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úvodní slovo starosty

CELÁ ŠKOLA VÍTÁ PRVŇÁČKY

Letošní léto nás potrápilo. I my, co jsme nejeli k moři, jsme
si užili víc než dost tropických teplot. Jen ta voda chyběla. Ale
díky obecnímu vodovodu nás to neomezovalo tak moc, jako kdysi.
Vzpomínáte na doby, když v létě docházela ve studních voda a
šetřilo se s ní? A spousta lidí si ji nechala přivážet cisternou. To už
je dnes minulost především díky obecnímu vodovodu. Ale máte
představu, co vše se s vodou děje, než se dostane k vám domů?
Byl jsem překvapen, když jsem poprvé navštívil úpravnu vody. A
jelikož ještě nebyla zpřístupněna veřejnosti, domluvil jsem Den
otevřených dveří. Více se dočtete na straně 10.
V Jamnici jsme bojovali s rekonstrukcí průtahu obcí, kdy se po
odfrézování staré vozovky ukázaly různé skryté vady, se kterými
se vůbec nepočítalo. Díky pracovnímu nasazení několika firem a
pochopení Správy a údržby silnic MSK se celá akce dotáhla do
zdárného konce. Velký dík patří místostarostovi, který měl celou
rekonstrukci na starost.
Blíží se nám Dušičky a letos velice aktuální téma, a to pronájem
hrobových míst. Oproti minulému období došlo ke změnám,
o kterých se dočtete v aktualitách z obce na straně 10. Nemysleme
ale v tomto čase jen na hmotné věci a vzpomeňme všechny naše
blízké, kamarády a známé, kteří letos opustili naše řady. I to patří
k životu, přestože to je bolestné.
Přeji Vám dobré prožití podzimu.
Roman Falhar
starosta obce

V letošním školním roce zasedlo do lavic první třídy 20 dětí,
které i s rodiči přivítala celá škola v čele s paní třídní učitelkou
Hanou Střílkovou.
Přejeme všem prvňáčkům krásné dny prožité v naší školičce,
spoustu nových poznání, kamarádů, her a chvil, na které budou
celý život vzpomínat. Rodičům přejeme spoustu uspokojení
z pokroku a radosti svých dětí. A paní učitelce přejeme, aby se
každý den mohla na ty „své děti“ do práce těšit.

Horní řada zleva: Ředitelka školy Mgr. Iveta Glacová, Filip
Sochor, Vojtěch Řehulka, Jonáš Vincker, Petr Kovalčík, Michael
Klein, Václav Holuša, Matyáš Řičický, Šimon Graca, Vojtěch
Konečný, třídní učitelka Mgr. Hana Střílková.
Dolní řada zleva: Matyáš Mička, Tomáš Kocián, Nikol Slaninová, Emma Pommerová, Adéla Malchárková, Emily Tesařová,
Kateřina Vladařová, Simona Klapetková, Matěj Volný, Štěpán
Král.
Mgr. Iveta Glacová

Díky Pánu Bohu – máme sklizeno…
Takovýto nápis vítal hosty dožínkových slavností ve
Stěbořicích. V neděli 30. 8. 2015 proběhl již druhý ročník těchto
slavností v naší obci, které pořádala farnost Stěbořice spolu
s obcí Stěbořice. Dožínky začaly slavnostním průvodem od
zemědělského družstva, ve kterém jsme mohli vidět mnoho strojů
a techniky od sekaček na trávu, starý žebřiňák až po moderní
techniku místního zemědělského družstva. Poté v kostele
následovala děkovná mše svatá za úrodu, kterou celebroval
P. Alfred Volný, ředitel teologického konviktu.

Po mši svaté nám hlavní celebrant požehnal stroje a
zemědělskou techniku. K letnímu posezení hrála dechovka pod vedením p. Kepy, kterou poté vystřídala cimbálka Háj a z programu
si už stačilo jen vybrat. Probíhala soutěž o největšího dožínkového
jedlíka, tentokrát si soutěžící pochutnali na krupicové kaši
a oceněna byla také autorka nejlepšího dožínkového koláče. Po
celou dobu si občané mohli prohlédnout výstavu zemědělské
techniky a také prezentaci o historii zemědělství. Zúčastnění
si program užívali až do pozdních večerních hodin a celými
slavnostmi tak řádně oslavili sklizeň a ocenili celoroční práci
místních zemědělců. Děkujeme všem, kteří se na slavnostech
jakkoli podíleli a věřím, že každým rokem budou dožínky jen růst.
Václav Štukavec
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BYLO NÁS 5 – PŘÍPAD VYŘEŠEN!
Bylo nás 5! … 5 kamarádů, kteří kdysi dávno žili ve
Stěbořicích, hráli si na stejných místech jako my - u rybníka,
na loukách, v lesích. Jistě také zvědavě prozkoumávali nepoznaná místa a vymýšleli všelijaké lumpárny. Jednoho dne se
však ztratili – z ničeho nic, jakoby se po nich zem slehla. Od té
doby už o nich nikdo neslyšel. Zdánlivě zapomenutá událost však
nedala spát detektivům na stanici v Londýně. Proto v pondělí
20. července navštívil naši vesnici Sherlock Holmes, narazil na
skupinku šestnácti dětí, které zrovna prožívali první den Místního
denního tábora pořádaného obcí Stěbořice a pověřil je důležitým
úkolem – podílet se na pátrání ve věci pěti ztracených dětí. Vy,
kteří jste své děti na tábor přihlásili i vy ostatní už jistě tušíte, jak
děti zareagovaly – samozřejmě se ochotně staly kolegy slavného
detektiva a s vervou se pustily do pátrání. Nám vedoucím tak
nezbývalo nic jiného, než se k akci připojit. A děti se opravdu
činily. V lese objevily už dlouhá léta zakopanou kroniku, ze které
vyčetly mnoho důležitých informací. Na základě těchto informací
pak pátraly po dalších indiciích. Ptáte se, jestli svůj úkol dokázaly
splnit? Ano, každý den se dětem podařilo odhalit příběh jednoho z kamarádů. Tak například chlapec Jindřich, který si tak rád
hrával u starého mlýna u rybníka, se stal pohádkovým Jindřichem
a není divu, že se mu od krásné Elišky ze mlejna už nechtělo. Jeho
kamarád Honza si zjevně ze vzdělání nic nedělal. Podle nalezeného
vysvědčení ve školním archívu se mu pětky jen hromadily.
Kariéru zemědělce pověsil na hřebík, vydal se po stopách draka,
a i když byl hloupý, za svou odvahu si vysloužil princeznu.
V naší vesnici se také narodila dívka s nejdelšími vlasy,
jaké pohádkový svět kdy spatřil – jmenovala se Locika.

Kdyby tomu nebylo jinak, mohl Stěbořice proslavit Jirka jako
velký konkurent Tomáše Bati, avšak zamiloval se do Jasněnky.
A pátá z party – její jméno nám dlouho nebylo známo, dětem však
neunikla vzácná návštěva jakéhosi bohatého a urozeného mladíka,
který na koni přijel navštívit příbuzné své praprapra… babičky.
Že by zde se střevíčkem pod paží hledal svou nastávající? Stačilo
takřka profesionálně zvládnuté interview a Popelka byla na světě.
Týden utekl jako voda v Temži a i když se dětem z tábora chtělo
ještě méně než Sherlockovi, museli jsme se rozloučit. V dětech se
opravdu probudil velký detektivní talent a tak možná za rok vypátrají termín příštího Místního denního tábora … kdo ví.
(Fotky z tábora najdete na www.rajce.idnes.cz po zadání
„mdt Stěbořice“)
Anežka Štukavcová

Orelský tábor 2015
Rána nám začínala budíčkem, táborníci nikdy nevěděli, na
kolik hodin je budíček stanoven. Kokrhání kohouta (nahraný
zvuk na přenosném reproduktoru) bylo pro ně znamením, že se
mají vzbudit a urychleně nastoupit (celý proces od zakokrhání
kohouta po nastoupení všech 54 dětí trval cca 20 sekund). Poté
následovala soutěž pro mladší, sbírání papírových koleček a
pro větší skládání obrázku puzzle, podle kterého se dozvěděli,
jaký div světa je ten den čeká. Po snídani následovaly hry. Pro
táborníky jsme měli připravené různorodé soutěže, od běhání po
okolí a plnění úkolů na stanovištích, přes škrábání brambor na
čas či namáčení hlavy do vody a následně do talíře s moukou, po
kohoutí zápasy v bazénu, který jsme měli k dispozici, atd. Dále
jsme měli připravené osvědčené táborové klasiky: celodenní túru
(tentokráte na Prašivou, kde jsme měli připravenou prohlídku
dřevěného kostelíku), stezku odvahy, týmové vaření na ohništi,
baseball, fotbal, volejbal a samozřejmě noční spaní pod širým
nebem s večerní mší svatou slouženou otcem Klementem, který
nás přijel navštívit a následně s námi přenocoval. Každý tým si
sám připravil své obydlí, ve kterém přečkal noc. Také jsme měli
pro táborníky připravenou přednášku o Riu de Janeiru. Večery
začínaly nástupem, kde vedoucí sehráli scénku pro táborníky,
následovalo vyhlášení výsledků a večerní modlitba, kde jsme
vzpomínali na své blízké. Poté pokračovalo posezení u ohně
s kytarou a zpěvem osvědčených táborových hitů. A pak už jsme
uléhali úplně zničení do postele.
Celý tábor jsme měli vynikající kuchyni. Přestože jsme někteří
doufali, že všemi těmi soutěžemi a tím vytížením a běháním něco
zhubneme, jsme nakonec přijeli ještě s kily navíc.
Už se těšíme na další rok!
Martin Řehulka

V sobotu 1. srpna 2015 vyjelo z vlakového nádraží Opava
východ na 24. letní orelský tábor 54 dětí, 5 vedoucích (Martin
Řehulka, Anežka Štukavcová, Adéla Štukavcová, Pavel Graca a
Petr Berger), 4 kuchařky (Hela Morysová, Radka Bergerová, Marie
Řehulková a Magdaléna Pavlíčková) a 2 údržbáři (Pavel Falhar
a Václav Morys). Cílovou stanicí byla Baška u Fýdku-Místku,
odkud jsme se vydali na pěší pochod do salesiánského střediska
v Hodoňovicích, kde jsme byli celou dobu ubytováni. Po tom, co
jsme se ubytovali, následovala první hra pro táborníky, podle které
se účastníci dozvěděli, do jakého ze šesti týmů připadnou. Každý
tým měl svého kapitána. Letošní kapitáni byli: Martin Komárek,
Tadeáš Řehulka, Jiří Morys, Lukáš Burda, Ondřej Kořínek a Jiří
Klimeš. První večer jsme putovali do nedaleké bývalé pískovny,
kde jsme měli nástup a zde se táborníci dozvěděli, že téma
letošního táboru je Indiana Jones a 7 divů světa. Jednotlivé týmy
představily svůj název, vlajku, vyrobenou pochodeň a pokřik.
Každý den jsme dobývali jeden novodobý div světa: Chichen Itzá,
Sochu Krista Spasitele, Velkou čínskou zeď, Machu Picchu, Petru,
Koloseum a Tádž Mahal.
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probíhající představení! Hlavní koncert proběhl v centrálním chrámu farnosti Olivone. Dirigent Karel Kostera zpestřil
vystoupení sólem Panis Angelicus společně s naší sopranistkou a
učitelkou Základní školy Stěbořice Lenkou Szturcovou za doprovodu Heleny Malé na elektronické varhany.
Ve Švýcarsku je krásně. Ať je to příroda nebo potřeba Švýcarů
chránit si své území. Snad není domu, u kterého by nevisela
švýcarská vlajka či vlajka kantonu. Ale vězte, že i my jsme hrdě
vyvěsili vlajku Stěbořic a ČR na budovu, kde jsme byli ubytováni.
Jsme však zpět v naší domovině a zveme Vás na koncert
v kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích 11. října, jenž je
věnován výročí úmrtí P. Martina Neduchala (20 let), Mons. Josefa
Veselého (5 let) a P. Josefa Motyky (2 roky). Pozvání přijali rovněž
rodinní příslušníci našeho dlouholetého duchovního správce
P. Martina Neduchala, který zde sloužil neuvěřitelných 50 let. Jeho
rodina žije ve spřátelených Miloticích a jeden z jeho příbuzných je
dokonce tamním starostou obce.
Rovněž Vás zveme na koncert 15. listopadu 2015 do
Kulturního domu ve Stěbořicích. Koncert je koncipován jako
poděkování za šíření nejen světské a duchovní hudby, ale kultury
vůbec u nás i za hranicemi obce či státu u příležitosti 80. narozenin našeho dirigenta, uměleckého vedoucího a neutuchajícího
organizátora, váženého pana Karla Kostery.
Všem příznivcům děkujeme za podporu a těšíme se na Vaši
návštěvu.
Miroslava Šmalcová

Pěvecký sbor ve Švýcarsku a v Miláně
Jméno naší obce ve druhé polovině srpna zaznívalo za
hranicemi České republiky. Členové Pěveckého sboru Stěbořice
vyjeli opět za P. Mirkem Janiakem do Švýcarska. Byť je věkový
průměr celého sboru i přes letošní přírůstky „mladé krve“ rok od
roku vyšší, sbor stále svým zpěvem promlouvá do srdcí svého
obecenstva.

Naše „turné“ začalo vystoupením na poutním místě Lucomagno. Pršelo, proto jsme se museli vejít do opravdu malinké kaple…
Po mši jsme přidali pár lidových písní a věřte, že písnička „Prší,
prší“ měla obrovský úspěch :-). Z dalších vystoupení nemohu
opomenout fakt, že jsme si zazpívali v milánské La Scale.
Opravdový zážitek, byť jsme museli zpívat pianko, ať nerušíme

Farnost Stěbořice a nový školní rok
Něco končí, něco nového začíná. Před prázdninami dětem
a mládeži na dva měsíce skončilo scházení se v různých
společenstvích – školní rok jsme společně zakončili opékáním
v pergole na farní zahradě. Nechyběly hry, zábava, balancování na
slackline gumě.
Nový školní rok přináší spoustu nabídek pro děti i mládež.
Zveme všechny děti od 4 let do „Spolčinka“, které se schází
v pátky od 17 hodin.
Ve „Schole Stěbořice“ rádi mezi sebe přijmeme i nové tváře
z řad školaček od 3. třídy – ve schole se scházíme v pátky od 16:30
a zkoušíme písničky na dětskou mši. Holky v místnosti zpívají,
kluci venku na zahradě hrají různé hry.
Ministrantská schůzka pro mladší kluky začíná v 16:30. Ani
starší ministranti nepřijdou zkrátka, jednou měsíčně je pro ně vyhrazen páteční večer v tzv. chlapském spolču. Společný program
pro kluky a holky od 14 let je připraven v mládežnickém spolču,
to se schází co 14 dní v pátek večer.

Zakončení školního roku 2014/2015 - mladší
Pravidelné dětské mše svaté vždy v pátek od 18 hodin jsou ve
farnosti už dlouhou tradicí. Protože ale děti odrůstají a stávají se
z nich studenti, vždy 3. pátek v měsíci bude věnován právě jim.
Spolča přede mší svatou zůstanou, jen téma kázání bude zaměřeno
pro mladé a dospělé. Témata budou volitelná a anketně se budou
vybírat na webových stránkách farnosti: www.farnoststeborice.cz
Po mši pak prožijeme adoraci.
Možná jste si minulý školní rok všimli dětí s rodiči, kteří na
různých místech našich obcí koukali po zemi a cosi hledali. Byly
to kešky, které skrývaly obrázky pro celoroční hru. Stejně i letos
děti budou moci prohledávat okolí a hledat stejné krabičky – však
už s jiným obsahem. Celým rokem nás budou provázet příběhy
svatých. K tomu nám poslouží i „stěbořický orloj“, který vyroste
v kostele. Necháme se překvapit, který svatý na nás z orloje vykoukne.
Na závěr upozornění: Stavební práce v rámci rekonstrukce
farního sálu se rozjíždějí, provoz bude částečně omezen, nicméně,
setkávání se konají dle rozpisu.
Děti, školáci, studenti i pracující … těšíme se na vás!
Maruška, Jirka, Lucka, Vašek, Anežka,
Martin, Adél, Miky, Pavla, otec Klement

Zakončení školního roku 2014/2015 - starší
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Mateřská škola
Mateřská škola dospěla do další etapy svého vývoje a po
zhodnocení předchozích let jsme došli k závěru, že chceme i nadále podporovat zdraví v naší mateřské škole. Po vypracování
autoevaluační zprávy jsme inovovali Školní vzdělávací program,
který se jmenuje „Když jsme zdraví, vše nás baví“. To, že to
v naší školce s podporou zdraví myslíme vážně, svědčí spousta
akcí, které zdraví podporují – kromě zdravé stravy a sportovních
aktivit, také návštěva solné jeskyně a cvičení v tělocvičně ZŠ.
Myslím si, že nadešel čas si připomenout, co všechno jsme
v naší školce v období posledních 4 let dokázali.
Vzpomínáte si, jak jsme společně stavěli novou zahradu?
Kvalitní herní prvky z akátového dřeva jsou drahé, nicméně my
jsme za pomocí zřizovatele a rodičů dokázali takové hřiště pro
děti postavit a peníze, které jsme tak ušetřili za realizaci výstavby
firmou, jsme mohli investovat zpátky do dětí. Výměnou staré
dlažby za novou v celém areálu MŠ se značně snížilo nebezpečí
úrazu dětí při jízdě na odrážedlech a motorkách. Byly vysázeny
nové dřeviny u vstupu do MŠ, obnoveny obě předzahrádky a
založen nový trávník. V rámci přidělených finančních prostředků
od zřizovatele se nám postupně podařilo inovovat celou třídu
v 1. NP, kde se vzdělávají nejmenší děti a která byla původní
od postavení školky – staré skříňky na ukládání hraček byly
vyměněny za nové, esteticky vhodné a hlavně funkční, byla
pořízena nová podlahová krytina, vyměněno obložení. Dle
hygienických předpisů jsme pořídili skříň na ukládání lůžkovin
a matrací, vybudovali výlevku s přívodem teplé a studené vody,
pořídili skříň na ukládání didaktických pomůcek a materiálů. Pro
zvýšení komfortu a bezpečí dětí jsme vybudovali WC na školní
zahradě. Obnovili jsme pískoviště a montáží zabezpečovacího
zařízení zajistili školku proti vniknutí cizích osob.
Součástí naší MŠ je také školní jídelna. V období posledních 3 letech byly v rámci našeho rozpočtu vyměněny dva varné
kotle za nové, zakoupena smažící pánev – což je částka celkem cca
300.000,- Kč, vyměněna podlahová krytina v jídelně, vyměněna
elektroinstalace v části ŠJ, namontována vzduchotechnika nad
konvektomat, opraveny izolace, položena nová dlažba, upravena
místnost pro zázemí zaměstnanců.
Je to jen část z toho všeho, co bylo potřebné a nutné, avšak
všechny investice předem důkladně zvažujeme a uzpůsobujeme
našemu rozpočtu. To všechno bylo možné jen za podpory
zřizovatele.
Mateřská škola je tu především pro děti, hraje důležitou roli
v jeho socializaci. Proto inovaci a modernizaci všech prostor
vnímáme jako nutnost. Je důležité, aby se děti vzdělávaly
v esteticky přijatelném, čistém a bezpečném prostředí a aby se
v něm cítily dobře. Vedle prostor pro děti jsou v mateřské škole
také ostatní prostory, které jsou původní a které je potřeba postupně
inovovat – výdejny stravy, kancelář účetní.
Letos v létě bylo potřeba vyřešit ukládání spisů a dokumentů,
které nebyly uloženy v souladu se zákonem. Dosavadní, 35 let
staré skříně, byly nefunkční a málo prostorné a neposkytovaly
dostatečný prostor pro uložení všech spisů a dokumentů.
Zakoupením nových originálních uzamykatelných skříní na spisy
do ředitelny byl vytvořen příruční archiv, který nyní slouží pro
ukládání spisů a dokumentů, které podléhají zákonu o ochraně
údajů. S pomocí zřizovatele byly také zrekonstruovány stropy
sádrokartonovými podhledy ve všech prostorách, kde se pohybují
děti.
A jaké jsou naše plány pro další období? Naší prioritou jsou
děti. Chceme poskytovat kvalitní předškolní vzdělávání v souladu
s platnou legislativou. Chceme si zvyšovat profesní dovednosti
a kvalifikaci. Chceme věnovat maximální pozornost dětem

s narušenou komunikační schopností, protože těchto dětí rok od
roku přibývá – máme proškolenou logopedickou preventistku.
Chceme dobře zapracovat do praxe novou paní učitelku – Alici
Hahnovou, která letos do naší školky nastoupila.
Neodmyslitelnou součástí MŠ jsou také provozní zaměstnanci.
Chceme postupně inovovat obě dvě výdejny stravy a kancelář
účetní – vše je původní, protože i ony si zaslouží esteticky vhodné
a hlavně funkční prostředí pro svou práci. Doufáme, že zřizovatel
nás v těchto záměrech podpoří.
A na co se můžete těšit vy, občané Stěbořic? Chceme se pochlubit, jakou pěknou školku máme. V dubnu příštího roku chceme,
v rámci Dnu otevřených dveří, pozvat všechny občany Stěbořic –
babičky, dědečky, tety i strýce k nám do školky. Můžete společně
s námi zavzpomínat, jaké to ve školce bylo tenkrát a jaké je to
dnes. Nejvíce nás těší, že s organizací a chodem MŠ jste spokojeni především vy, rodiče našich dětí, což nám sdělujete nejen při
osobním setkání, ale také v dotaznících. A my uděláme maximum
proto, aby to tak bylo i nadále.
Bc. Miroslava Stonišová
ředitelka MŠ

Anežka Bergerová vyhrála 1. místo
ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí

Obecní slavnost
Dne 8. 8. 2015 proběhla již tradičně v zámeckém parku Obecní
slavnost. Počasí nám přálo, možná až trošku moc, ale i tak se hojně
soutěžilo, pilo, jedlo, veselilo, zpívalo a tancovalo.
Odpoledních soutěží se malí i velcí zúčastnili s velkou
bojovností, odměnou těm nejlepším byly zajímavé výhry, ale jistě
tou nejzvláštnější byla tři malá čínská prasátka, která si odnesli ti
nejlepší ve střelbě ze vzduchovky.
K odpolednímu tanci a poslechu zahrála Dechovka z Kravař,
která se asi vlivem hodně teplého počasí neuměla dostat do
„dechovkové kondice“, vše nám ale plnou měrou vynahradila
večerní kapela Dingo boys, která s přehledem, k radosti všech,
„válela“ české a slovenské hity do pozdních nočních hodin.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem místním i přespolním
vystupujícím, kteří nám svými výkony mile zpestřili sobotní odpoledne, ale také všem organizacím, složkám, zastupitelům a jejich
rodinným příslušníkům, kteří se s námi podíleli na organizování
této slavnosti a budu se těšit na vzájemnou spolupráci v dalších
letech.
Jana Weiszová
výběr z fotek Obecní slavnosti naleznete na
http://mirink.rajce.idnes.cz/2015_08_08_Zamecka_slavnost_rychly_vyber/
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Stará GARDA Stěbořice
Dovolte mi, abych Vás všechny, co si myslí, že bývalí
„reprezentanti“ fotbalového oddílu Stěbořic už nejsou sportovně
aktivní, upozornil, že tomu tak není a přidal pár čísel a vět o staré
gardě ve Stěbořicích. Hlavním „budičem“, kapitánem a trenérem
této party je Tomáš Kramný. Díky němu jsme se zúčastnili fotbalového turnaje v Holasovicích, do kterého se zapojilo celkem pět
mužstev. Po výsledcích Chomýž-Stěbořice 0:2, Stěbořice-Zátor
5:5 (p.k. 3:1), Holasovice-Stěbořice 2:1 a Stěbořice-Bruntál 2:2
(p.k. 1:3) se umístila „Stará garda" Stěbořice na krásném 2. místě.
Tento úspěch se zdá být ojedinělý, ale opak je pravdou. Na turnaji
v Jakartovicích roku 2012 skončila naše„Stará garda" na 2. místě,
ve Stěbořicích roku 2013 jsme obsadili 3. místo, v Hlavnici
roku 2013 pak 1. místo. Je třeba také podotknout, že se mužstvo
skládá pokaždé z jiné sestavy, a to jak z důvodu zdravotních tak
pracovních. Důležité je, že se vždycky sejdeme. Výjimkou však
byl rok 2014, kdy jsme se turnaje bohužel nemohli zúčastnit,
jelikož marodů bylo víc než dost.
Příští rok má naše parta v plánu uspořádat již druhý ročník
domácího turnaje pod názvem „O STĚBOŘICKÝ MELOUN II.“

Pokud se seženou „nějaké drobné“, měl by se tento turnaj
uskutečnit koncem června roku 2016.
Závěrem mi dovolte, abych všem fotbalistům „SG“ poděkoval
za poctivý výkon na všech turnajích a popřál pevné zdraví, neboť
jak říká jeden nejmenovaný klasik: „Roky a váhu nezastavíš!?“
Jarek Kramný ml.

TJ Sokol Stěbořice
Stěbořičtí fotbalisté rozjeli své soutěže už koncem srpna
(muži), a začátkem září všechny žákovské soutěže.
Okresní přebor muži rozehráli vítězstvím na Slavii Opava
2:1 (Slavie sestoupila z Krajské Soutěže 1.B tř.). Jaké bylo ale
zklamání z dalšího zápasu, kdy jsme „doma“ nestačili na soupeře
z Malých Hoštic a prohráli 3:0. Další 3 body jsme získali
vítězstvím v Jakartovicích 3:2, ale druhý domácí zápas zase
prohráli se Suchými Lazcemi stejným skóre 3:0. Stále čekáme na
první domácí gól. Musíme ale říci, že soupeři byli kvalitní a nám
se střelecky nedařilo. V utkání „venku" v Bělé jsme do třetice vyhráli, a to 4:3. V sobotu 19. 9. se nám konečně podařilo vyhrát
„doma“ nad Vřesinou 3:2. Zatím jsme na 4. místě OP s 12 body
a skórem 12:14 brankám.
Starší žáci zahájili soutěž utkáním v Budišově n/Bud. a
bohužel prohráli 3:0. V dalším zápase hostili „doma" Vávrovice
a remízovali 1:1.
Nová kategorie „Mladší žáci 1+7“ mají odehrané čtyři zápasy.
V prvním utkání s Budišovem n/Bud. „doma“ na soupeře nestačili
a prohráli 3:1. Ve druhém utkání si to vynahradili a v Hlavnici
vyhráli 4:1. Aktuálně mají 9 bodů a jsou na 2. místě soutěže.
Nejmladší naše kategorie - „benjamínci" letos hrají tu
nejzákladnější skupinu 1+4. Jsou to začínající fotbalisté, takže
výsledky nejsou až tak podstatné, i když kluci by samozřejmě
chtěli zvítězit! Zatím odehráli čtyři zápasy bez bodu. Hlavně,
aby to kluky bavilo a poctivě se učili fotbalovému „řemeslu“.
Výsledky se později určitě dostaví. Přijďte se podívat na naše
„benjamínky“ - je to nezapomenutelný zážitek.
Tenisté mají napilno. Blíží se zima a ještě musíme hodně
toho odehrát. Největší radost nám dělají naši muži v soutěži
nad 50 let, kteří v osmi odehraných zápasech družstev v okresní
soutěži ještě nepoznali hořkost porážky a suverénně vedou
tabulku. Ještě mají odehrát dvě utkání a doufejme, že stejně jako
loni se stanou přeborníky. Reprezentují nás: Jarek Solnický, Jirka
Šimkovský, Drahoš Graca, Ladik Bittner a Pavel Masný z Opavy.
Zvlášť pozoruhodné výsledky má ve dvouhře Jarek Solnický,
který v průběhu 3 let ještě žádnou dvouhru neprohrál. Družstvo

žen hraje se střídavými výsledky. Reprezentují: Ing. Alena
Králová, Barča Haasová, Maruška Bergerová, Katka Kramná,
Šárka Solnická a Majka Solnická. Co stagnuje, je oddílový přebor
ve čtyřhře mužů. Je přihlášeno 10 párů a zatím je odehrána zhruba
větší polovina zápasů. Některé dvojice mají odehraný jen jeden
zápas. V srpnu - za neskutečných veder - byl odehrán turnaj
v „Manželských a jinak spřátelených dvojic“ ve čtyřhře. Zvítězili
manželé Katka a Jarek Kramní. V září nebo začátkem října bude
uspořádán přebor žen ve dvouhře i čtyřhře. Je potěšující, že se
naší mládeže ujali trenéři Tomáš Dietrich a také své ratolesti cvičí
Zdeněk Tesař.
Naše ženy začaly cvičit v tělocvičně ZŠ od září. Velkou „ránou"
pro všechny členy Sokola - uživatele tělocvičny ZŠ, ať jsou to
fotbalisté, badmintonisté, volejbalisté a ženy SPV, je zvýšení
poplatku za pronájem tělocvičny z 20,- Kč/hod. na 50,- Kč/hod.
Jako důvod nám bylo sděleno, že vyčíslení nákladu na provoz
tělocvičny odpovídá této částce.
Badmintonisté uspořádali 5. září v „Zámeckém parku“
netradiční turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“ Za účasti 28
soutěžících všech věkových skupin zvítězil mladý Matyáš Mička.
Gratulujeme jemu i pořadatelům, kteří se nebáli uspořádat tuto
zdařilou akci. Od října do dubna budou v tělocvičně ZŠ hrát
celoroční turnaj. Samozřejmě zapojí i naši mládež!
Volejbalisté organizovali 12. září turnaj za účasti 5 družstev!
Byly to mužstva jen z našeho regionu, která si dala speciální
názvy: Soseň, Rakety, Zoufalci, Krtci a Nový Dvůr! Zvítězili
Krtci, což bylo družstvo Sokola Stěbořice 1/BSP – banda
správných přátel. Pod názvem Rakety se skrývali hráči badmintonového oddílu. Za pěkného počasí zakončili turnaj posezením
při kytaře. Dále se volejbalisté zúčastnili turnaje ve Svobodných
Heřmanicích, kde skončili na 5. místě. Také reprezentovali obec
Stěbořice na turnaji „Mikroregionu severní Opavsko“ ve Velkých
Heralticích, kde vybojovali krásné 2. místo.
Tolik k současnému dění v Sokolu Stěbořice.
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice
5

Člověče, nezlob se!

7 vítězů od každého hracího stolu do semifinále, osmý hráč
postoupil do semifinále na tzv. „divokou kartu“. Finálové kolo
se hrálo na kobercovém hracím plánu 1x1m. Zvítězil prvňáček
Matyáš Mička, který porazil druhou Kateřinu Šmalcovou, svého
spolužáka Štěpána Krále a na bramborové příčce skončil tatínek
vítěze – Jaroslav Mička.
Z ohlasů účastníků: „Bylo to velmi příjemně strávené sobotní
odpoledne“.

Je „předkarmášové“ sobotní odpoledne a v zámecké zahradě se
začínají scházet děti, dospělí i celé rodiny, aby se zúčastnili turnaje
ve stolní hře Člověče, nezlob se. Je snad někdo, kdo by neznal tuto
hru? A přesto, při představení oficiálních pravidel hry mnozí zvedli
s úsměvem či údivem obočí. Průběh hry byl zajímavý především
proto, že u jednoho stolu byli vylosování hráči bez rozdílu věku.
První ročník této akce dopadl díky členům badmintonového
oddílu a především díky několika nadšencům z řad občanů
Stěbořic dobře. Aktivně se zapojilo 28 hráčů, které povzbuzovali
jejich rodinní příslušníci či sousedé. Ze základního kola postoupilo

Za organizátory věříme, že příští rok příjde nejen více hráčů,
ale také návštěvníků, kteří přijdou podpořit činnost našeho oddílu.
Miroslava a Jiří Šmalcovi
členové badmintonového oddílu TJ SOKOL Stěbořice

Obecní slavnost pohledem hasiče

je pomalé. Až doprava vody ze Slavkova pokryje požadavky na
zásobování vodou. Požár se daří lokalizovat. V lese hrozí šíření
požáru kořeny a hrabankou, proto je nutné požářiště silně prolít
vodou a hlídat nejméně 24 hodin. Okolo půl desáté zůstává na
místě první družstvo a druhé se vrací na základnu. Cestou se zastavuje ve Stěbořicích na slavnosti, která se již přehoupla v benátskou
noc. Chlapi jsou špinaví, zpocení, informují o dění a mezi tím
do každého zasyčí vychlazená kofola. Odjíždí zpět do Jamnice a
jdou se trochu prospat. Ve čtyři ráno jedou totiž vystřídat první
družstvo.
Zábava ve Stěbořicích nerušeně proběhla, je 3:15, musíme
uklidit a všechno naložit. Přijíždí naše Avie. Nakládka probíhá ve
čtyřech lidech, ale přesto máme za půl hodiny hotovo a vyrážíme
domů. V hasičárně odpřaháme vozík, druhé družstvo je již nachystáno a jede vystřídat první družstvo. Jejich mise pak končí ráno
v osm, kdy je rozhodnuto o ukončení zásahu.
Scházíme se odpoledne, čeká nás čištění obuvi, zásahových
oděvů, přileb a výzbroje. Po třetí hodině máme hotovo, dopíjíme
sud kofoly. Tohle vyfotit, hasiči pijí kofolu, tak si všichni budou
myslet, že je to fotomontáž. Holt horko je horko… Telefon. Velitel
družstva. „Chlapi byl jsem se tam podívat a není to dobré, vezměte
kýble, nářadí, musíme to prolít a rozkopat.“ Super, právě jsme doprali hadice. Takže opět do zásahového a jedeme do lesa. Hoří,
ale je zvláštní, že ne tam kde včera, ale tam co hořelo v pondělí.
Naše kýble tragicky nestačí a tak žádáme přes dispečink hasiče
ze Zlatník, kteří mají cisternu. Naštěstí dvě zlatnické cisterny to
vyřeší. Snad to je konec. Kdy už konečně zaprší…
V pět se dostáváme na základnu. Sundat mundúry, nechat
vyvětrat, očistit boty… Máme toho všichni dost. Věděli jsme, že
si „máknem“ o víkendu při organizování slavnosti, ale že to bude
tak akční, to netušil nikdo. Od pátku do neděle, furt v hasiču, to
už je moc. Jsem zbitý, jak po šichtě v lomu. Hasičárnu už nechci
vidět. Dlouho. Minimálně týden. „Tak jo, v úterý se musí navázat
nové spoje na prasklé hadice,“ prohlásí velitel….
Vít Zwinger
SDH Jamnice

„Tak jo pánové. Zítra máme osmého, obecní slavnost ve
Stěbořicích. Asi bude lepší se nachystat dnes, ať máme rezervu.
Jako obvykle zajišťujeme grilované věci + nealko a nanuky, takže
bereme sebou gril, otop, lednici, mražák, sudy, stan a další. Bude
horko, takže raději vezmeme velké výčepní chlazení, ať je kofola pořádně studená. Všechno to naložíme na vozík, ten necháme
v hasičárně, ráno doložíme auto a můžeme jet.“
Asi něco podobného zaznělo v pátek 7. 8. Na druhý den opět
hlásili tropické teploty, proto jsme raději vyrazili nachystat zázemí
už ráno. Také jsme si přibrali stanoviště pro děti – džberové
stříkačky. Takže navíc vzít sebou neskladnou nádrž na vodu a
na místě ji napustit z hydrantu. To se lehce řekne, ale nejbližší
hydrant byl až před kulturním domem.
Ve dvě je už nesnesitelné horko, a aby nám bylo ještě líp,
roztápíme gril. Chlazení funguje i v tomto vedru jak má a kofola jde
slušně, sem tam nějaký nanuk, rozbíhají se kuřecí steaky. Pro děti
je možnost vyzkoušet si džberové stříkačky vítaným zpestřením,
a v tom parnu, více kropí sebe navzájem než terč. Odpolední
program slavnosti se pomalu blíží k závěru. I přes nesnesitelné
horko je účast slušná.
O půl osmé přibíhá starosta: „Chlapi, hoří les nad Stěbořicemi,
hořelo tam už v pondělí.“ Zatímco starosta vytáčí na mobilu 150,
začaly nám přicházet SMS: Výjezd jednotky. Požár. Stěbořice
les… Musíme vyjet do 10minut! Super, auto je ve Stěbořicích
a chlapi se chystají v Jamnici… Na slavnosti zůstávají dva, to
musí zvládnout. Řidič s velitelem jedou pro mužstvo do Jamnice,
u hasičárny nabírají vystrojené mužstvo a dle navigace z dispečinku
vyráží k lesu mezi Zlatníky a Slavkovem. Díky zkratce přes brod
a Stěbořický les přijíždí k požáru zároveň s profesionálními hasiči
z Opavy. S ohněm již bojují hasiči ze Zlatník.
Hoří jen o kousek vedle, než v pondělí, níže směrem k rybníku. Náhoda? Rozsahem je to však větší, stromy jsou ohořelé
místy až do dvou metrů. Stěbořický velký rybník je vypuštěný,
jedinou možností je hašení cisternami. Plnění cisteren po čase
vázne – ve Zlatníkách je slabý tlak v hydrantu a plnění cisteren
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Na slovíčko...

Mezitím jsem odvolána do ředitelny – cizí člověk ve škole. Kdo
to je, co chce, proč nemůže dostat to, co chce. Problematické
rodinné vztahy, nemohu vyhovět žádosti, i když je mi to líto.
Žadatel pláče. Nemůžu plakat s ním. Hlídám, aby opravdu
odešel ze školy. Už je 11 hodin. Připravuji se na pracovní poradu
s kantory o interaktivních tabulích. Co jim sdělím, kdy jim to
sdělím. Připravuji se na výuku na příští týden. Dělám to poctivě,
takže mi to zabere dost času. Internet funguje. Řeším e-maily
na obou našich adresách. Objednávky. Dodají, nedodají, proč
nedodají. Za kolik? Kdy? Píšu, telefonuji. Dobrá hodinka času.
A nyní se věnuji projektu EU. Musí se dořešit čerpání nákladů.
Zapomněla jsem se usmívat. Mhouřím oči, dělají se mi vrásky. Je
15 hodin. Řeším drobnosti se správními zaměstnanci. Napíšu pár
odstavců do výroční zprávy školy. Pročítám změny v zákonech,
které se týkají školství. Konečně bych si měla přiznat, že potřebuji
brýle na čtení. SMS - Kde jsi? Manžel už mě postrádá. Je pěkné,
když vás někdo postrádá. Balím. Na stole leží nevyřešené žádosti
o pojistné plnění z úrazu. Tržná ranka na noze, naražený poslední
článek malíčku na ruce… Píšu si na příští týden velký vykřičník.
Zamykám. Jsem poslední. Mám ráda tuhle práci. Ale proč?

Vážení čtenáři našeho obecního Zpravodaje, aktuálně
s příchodem nového školního roku jsem dnes o rozhovor poprosila
osobu nejpovolanější – ředitelku Základní školy ve Stěbořicích,
paní Mgr. Ivetu Glacovou. Zcela nečekaně jsem měla možnost
sejít se s ní první zářijový den ve škole a pozorovat ji při laskavém
přivítání prvňáčků a jejich rodičů a upřímném vítání starších žáků.
Byl to úchvatný koncert, při kterém paní ředitelka působila velmi
profesionálně a zároveň přirozeně a lidsky. Kdo jste byli prvního
září ve škole mi jistě dáte za pravdu. Jak se dopracovat k poznání
toho, co je třeba ke zvládnutí řízení školy o téměř 250 žácích se
dozvíme z následujících odpovědi na mé zvídavé otázky.
1) Na úvod našeho rozhovoru zkuste, prosím, paní ředitelko
zavzpomínat na léta minulá. Prožila jste je všechna buď ve
školních lavicích jako studentka nebo za katedrou jako učitelka?
A která byla pro Vás ta nezapomenutelná a nejdůležitější?
Dobrý den paní Grosserová, zdravím Vás i všechny občany,
kteří si najdou chvilku začíst se do našeho rozhovoru. Já jsem
opravdu celý svůj život od 3 let věku prožila ve vzdělávacích
zařízeních. Ať už jako dítě, žákyně, studentka nebo později jako
učitelka a ředitelka školy. Ale nechodila jsem vždy do školy ráda.
Mám ráda svobodu a volnost v rozhodování. Mateřskou, základní
a střední školu jsem brala jako omezování osobní svobody. Jako
většina dětí jsem měla nejraději přestávky a prázdniny. Na vysoké
škole se můj postoj k učení změnil. Už jsem si uvědomovala, že se
učím pro sebe. Že když více vím, lépe se cítím. V roce 1992 jsem
nastoupila do Stěbořic na školu jako učitelka a zůstala zde dodnes.
Ale učit se musím tak jako ostatní dospělí stále.

3) Můžete nám prozradit také něco málo z rodinného
života? Vím, že máte 2 dcery, ale pamatuji si je ještě z doby, kdy
navštěvovaly základní školu. Kde studují nyní a jaké mají plány
do budoucna?
Mé děti mě už dávno přerostly. Některé výškou, některé
vědomostmi či dovednostmi. Starší dcerka studuje právnickou
fakultu v Brně, kde také žije. Mladší dcerka studuje pedagogickou
fakultu v Olomouci, a také zde bydlí. Obě ve volném čase pracují,
brigádničí. Manželův syn se učí elektrikářem v Ostravě. Vypadá
to, že se jeho hobby stane jeho prací. Všechny děti nám dělají
velkou radost. Největší radost mám, když se všichni sejdeme
doma nebo na nějakém výletě.

2) Od roku 2003 jste ředitelkou Základní školy ve Stěbořicích.
Naše dospělé čtenáře, kteří nemají vstup do ZŠ již povolen,
by určitě zajímalo, jak vypadá Váš obyčejný pracovní den. Na
co všechno musíte myslet a co všechno zorganizovat, aby život
ve škole běžel plynule tak, jak má? Především nyní, na samém
začátku nového školního roku, je to asi velmi náročné.
Má práce je velmi různorodá. Ani jeden den předem nevím, co
se přihodí. Popíšu Vám tedy jeden zářijový páteční den. Neučím,
mám klid na „papírování“. Ráno – kontroluji stav sboru, řešíme
drobné problémy, požadavky. Ve čtvrtek byla odpojená elektřina,
dnes tedy nefunguje internet. Učitel informatiky je se žáky na
kurzu. Běhám mezi ředitelnou a PC učebnou. Restartuji servery.
Telefonuji informatikovi. Ošetřuji rozbitý ret žáčkovi 2. třídy –
učitelka musí být ve třídě. Pláče (žáček), je opuchlý. Zuby jsou
pořádku. Chladím ret. Opět restartuji servery. Volám správce sítě.
Další pokusy o oživení (internetu). Volám poskytovatele internetu.

4) Co je podle Vás těžší - vychovávat dvě vlastní děti doma
nebo vzdělávat desítky svěřených žáků ve škole? Uplatňovala
jste pedagogické zkušenosti nabyté ve třídě ve své rodině nebo
naopak jste praktické poznatky z výchovy svých dcer využila při
své práci učitele?
Vlastní i svěřené děti se vychovávají velmi dobře. Děti jsou
tvárné, učenlivé, přizpůsobí se, poslechnou. Dokud nedojdou
do puberty. Tam už nějaká větší výchova končí. Pak už začíná
jen sklízení ovoce, které jsme zasadili. To s dospělými se člověk
zapotí více. A ačkoliv sledujeme s rodiči žáků stejný cíl –
radostné a spokojené dítě, mnohdy dlouho hledáme stejnou řeč.
Pak přichází na řadu kompromisy.
5) A na závěr nám prozraďte, co je pro Vás a pro Vaši práci
nejdůležitější, čeho se třeba do budoucna obáváte a naopak,
z čeho máte radost, co Vás těší? A především, co Vám dává sílu
k tomu, každé ráno otevřít dveře školy dětem dokořán a laskavě
a s úsměvem je přivítat do nového dne?
Když jsem učila, milovala jsem práci učitelky. Děti mě
rozesmávaly svou bezprostředností, upřímností. Objímaly mě
a hladily (vždy jsem učila malé děti). To už mi nikdo na pozici
ředitelky nedělá. Letos již 13 let dělám ředitelku školy. Moji
kolegové mi v této práci vydatně pomáhají, podporují mě.
Příjemné pracovní prostředí, semknutost kolektivu a práce s lidmi
je důvod, proč jsem na naší škole šťastná.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Iveta Glacová odpovídala na otázky
Ing. Dany Grosserové

Požár v lese nad Stěbořicemi
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Roztanči Evropu!
Roztanči Evropu! – to byl název zábavného prázdninového
dopoledne pro děti ze Stěbořic a okolí, které si připravilo
Eurocentrum Ostrava a Europe Direct Ostrava ve spolupráci
s Obecním úřadem Stěbořice. A tak se jedno letní prázdninové úterý
sešlo přes dvacet nadšených dětí, které nestrávily prázdninový den
u počítače, nebály se a přišly tancovat a také se naučit a vyzkoušet
něco nového.

POKLAD V NAŠEM KOSTELE
Na nejstarší dochované fotografii vidíte náš kostel ve
Stěbořicích, jak vypadal ještě mnoho let před rokem 1873. V roce
1873 byla kostelní věž zvýšena do dnešní podoby. Slavnostně ji
světil 8. září 1873 arcikněz opavský Josef Schum a kázání při té
příležitosti měl významný český katolický kněz, právník a národní
buditel P. Antonín Gruda.
Je zajímavé sledovat dokumenty, které
nám dávají nahlédnout do dávné minulosti. Stojí proto za zmínku i záznamy, které
pochází ze starého děkanského archivu.
Potíží bylo mnoho a děkan ve svém obvodu
měl nelehkou práci, což dokazují záznamy
z let 1661-1729. Stále ještě doznívá ona
víra v kouzla a čáry, jsou upalováni nevinní lidé, daří se pohrobnému čarodějnictví.
V Sádku dává konzistoř příkaz k exhumaci
Evy Rádlové a nechává ji spálit jako čarodějnici. Roku 1793
potkává týž osud zemřelého Jana Pflegera z Horních Životic.
Ve Slavkově je nařčen místní farář, že se spojil s čarodějnicí,
aby vypátral jistou krádež. Děkanát se však začíná zajímat
i o šlechtu, která žije rozmařilým životem a dává špatný příklad
poddaným. Tak je kárán v roce 1729 samotným biskupem i majitel

Celým tanečním dopolednem provázel zkušený taneční lektor
a oblíbený instruktor pan Dušan Vlach ze známé ostravské taneční
skupiny Roots Company. Děti si tak nejen vyzkoušely nejrůznější
druhy tanečních stylů – od street dance, hip hop až po break dance
a další styly – ale také si povídaly, odkud všechny tyto tance
pocházejí, jak a vlastně proč celá tato kultura vznikala.
Ačkoliv samotní tanečníci street dance stylu tvrdí, že tento
tanec je opravdu pro každého, tak ten, kdo by zrovna neměl tanec
v těle, se to dopoledne také nenudil. Jako doprovodný program
byla přichystána celá spousta kvízů, tajenek, doplňování, hádanek
a zábavných her zaměřených na prázdninové cestování a objevování evropských zemí.
A tak celé dopoledne uteklo jako voda a všem se moc líbilo.
Děti si za svou šikovnost zasloužily drobný pamlsek a už teď se
těší na další prázdninové tancování.
Hana Bláhová
vedoucí Eurocentra Ostrava a zastupitelka

140 let kaple sv. Anny v Jamnici

stěbořického panství Jan Antonín Pino z Friedenthalu. Musel se
dostavit do Olomouce, aby se ospravedlnil. Je mu kladeno za vinu,
že odmítá platit desátky, sám se ujímá církevního práva a zdráhá
se vrátit místnímu faráři pozemky, které neprávem obhospodařuje.
Šlechta má však příliš velkou moc a Friedenthal se zde projevuje jako pravý feudál, který má téměř neomezenou moc na svém
panství. Není známo, jak tento spor skončil. Jisté však je, že potíží
neustále narůstalo a to i v samotné církvi. Konzistoř musí řešit
ve Stěbořicích i záležitost se zazděným pokladem. Dne 12. září
1718 dává konzistoř příkaz děkanovi, aby vyšetřil všechny
souvislosti se stěbořickým pokladem, který nebyl doposud
nalezen. Podle tohoto pokynu měl sledovat místní sedláky, až se
budou pokoušet najít zazděný poklad. Ten měl být údajně zazděn
ve věži stěbořického kostela. Mělo se jednat o truhlu. Další záznamy jsou velice mlhavé. Není zřejmé o jakou truhlu jde, jaký byl
- nebo měl být její obsah. Podle děkanského záznamu v registru
se však žádná truhla s pokladem nenašla a celá záležitost v tomto
bodě končí. Možná, že je tam někde ona truhla doposud, kdo ví.
Drahomír Graca

Kaple sv. Anny v Jamnici byla posvěcena 24. října 1875. Na
věži byly dva zvony. Velkým zvonem se oznamovalo poledne
a večerní klekání. Nechala jej zhotovit r. 1896 paní Josefa
Zwingerová. Na tomto zvonu byl nápis: „Svatí věrozvěstové
naši, orodujte za nás a nedejte zahynouti nám ni budoucím.“
Malý zvon – „umíráček“, byl velmi starý, oznamoval všem, že
někdo ze spoluobčanů zemřel. Na tomto zvonu byl odlit letopočet
1740-1766 se jménem Anton Hartung.
Pro všechny jamnické občany
byl smutný 10. duben 1942, kdy byly
z příkazu německých úřadů oba zvony
zabaveny pro výrobu střeliva. Až po
válce byl posvěcen nový zvon. Snad
již žádné válečné běsnění tento nový
zvon nezničí.
Tuto významnou stavbu zvěčnila
na svém obraze jamnická občanka paní
Božena Agelová, která v letošním roce
oslavuje 90. narozeniny.
Drahomír Graca
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Aktuality z činnosti obce
Oprava silnic III. třídy v Jamnici
vpusti na silnici směrem na Vlaštovičky se propadla část kanalizace proti směru toku od této vpusti. V následujících dnech se pak
při frézování silnice propadla krajnice pod frézou ve směru toku
od této vpusti. A problém byl na světě. Ihned jsme nechali udělat
kamerový průzkum těchto úseků, který potvrdil poškození rour,
kdy některé se již začaly deformovat-zplošťovat a hrozilo jejich
zřícení a propad silnice. Vše jsme samozřejmě museli konzultovat
se SSMSK. Ta rozhodla o pozastavení prací ze strany STRABAGu
na tomto úseku. My jsme ihned začali hledat firmu, která by byla
ochotna téměř okamžitě začít s opravou. Teprve na třetí pokus se
podařilo a firma Jiří Lenart, s.r.o. nastoupila na opravu 7. 9. Bylo

Jsou to již 3 roky, co jsme zaslali na Správu silnic
Moravskoslezského kraje (SSMSK) žádost o opravu silnic III.
třídy v Jamnici (které vlastní Moravskoslezský kraj). Kdo z vás
tudy projížděl, ví, že směrem na Zadky byly na silnici podélné
hluboké propady po plynofikaci a téměř každý motorista tyto propady objížděl středem silnice a vznikaly tak nebezpečné situace. A
když pak musel za deště tímto propadem projet, obhodil proudem
vody ploty a budovy podél silnice.
Letos se na nás usmálo štěstí, a tak začátkem roku SSMSK
začala s přípravami projektu opravy. Proběhlo výběrové řízení,
které vyhrála firma STRABAG s cenou 3,4 mil. Kč s DPH. Jelikož
se při plynofikaci obce zasahovalo i do těchto silnic, byla obci
Stěbořice ze strany SSMSK vyčíslena finanční spoluúčast na
této opravě ve výši 166.496,- Kč s DPH. S tímto jsme souhlasili
a náklady byly začleněny do rozpočtu obce. Rozhodli jsme se
také dokončit výměnu obrub, jelikož výměna obrub by po opravě
nebyla možná, neboť se obec musela zavázat, že po dobu záruky
5-ti let nebude zasahovat do konstrukce silnice.
Dne 18. 8. byla silnice předána zhotoviteli. Při této předávce
však bylo zjištěno, že v některých místech chybějí uliční vpusti.
Dle platných předpisů musí být vpusti od sebe vzdáleny max.
40 m a někde byly od sebe vzdáleny i 100 m. Proto nám SSMSK
uložila chybějící vpusti vybudovat a některé, které byly umístěny
nevhodně mimo silnici, se musely přesunout na kraj silnice.
Jelikož šlo o čas, a nesměli jsme stavbu „brzdit“, oslovili jsme
firmu, která pro zhotovitele provádí práce na ostatních vpustích.
Byly odhadnuty náklady a domluven časový harmonogram. Vše
se stíhalo a tak jsme si na obecním úřadě oddychli. Tento klid
však netrval dlouho. Již v dalším týdnu, při pracích na opravě

vyměněno cca 24 m rour, přičemž 12 m musel být provedeno na
2 fáze, jelikož v těsné blízkosti kanalizace se nachází betonová
zídka a hrozilo její zborcení. Již ve středu 9. 9. bylo dílo hotovo.
V pátek 11. 9. proběhly statické zatěžovací zkoušky, které ověřily
kvalitu zhutnění štěrkového zásypu, a výkop byl zalit 20 cm
betonu. Mezitím byl položen nový asfaltový povrch na průtahu
Stěbořice – Zadky. Po zatvrdnutí betonu byl dokončen i úsek
směrem na Vlaštovičky.
Věřím, že i přes nečekané problémy se kterými jsme se potýkali
a s připomínkami občanů, dá cesta obci novou tvář a bude ke
spokojenosti občanů sloužit dalších nejméně 20 let.
Michal Komárek
místostarosta

Uzávěrka Březová
Od 1. října do 3. listopadu se bude rekonstruovat most při
vjezdu do Sádku. Kromě autobusu a vozidel integrovaného
záchranného systému zde nebude nikdo moci projet. Především
občanů Březové se pak dotkne celková uzávěra od 1. do 20. října,
kdy do obce bude zajíždět v pracovní dny pouze autobus ze
Stěbořic ve 14.00 hod. Děti z Březové do Stěbořic odveze ráno
náhradní doprava. Podrobné časy se občané dozvěděli na schůzce
se zhotovitelem (v době uzávěrky ještě nebyly známy). Správa a
údržba silnic MSK slíbila, že práce budou probíhat i o víkendech
a budou se snažit, aby celková uzávěra byla co nejkratší. Děkujeme
za pochopení.

Získali jsme prostor za zámkem
Jak jsme avizovali již v minulém čísle, jednali jsme s krajem
o bezúplatném převodu celého areálu za zámkem do majetku
obce. Povedlo se a jsme majitelé! Někdo by mohl namítnout,
že se jedná o další zátěž pro obec, ale potřebovali jsme prostory
kolem zámku a určitě je lepší mít celý areál pod kontrolou, aby
se v něm neděly činnosti, které by obci způsobovaly problémy
(např. skládka apod.). Nyní se pokusíme některé z budov upravit
tak, abychom je mohli nabídnout k pronájmu (např. menší sklady,
živnostenské dílny, garáže atd.). Nechceme zde tvořit vyloženě
průmyslovou zónu, spíše zázemí pro drobné živnostníky a
řemeslníky. Upozorňujeme ale, abyste při svých procházkách
areálem nevstupovali mimo zpevněné cesty a do budov. Mohlo by
dojít k úrazům.

Kalendář obce

Oznamujeme občanům, že obec Stěbořice vydá pro rok 2016
nástěnný kalendář s fotkami z našich vesnic. Kalendář bude
formátu cca A3 (asi nejčastější rozměr nástěnných kalendářů),
barevný na pevném papíru. Cena se bude odvíjet od počtu
objednaných kusů (odhadem do 250 Kč). Zájemci, ať se zapisují na
obecním úřadě. Vytiskneme jen objednaný počet! Proto neváhejte!
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Aktuality z činnosti obce
Elektroodpad – kontejner na
vrchním konci, sběr ve dvoře

Poplatky za hrobové místo 2016-2025
V letošním roce končí smlouvy na hrobová místa na našem
hřbitově. Zastupitelstvo obce proto rozhodovalo, za jakých
finančních podmínek se budou uzavírat smlouvy na období
2016-2025. Jednání provázela diskuze nad předloženými podklady
a nakonec se rozhodlo, že celková cena za 1 m2 hrobového místa
bude 35 Kč/m2/rok. Oproti dřívějšku je to citelný nárůst, ale zastupitelstvo pro to mělo pádné důvody. Výnosy z předešlé desetiletky
byly 516 800 Kč a celkové náklady na provoz hřbitova byly 915
928 Kč. Což znamená, že obec byla ve velkém mínusu. Možná
se někdo zeptá, co je tak drahého na provozu hřbitova? Kromě
nákladů na vodu, svícení a vývoz kontejnerů s hřbitovním odpadem
se sem počítají veškeré opravy – upisují se náklady na vydláždění,
oprava kaple, oprava WC. A jelikož plánujeme další zvelebování
místa odpočinku našich nejbližších a jeho případné rozšíření, musíme tyto předpokládané náklady promítnout do ceny pronájmu.
Věříme, že pochopíte tyto důvody. Nové smlouvy můžete začít
podepisovat od ledna 2016 na OÚ. Pro Vaši představu, jedná se
o takovéto částky: např. běžný dvoj hrob o rozměrech 6,5 m2 byl
1.105 Kč za 10 let, tedy 110,50 Kč za rok. A nyní se bude jednat o
částku 2.275 Kč za 10 let (tedy 227,50 Kč za 1 rok).

Jelikož je již pryč doba, kdy jste si koupili elektrospotřebič a
mohla s ním pracovat ještě vaše vnučka či vnuk a dnešní zařízení
málokdy přežijí pár měsíců po záruční době, nastal nejednomu
z nás nerudovský problém „Kam s ním?“ Nepoužitelný spotřebič
jste mohli hodit někam do přírody (velmi špatně), nebo je odvést
do sběrného dvora do Opavy (nepohodlné) nebo Vám jej odvezla firma při návozu nového nástupce (ne vždy lze využít). Pak
byla ještě možnost odevzdat jej hasičům z Březové při jejich
spanilé jízdě vesnicemi. Ale co když dosbírali před krátkým
časem a vám „umřel“ velký spotřebič? Budete jej skladovat někde
v koutě? Pravděpodobně ne. A jelikož obec má povinnost mít

Staré železo

Setkal jsem se s dotazem, kam se starým železem, když jej
není tolik, aby se vyplatilo vozit je do kovošrotu. I kovy můžete
odevzdat na obecním dvoře. V jakémkoli množství.

smlouvu s některou z firem zajišťujících zpětný odběr elektroodpadu, rozhodli jsme se udělat rovnou sběrné místo na obecním
dvoře. Kdokoli (nemusí být ani občanem naší obce) sem může
odevzdat nerozebraný spotřebič. Sběrná společnost nás odměňuje
za množství! Čím víc toho budeme mít, tím lépe! Ale pokud je
to pro vás daleko do obecního dvora, popř. se chcete drobnějšího
elektra zbavit mimo otevírací dobu, můžete využít nově
přistaveného kontejneru na vrchním konci Stěbořic (na
„Tělocviku“). Pro obec je ale výhodnější, když jej odevzdáte do
obecního dvora.

Velký rybník
Jak asi každý ví, je Velký rybník již několik měsíců vypuštěný
(je to aktivita nájemce, kterým je místní VOD, aby se tzv. vyletnil
a vyzimnil) a narostla v něm pěkná džungle.
Jeho
břehy
jsou
hodně podemlety vodou
a i díky tomu začaly
některé stromy schnout.
Provedli jsme obsáhlejší
prořezávku, protože chceme tuto stranu zpevnit.
Plánem je drobnějším materiálem vyplnit vzniklé
dutiny, rozšířit břeh o cca 2 m, zajistit jej většími kusy pevného
materiálu a celé to překrýt tzv. „makadamem“. Rozvažovali
jsme variantu využití dotací a variantu opravy vlastními silami (resp. pomocí najmutých firem). Po několika schůzkách
s firmou zpracovávající dotace, projektantem a s realizačními
firmami nás čekalo těžké rozhodování. Nakonec jsme se z rozhodli
udělat opravu sami. Vychází to na polovinu ceny naší spoluúčasti
na dotaci a nebudeme svazování dotačními pravidly (např. nemohli
bychom dalších 5 let rybník pronajímat). Poprosil bych vás
všechny o trpělivost a spolupráci, až začneme navážet materiál.
Bude se jezdit od splavu (buďto po břehu rybníka nebo lesem a
dolů mezi rybníky) a techniky zde projede mnoho. Vyhněte se
prosím v tomto období této oblasti, aby nedošlo k úrazu. Pevně
věřím, že se oprava zdárně povede a rybník bude sloužit dalším
generacím.

Odpad
Máte-li odpad, který se nevejde do popelnice, nebojte se
kontaktovat starostu, zda vám nemůže obec pomoci nebo
alespoň poradit. Ne vždy dokážeme vyhovět a např. vlečku nebo
kontejner se stavební sutí vám pravděpodobně neodebereme, ale
občas se stane, že zarovnáváme někde terén a staré cihly se hodí.
Apelujeme na občany, aby nikde netvořili černé skládky, i když
to třeba dříve bývalo zvykem (např. vyvážení popela do potoka).

Výzva podnikatelům – reklama na
stránkách obce, v Kulturním přehledu
Obec Stěbořice vyzývá všechny řemeslníky, živnostníky,
podnikatele a firmy, kteří mají zájem být zdarma propagováni
skrze stránky obce, Kulturní přehled (skládačku) a jiné informační
kanály, aby nám dodali své údaje (název firmy, adresu, telefon,
mail, případně stručný popis činnosti). Není to úplně nezajímavá
nabídka, protože např. stránky obce jsou propojeny se stránkami
Mikroregionu Opavsko severozápad a s MAS Opavsko. Což už
dělá slušnou návštěvnost.
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Aktuality z činnosti obce
Výběr z jednání zastupitelstva obce

Výběr z jednání rady obce Stěbořice

30. června
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Prodej pozemku parc. č. 1607 v k. ú. Stěbořice manželům
Janovi a Editě Moravcovým
2) Prodej pozemku parc. č. 1608 v k. ú. Stěbořice panu Zdenku
Bláhovi a paní Haně Komárkové
3) Prodej pozemku parc. č. 180/2 v k. ú. Stěbořice panu Miroslavu
Konštackému

25. června
Rada obce schválila:
1) Udělení odměn ředitelkám ZŠ a MŠ ve Stěbořicích.
2) Opravu místní komunikace Nový Dvůr-Březová s náklady do
výše 50.000 Kč.
3) Pronájem obou nůžkových stanů občanům obce za
800 Kč/víkend.
4) Finanční příspěvek ve výši do 10.000 Kč pro SDH Březová na
zakoupení materiálu k opravě areálu hasičárny na Březové.

25. srpna
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Prodej části pozemku parc. č. 1614 v k. ú. Stěbořice panu Jiřímu
Zaoralovi
2) Prodej pozemku parc. č. 1607 v k. ú. Stěbořice panu Petru
Lepařovi a paní Martině Jaškové
3) Prodej pozemku parc. č. 1607 v k. ú. Stěbořice panu Jiřímu
Olšovci
4) Rozpočtovou úpravu č. 3
5) Výši nájmu hrobového místa na místním hřbitově včetně služeb
pro období 2016-2025 za cenu 35 Kč/m2/rok
6) Zřízení věcného břemene pro obec Stěbořice na pozemku parc.
č. 59/1 v k. ú. Stěbořice za účelem vedení kanalizace
7) Třetí kolo prodeje pozemků určených ke stavbě rodinných
domů na 13. října v 18.00 hod. v přísálí KD ve Stěbořicích
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) Přednesení stížnosti občanů ohledně konání technoparty
ve Skále o víkendu 21.-23. srpna

9. července
Rada obce schválila:
1) Výběrové řízení na zhotovitele sádrokartonových podhledů
v 1. NP mateřské školy Stěbořice včetně zateplení. Rada vybrala
nabídku pana Martina Šugara s cenou 111.018 Kč bez DPH.
2) Žádost SDH Nový Dvůr ohledně proplacení nákladů na
zhotovení elektroinstalace v objektech u nového hřiště v Novém
Dvoře v ceně cca 18.000 Kč.
3) Výrobu nábytku (kuchyňské linky, skříněk apod.) v hasičské
zbrojnici v Jamnici. Rada vybrala nabídku pana Jaromíra
Kramného s cenou 38.479 Kč bez DPH.
30. července
Rada obce schválila:
1) Výběrové řízení na výměnu a doplnění chybějících úseků
silničních obrub v Jamnici. Rada vybrala nabídku pana Pavla
Volka s cenou 153.994 Kč bez DPH.
2) Žádost SDH Březová ohledně nákupu myčky do hasičské
zbrojnice. Rada schválila nákup do max. 8.000 Kč.

Zveme všechny občany na další konání zastupitelstva obce,
které se bude konat v úterý 13. října od 18.00 hod. v přísálí
kulturního domu ve Stěbořicích. Přijďte si poslechnout
aktuální informace ohledně našich vesnic, případně se můžete
sami informovat na věci, které vás zajímají.

20. srpna
Rada obce vzala na vědomí:
a) Nezpůsobilý stav některých silničních vpustí v opravované
komunikaci v Jamnici (cca 6 vpustí).
b) Petici občanů proti konání „narozeninové“ akce ve Skále
21.-23. srpna
c) Plánované zvýšené investice na místním hřbitově a doporučuje
ZO zvýšení ceny pronájmu hrobového místa pro období
2016-2025
Rada obce schválila:
1) Firmu STABIT jako zhotovitele vybudování, případně přeložení
kanalizačních vpustí s odhadovanou celkovou cenou do 75.000 Kč
bez DPH
2) Rozpočtovou úpravu č. 3 a doporučuje ji ke schválení
3) Spoluúčast obce Stěbořice na organizování akce „Dožínky“,
které se uskuteční v neděli 30.8. do výše 10.000 Kč.

Nálepky na auto
Šoféři se už určitě setkali s vozidly, které si jejich majitelé
označili nálepkou prozrazující jejich bydliště. Stěbořice nic
takového dosud neměly. Někteří z vás takovou nálepku poptávali.
Nyní je k mání za 25 Kč ve 4 variantách podle našich vesnic. Ale
nemusí sloužit jen k identifikaci auta. Můžete ji nalepit na jakékoli
místo, kde bude důstojně reprezentovat naše obce.

Obecní stodola – pokračuje oprava
Zaměstnanci obecní party jsou velmi šikovní a náplň
jejich práce je různorodá. Spousta jí je skrytá, případně ji bereme
jako samozřejmost. Asi nejviditelnější vizitkou jejich činností se
stává obecní dvůr a „naše“ stodola. Sami dokázali nejen zpevnit
a opravit padající štít, ale i pročistit její vnitřek a dávají budově
nový kabát. Už nyní jsou hotovy dvě strany a snad se do zimy povede dodělat celé opláštění. Nátěr necháme na další rok.
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Přednáška o výživě
Matice slezská zve na přednášku MUDr. Víta Skaličky
(NE)OBYČEJNÉ JÍDLO, která se bude konat 21. 10. 2015
v 17:15 v kulturním domě.
Přednáška se dotkne problému výživy z různých pohledů
s ohledem na okolnosti, které přináší moderní doba. Zkusíme
shrnout naše vědomosti a společně podiskutovat nad tématy:
Jídlo jako zdroj zdraví • způsoby výživy v dnešním světě
• opomíjené dobroty • suroviny pod drobnohledem • udržení a
zhodnocení potraviny v kuchyni • zamyšlení nad dietami • éčka
neboli aditiva • jed nebo všelék? • jídelníček pro pohodu těla i duše
Na nějaké to občerstvení také dojde.
Vstup zdarma. Počet osob je omezen, zájemnci se mohou
zapisovat do archu na obecním úřadě, popř. v ordinaci. Těšíme se
na Vaši účast.
MUDr. Vít Skalička

Den otevřených dveří na úpravně
vody v Mladecku
Jak jsem již zmiňoval na jiném místě Zpravodaje, byly doby,
kdy se v letních měsících vyskytovaly obtíže s nedostatkem vody
snad v každé chalupě. Již nějaký čas tomu tak není, i když díky
extrémnímu suchu v letošním roce provozovatel poprosil nás
odběratele, abychom nenapouštěli koncem srpna bazény. Ale jinak
jsme zvyklí, že voda teče pořád. Není od věci si připomenout, díky
komu tomu tak je. A to se netýká jen Stěbořic, Jamnice, Nového
Dvora a Březové, ale i Mladecka, Dolních Životic, Hlavnice,
Jezdkovic a Litultovic. Když jsem se seznámil zblízka s celým tím
prospěšným dílem, které obsahuje nejen budovu úpravny vody,
několik přečerpávacích stanic, vrty, technické zařízení, ale i cca
60 km potrubí, v duchu jsem smekl před „motorem“ celého
projektu, který to vše vyběhal, zkoordinoval a dokázal uvést
v život. Před našim dlouholetým starostou, panem Janem Raidou.
Možná byla jiná doba a třeba to šlo jednodušeji, ale když si
představím, co vše je dnes potřeba k malé stavbě a že bych měl jen
koordinovat takto obsáhlý projekt včetně financování, domlouvat
se s mnoha majiteli pozemků, oblévá mě studený pot. Zároveň
se ovšem setkávám s názory, proč vlastně máme tolik platit za
vodu? Vždyť se zdarma vyčerpá ze země a trubkami doteče ke
spotřebiteli! Aby se autoři takovýchto myšlenek, ale i další zájemci
mohli přesvědčit o tom, co vše se s vodou děje, než doteče do
vašeho kohoutku, domluvil jsem s provozovatelem obecního
vodovodu panem Lenartem Den otevřených dveří na úpravně
vody v Mladecku. Přijďte se osobně podívat, jak vypadá „fabrika“,
která připravuje vaši vodu. Akce se koná v sobotu 7. listopadu
od 9. do 12. hodin, parkování je možné přímo u úpravny, která se
nachází na začátku Mladecka (při cestě od Stěbořic) na levé straně
u cesty (osamocená bílá přízemní budova). Těším se na setkání
u zdroje.
Roman Falhar

Zveme na Kurz tvůrčího šití
Je to výzva pro ty, kdo mají zájem naučit se pracovat na šicím
stroji. Kurz je určen pro začátečníky. V úvodní lekci se seznámí
s funkcemi šicího stroje, naučí se využívat rovný steh. Z každé
lekce si budou účastníci odnášet hotový originál, který si sami
vyrobí. Postupně se bude stupňovat jejich náročnost (polštářek,
jednoduchá taška, prostírání, základní kalhoty s kapsami,…).
Kurz povede odborná lektorka. Probíhat bude v pěti lekcích od
7. října vždy každou středu v čase 19-21 hodin v hasičské zbrojnici
na Březové. Je potřeba mít s sebou vlastní šicí stroj.
Zájemci se mohou hlásit u Ludmily Slaninové na telefonu
731 573 971.
Ludmila Slaninová
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z obecního diáře

3. - 4. 10. 		
Vyřeš/ž si svou dýni,
		
Arboretum Nový Dvůr
4. 10. 		
Hubertská mše svatá v 10:30 hod.,
		
Kostel Narození Panny Marie ve Stěbořicích
Říjen		
Drakiáda pro děti, Nový Dvůr
11. 10.		
Koncert v rámci Festivalu duchovní hudby
		
v 15:00 hod.,
		
kostel Narození Panny Marie ve Stěbořicích
21. 10.		
(NE)OBYČEJNÉ JÍDLO,
		
Kulturní dům Stěbořice
7. 11.		
Den otevřených dveří na úpravně vody,
		Mladecko
15. 11.		
Jubilejní koncert, Pěvecký sbor Stěbořice
		
Kulturní dům Stěbořice
21. 11.		
Country Širák, Kulturní dům Stěbořice
29. 11.		
Výstava betlému a výrobků s vánoční
		
tématikou, Kulturní dům Stěbořice
30. 11.		
Slavnostní rozsvěcení Základní školy
		ZŠ Stěbořice
5. 12.		
Mikulášská diskotéka,
		
Kulturní dům Stěbořice
6. 12.		
Mikulášská nadílka,
		
Kostel Narození Panny Marie ve Stěbořicích
11. 12.		
Vánoční kouzlení, Základní škola Stěbořice
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