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Úvodní slovO

Tak nám začalo jaro. Po zimě–nezimě se snad počasí umoudří
a bude se chovat alespoň trošku, jak jsme zvyklí. Tedy žádné velké
mrazy, žádný sníh, čím dál víc sluníčka, občas deštík a pomalu se
oteplovat. Je to pár let, co jsme se na „šmigrust“ brodili sněhem
a řekl bych, že to si opakovat nechceme.
V zimě nečekaně spadlo hnízdo čápa a uvidíme, zda bude
spokojen s náhražkou, kterou jsme mu po konzultaci s ornitology
připravili. Já osobně bych byl moc rád, pokud by ve Stěbořicích
zahnízdil i letos, a ještě raději bych byl, pokud by odchoval
mladé. Na rybníku se objevil i párek labutí a další druh volavek.
Takže kromě volavky popelavé se zde zahnizďuje i volavka bílá
(pravděpodobně). Mírná zima měla negativní dopad na včely.
Prospěla malému parazitu jménem Varroa destructor, díky čemuž
zahynulo mnoho včelstev a čas ukáže, zda to pocítíme na úrodě,
když budou chybět opylovatelé.

Příroda kolem nás bojuje a probouzí se a věřím, že přežije
naše zásahy. Ale to neznamená, že si k ní můžeme dovolit cokoli.
Zjistil jsem, že jsou mezi námi takoví šetřílci, kteří sice topí
pevnými palivy, ale namísto aby si zaplatili popelnici, vyváží
popel do lesa, k potoku apod. Týká se to především Stěbořic
a Jamnice. Z Nového Dvora a Březové žádné zprávy nemám,
tak snad se tam umí chovat k okolí šetrněji. A nejen do lesa, ale
i do kontejnerů na tříděný odpad takoví vykukové odkládají
odpadky. Oni ušetří pár desetikorun za popelnici, ale obec platí
likvidaci obsahu kontejneru, namísto aby inkasovala za sběr.
Proto bych vás chtěl požádat, buďte ohleduplní nejen k přírodě,
ale i ke svému okolí a nesnažte se ušetřit za každou cenu. Vždycky
to někdo zaplatí, tak proč by za váš odpad měla platit obec? Přeju
všem občanům pěkné svátky a v klidu a ve zdraví prožité jaro.
Roman Falhar
starosta obce

Memoriál otce Jožky
a koncert Simony Martausové

Dne 8. května 2015 se spousta lidí sejde v malebném prostranství u kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích. Proběhne zde
druhý ročník běhu „Memoriál otce Jožky“. Je to uctění památky
tohoto výjimečného kněze, který navždy zůstane v našich srdcích.
Otec Jožka zde působil od roku 2008 a v roce 2013 tragicky
zemřel ve věku 38 let při zasloužené dovolené na Oravě. Loni se
běhu zúčastnilo přes 250 lidí - od dětí, přes starší až po maminky
s kočárky. Přijeli běžci z blízkého i dalekého okolí (např. ze
Slovenska a Polska). Minulý ročník pokládáme za úspěšný, svědčí
o tom reportáže na České televizi a na televizi Noe a mnohé
články v novinách, časopisech a kladné hodnocení spokojených
závodníků.
Pro letošní rok jsme se rozhodli po skončení závodu uspořádat
koncert Simony Martausové. Z písní, které si Simona sama skládá
a zpívá, cituji otce Klementa: „Srší poselství čisté radosti, pokory,
nadčasovost s podtextem evangelijních blahoslavenství a co je
překvapivé, že dnešní svět, který mnohdy klade důraz na hodnoty
diametrálně odlišné těm evangelijním, na tyto písně slyší.“ Sima
vyprodává koncertní sály a minulá deska „Dobrý deň, to som ja“,
získala dvakrát platinový status. Koncert Simony Martausové
zazní pod širým nebem v prostranství u Panny Marie Prostřednice
milostí od 19:00 a od 18:00 nás rozžhaví předkapela schola
Stěbořice, v sestavě obohacené o hudebníky z diecézního setkání
mládeže v Odrách 2014. Kdo neplánujete ujít memoriál, tak si
nenechte ujít koncert! Srdečně zveme všechny věkové kategorie!
Předprodej lístků na koncert bude od dubna na obecním úřadě ve
Stěbořicích a v kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích.
Martin Řehulka
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Badminton ve Stěbořicích

Dovolte mi pár informací o činnosti badmintonového oddílu.
Scházíme se každý rok od října do května v tělocvičně Základní
školy, kde se připravujeme na turnaje.
Letos proběhl již jubilejní 10. ročník tradičního Vánočního
turnaje ve čtyřhrách mužů, kdy vítězem se stali Jarek Solnický
a Pavel Masný a ve čtyřhrách žen se z vítězství radovaly Hanka
Kořistková a Klára Kořistková.
Dále pořádáme celosezonní turnaj smíšených párů, kterého se
účastní nejen členové TJ Sokola Stěbořice. Ročník 2013/2014 měl
aktivních 28 účastníků. Celkové vítězství vybojovali Petr Platzek
a Marie Solnická.

U nás ve školce

Zima už je snad nenávratně pryč, jaro ťuká na dveře a v naší
školce máme za sebou nutnou rekonstrukci stropu v přízemí
budovy, která proběhla na přelomu měsíce února a března.
Provoz mateřské školy byl zajištěn v jedné třídě pro děti
zaměstnaných rodičů. Tím bychom chtěli poděkovat maminkám
na rodičovské dovolené a ostatním rodičům, kteří nám vyšli vstříc
a nechali si své děti po dobu rekonstrukce doma. I když situace
vypadala poněkud dramaticky, nakonec se všechny práce stihly
podle plánu. Kromě řemeslníků, kteří se podíleli na odstraňování
závad, se do úklidových prací zapojili také pracovníci obecního
úřadu, provozní a pedagogičtí zaměstnanci MŠ, někteří rodiče.
Všem moc děkujeme.

stav stropu v herně MŠ po oklepání duté omítky

Nejen dospělí, ale i žáci mají v našem oddílu místo. Pravidelně
trénují každý týden pod vedením Petra Platzka, Martina Mocka
a Bohuše Bartesky. Dovednost žáků se každoročně ukáže na
turnaji pořádaném v únoru. V letošním ročníku zvítězila v kategorii
dívek Veronika Burdová a mezi chlapci to byl Martin Šimkovský.
V květnu pak celou sezónu ukončíme pexesovým turnajem
a vyhodnotíme úspěchy hráčů. Závěrem bych chtěl říct, že
má-li někdo zájem o badminton, jsou mu dveře do našeho oddílu
otevřené a rádi ho mezi sebou uvítáme.
Jiří Šmalec
organizátor badmintonových turnajů

A na co se ještě můžete těšit? Duben začneme společným
tvořením s rodiči v duchu velikonočních svátků, na hravé
odpoledne se svými vnoučátky se mohou těšit babičky a dědové
a závěr dubna bude patřit našim nejmenším, se kterými se
setkáme v Maláčcích. Začátkem května proběhne zápis dětí
do MŠ a druhá květnová neděle bude patřit maminkám a všem
příbuzným, kterým k jejich svátku předvedeme krátké vystoupení
v Kulturním domě ve Stěbořicích. V červnu oslavíme svátek dětí
a rozloučíme se s předškoláky. Kromě toho všeho ještě stihneme
nějaký dobrodružný výlet, osvojíme si pravidla silničního provozu
na dopravním hřišti, vyrobíme si něco krásného v keramické dílně
a zacvičíme si v tělocvičně ZŠ.
Uteče to jako voda a budou tady prázdniny, čas odpočinku
a lenošení na sluníčku. Popřejme si, ať to spolu všechno
zvládneme a užijeme si v klidu zaslouženou dovolenou.
Bc. Miroslava Stonišová a kolektiv MŠ Stěbořice

Pozvánka na obecní slavnost

Chtěli bychom Vás, co nejsrdečněji pozvat na naši, již tradiční,
letní Zámeckou slavnost, která se bude konat 8. 8. 2015 od
14 hodin v zámeckém parku.
Při plánování obecní slavnosti jsme si lámali hlavu s tím,
jaké téma na letošní rok připravit. Vzhledem k tomu, že minulý
rok bylo soutěžících, kteří si sami vyrobili čtyřkolé vozidlo jako
šafránu, rozhodli jsme se tedy, že Vaše tvůrčí ruce a nápadité
myšlenky dostanou letos dovolenou.
Nechali jsme se tedy inspirovat naším dětstvím a připravili
jsme pro Vás a Vaše děti „staré dobré“ soutěže, jako je chůze
na chůdách, lovení rybiček, střelba na terč a mnoho dalších,
se speciálními cenami pro vítěze.
Připravili jsme také bohatý odpolední program, sestavený
z pěveckých, tanečních a hereckých vystoupení našich
spoluobčanů. Zjistili jsme totiž, že máme v našich obcích spoustu
talentovaných osob a rozhodli jsme se, že jim dáme prostor, aby
se pochlubili a předvedli svůj talent vám všem.
K odpolednímu tanci a poslechu zahraje Dechovka z Kravař
a večerní zábava bude pod taktovkou zlatnických Dingo boys.
Těšit se můžete také na štědrou odpolední tombolu a občerstvení,
o které se postarají složky působící v našich obcích.
Za organizační tým Vás srdečně zve Jana Weiszová.

Pro fanoušky fotbalu

Máme dobrou zprávu pro všechny fanoušky stěbořického
fotbalu. Připravuje se klubová šála (předběžný vzhled vidíte na
obrázku), jejíž cena by neměla přesáhnout 300 Kč. Zájemci ať
se hlásí u p. Tomáše Dietricha na mail dietrichtomas@gmail.com
nebo v hospůdce v Ofsajdu, kde Vám sdělí další podrobnosti.
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Posvátný ráno

„Posvátný je mi každý ráno, když ze sna budí šumící
les…“ poslouchal jsem jako malý kluk z magnetofonu píseň od
Nedvědů, Tulácký ráno. I dnes si myslím, že ráno má v sobě něco
posvátného a nemusí to být pro lidi jenom trauma spojeno s útokem
na budík a spěchem do práce a školy. Posvátnost rána si zažije
ten, kdo si za úsvitu vyslechne v „Háji“ muziku ptačího zpěvu –
vzbuzení lesa – les je nazvučený dokonale po celé ploše. Bez
kabelu a reproduktorů. Alespoň jednou za život to stojí zažít.
Posvátnost rána je hmatatelná, když z kopce pozorujete rozbřesk.
Ta ranní tma je úplně jiná než ta večerní – ranní tma je na
ústupu, ví, že musí mizet…, že už hustší nebude. Posvátnost rána
je jedinečným způsobem zřejmá o Velikonocích. Velikonoční ráno
je událost jak nádherného koncertu, který se rozezněl do celého
světa, tak rozbřesku - ústupu tmy a vítězství světla a života. Pro
křesťany je to největší svátek roku, kdy umučen a mrtvý Boží Syn
vyšel živý z hrobu, kdy Bůh řekl, že smrt, zlo a hřích nemají mít
nikdy poslední slovo a mají řešení.
Živý Pán zazářil pro všechny, kdo již nechtějí spát v nenávisti,
lakomství, sobectví a pýše! Drahé rodiny a obyvatelé Stěbořic,
Jamnice, Nového Dvora a Březové, přeji Vám už nyní dostatek
kvalitního spánku, abyste velikonoční ráno bedlivě vnímali jako
koncert a vítězství světla zrovna v té situaci, ve které se nacházíte
a řešíte ji.
A přeji Vám i sobě, ať si také všechny následující rána seřídíme
budík tak, abychom beze spěchu měli chvíli času na zastavení,
rozvážný pohled na to, co nás v ten den čeká, na lidi s kterými se
setkáme a na prosbu za to, ať to zvládneme co nejlépe. Vždyť ráno
je čas posvátný.
P. Klement Rečlo

Z obecní kroniky aneb něco
z historie naší domoviny

První světová válka
Evropské mocnosti (velmoci) usilovaly již od konce minulého
století o nové rozdělení světa, získání nových trhů a kolonií na úkor
hospodářsky a vojensky slabších států. Jako záminku pro vojenský
zásah si vzali červnový atentát roku 1914 v bosenském Sarajevu
na tehdejšího následníka trůnu Rakousko-Uherské monarchie
Františka Ferdinanda d’Este.
Česká část obyvatelstva Slezska měly tehdy po všem, co se
přihodilo, zcela rezervovaný postoj k rakouské monarchii a k jejím
osudům. Ani násilně aranžované nadšení vojáků nastupujících
na frontu na stavu nic nezměnilo. Pokud si někdo od války
něco sliboval, byli to především němečtí nacionalisté, hlavně
politikové, jichž se mobilizace pro jejich pokročilý věk netýkala,
dobrodruhové, snící o vhodném okamžiku k realizaci velkoněmecké
myšlenky.
Ani po vypuknutí války se diskriminace českého obyvatelstva
nezastavila. Mobilizované ročníky byly umisťovány v českých
školách, zatímco německé zůstaly celkem bez újmy. Čeští učitelé
jsou povolávání do trestného oddílu v Kateřinkách.
České obyvatelstvo bralo s rezervou nabubřelé zprávy
o rakouských vítězstvích, radovalo se z úspěchu soupeřů
Rakouska-Uherska.
Ve Slezsku stejně jako jinde v českých zemích se ke konci
války množily tzv. zelené kádry (v okolí Stěbořice-Svobodné
Heřmanice), slezští Češi opouštěli rakouské pluky a přebíhali
k formálnímu nepříteli, kde se hlásili do formujících se legií.
České oficiální politické kruhy se na počátku války odmlčely.
Mnoho stěbořických občanů v této válce padlo. Ludvík Král,
který sloužil u čínské baterie, padl v r. 1915, syn Jana Krále,
absolventa vyšší obchodní akademie ve Švýcarsku, padl jako
kadet v Karpatech a další…
Ani
represálie
proti
českému civilnímu obyvatelstvu, násilné rekvírování koní,
obilí, dobytka i píce, nemohly
zabránit porážce RakouskaUherska. Večer 21. září 1918
se i na návrší za Stěbořicemi
(na pozemku za p. Mičkou)
rozhořela stejně jako v ostatních českých obcích kolem
Opavy – mohutná vatra. Toto
ohňové poselství se táhlo až k tehdejší Moravské Ostravě.
22. září 1918 se zúčastňují i stěbořičtí zástupci mohutného
tábora lidu na Ostré Hůrce, kde i přes odpor úřadů spolu s tisíci
dalšími občany vyslovili svou touhu a vůli po samostatném
československém státu. Bylo proto samozřejmé, že i stěbořičtí
s nadšením uvítali zprávu o vyhlášení Československé republiky,
která došla do Stěbořic již 28. října 1918 večer. V Opavě je hned
29. 10. 1918 ráno ustaven Okresní národní výbor, který okamžitě
zahájil s německými úřady jednání o převzetí moci.
Složitá situace ještě několik týdnů trvá, ale postupně se začíná
konsolidovat. Začíná nové období života a práce ve svobodné
zemi.

Knihy o Stěbořicích a Jamnici stále
v prodeji

Již to je nějaký čas, co obecní úřad vydal dvě knihy o našich obcích. Osvěžujeme
Vaši paměť a zmíníme je. Jedna z nich
se jmenuje Historie Stěbořic, Březové,
Jamnice a Nového Dvora a její autor
Pavel Solnický zde odvedl kus poctivé
práce. Chcete-li se dozvědět více o místě,
kde žijete, není lepší volby. Součástí je
i DVD s mnoha historickými fotkami
všech našich obcí. Cena 200 Kč.

HISTORIE JAMNICE
V OBDOBÍ
1937-1947

Jeho příkladem se inspirovali i autoři
další publikace pánové Václav Klapetek,
Karel Ručka a Ladislav Uvíra a navázali na
tuto knihu souborem svých vzpomínek na
život v Jamnici v období 1937-1947. Jedná
se o velmi záslužný počin a doporučujeme
všem patriotům. Historie Jamnice v období
1937-1947 je k dostání za 60 Kč.

Sběr nebezpečného odpadu

Ve středu 29. dubna proběhne mezi 15-17 hod. sběr
nebezpečného odpadu, jak jste zvyklí. Technické služby budou
od občanů vybírat: Znečištěné obaly- (od barev, olejů apod.),
Absorpční činidla, čistící tkaniny- (znečištěné olejem apod.),
Olověné akumulátory, Rozpouštědla - (ředidla, odmašťovací
prostředky), Kyseliny, Zásady, Pesticidy – (postřiky), Olej, Barvy,
Léčiva, Baterie – (monočlánky).
Tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách.

Drahomír Graca
kronikář obce
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Obecní parta

Obecní parta, parta Hic, Rychlá rota, ale i Chráněná dílna apod.
Používáte tato pojmenování? Nebo máte nějaké vlastní? I z toho,
jak skupině obecních pracovníků říkáte, se dá poznat, co si myslíte
o jejich pracovním nasazení a přínosu pro obec. Málokdo si asi
dovede představit, co všechno dělají a proto píšu tento příspěvek.
Každý rok se nám podstatná část této party změní, přijdou noví
lidé, neboť využíváme možností evropských dotací skrze Úřad
práce. Pro obec by bylo nákladné platit všechny pracovníky jen
z vlastních zdrojů. Ale není jednoduché získat z řad nezaměstnaných
potřebný počet lidí. Jejich pozice je sice pojmenována „uklízeč
veřejných prostranství“, ale rozsah jejich činností je mnohem větší.
Díky nim si spoustu prací uděláme sami (a vyjde nás to
levněji). Zároveň je musím pochválit, neboť jsou šikovní a iniciativní. Nečekají na úkoly, ale sami navrhují, co by se dalo udělat,
opravit, uklidit. Zatím jste se s nimi mohli setkat především ve
Stěbořicích, ale už máme podněty i z jiných dědin, a jakmile to
počasí dovolí, vyrazí i tam. A pokud byste měli nějaký postřeh, co
by se dalo udělat, nebojte se za mnou zastavit a pobavit se o tom.
A cože všechno od Nového roku udělali?
Odklízeli sníh nejen z cest, ale i chodníků (dle potřeby i mimo
pracovní dobu), udělali velký úklid v obecní stodole a na obecním dvoře - probrání všech zde uskladněných věcí, pořezaní
nepotřebného dřeva, nábytku apod. (toto spíš ocení ten, kdo znal
stav předtím a nyní), pomohli řešit havárii zdi zámecké zahrady
(zabezpečení průvalu, odkopání hlíny, která tlačí na zeď), vyrobili
nové zábradlí u spodní zastávky (u Orlovny), které bylo zničené
po autohavárii, uklidili čapí hnízdo a upravili hnízdní podložku,
vyřezali jalovce před kulturním domem a v parčíku osvobození
včetně vytrhání kořenů a úprav terénu. Ořezali stromy po
vesnici (javory kolem cesty, lípy na tělocviku). Na Březové vydrhli
dřevěnou podlahu v hasičárně. Vyklidili půdu obecního úřadu,
uklidili po tesařích a natřeli trámy prostředkem proti dřevokaznému
hmyzu (je to příprava na zateplení stropu). Ve školce vystěhovali
a nastěhovali nábytek, zakryli podlahy proti poškození, olepili
zdi (ochrana proti prachu), oklepali strop, zabudovali podpěrné
ocelové profily. Vykopali odtoky vody na rozích obecní stodoly
(svody byly ukončeny v rozích stodoly, nyní teče voda pryč
a vsakuje se daleko od budovy). A aktuálně rozebírají štít obecní
stodoly, stavěli lešení, čistí cihly a stahují stodolu ocelovou kulatinou. To jsou jen nejdůležitější akce, pak je dost drobností, které
„žerou čas“, ale jsou taky potřeba udělat (pravidelné úklidy kolem
kontejnerů, zametání cest apod.).
Zda je to dost nebo málo, nechám na Vašem posouzení. Ale
věřím, že po přečtení tohoto článku se i Vy budete dívat na obecní
partu jinýma očima.
Roman Falhar

Starší žáci mají po minulých skvělých létech generační problémy a zatím jsou po podzimu na 6. místě OP starších žáků 1 + 10,
kdy získali 6 bodů. Začínají jaro až 19. 4. v Hati. Budou hrát 4x
doma a 3x venku. Tak přejeme našim starším žákům, ať se jim na
jaře daří lépe.
Naše naděje, mini žáci, kralují ve své skupině starší přípravky
1+5 sk. C – Ostroj. Hráli 7 utkání, 7x vyhráli a mají 21 bodů
a skóre 67:12 brankám! Tak kluci, ať je i jaro úspěšné a budeme
vám fandit!
Tenisté si na výroční schůzi v lednu zvolili nové vedení.
Za odstupujícího p. Antonína Šeldra, byl novým předsedou
tenisového oddílu zvolen Ing. Tomáš Kramný. K sobě do nového
výboru si přibral a členskou schůzí odsouhlaseni byli p. Drahomír
Graca, p. Jaromír Solnický, p. Tomáš Dietrich a pí. Kateřina
Kramná. Věříme, že nový výbor bude pracovat dobře a organizace i při obsazování kurtu bude dobrá (návrh je na elektronické
obsazování).
Naše ženy v odboru ČA SPV také 2x týdně sportují formou
cvičení v tělocvičně ZŠ Stěbořice.
Také badmintonisté hodně času využívají v ZŠ Stěbořice
a hrají dlouhodobou soutěž ve čtyřhrách. V únoru uspořádali
turnaj žáků a žákyň. V žácích byl první Martin Šimkovský
a žákyně vyhrála Veronika Burdová!
Klub volejbalistů celou zimu sportoval každý čtvrtek také
v tělocvičně ZŠ, kde si řádně protáhli svá těla!
Ještě bych se chtěl zmínit o naších vynikajících stěbořických
sportovcích, kteří svým uměním zviditelňují i naší obec.
Jsou to dva mladí fotbalisté - Kuba Janetzký, který už ve
svých 17 letech hraje pravidelně 2. ligu za muže SFC Opava a byl
i na reprezentačním soustředění hráčů ČR do 19 let v Uherském
Hradišti!
Dále je to rovněž talentovaný Vojta Berger, který pravidelně
hraje za juniorku SFC Opava a také už hrál přípravné zápasy za
dospělé v B mužstvu SFC Opava!
JSME HRDI NA NAŠE SPORTOVCE!
A v neposlední řadě sledujeme
i velké výkony hokejového brankáře
Plzně, našeho rodáka Matěje Machovského, který se stal brankářskou
jedničkou Plzně a na základě vynikajících výkonů byl v současné době
povolán reprezentačním trenérem
p.
Vladimírem
Růžičkou
do
přípravného kempu hokejistů před MS
v ledním hokeji v Praze!

TJ SOKOL Stěbořice

Už je tady zase jaro. Po dlouhé zimní přestávce sportovci zase
nabírají formu a začnou mistrovské soutěže.
Teď, koncem března, začínají našim mužům fotbalistům
zápasy okresního přeboru (OP). Jak jistě víte, po podzimu jsou
naši muži na čele OP a budou se pokoušet o postup do Krajské
soutěže 1.B tř., kde jsme 12 let hráli. Nyní třetí sezónu hrajeme
OP. Bude to ale ještě velmi těžké, protože na 2. místě Budišov nad
Bud. má stejný počet bodů (26) a na dalších místech - Strahovice
(24), Vřesina (23), Litultovice (22) atd. a stačí jen jednou zakolísat a hned budeme v tabulce klesat. Ale věříme našim klukům, že
pro výhry udělají vše, co je v jejich silách. Máme pro optimismus
důvod, protože na jaře ze 13 utkání hrajeme 8x doma!
I dorostenci měli na podzim dobrou formu. Získali celkem 17 bodů a skončili na velmi pěkném 2. místě OP dorostu.
V jarním pokračování začínají na Velikonoční neděli 5. 4.
v Malých Hošticích. Budou hrát 5x doma a 4x venku.

A jak jsem se dověděl od
rodiny Matěje Machovského,
byl zvolen nejlepším juniorským sportovcem Plzeňského
kraje!
Gratulujeme Matěji
MACHOVSKÉMU. I když je
to zatím jen širší nominace, je
to obrovský úspěch!
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol
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Recyklujte s hasiči z Březové
sběr vysloužilých elektrospotřebičů

BŘEZOVÁ a naše děti s překvapením

Než se malinko rozepíšu o našich dětech na Březové a menších
akcích, velice ráda bych Vás všechny přivítala v Novém roce
2015, přejí všem hlavně zdraví, štěstí, lásku a rodinou spokojenost
a hlavně, ať se utuží naše mezilidské vztahy.
Jako každým rokem i tento rok začal chozením TŘÍ KRÁLŮ
ve složení: Sára Řehulková, Nikolka Slaninová, Domča Chovanec
a Vojta Řehulka. Starší dozor dělala p. Řehulková.
Druhá akce začala cvičením zpívané pohádky ve zkrácené
verzi od autorů Svěráka a Uhlíře „O červené karkulce“ našimi
dětmi k svátku našim maminkám, babičkám, sestřičkám, tetičkám,
prostě k MDŽ pod hlavičkou hasičů z Březové. Ti nejenže
vystoupení dětí podpořili, ale také odměnili děti sladkostmi
a všem ženám darovali krásnou kytičku z Primulek.

SDH Březová vyhlašuje ve spolupráci s OÚ Stěbořice, potřetí bezplatný sběr vysloužilých elektrozařízení, elektrospotřebičů.
Sběr zařízení proběhne v sobotu 11. dubna takto:
Nový Dvůr od 8.30 do 9 hod
Březová od 9 do 10 hod
Jamnice od 10 do 11 hod
Stěbořice od 9 do 11 hod
V tuto dobu již mějte vše k odevzdání nachystáno před domem.
Důležité – všechny spotřebiče a zařízení musí být kompletní,
nerozebrané, či jinak poškozené, jinak nebudou odebrány!
Více informací na obecních vývěskách.

Změna emailových adres

Připomínáme všem občanům, že obecní úřad změnil emailové
adresy. Ty staré jsou stále ještě funkční a přesměrovány na
ty nové. Proč jsme k tomu přistoupili? Provozovatel našich
webových stránek nám poskytl zdarma několik adres s koncovkou
*@steborice.cz, tak proč toho nevyužít. Kdo jste zvyklí psát
v práci e-maily, budete jistě souhlasit, že to vypadá důstojněji.
Zde jsou nové adresy:
- starosta:		
starosta@steborice.cz
- obecní úřad:		
obec@steborice.cz
- paní účetní:		
ucetni@steborice.cz

Navštivte obecní facebook

Dětem se vystoupení velice povedlo, zářily jim očička a tak,
aby toho nebylo málo, každý si připravil jednu krátkou básničku.
Po vystoupení a malé kávičce se zákuskem nám zahrál do noty
s harmonikou velice šikovný a nadaný Patrik Poledník.
Dětem jsem za odměnu slíbila krásný maškarní karneval
s volným programem, plný her, písniček, skotačení. Masky byly
krásné a odpoledne uteklo jako voda.

Před časem za mnou přišli dva mladí zastupitelé s nápadem
na zřízení profilu obce na facebooku. Byl jsem k tomu skeptický,
osobně nejsem fanda sociálních sítí, ale přesvědčili mě. Byl jsem
pak mile překvapen, jaký to má mezi občany ohlas. Dokonce
i naši rodáci žijící jinde mě dávali zpětnou vazbu, že to byl dobrý
nápad. Taky jsem zjistil, že stereotyp facebook = mladí zde neplatí.
I dříve narození jej sledují. Beru to jako další kanál (po obecních
stránkách, veřejném rozhlase a obecním zpravodaji), kudy může
obec sdělovat informace občanům. Ne vše se hodí na obecní
stránky (sem umisťujeme především úřední věci). Uznejte sami,
že číst v aktualitách o sdělení pozemkového úřadu a hned za tím
mít zprávičku, že spadlo hnízdo čápa, by nebylo úplně nejlepší.
Ale facebook už je takový osobnější a spontánnější. Zde už se
taková zpráva čte jinak. Ovšem nechceme zde vést diskuze. Proto
pokud Vás bude něco trápit nebo budete s něčím nespokojeni,
přijďte osobně za mnou na úřad, kde se o tom můžeme pobavit
z očí do očí. A ti z Vás, kteří jste se ještě na obecní facebook
nepodívali a umíte s počítačem, nebojte se toho. Já osobně také
„nejsem na facebooku“, ale číst obecní profil můžu. Tak mrkněte
na www.facebook.com/steborice.

Tímto článkem moc děkuji maminkám (Míše, Lidce, Bohunce)
za přípravu pohádky, kulis - vlastnoruční výroba a masek pro děti.
Aby se dospělí vrátili do dětských let a trochu se vyřádili, také
pro ně byl přichystán dospělácký maškarák, který si dostatečně
užili 13. 2. 2015.
Všechny Vás touto cestou zveme na 1. hasičskou soutěž
s našimi nejmenšími dětmi a novými dresy, která se koná 7. 5.
2015 v 16h na hřišti Březová.
S pozdravem krásného slunečného jara vás zdraví Katka
Wirkotschová.
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Na slovíčko…

Vážení čtenáři Stěbořického zpravodaje,
dnes usedám ke kulatému stolečku nad šálkem dobré kávy
společně s panem doktorem Vítem Skaličkou, abych jej pro Vás
trošku vyzpovídala.
1) Pane doktore, pravděpodobně každý občan Stěbořic, Jamnice, Březové a Nového Dvora Vás zná jako svého ošetřujícího
lékaře nebo alespoň jako praktického lékaře, který má v naší
vesnici svou soukromou praxi. Ale chtěli bychom Vás poznat
trochu důvěrněji jako člověka, který s námi velmi často sdílí naše
obavy, starosti, ale i radosti. Mohu se tedy zeptat, jak dlouho už
jste mezi námi a odkud jste k nám přišel?
Ve Stěbořicích pracuji od roku 2009, takže letos to je už šestý
rok, až mě překvapuje kolik doby už mezitím uplynulo… Jsem
rodák z pražských Hradčan, kde jsem vyrostl a žil až do svých 27 let,
kdy jsme se s manželkou přestěhovali do její rodné Opavy. Což teď
vidím jako opravdu šťastnou okolnost v mém životě. První praxi
na „obvodě“ jsem získal v Melči, pak jsem měl ještě příležitost
pracovat dva roky v Bruntále. Na obojí jsem si odnesl krásné
vzpomínky. A teď jsem zde, ve venkovské praxi mezi prima lidmi,
což byl vždycky můj profesní sen.
2) Vy jste, pane doktore tím, za kým většinou přicházíme, až
když nás něco bolí, Vás zveme do svých domovů, když je nám
nejhůř. Pokud má být pomoc lékaře pacientovi účinná, musí
mezi oběma panovat důvěrný vztah. Bez vzájemné důvěry to
zkrátka nefunguje. Ale důvěra je velmi křehká nádoba. Co je podle Vás nejdůležitější pro její vybudování a zachování?
Uf, tak to je hodně složité, vždyť každá lidská individualita
je úplně jiná, včetně osobnosti samotného lékaře. A proto žádný
univerzální klíč neexistuje. Vždycky žasnu, jak neuvěřitelně
rozmanité jsou lidské povahy, každá má jiný temperament, jinak
sdílí svoje prožitky s okolím. Když jde člověk k doktorovi, tak už
většinou sám docela dobře ví, co ho trápí a co bude potřebovat,
jen to potřebuje svěřit. Je na mě, abych se takříkajíc s pacientem
naladil na stejnou frekvenci. Moje kréda: pacientovi vždycky
věřit, respektovat jeho přístup ke zdravotnictví, neporoučet mu
a nevnucovat, ale spíše pomoci udělat jasno. A také, že i smutek či
mrzutost potřebuje pochopení.
Historka z prvního roku mého působení v dědině, ještě dole
v bytovce u pošty na téma „Jak vzbuzovat důvěru u pacientů…“:
Jednou večer, když všichni pacienti a sestřička odešli, stalo se
mi, že jsem vyběhl do čekárny a zaklaply za mnou dveře, s klíči
samozřejmě uvnitř, navíc byl zamčený i východ. Teď co dělat?
Měl jsem sice v kapse mobil, ale nikdo s náhradními klíči nebyl
dostupný, a tak mi nezbývalo, než vyskočit z okna. Byla zima,
tehdy bylo naváto hodně sněhu zrovna pod okny a já zvažoval
riziko skoku do neznáma, ale trochu jsem se bál. Vtom šel kolem
nějaký mladík, byl trochu mrcnutý. Nevím, co si myslel, když
viděl nějaké individuum v bílém ohozu, které se ho ptalo: „Prosím
Vás, já jsem doktor, mohl byste mi říct, co je pode mnou?“ On byl
dost udivený a ptal se: „Opravdu jste pan doktor?“ No, myslím, že
mi tehdy nevěřil ani nos mezi očima.
3) Záhy po svém příchodu do Stěbořic jste vybudoval s Romanem
Falharem a Pavlem Solnickým místní odnož Matice slezské. Co
Vás k tomu přivedlo, co je Vaším záměrem a cílem?
Hlavní myšlenka byla sdružit lidi, kteří tady a v okolí vyvíjejí
činnost zaměřenou na náš region, jeho dějiny a kulturu. Já
osobně se hodně zajímám o místní nářečí. Také jsme se shodli,
že by bylo dobré pomáhat obnovovat staré vazby mezi různými
částmi opavského Slezska, napříč hranicemi, které tu coby
umělé překážky navršil běh dějin. A je úplně jedno, odkud je kdo
z nás rodem, hlavní je zájem o místo, kde žijeme. Pořádáme akce
s Poláky, kamarádíme s Prajzy, žhavíme telefonní linky do Němec
a do toho jeden Pražák zapisuje do notýsku nářeční slovíčka…

4) A nyní obraťme pozornost k Vašemu soukromému životu,
který čtenáře zajímá samozřejmě nejvíce za všeho. Kupříkladu,
zda máte děti a pokud ano, jak nejraději společně s nimi trávíte
volné chvíle. A co pro Vás osobně představuje chvilka klidu
a odpočinku?
Máme s manželkou dvě děti, kluka a holku, rádi si užíváme
rodinnou pohodu. Cestujeme vlakem nebo na kole a procházíme se
po přírodě. Když je čas, tak po večerech „mastíme“ naše oblíbené
stolní hry, jako Osadníky nebo Scrabble. Když chci mít ode všeho
(a ode všech) pokoj, jdu si zaběhat, večer ponocuju u knížky, jsem
postelový čtenář, což je, myslím, děsný zlozvyk. Čtu si v Toulkách
českou minulostí nebo se těším dobromyslně psanou beletrií Arto
Paasilinny nebo poetickými komiksy Macanudo.
5) Na závěr rozhovoru se každého svého hosta ptám na
jeho malé poselství lidem. Stejně tak Vás poprosím o myšlenku,
zásadu nebo zkušenost, o kterou se s nimi chcete podělit. Nebo
snad vzpomínku, zážitek, který by jim zlepšil náladu a udělal
radost alespoň pro tuto chvíli, kdy budou číst náš společný
rozhovor.
Rád bych snad řekl, že věřím, že je dobré hledat a očekávat
něco hezkého i v zamotaných okolnostech života, které hned
nevzbuzují naši libost. Pán Bůh nás ze všeho dobře vyvede, což
vyjde najevo později. A že nejsou vyloženě špatní lidé, jenom
v nich je láska a dobrota někde schovaná, jen ji vykutat.
Tak děkuji za pozvání a přeji vše dobré Vám i čtenářům.
Mudr. Vít Skalička odpovídal na otázky Ing. Dany Grosserové

Recitátorka základní školy opět
v krajském kole

Začátkem roku 2015 se již tradičně na naší škole uskutečnila
recitační soutěž, ze které do okrskového kola postoupili tito žáci:
Šimon Škubník, Justýna Uvírová, Adéla Syková, Adéla Gracová
a Martin Šimkovský.
Okrskové kolo recitační soutěže proběhlo v Loutkovém divadle v Opavě. Při velké konkurenci a zaplněném divadle se postup
do okresního kola podařil Justýně Uvírové a Adéle Gracové.
V kategorii 4. a
5. tříd soutěžilo 13
recitátorů. Justýnka
se v nabité konkurenci i přes krásný
výkon
neumístila,
přesto už postup mezi
nejlepší v okrese byl
velkým úspěchem.
Do okresního kola
v kategorii 6. a 7.
tříd postoupilo 10
nejlepších z celého
okresu, z nichž postupovali pouze dva recitátoři. Adélce se stejně
jako v loňském a předloňském roce podařilo zvítězit. Naši školu
bude reprezentovat 14. dubna v krajském kole recitační soutěže
v Ostravě.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Adélce
držíme palce v krajském kole.
Mgr. Veronika Žurková
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19. února
RO schválila - finanční příspěvek Klubu seniorů Jamnice ve
výši 4.000 Kč
- finanční příspěvek Klubu seniorů Nový Dvůr ve výši 3.000 Kč
- finanční příspěvek Pěveckému sboru Stěbořice ve výši
30.000 Kč
- výsledek výběrového řízení na zpracování projektu opravy
střechy zámku (nejnižší cena Ing. Tomáš Ryž, 89.700 Kč)
- návrh řešení zpětného převodu pozemku parc. č. KN 115/5,
k. ú. Stěbořice a to zřízením věcného břemene chůze a jízdy pro
oba vlastníky (obec a p. Klapetek)
RO vzala na vědomí informaci o záměru SÚS MS kraje
o opravě komunikace III/46013 v Jamnici, spoluúčast obce bude
ve výši 400 tis. Kč
2. března
RO schválila - jako zhotovitele sádrokartonového podhledu
v MŠ p. Frýdla (jediný nabídl bezpečnostní řešení, při minimálním
rozdílu v ceně, 75.971 Kč)
- nabídku na zpracování sadovnických úprav v zámeckém
parku a okolí KD od paní Miklové ve výši 40.500 Kč
- výběrové řízení na dodávku a pokládku PVC v hasičárně
v Jamnici, p. Bala, cena 38.900 Kč
- darovat každému dítěti při Vítání občánků jednu jeho
památeční fotografii
19. března
RO ukládá dokončit výměnu obrub v Jamnici včetně zaměření
a zpracování nabídek pro výběrová řízení
RO schválila – návrh rozpočtu obce a doporučila jej ke
schválení
- záměr opravy fasády OÚ, včetně nátěru střechy
- výběrové řízení na zateplení hasičárny v Jamnici (nejnižší
nabídka od p. Krusberského ve výši 181.731 Kč, materiál si obec
nakoupí sama a tato položka bude z nabídky vyškrtnuta)
- dar ve výši 1.000,- + knížka pro děti na Vítání občánků (stejně
jako v minulém roce)

Úspěchy Základní školy

Mnohé městské školy by nám mohly závidět letošní úspěchy
našich dětí ve vědomostních soutěžích. Šňůru skvělých výsledků
začalo ocenění společnosti Scio, která testuje žáky devátých tříd
v České republice z matematiky a českého jazyka. Jazykové
testování vystřelilo naši školu mezi deset procent nejlepších škol
v republice.
V rychlém sledu následovaly další úspěchy - sedmé místo
v okresním kole Olympiády v dějepise pro Ondřeje Hajku,
osmé místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce pro
Davida Hrušku. Ještě lepšího umístění se dostalo Josefu Královi,
který postoupil ze čtvrtého místa v okrese do krajského kola
Olympiády v matematice. Pro chlapce se umístění jistě stalo
skvělým zadostiučiněním za jejich několikaměsíční přípravu.
Všem oceněným a učitelům, kteří žáky připravovali, patří velké
poděkování.
Školní rok však nekončí, a proto doufejme, že skvělé výsledky
našich žáků budou pokračovat v dalších soutěžích.
Mgr. Tomáš Halátek

Z jednání rady obce (RO)

30. prosince 2014
RO schválila - rozpočtovou úpravu č. 6/2014
- zřízení přestupkové komise ve složení Bc. Lenka Benková
(předsedkyně), Mgr. Pavla Losertová, Roman Falhar, DiS. (oba
členové) a Ing. Michal Komárek (náhradník) a měsíční odměnu
pro předsedkyni komise ve výši 2.000 Kč
6. ledna 2015
RO vzala na vědomí - příjem dotace na rekonstrukci kaple
v Jamnici ve výši 29 716 Eur a potřebu reklamace stavu omítky
- pověření ředitelky ZŠ na vypočtení aktuálních nákladů na
hodinu provozu školní tělocvičny a vrácení rezervace pronájmu
tělocvičny zpět škole (nyní rezervace řeší OÚ)
RO schválila nákup 2 ks radlic na sníh na traktorové sekačky
v ceně 6.000 Kč/ks (jedna pro Stěbořice a druhá pro Jamnici, jsou
určené pro odklízení chodníků)
27. ledna
RO vzala na vědomí - odeslání reklamace omítky na kapli
v Jamnici
- zprávu Ing. Kramného a p. Wolfa o způsobu pronájmu
„Ofsajdu“ a o rozpočtu Sokola Stěbořice
- vypracování žádosti o dotaci na MMR ohledně výměny
vybavení v KD Stěbořice ve výši 400.000 Kč
- návrh na zřízení spořicího účtu u Komerční banky
a doporučila jej ZO ke schválení
RO schválila - podpis dodatku ke smlouvě s TQM o zajištění
dopravní obslužnosti na rok 2015
- žádost SDH Březová na nákup vybavení (jídelní sady apod.)
do hasičské zbrojnice na Březové
- finanční příspěvek Sokolu Stěbořice, oddílu badmintonistů
na vánoční turnaj ve výši 2.000 Kč
- finanční příspěvek Klubu seniorů ve Stěbořicích ve výši
7.000 Kč
- finanční příspěvek Orlu jednotě Stěbořice ve výši 30.000 Kč
- zateplení stropu OÚ položením izolace na podlahu půdy
- opravu parket na hasičárně na Březové v nákladu do
25.000 Kč
RO doporučila – nechat zhotovit studii pro umístění čističky
odpadních vod a kanalizaci řešit jako podružnou

Obecní aktuality

V neděli odpoledne 29. 3. 2015 proběhlo v obřadní síni
Kulturního domu ve Stěbořicích „Vítání občánků“. Tato obnovená
tradice je milým setkáním dětí, narozených v posledním půlroce,
jejich rodičů, a prarodičů se zástupci Obce. Starosta společně
s jedním ze zastupitelů přivítali děti do svazků Obce a vyjádřili
své naděje, které do nich celá vesnice vkládá. Novým občánkům
předali spolu s kytičkou a pamětním listem malý dárek do začátku
- finanční příspěvek 1000 Kč. Nejmilejším zpestřením bylo opět
tak, jako každý rok vystoupení dětí z Mateřské školy, které pod
vedením svých učitelek rozjasnily den se zamračenou oblohou
svým zpěvem a básničkami. Předali svým budoucím nástupcům
ve školce leporela s pohádkovými motivy. A úplně na závěr obřadu
zajistil obecní úřad ve Stěbořicích fotografování dětí a předání
jejich fotografie rodičům na památku.
Do svazku obce jsme přivítali tyto děti narozené v II. pololetí
roku 2014:
Emma Bosco, Kateřina Hýžová, Liliana Chmelová, Amálie
Komárková, Tereza Kremserová, Nela Otipková, Matouš Prusek,
Dalibor Šnejdar, Jindřich Tulis.
Upozorňujeme občany, že vzadu za hřbitovem je stále umístěn
kontejner na hřbitovní odpad, na žádný jiný. Proto nemusíte
odhazovat zbytky svíček a uschlých květin do příkopu před
hřbitovem, kde tento odpad nepůsobí dobře na ostatní návštěvníky
hřbitova, kteří pořádek udržují nejen kolem svého hrobu, ale také
v prostoru celého hřbitova a okolí.
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Kam s odpady ve Stěbořicích

Popel, směsný odpad - do vlastních popelnic
Dětské pleny, zvířecí exkrementy apod. - do vlastních popelnic
Starý nábytek – do obecního dvora
Oblečení – do kontejneru na oblečení za obchodem Tempo (Jednota)
Kovový odpad – do obecního dvora

Plasty, papír, sklo – do kontejnerů na tříděný odpad
Listí a tráva – do kontejneru na trávu
Větve – na hromadu za obecní stodolu
Elektroodpad – do obecního dvora
Baterie – malý kontejner je umístěn ve vchodu na obecní úřad

Kontejner na trávu už nebude před obecní stodolou, ale buď za ní, nebo v obecním dvoře. Jakmile to vyřešíme, budeme Vás
informovat.
Kontejner na oblečení bude přesunut od obecní stodoly do prostoru za obchodem Tempo (bývalá Jednota).
V pracovní dny v době od 7 do 15.30 hod. můžete odevzdávat elektroodpad, kovový odpad a starý nábytek v obecním dvoře. Raději si
ale ověřte, že obecní pracovníci nebudou zrovna ten den někde v terénu, abyste tam nejeli zbytečně.

•
•
•
•
•
•
•
•

4. 4.

Z obecního diáře

Soutěž o nejkrásnější kraslici,
hasičská zbrojnice Nový Dvůr
11. 4. 	Recykluj s hasiči z Březové, mobilní sběr
elektroodpadu
16. 4.
Přednáška o Jánských koupelích, KD Stěbořice
30. 4.
Pálení čarodějnic,
Jamnice, hřiště Nový Dvůr, Březová
5. 5.
Lampionový průvod, Nový Dvůr
7. 5.
Hasičská soutěž žáků, Březová
8. 5.
Běh okolím Stěbořic
8. 5.
Lampionový průvod k osvobození obce a táborák,
Březová, Nový Dvůr
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•
•
•
•
•
•
•

10. 5.
21. 5.
květen
květen
19. 6.
26. 6.
27. 6.

•
•
•
•

27. 6.
28. 6.
červen
červen

Den matek, KD Stěbořice, škola Nový Dvůr
Maminkám a tatínkům, ZŠ Stěbořice
Přijímání dětí do MŠ Stěbořice
Přednáška o slovanském mohylníku, KD Stěbořice
Muzejní noc, arboretum Nový Dvůr
Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy, KD Stěbořice
Memoriál Kamila Krále (fotbalový turnaj),
hřiště Stěbořice
Orel Cup ve volejbale, Orlovna Stěbořice
Orelská zahradní slavnost, Orlovna Stěbořice
Poznávací zájezd na Ratibořsko
Den dětí, hřiště Nový Dvůr

