Stěbořice - návoz materiálu za 100.660,-Kč bez
DPH + další práce
Rada schvaluje nabídku VOD Stěbořice
2) Nákup CRP přístroje do ordinace dětského lékaře v ceně do
40.000 Kč (přístroj bude majetkem obce)
3) Záměr pronájmu pozemků v majetku obce Stěbořice v k. ú.
Stěbořice a Nový Dvůr (jedná se především o nově navržené
přístupové cesty k polním pozemkům)
4) Výsledek výběrového řízení na výměnu 4 ks oken a vstupních
dveří včetně montáže v bytě správce zámeckého areálu:
a) nabídka 1 okno.cz - cena 41.988 Kč s DPH
b) nabídka RI okna - cena 46.067 Kč s DPH
Rada schvaluje nabídku od dodavatele 1 okno.cz
5) Záměr pronájmu bytových prostor v budově č. p. 23 v Novém
Dvoře
6) Rozpočtové opatření č. 4

Je to již více než rok od voleb a od změny ve složení zastupitelstva, rady a na pozici starosty. Dost dlouhá doba na to, abychom
věděli, co chceme a jsme schopni do konce volebního období
udělat nebo se o to alespoň pokusit. I většina dotačních titulů je
vyhlášena a víme, na co můžeme zkusit žádat a co budeme muset
zaplatit pouze ze svých peněz. Rada obce se dohodla, že v roce
2016 uskuteční tyto akce: postaví dětské hřiště ve Stěbořicích, zrekonstruuje se vzhled obecního úřadu, v případě zisku dotace se
přistoupí k revitalizaci zámeckého parku a k opravě parkové zdi,
zrekonstruují se chodníky na Malé straně ve Stěbořicích, upraví se
prázdný byt ve staré škole v Novém Dvoře a pronajme se, pokusíme se získat co nejvíce pozemků z vlastnictví státu (především
pod místními komunikacemi a pod chodníky).
Pro zbytek volebního období se pokusíme:
• získat dotaci na rekonstrukci Malé strany v Jamnici,
• získat dotaci na vytvoření výletní a naučné stezky kolem
rybníků ve Stěbořicích,
• postavit cestu pro pěší vedle hlavní cesty směrem k pivovaru,
• opravit vstup na hřbitov,
• získat finanční podporu na výstavbu nové tělocvičny,
• opravit kapličku na Březové,
• získat dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení,
• opravit prostranství na tělocviku,
• získat dotaci na opravu hřbitovní kaple,
• připravit projekt na novou kanalizaci ve Stěbořicích.
Čas ukáže, co vše jsme dokázali z tohoto výčtu splnit a co ne.
Roman Falhar

Rada obce vzala na vědomí:
1) Zprávu člena školské rady
2) Informaci o zániku SRPDŠ Stěbořice
26. listopadu
Rada obce schválila:
1) Záměr pronájmu pozemku parc. č. 476 a 477 v k. ú. Stěbořice
(rybník u Záložny)
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Aktuality z činnosti obce
Výběr z jednání zastupitelstva obce

8. prosince
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Prodej pozemku parc. č. 1614 = 838/5 v k. ú. Stěbořice
manželům Vajďákovým
2) Prodej pozemku parc. č. 99/2 a části pozemku parc. č. 99/1
v k. ú. Stěbořice spolumajitelům bytového domu č. p. 176
3) Rozpočtové provizorium pro rok 2016
4) Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018
5) Plán inventarizace majetku obce
6) Čestné občanství panu Karlu Kosterovi za přínos kultuře v obci
a za šíření dobrého jména obce
7) Zřízení věcného břemene na vedení plynového potrubí na
pozemku parc. č. 753/3 v k. ú. Stěbořice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Informace z kontrolního a finančního výboru obce a dotčení se
k nim vyjádřili
2) Informace starosty obce k akcím proběhlým v roce 2015 a k
plánovaným akcím pro roky 2016-2018
Zastupitelstvo obce zamítlo
Zřízení věcného břemene na obecní cestě (za zahradami v Jamnici)
pro podzemní vedení el. energie

13. října
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Prodej pozemku parc. č. 1613 v k. ú. Stěbořice manželům
Ruckým
2) Prodej pozemku parc. č. 1614 = 838/4 v k. ú. Stěbořice
manželům Hanslíkovým
3) Čtvrté kolo prodeje pozemku 1614 = 838/5 v k. ú. Stěbořice na
zasedání zastupitelstva obce Stěbořice dne 8. 12. 2015 a podání
žádosti do 14:00 hodin dne 8. 12. 2015
4) Záměr prodeje pozemku parc. č. 99/2 a části pozemku parc. č.
99/1 v k. ú. Stěbořice
5) Souhlas s bezúplatným převodem pozemků z vlastnictví
státu LV č. v 10002 pro k. ú. Stěbořice, Jamnice a Nový Dvůr
zastoupeného Státním pozemkovým úřadem do vlastnictví obce
Stěbořice
6) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
7) Výhru ze soutěže Vesnice roku použít na vybudování dětského
hřiště ve Stěbořicích
Zastupitelstvo obce uložilo:
Starostovi obce připomínkovat návrh záplavového území potoku
Velká v katastrální území Nový Dvůr a Stěbořice tak, jak bylo
předloženo Povodím Odry, s. p.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Informaci starosty obce o potřebě aktualizace platného územního
plánu obce pro potřeby obce, vyzval k připomínkování zastupitele
a budou vyzváni i občané prostřednictví zpravodaje
2) Paní P. Losertová informovala o problému dopravní situace na
horním konci obce (s přecházením vozovky u křižovatky směr
Jezdkovice a Nový Dvůr), zjistit možnosti vybudování přechodu
pro chodce

Termíny jednání zastupitelstva obce Stěbořice v roce 2016 jsou
tyto:
2. února, 22. března, 7. června, 23. srpna, 11. října, 13. prosince
Místa konání budou upřesněna. Srdečně zveme občany, aby se
účastnili jednání zastupitelstva. Budete mít informace z první
ruky a sami se můžete zeptat na to, co Vás zajímá.

Projekty do šuplíku
Skrze Kontrolní výbor zastupitelstva obce byl vznesen dotaz, proč obec investuje prostředky do projektů, které se nakonec
neuskuteční? Stojí to přece nemalé finance a není z toho žádný
výsledek?
Obec je při svých investicích vázána různými předpisy a skoro
nic nemůže udělat bez řádného projektu. Cena za něj se může pohybovat v tisících, ale i ve stovce tisíc korun. A do těchto procesů
vstupují i dotační tituly. Jsou takové, které se opakují každoročně,
pak jsou takové, které jsou dány na roky dopředu a pak jsou také,
které se objeví na krátkou dobu a už se neopakují. U drtivé většiny
z nich máme od vyhlášení do podání přihlášky jen několik měsíců.
A pokud nemáme alespoň připravený projekt, ideálně i se stavebním povolením, není šance žádost podat. Takže i když spolupracujeme s firmami, které dotace zpracovávají a hlídají je, častokrát
není dopředu jasné, zda podmínky dotačního titulu budou pro nás
natolik zajímavé, abychom jej využili. Ale bez připraveného projektu se nad tím nemusíme ani zamýšlet. Proto je prozíravé tvořit
smysluplné projekty do šuplíku, i když to není zadarmo. A občas
se může stát, že jej nevyužijeme nikdy.
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Obecní stodola prochází rekonstrukcí

Chodníky
Hodně z nás vadí stav chodníků ve Stěbořicích, případně
to, že na velkých úsecích (při vjezdech do obce) vůbec nejsou.
A samozřejmě se ptáte, proč s tím obec stále nic nedělá. Situace
se ale řeší, i když na viditelné výsledky si budeme muset ještě
nějaký čas počkat. Bohužel. Momentálně jsou (až na pár vyjímek)
všechny tyto pozemky v majetku státu, který nám je velmi ztuha vydává. Některé ze žádostí máme podány již od roku 2007.
Ovšem stát nemá stanoveny lhůty pro vydávání, a přestože ani
já nerozumím, k čemu mu jsou tyto pozemky, neumíme se k nim
dostat. Co je ale velmi nespravedlivé, pozemky jsou sice státní,
ovšem chodník nebo cesta na nich je naše. Takže údržba a např.
odklízení sněhu je naše povinnost (děkuji všem spoluobčanům,
kteří nám s ní pomáhají), ale pokud bychom chtěli opravovat skrze
dotace, tak nemůžeme. Podmínkou je, abychom byli vlastníky nejen chodníků, ale i pozemků pod nimi. Pro vaši představu, cena za
1 metr chodníku se pohybuje kolem 1500 Kč. Když si spočítáte
délku Stěbořic, vyjde vám nemalá částka, kterou by mohla z větší
části uhradit dotace. Pokud bychom byli majiteli pozemků…
Roman Falhar

Aktuality z činnosti obce
Projekty
Dokončili jsme projekt revitalizace zámeckého parku a podali
jsme žádost o dotaci. Nechali jsme zpracovat projekt na opravu
zámecké zdi, na rekonstrukci fasády a střechy obecního úřadu.
V Jamnici byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice
(velké díky všem brigádníkům) a rekonstrukce hlavní cesty.
V Novém Dvoře byl dokončen nový sportovní areál včetně
zázemí. Velký dík zde patří všem, kteří se na tomto brigádnicky
podíleli.
Na Březovou jsme zakoupili materiál na chodník kolem
hasičské zbrojnice a na podlahu do prodejního stánku. Obojí si
místní vydlážili sami. Velký dík. Dále jsme sem pořídili novou sadu
nádobí a myčku, aby i zde byly rodinné akce na úrovni. Rovněž
jsme nechali před Březovou vybagrovat zanesenou příkopu.
V Mateřské školce jsme byli nuceni řešit během školního roku
nečekanou havárii stropu, kdy hrozilo nebezpečí zranění dětí od
padající omítky. Z toho důvodu jsme museli jedno oddělení uzavřít
a nechat udělat zabezpečené sádrokartonové podhledy. V létě jsme
pak navázali stejnými pracemi i ve druhém oddělení a obkopávali
jsme zvenku budovu v místech, kde pod ní proudila voda.
Opět jsme uspořádali místní denní tábor, který se díky vedoucím velmi povedl a děti z něj byly nadšené. Dále jsme podpořili
všemožné kurzy, přednášky, koncerty, turnaje. Některé z nich byly
organizovány poprvé, u jiných jsme navázali na předešlé ročníky.
Získali jsme do majetku obce zdarma od kraje celý areál za
zámkem. Dále jsme odkoupili od soukromých vlastníků cestu
k panelákům. Snažíme se narovnat vlastnické vztahy a získat do
majetku obce ty pozemky, které jsou pro nás důležité (např. cesty,
chodníky) a naopak ty, které nevyužijeme a stojí na nich cizí budovy, chceme odprodat vlastníkům těchto domů.
Propagovali jsme Stěbořice nejen na Českém rozhlase Ostrava, ale i v regionálních novinách a společně s farností i na putovní
výstavě Má vlast, cestami proměn (panel o Stěbořicích, výstava
byla cca týden u kostela v době Obecní slavnosti). Tyto panely
jste mohli potkat např. na Colours of Ostrava, na Velehradě apod.
Společně s firmou Jiří Lenart jsme uskutečnili historicky první
Den otevřených dveří na úpravně vody v Mladecku.
Vlastními silami jsme opravili zdemolované zábradlí (po
autohavárii) u spodní zastávky ve Stěbořicích, nechali jsme
opravit neřešené poškození vodovodních trubek na obecním
úřadě, upravili jsme půdu obecního úřadu pro zateplení.
Prodali jsme všechny pozemky určené k zástavbě na
Barandově.
Získali jsme dotaci na rekonstrukci památníku padlým
z 1. světové války na hřbitově.
Vyjmenované akce nejsou dílem jedné osoby. Velký dík patří
všem občanům, kteří se podíleli brigádnicky, dále pracovníkům
obecní party a taky členům rady a zastupitelstva a zaměstnankyním
OÚ.
Roman Falhar

Rekapitulace roku 2015
Konec roku vybízí k rekapitulaci, co se povedlo a co vše se
udělalo. Je dobré si i připomenout všechny výsledky, protože
lidská paměť je krátká. Do tohoto výčtu zahrnu i některé věci
z konce roku 2014.
Obecní parta
Počet pracovníků obecní party se navýšil oproti dřívějšku na
5 až 8 lidí a je mým úmyslem udělat z nich schopnou opravárenskou četu. Oficiálně je název jejich pracovní činnosti „uklízeč
veřejných prostranství“, ale domnívám se, že za ten rok sami
ukázali, že dokáží mnohem víc. Což mě těší, protože svými výkony
nejen pomáhají udržovat naše obce krásné, ale i šetří obecní
prostředky, které bychom jinak zaplatili za tyto činnosti firmám.
Účast a ocenění v soutěži Vesnice roku
Přes počáteční nedůvěru části zastupitelů jsme se letos
poprvé přihlásili do prestižní soutěže Vesnice roku. Přípravy se
ujaly Hanka Komárková (dnes už Bláhová) a Jana Weiszová.
Aktivně se zapojily i všechny spolky, škola, školka, farnost
a uvítali jsme u nás hodnotící komisi. V krajském kole nám udělili
Cenu naděje pro živý venkov a jaké bylo naše překvapení, když
jsme ji vyhráli i v republikovém kole. Ocenění jsme si jeli převzít
až do Krásné u Aše, což je nejzápadnější obec ČR a zároveň
letošní vítěz Vesnice roku.

Zástupci obce společně s ministryní Karlou Šlechtovou

Rekonstrukce obecní stodoly a obecního dvora
Díky havarijnímu stavu štítu obecní stodoly jsme byli nuceni
přistoupit k jeho opravě (hrozilo zřícení do vozovky) a začali jsme
ji opravovat vlastními silami. Nakonec jsme stihli udělat 3 strany a
příští rok bychom měli opravu dokončit. Ale pořádek jsme udělali
i uvnitř a na obecním dvoře. Umožnili jsme občanům odevzdávat větve za obecní stodolu a na podzim jsme je poštěpkovali.
Kontejnery, které stávaly před stodolou, jsme přesunuli jinam.
Pracovníci obecní party si zrekonstruovali „svačinárnu“ (do té
doby trávili přestávky na různých místech). Na obecním dvoře
bylo zřízeno oficiální místo pro odevzdávání elektroodpadu
a železného šrotu.
Úprava zeleně v obcích
Prořezali jsme cestu z Nového Dvora na Březovu, aby se zde
mohly vyhýbat protijedoucí auta. Vyřezali jsme přerostlé keře
v parčíku osvobození, na svahu u kulturního domu, ořezali jsme
lípu u kříže před pivovarem. V zámeckém parku jsme vykopali
staré betonové základy od okolníků plotu.

Změna Územního plánu
Obec Stěbořice má platný Územní plán od roku 2010. Dnes
jsme v situaci, kdy u některých oblastí potřebujeme aktuálně
upravit jejich využití. Ale abychom do připravovaných změn
zahrnuli co nejvíce oprav, vyzýváme občany k připomínkám.
Pokud máte návrh na změnu v platném Územním plánu, doručte
ji na obecní úřad do konce ledna 2016. Neslibujeme, že všem
bude vyhověno, ale bude se přihlížet k prospěchu pro rozvoj obce
a k možnostem, které nám dávají předpisy.
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Vítání občánků

V roce 2015 z našich řad navždy odešli:

Na jaře opět uspořádáme oblíbené Vítání občánků. Prosíme
všechny rodiče, aby na obecním úřadě nahlásili údaje o svém
potomkovi. Stát se totiž už několik let snaží nás všechny chránit,
mimo jiné i skrze Úřad pro ochranu osobních údajů. Takže už
k nám nesmí docházet informace o tom, kdo se narodil, umřel
apod. Což komplikuje nejen práci kronikáři (koho bude za 50 let
zajímat informace, že „Občan zachránil jiného občana včetně jeho
rodiny z hořícího domu.“, pokud nebude vědět, že tím občanem
byl Graca a zachránil rodinu Novákovu?), ale i obecnímu úřadu
právě při přípravě Vítání občánků. O narozených dětech se dovíme
z evidence obyvatel se zpožděním. Neradi bychom na někoho
zapomněli. Takže pokud chcete, aby Váš potomek byl uvítán mezi
občany Stěbořic, přijďte nám o něm říct.

Z obecního diáře

Deutschová Linda, Nový Dvůr 12
Jasníková Květoslava, Stěbořice 196
Premusová Zdeňka, Stěbořice 68
Steininger František, Stěbořice 151,
Saliger Vít, Stěbořice 169
Kociánová Daniela, Nový dvůr 28
Baran Bohumír, Stěbořice 14
Siber Jiří, Stěbořice 28

Narodili se:
Stěbořice:

Škobrtalová Lucie, Stěbořice 143
Zahel Dominik, Stěbořice 241
Pavelková Klára, Stěbořice 47
Janetzký Nikolas, Stěbořice 172

Jamnice :
Beil Dominik, Jamnice 35
16. 1. 2016	Gala ples – KD Stěbořice
Šašková Adéla, Jamnice 5
17. 1. 2016
koncert “Rozloučení s vánočním časem”,
Weiszová Michaela, Jamnice 19
		
kostel Stěbořice, začátek v 15:00 hodin
Komárková Emílie, Jamnice 41
• 30. 1. 2016
Orelský ples – KD Stěbořice
• 6. 2. 2016
Ples PS Stěbořice – KD Stěbořice
Nový Dvůr a Březová: Osadník David, Nový Dvůr 72
• 13. 2. 2016
Valentýnská diskotéka – KD Stěbořice
Radek Filip, Nový Dvůr – Březová 48
• 20. 2. 2016
Hasičský ples – SDH Jamnice
Naši občané NEJÚCTYHODNĚJŠÍHO VĚKU:
		
KD Jamnice
• 27. 2. 2016
Ples cukrovaru Opava – KD Stěbořice
Stěbořice: Edeltrauda Čechová (100 let), Jan Jasník (95 let)
• 5. 3. 2016
Ples pro dobrou věc – KD Stěbořice
Jamnice: Božena Agelová (90 let), Ladislav Dubinský (80 let)
Akce pro děti
Nový Dvůr: Marie Kosterová (88 let ), Gerhard Pytlík (80 let)
• 21. 2. 2016
Dětský maškarní karneval - SDH Jamnice
Březová: Jan Radek (90 let), Františka Schölzigová (79 let)
		
KD Jamnice
Vítání občánků
• 13. 3. 2016 ve 14:00 hodin v obřadní síni OÚ Stěbořice (KD Stěbořice)
•
•

Platbu za pronájem hrobového místa budeme vybírat od ledna 2016 v částce 35 Kč/m2 na dalších 10 let.
Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová
Čtvrtletník, 4/2015
Vydal Obecní úřad Stěbořice
Uzávěrka příštího čísla 10. 3. 2016
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby.
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