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MŠ Stěbořice
Blíží se jaro… Příroda se probouzí ze zimního spánku, dny
se prodlužují a všichni se těšíme, až nám sluníčko dodá ztracenou energii.
S příchodem jara nás v mateřské škole čeká spousta práce.
V průběhu měsíce dubna začne, stejně jako vloni, „Školička
pro maláčky“. Tento adaptační program umožní dětem, které
se chystají k zápisu, poznat učitelky a prostředí MŠ. V květnu
se pak uskuteční zápis dětí pro nový školní rok 2013/2014.
Doufáme, že se nám podaří umístit všechny místní děti, i když
kapacita MŠ je omezená (56 dětí – MŠ Stěbořice a 20 dětí – MŠ
Jezdkovice).
Situace není jednoduchá… Počet míst pro nový školní rok
se odvíjí od počtu dětí odcházejících do školy a záleží také na
počtu dětí, které budou mít odklad školní docházky. Rodiče
mají právo požádat o odklad docházky do konce května.
Všechny bližší informace o zápisu budou v dostatečném
časovém předstihu vyvěšeny na webových stránkách MŠ
(www.ms-steborice.cz) a na informačních tabulích před OÚ.

Co nás čeká dále?
Velikonoční tvoření s rodiči, účast na Vítání občánků
a vystoupení ke Dni matek v Kulturním domě Stěbořice. Uteče
to jako voda a za chvilku tady bude konec školního roku a s ním
výlet za pohádkou na zámek v Hradci nad Moravicí a den,
kdy budou předškolní děti pasovány na školáky a rozloučí se
se školkou.
Školičku máme pěknou, v loňském roce se nám podařilo
dokončit výměnu nábytku v herně v 1. poschodí a inovovat
skříň na ukládání lůžkovin. Jediné, co nás trápí, je naše
školní zahrada, protože neposkytuje dětem takové sportovní
vyžití, jaké by si zasloužily. Vše se odvíjí od ﬁnancí…
Žádali jsme o dotace z EU, bohužel zatím neúspěšně.
Zatím se nám díky ﬁnančním darům od rodičů a městské části
Zlatníky podařilo zakoupit na zahradu kolotoč a pružinová
houpadla. K úplné spokojenosti dětí to ale nestačí, tak nám
nezbývá než doufat, že náš zřizovatel bude vstřícný a najde
nějakou tu korunku ve svém rozpočtu k dalšímu vybavení naší
zahrady.
Do nadcházejících dnů přejeme nám i vám hodně sluníčka,
pohody a optimismu.
Bc. Miroslava Stonišová
a kolektiv Mateřské školy Stěbořice
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Vážení spoluobčané,
i když se slunce stále schovává za husté mraky, ze kterých se
průběžně sype nový sníh, ve čtvrtek 21. března tu máme kalendářní
jaro. A jsou to hlavně ptáci, které slýcháme a kteří svými trylky
oslavují každý okamžik slunečního svitu, kterého se jim po docela
dlouhou dobu nedostávalo a kterého se nemůžeme dočkat ani my
lidé.
Tato zima určitě nepatřila mezi nijak silné. Snad až na dva,
tři týdny, které ukázaly její mohutnější stránku. Nicméně, jak už to
v životě bývá, začátek nového roku běžně přináší spoustu změn.
Máme nového pana prezidenta, zákonodárci schválili spoustu
různých úprav zákonů atd. Například 25. února 2013 byla pod
číslem 43/2013 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky
novela zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, která se
snaží postihovat některé nečestné praktiky na trhu spotřebitelských
úvěrů v ČR. Nebo od 1. ledna 2013 je platná další změna v oblasti
daňové správy. K tomuto datu se stal účinným nový zákon
o Finanční správě České republiky, který je základním pramenem
komplexní reorganizace daňové správy. Dále jsou to změny zákona
o silničním provozu. Například jedním z nově uvedených zákonů,
tj. zákonem č. 396/2012 Sb., se do zákona o silničním provozu
v návaznosti na souběžně novelizovaný exekuční řád, doplňuje
zcela nový institut, tzv. „exekuce pozastavením řidičského
oprávnění“. Také novela stavebního zákona přináší mnohé,
ne vždy příjemné změny, atd. atd. A co obce?
Ty například dostaly povinnost si do konce měsíce března
zřídit účet u České národní banky, potřebný k převodům dotačních
částek i dalších ﬁnancí vztažených ke státnímu rozpočtu. Bez tohoto účtu již žádná obec nemůže požadovat proplacení jakékoli
dotační podpory.
Pro naši obec bude možná jednou z prvních dotací na tomto
účtu částka ve výši 30 tisíc Euro (cca 750 tisíc Kč), která nám
byla schválena Radou Euroregionu Silesia v rámci Česko-polské
spolupráce s názvem „Podpora rozvoje přeshraničního cestovního
ruchu v obci Stěbořice“ a která je určena především na již dlouho
očekávanou rekonstrukci Kaple Sv. Anny v Jamnici.
Součástí této přeshraniční spolupráce jsou i tradiční obecní
akce „Překonej rybník“ a „Novodvorský vodník“, které budou mít
tím pádem mezinárodní účast. Žádost o dotaci nebyla jednoduchá,
nicméně povedlo se.
Pro letošní rok jsme do rozpočtu obce, který spolu s dalšími
informacemi naleznete na oﬁciálních internetových stránkách
obce, zařadili například kompletní opravu komunikací v Jamnici v hodnotě 1 mil. Kč, opravu komunikace mezi Březovou
a Novým Dvorem v hodnotě 400 tis. Kč, výměnu oken a dveří
v budově Hasičské zbrojnice na Březové v hodnotě 70 tis. Kč,
nutnou výměnu starého střešního pláště a současné zateplení
stropu přísálí KD ve Stěbořicích za 350 tis. Kč, opravu chodníků
u kostela a obecního úřadu ve Stěbořicích za cca 400 tis. Kč.

Podle již dvě léta zpracované projektové dokumentace a s částkou
do 500 tis. Kč chystáme také zahájení oprav hasičské zbrojnice
v Jamnici, a desítky dalších menších či větších investic. K většině
dodávek prací musíme provést výběrová řízení, což celé vedení
obce časově dosti zatěžuje.
Nicméně na jaro nečekáme tam, kde lze již pracovat. Jistě
jste si všimli nově opravené prodejny potravin v Jamnici a v této
souvislosti i přípravy k vytápění jamnického kulturního domu
zemním plynem (v návaznosti na zateplení stropu). Také
výměny oken v jamnické knihovně, opravy hospůdky „V ofsajdu“ ve Stěbořicích, montáže antén k novému příjmu internetu
v knihovnách v Jamnici a Novém Dvoře (současně též budou repasovány počítače).
Před čtrnácti dny bylo také ukončeno výběrové řízení na dodavatele nového pasportu obecních komunikací, dopravního
značení, veřejného osvětlení, místního rozhlasu a kanalizačních
vpustí. To vše z důvodu digitalizace těchto údajů a potřeby
žádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
o převod množství pozemků pod chodníky, prostranstvími
a komunikacemi do majetku obce. To nám umožní v budoucnu
vystavět chodníky a všechny další inženýrské sítě tam, kde léta
ještě žádné nejsou a kde již nyní nastává jejich velká potřeba.
Viz např. chodníky na horním konci Stěbořic, kde navíc vzniká
nová satelitní výstavba rodinných domů, nebo komunikace
s pomístním názvem „Záhumení“, tj. z dolního konce Stěbořic
od školy, okolo hřbitova, až k panu Mičkovi na horním konci.
Domy tam rostou jako houby po dešti a jejich majitelé, i když
jsou při povolení stavby v těchto částech obce upozorněni
na neexistenci základních ing. sítí, netrpělivě čekají, kdy se tyto
sítě stanou skutečností. To je však tak, jako nemožnost výstavby
splaškové kanalizace a čističky odpadních vod, záležitostí velkého
objemu ﬁnancí. Tyto stavby bez významné účasti státu není
možné jiným způsobem realizovat.
Uf, to jsem se rozepsal. Ponechme už práce a ﬁnančních
záležitostí. Přece se chystá letos i spousta kultury, sportu
a jiné zábavy. Tradiční akce jako Den matek, Myslivecký den,
Orelská zahradní slavnost, již zmiňovaná Neckyáda, jamnický
jubilejní 20. ročník soutěže Překonej rybník, benátské noci, sportovní turnaje a mnoho dalších akcí, na které se můžeme všichni
těšit.
Dámy a pánové, milí spoluobčané. Je úterý. Blíží se půlnoc
a venku hustě sněží. Manželka mi bude zítra zase spílat, že si
mám vzít na obec spacák. To však nikdy neudělám, i když někdy
práce člověka nepustí domů včas. Vždy budu ctít svou rodinu, ale
současně také povinnost dotáhnout rozdělanou práci do zdárného
konce. A to se nikdy nezmění. To Vám mohu slíbit.
Mějte se krásně a hezké jaro.
Libor Volf
starosta obce

TJ Sokol Stěbořice
Končí zimní období a už brzy začnou jarní zápasy ve fotbale.
Od půlky ledna hráči trénují 2x týdně, kde nabírají dávky kondiční
přípravy. V rámci této přípravy sehráli i 4 přípravné utkání a to
dvakrát se Zlatníkami, s Chlebičovem a Litultovicemi. Z toho
2 vítězně a 2 prohráli. První utkání jsou již naplánována na
konec března. Muži v sobotu 23. 3. 2013 od 15 hodin hostí doma
sousední Litultovice a dorost hned v neděli 24. 3. 2013 v 10 hodin
v derby utkání ve Zlatníkách. Samozřejmě bude záležet na počasí
a zdá se, že se hrát spíše nebude. Čekáme na vyjádření okresního
fotbalového svazu. Naši mini a starší žáci začínají soutěž v dubnu.
Tenisté se celou zimu připravují v tělocvičnách a to v nové
hale v Litultovicích a tradičně v Opavě na Obchodní akademii.
Jak jen počasí dovolí začnou s úpravou kurtů na sezónu.
Také naše ženy si stále protahují tělo. Pilně cvičí a získávají
kondici dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ Stěbořice.

Badmintonisté mají napilno. Hrají dlouhodobou soutěž
ve smíšených párech a naplánován je také turnaj žáků.
Ještě bych se chtěl zmínit o proběhnuté Valné hromadě TJ
Sokol. Plné přísálí KD svědčilo o dobrém vztahu členů Sokola
k projednávání činnosti za rok 2013, ekonomické situaci v TJ
i dalších cílů Sokola na rok 2013. Zvlášť potěšila účast mladých
členů, kteří přišli ve velkém počtu.
V měsíci únoru organizoval fotbalový oddíl Valentýnskou
diskotéku a stejně tak bude uspořádána na Velikonoční neděli
31. 3. 2013 Pomlázková diskotéka.
Zdravím všechny spoluobčany a zvu Vás všechny na jarní fotbalové zápasy.
Wolf Bořivoj
Předseda TJ Sokola Stěbořice
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Jen kousek od těžkostí
Mnozí z nás se už těšíme na ty bílokrémové oku lahodící
beránky, trubičky, koláče, vajíčka, mazance. Mnozí z nás už
toužíme po rozkvetlých zahradách a voňavých prvosenkách,
mnozí z nás se těšíme na foto vnoučka, který poprvé v životě udrží
malý proutek, aby s ním o velikonočním pondělí zamával před
babičkou. No nejsou Velikonoce rovněž romantické jako Vánoce,
rovněž zasněžené pochoutkami a naplněné přáními mladých
tatarovníků?
Jedna prastará velikonoční modlitba říká: „Bože, ať v nás
velikonoční radost stále trvá.“ Vám všem, drazí občané, farníci, přátelé, přeji ten pravý velikonoční plamínek radosti, síly,
optimismu a jiskřivě pulzujícího života. Protože život není jenom
kousek od těžkostí.
P. Josef Motyka
farář

Už jste někdy byli krůček od průšvihu? Já mnohokrát. Ale nakolik to byly okamžiky silné, získaly si mě, musel jsem o nich
znovu a znovu přemýšlet. Mezi mé adrenalinové velikonoční
výstřely patří hromadný klučičí zátah na „nejoblíbenější“ paní
učitelku na základní škole. Byla to promyšlená a připravovaná
sprchová akce s překvapivým koncem. Když se v místní šatně
rozpoutaly vodní bitevní salvy, které se naše milá pani učitelka
snažila zastavit, pustili jsme se do ní. Jenže ta místo křiku a útěku
posílala řady děvčat, čímž se vytvořily dva nesmiřitelné tábory.
Celá nespravedlnost byla v tom, že přestože holky byly v silné
výhodě, přímo v lepší palební pozici, byli jsme to my, kluci, kteří
si dlouho povídali s ředitelem školy. Naštěstí důsledky našeho
vodního zápalu už mohli řešit rodiče.

Co se děje v naší škole
Začátek kalendářního roku se nesl
v duchu dohánění dobrých studijních
výsledků před pololetním vysvědčením,
ale také již tradičně patřil plesům. Sdružení
rodičů základní školy opět uspořádalo
v Kulturním domě ve Stěbořicích ples pro
rodiče i přátele školy. I přes vysoký počet
chřipkových onemocnění, zvláště v řadách
kantorů, se zábava vydařila a ﬁnanční
výtěžek z této akce získají děti školy. Za
to jistě patří velký dík všem aktivním
rodičům.
Únor byl školními akcemi zcela
zaplněný. Poté, co se rozdalo vysvědčení,
odjeli žáci 7. třídy na lyžařský a snowboardový kurz na Karlov. Zde se učili nejen
ovládnout prkna na nohou, ale také sami
sebe. Výrazné utužení vztahů v třídním
kolektivu a posílení zodpovědnosti za své
chování je příjemný výsledek celotýdenního snažení učitelů. Lyžařský kurz však

u nás absolvují také mladší děti. Žáci 1. - 5.
třídy i v letošním roce jezdili na svah do
Tošovic, kde se učili základům sjezdového
lyžování.
V únoru se konal zápis dětí do prvních
tříd. Školní ročník dětí narozených
v r. 2006, 2007 je velmi silný, k zápisu se
dostavilo 33 budoucích školáčků. 1. září
2013 do lavic 1. třídy usedne 27 žáčků.
Již nyní se na ně těší paní učitelka Jana
Holušová.
V těchto zimních měsících jsme ve
škole zvládli uspořádat ještě karneval
pro 1. stupeň, recitační a ZOO soutěž,
školní a okresní kola vědomostních
olympiád z českého jazyka, anglického
jazyka, matematiky, dějepisu, zeměpisu,
biologie. Mezi nejlepší výsledky našich
žáků patří deváté místo Andrey Radkové
v okresním kole dějepisné olympiády.
Soutěžili jsme také ve vybíjené, volejbale,

v běhu na lyžích. Žáci 2. - 4. ročníku začali
s kurzem plavání a zahájili jsme turnaj ve
stolním tenise. Zpívali jsme na Opavském
skřivánkovi a vystupovali na Opavském
lízátku. Nabídli jsme žákům projekt
Holocaust i Technika nás baví. Navštívili
jsme s dětmi opavské kino i divadlo.
Naším
hlavním
cílem
zůstává
samozřejmě to nejdůležitější – vzdělávání
dětí.
Již nyní se usilovně připravujeme na
16. květen, kdy chystáme jarní vystoupení
pod názvem Maminkám a tatínkům.
Bude zde nejen dětské hudební a divadelní představení, ale také překvapení
učitelského divadelního souboru Kajetán.
Tímto všechny srdečně zveme do KD
Stěbořice.
Mgr. Iveta Glacová
ředitelka školy

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013:
• Stěbořice:
• Nový Dvůr:
• Březová:
• Jamnice:
• Zlatníky:

38299,- Kč
6172,- Kč
1818,- Kč
6965,- Kč
11874,- Kč

Všem občanům děkujeme za jejich štědrost a také koledníkům,
kteří obětovali svůj čas a pohodlí, za ochotu a obětavost.

I Březová se může chlubit sbírkou 3 králů v provedení Lukáš Ocetník, Sára Řehulková a Jůlinka Bednářová. Svým zpěvem, úsměvem
a přáním hlavně zdravý a šťastný nový rok 2013 obveselily celkem 21 rodin. Tímto děkujeme našim malým koledníkům.
K. Vrbická
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Recyklujte s hasiči z Březové

(sběr vysloužilých elektrospotřebičů)
Víme, že vám není lhostejné okolí, ve kterém žijete. A proto SDH Březová vyhlašuje ve spolupráci s OÚ Stěbořice bezplatný
sběr vysloužilých elektrozařízení a elektrospotřebičů. Nabízíme všem občanům Stěbořic, Jamnice, Nového Dvora a Březové bezplatnou likvidaci nefunkčních, vysloužilých, zastaralých elektrospotřebičů, které vám doma překáží nebo leží na půdě, ve stodole,
či ve sklepě. Naložíme a zlikvidujeme tyto spotřebiče, které přichystáte před vaše vrata.
Sběr zařízení proběhne v sobotu 6. dubna takto:
Nový Dvůr, Březová, Jamnice:
9 - 11h dopoledne
Stěbořice:
13 - 16h odpoledne
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!!!
CO PODLÉHÁ SBĚRU
Malý i velký domácí spotřebič - „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie.“
Do skupiny chlazení patří:
velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení
používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin apod.
Do skupiny velké domácí spotřebiče patří: pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení používaná
k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše
neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti,
ostatní velké elektrické nástroje apod.
Do skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s rozměry menšími než 40x80x50 cm):
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pletení,
tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, vrtačky, pily, malá zařízení pro soustružení, frézování,
broušení, zařízení pro postřik, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástroje
z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů,
holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené apod.
Do skupiny obrazovky patří:
televize a monitory
Do zpětného odběru nepatří:
žárovky, zářivky, výbojky a úsporky, bojlery, cartridge

Hodina Země
Z internetu:
Loňský ročník Hodiny Země proběhl za historicky nejvyšší
účasti a enormní pozornosti médií. Ve 147 zemích světa se jí
zúčastnilo na 6000 měst a obcí a stovky ﬁrem. Kampaň zasáhla
životy více než 1,8 miliardy lidí. Na hodinu zhasly např. pyramidy
v Gíze nebo Eiffelova věž v Paříži. V České republice se kampaně
vedené Ekologickým institutem Veronica účastnilo 160 obcí, 120
ﬁrem a tisíce jednotlivců. Světla zhasla např. na hradě Karlštejn,
na Chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře nebo pražské Staroměstské
radnici. Z ﬁrem se zapojil například internetový vyhledávač
Seznam.cz, ČSOB, Tesco a celá řada menších subjektů.
Nyní se můžete stát součástí Hodiny Země i Vy!

Obec Stěbořice se přihlásila k akci “Hodina Země”. To znamená, že v sobotu 23. 3. 2013 v době od 20:30 - 21:30 hodin
bude vypnuto veřejné osvětlení ve všech částech obce. Ať už jsme
založeni realisticky, či emocionálně, pojďme si na tuto hodinu
najít trochu jiný program. Pokud bude jasno, můžeme třeba pozorovat hvězdy. Budeme k tomu mít jedinečnou příležitost,
jelikož nás nebude rušit světelný smog, způsobovaný pouličními
lampami. Obcemi navíc projede světelné překvapení.
Místa srazu v obcích:
Nový Dvůr - před hasičskou zbrojnicí
20:30 hod.
Březová - areál hasičů (víceúčelové hřiště)
20:45 hod.
Jamnice - hřiště směr Březová
21:00 hod.
Stěbořice - fotbalové hřiště u ZŠ
21:15 hod.
Lampiony štěstí i ty jen do ruky jsou u každého vítány.

Z obecního diáře:
• 7. 4. 2013, 14 hodin • 13. 4. 2013
• 23. 6. 2013

-

Vítání občánků, obřadní síň KD Stěbořice
program zpestří svým příspěvkem děti mateřské školy
Badmintonový turnaj žáků, tělocvična ZŠ Stěbořice
Orelská slavnost

Výzva občanům
Zastupitelstvo obce žádá občany o návrhy na kandidáty do funkce přísedícího Okresního soudu v Opavě. Přísedícím může být státní
občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou
funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího. Návrhy prosím
předejte na obecním úřadě.
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