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MILÍ SPOLUOBČANÉ A FARNÍCI
(napsáno 19. 6. 2013)

Věřím, že každý z Vás zná
kostel ve Stěbořicích, který tvoří
dominantu naší obce. Málokdo
už ale ví, že v prostoru pod věží
našeho kostela se v minulosti nacházela kaple sv. Kříže a pod ní
hrobka šlechtické rodiny Tetzlernů. Ještě mnohem méně lidí už
ví, že do dnešního dne můžeme pod věží našeho kostela najít
viditelnou připomínku této kaple. Jedná se o původní štukový
oltář sv. Kříže (přesněji řečeno o jeho dochovanou část), který
se nachází na jižní straně vnitřní stěny věže. Zatímco totiž většinu návštěvníků kostela upoutá reliéf se sv. Janem Nepomuckým,
který byl pořízen v roce 1985 u příležitosti zlatého kněžského
jubilea stěbořického faráře P. Martina Neduchala, tak okolní
barokní „štuková výzdoba“ zůstává takřka bez povšimnutí.
Někdo si dokonce může myslet, že se jedná o novodobou součást teprve před několika desetiletími vzniklého památníku.
Ve skutečnosti je tento štukový oltář starý více než 250 let. Stylovým rozborem lze jeho vznik datovat asi do poloviny 18. století.

Podle restaurátorského průzkumu, který na jaře roku 2013
provedl akademický sochař a restaurátor MgA. Jakub Gajda,
PhD. se v případě zmíněného oltáře jedná o velmi hodnotné
sochařské dílo, které je (bohužel) i odborné veřejnosti prakticky
neznámé. Pod vrstvami přemaleb, se podle provedených sond do
dnešní doby na oltáři dochovala původní barokní polychromie,
jejíž obnovení by umožnilo vyniknout původní kráse oltáře.
Vzhledem k tomu, že kostel je kulturní památkou, může
opravu oltáře provést jen školený restaurátor vlastnící potřebnou
licenci Ministerstva kultury ČR. V letošním roce byly dokončeny
přípravné práce před zahájením opravy a zpracovaný restaurátorský záměr počítá s náklady obnovy oltáře ve výši 200 000 Kč.
Naší farnosti se podařilo pro letošní rok zajistit dotaci ve výši
100 000 Kč z programu Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR. Držte nám
palce, abychom dokázali nashromáždit také zbytek potřebných
ﬁnancí, abychom přislíbenou dotaci MK ČR nemuseli vrátit.
Věřím, že zrestaurovaný boční oltář sv. Kříže pod věží svou
barokní podobou pohladí každého návštěvníka našeho kostela.
Přeji Vám zasloužený odpočinek všude tam, kam se chystáte
v nadcházejícím prázdninovém období.

P. Josef Motyka
farář

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
květen a červen jsou pro mě jedny z nejnáročnějších měsíců
v roce. Většinou proto do obecního zpravodaje ani nestihnu napsat žádný článek. Bohužel, jedna z nejsmutnějších událostí jaká
mohla Stěbořice potkat, mi velí napsat alespoň několik řádků.
Smrt našeho pana faráře Josefa Motyky hluboce zasáhla
všechny místní, a to bez rozdílu věku a vyznání. Zasáhla i mně.
Otec Jožka byl u všech dospělých a především u dětí velmi
oblíben a to nejen u nás v obci, ale i v širokém dalekém okolí.
Rád jsem se s ním scházel při řešení potřeb našich úřadů, obce
i občanů, rád jsem se s ním vídal na obecních i církevních akcích.

Stále odmítám uvěřit že už nebudeme spolu plánovat další
úpravy prostranství v centru obce, že již nepovedeme ﬁlozoﬁcké
rozhovory na jakékoli téma, že už si nikdy nepodáme ruku na
přivítanou. Jeho odchod mě bolí. Pokaždé, když se nacházím
před budovou obecního úřadu, nemohu se nepodívat ke kostelu
a faře a nevzpomenout na jeho úsměv, dobrosrdečný pohled
a přátelské vystupování.
Nebyl jsem s ním tak často jako jeho farníci, nejsem hluboce
věřící křesťaň, přesto říkám: „Otče Jožko, budete nám v obci
neskutečně chybět.“
S hlubokým poděkováním za vše

Libor Volf, starosta

Více se dočtete v mimořádné příloze zpravodaje
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HASIČI V JAMNICI SLAVÍ 120. VÝROČÍ
Uplynulo již 120 let od doby, kdy vznikl
sbor dobrovolných hasičů v Jamnici.
V onom roce 1893 byla svolána místním
učitelem p. Theodorem Praskem hromada mladých mužů, kteří by chtěli do tohoto sboru vstoupiti. Zřídil se zařizující
výbor, veleslavenou zemskou vládou byly
potvrzeny stanovy a začala se psát historie
jamnických hasičů. Výboru nastala krušná
práce, zaopatřit pro sbor peněz na zakoupení potřebného hasičského nářadí. Štědře
ukázalo se zdejší obyvatelstvo a v ještě
v témže roce byla zakoupena za 780 zlatých čtyřkolová zápřahová stříkačka ﬁrmy
Smékal. Následující rok sbor rozšířil svou
výbavu o dvoukolový ruční dodavač vody
„Hydrofor“. Dalším významným milníkem
byl rok 1919, kdy byla dokončena přístavba hasičského skladiště. V roce 1923 odstoupil ze své funkce starosta a zakladatel
p. Theodor Prasek, jenž se odstěhoval na odpočinek do vedlejší
obce. Protože se naše obec nacházela na území Sudet, 10. října
1938 byl z nařízení německých úřadů sbor rozpuštěn a všichni
dosavadní členové byli povinni v obci založit hasičský sbor „na
způsob německých feujeverů". Černým písmem je v kronice sboru zapsán 19. březen 1945. Toho dne při bombardování kolony
německých tanků ustupujících po cestě směrem na Stěbořice,
dopadlo na naší vesnici okolo 90 vesměs zápalných bomb, proti
kterým byla tehdejší technika bezmocná. Není se co divit,
že mnoho domů, chlévů a stodol lehlo popelem. Válka se chýlila
k závěru a i situace v obci a sboru se pomalu zklidňovala. Trochu
„mlhavou“ dobou z hlediska dochovaných informací je období 1947-1985, ze kterého se kronika nedochovala. V šedesátých
létech byla pořízena stříkačka PS 8, v osmdesátých létech byla
opravena zbrojnice a v devadesátých létech byla sboru přidělena stříkačka PS 12, která se používá v hojné míře dodnes. V roce
1997 se dočkala renovace čtyřkolová stříkačka. Pro soutěžní
potřeby byla v roce 2000 postavena sportovní stříkačka PS 15.

O 2 roky později jsme se pustili do renovace hydroforu. V roce
2006 se nám podařilo opravit motorovou stříkačku PS Flader
pocházející z třicátých let. Významným milníkem z hlediska
požárního sportu byl rok 2010, kdy jsme vybudovali na pronajatém pozemku tréninkové hasičské hřiště. V roce 2012 jsme udělali největší radost družstvu mužů, když jsme nechali upravit za
účelem zvýšení výkonu sportovní stříkačku PS 15 na PS 18.
Tímto stručným průřezem historií jsem Vám chtěl nastínit,
že oněch 120 let sbor nezahálel a neustále byl aktivní a rozšiřoval
své řady. Z původních zakládajících 28 členů má sbor v současnosti 88 členů.
Vážení občané, přijměte prosím mé srdečné pozvání a přijďte
s námi tuto významnou událost oslavit. Tímto významným dnem
je 20. červenec 2013. Oslavy započnou Mši svatou v místní nově
opravené kapličce v 8:30. Poté bude následovat neveřejná část slavnostní výroční valná hromada a slavnostní oběd. Veřejná část
bude pokračovat v 14:00 soutěží Překonej rybník. Během soutěže
se bude konat malá výstava hasičské techniky - historické až po
současnou nejmodernější. O zábavu budou mít postaráno i děti, pro které bude připravena atrakce
a různé soutěže. Svým vystoupením nás poctí také
mažoretky Roses. Oslav se také zúčastní kolegové
hasiči z Polska v rámci projektu Evropské Unie – přeshraniční spolupráce, ve kterém byla opravena kaple
v Jamnici. Oslavy budou dále pokračovat od 20:00
Benátskou nocí. Večerem bude provázet kapela
Pohoda a během večera na Vás čeká několik vystoupení.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem současným
i bývalým členům sboru za práci, kterou udělali pro
sbor a pro naši vesnici. Přeji jim hodně štěstí, zdraví
a pohody v dalších letech, a aby je ta hasičina bavila
i nadále. Rád bych také poděkoval za podporu obecnímu úřadu a všem naším příznivcům.

Michal Komárek, starosta sboru
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MATICE SLEZSKÁ
Milí spoluobčané,
na konci roku 2012 vznikl ve Stěbořicích místní odbor Matice Slezské.
K tomuto kroku jsme dospěli po zhruba
ročním besedování, kdy jsme se zpočátku
nezávazně scházeli nad tématy, která jsou
nám všem blízká, až nás napadlo proměnit některé z myšlenek, kterými jsme se
zaobírali, v nějakou hmotnou věc, společný
zážitek apod., aby nezůstalo jen u „klábosení“. A jelikož se naše zájmy prolínají se
zájmy Matice slezské, navázali jsme kontakt s jejím předsedou panem Kočvarou,
který nám vyšel velmi vstříc. Jistou roli
v tom sehrála i skutečnost, že Stěbořice
mají v historii Matice slezské (resp. její
předchůdkyně Matice opavské) důležitou roli. Vždyť jeden z jejich zakladatelů
a první předseda byl p. Ludvík Ochrana
(1814-1877), který ve Stěbořicích dlouhé roky působil a je pohřben na našem
hřbitově. Za 1. republiky měla Matice ve
Stěbořicích místní odbor, takže máme
na co navazovat. Naši první slavnostní
ustavující schůzi jsme díky pochopení
otce Josefa Motyky uskutečnili na místní
faře. Toto místo jsme vybrali symbolicky
dne 10. prosince 2012 se na faře uskutečnila ustavující schůze MO Stěbořice Matice slezské
jako poctu zmíněnému zakladateli Matice
výlet do našeho okolí, abychom jim představili krásy Opavska.
p. L. Ochranovi.
Chceme se soustředit především na lepší poznávání a pro- A jelikož jedním z našich zájmů je naše nářečí, chceme uskutečpagaci našeho regionu na obou stranách řeky Opavy, na vydá- nit setkání několika mluvčích z obou stran hranice, které by bylo
vání různých tiskových materiálů k našemu nářečí, pamětihod- zaznamenáno pro další použití. A závěrečnou akci bude konfenostem, významným osobnostem, na pořádání různých setkání, rence v Branicích věnovaná Cypriánu Lelkovi, což byl vrstevník
přednášek, poznávacích výletů apod. Navazujeme kontakty i na našeho Ludvíka Ochrany, ale působící na (v té době) pruspolské straně, kde mělo mnoho rodů nejen ze Stěbořic, Jamnice, ké straně hranice. Stejně jako p. Ochrana také p. Cyprián Lelek
Nového Dvora a Březové úzké rodinné vazby. To si možná vzpo- podporoval všemožně udržení tzv. „moravštiny“ (což je jeden
menou už jen ti nejstarší z nás, že stařenka pocházela z kterési z názvů pro naše nářečí) mezi svými farníky proti silnému gerdědiny za řekou. Ale všechny tyto aktivity musí být z něčeho ﬁ- manizačnímu tlaku. Jak vidíte, je toho pro začátek dost. Ale
nancovány a proto jsme požádali ve spolupráci s našimi polskými všechny naše akce jsou určeny široké veřejnosti, takže pokud bupřáteli o grant z Euroregionu Silesia. Dalo nám to spoustu práce, dete mít o cokoli z toho zájem, neváhejte se na nás obrátit. Již
ale i díky konzultacím s pracovníky Euroregionu se nám povedlo jsme navázali spolupráci s místním klubem důchodců a MUDr.
tento grant získat. A na co že jsme to konkrétně žádali? Aktivit za- Skalička jim přednesl velmi zajímavou přednášku o našem nářečí.
řazených do grantů je více. Jako první vydáme pexeso, kdy obrázky Zaměřil se především na jeho vývoj ze staré češtiny, kdy na
budou označeny v českém a v polském jazyce a v našem ná- příkladu různých slov dokazoval jeho propojení dokonce až
řečí, které ještě přežívá i na polské straně řeky Opavy. Dále to se staroslověnštinou z dob sv. Cyrila a Metoděje. Jeho výklad
bude mapa s vyznačením vybraných pamětihodností zahrnují- přítomné zaujal a rozproudila se živá debata.
Věříme, že budeme přínosem pro kulturní a společenský
cí zhruba území okresů Głubczyce, Racibórz, Opava a částečně
Krnov. Takže pokud se budete chtít projet na kole a nebudete život našich obcí, vždyť Stěbořice byly v minulosti svými
vědět kam, tak se vám bude určitě hodit. Pro všechny zájemce pak spolky pověstné.
připravujeme poznávací výlet do blízkého přihraničí, abychom
Za Matici slezskou, místní odbor Stěbořice
se nebáli podívat se za řeku. Pro polské přátele pak připravujeme

Roman Falhar, Vít Skalička, Pavel Solnický
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TJ SOKOL STĚBOŘICE
bilanci 1 výhra a 1 prohra. Reprezentují nás Barča Haasová,
Ing. Alena Králová, Marie Bergerová a Majka Solnická. Do
přeboru oddílu ve čtyřhrách mužů se přihlásilo 11 dvojic a už
to tam lítá. Napínavé zápasy stojí za to shlédnout. Na přelomu
srpna a září bude odehrán i přebor Manželských a jinak spřátelených párů ve čtyřhrách a také dvouhra i čtyřhra žen. Nabadáme
zájemce, kteří mají zájem o pronájem kurtu, aby tak učinili
u členů tenisového oddílu (tel. 728 233 997).
SPV žen cvičilo v tělocvičně ZŠ Stěbořice do konce školního roku.
Badminton již v dubnu v tělocvičně ZŠ svou soutěž ukončil a
členové přesedlali na kola a jiné sporty.

Tak k nám konečně přišlo léto. Ve fotbale jsme dohráli
opožděné zápasy kvůli nepříznivému počasí zpočátku jara.
Mistrovská utkání mužů nám vyšla na jedničku, kdy na jaře ze 13
zápasů jsme v 9 zvítězili (z toho 8 v řadě), ve 2 remizovali a jen ve
2 jsme prohráli. Muži skončili na konečném 4. místě s 47 body.
Nejlepším střelcem jara se s 8 brankami stal Ondra Šmalec. Jde
vidět, že naši mladí fotbalisté již ve svém fotbalovém umění
vyzráli a v nejbližší době se pokusíme postoupit zpět do Krajského přeboru, kde jsme 12 ročníků byli. Věřím, že se nám to podaří,
pokud zůstanou kluci pohromadě. Za výsledky patří dík všem
hráčům, vedení mužstva v čele se Staňou Krusberským, trenérem Erichem Říčným, asistentem Romanem Ondráčkem a mnoha dalšími.
O co lépe teď hrají muži, o to méně se daří našim
dorostencům. Po odchodu 5 hráčů k mužům nastal
generační problém. Dorostence musí doplňovat starší
žáci, kteří ať se snaží sebevíc, na vyspělejší a vysoké
hráče soupeřů prostě nestačí. Na jaře získali 4 body
a skončili na 11 místě tabulky. Nezatracujeme je však
a věříme, že jejich čas ještě přijde.
Starší žáci si vedli v celé sezóně výborně. Na jaře
prohráli pouze jeden zápas, dvakrát remizovali, jinak všechno vyhráli. S konečným počtem 37 bodů
a skórem 71:34 brankám skončili na prvním místě.
Nejlepším střelcem se stal Pavel Fiedler. Starší
žáci hrají pod vedením Romana Poly a vedoucího
mužstva Zdeňka Červeňáka.
Naše nejmladší kategorie mini žáků na jaře vybojovala 13
bodů a s celkovým počtem 19 bodů skončila na solidním 7. místě. Nelehkou práci s touto „drobotinou“ má trenér Jarek Kramný. Většinu branek střílí další talent Dominik Válek z Nového Dvora. Atmosféra jejich utkání je přičiněním jejich rodičů a
dalších příbuzných vynikající.
Tenisový oddíl výborně připravil 3 tenisové kurty na nastávající sezónu. V soutěžích družstev jsou přihlášená 2 družstva.
Muži zatím odehráli 2 zápasy a oba vyhráli. Bodují za nás Oskar
Kubíček, Jarek Solnický a Zdeněk Pommer. Ženy mají zatím

článek z týdeníku Region Opavsko dne 1. 4. 2013

Naši volejbalisté uspořádali 15. června turnaj na hřišti za ZŠ.
Zúčastnilo se 5 družstev. Na prvním a třetím místě se umístila
družstva ze Stěbořic.
Ještě bych se chtěl zmínit o našich spoluobčanech, kteří dosáhli vynikajících sportovních výsledku. Jedním z nich je Jakub Solnický, který reprezentuje Českou republiku ve squashi.
Nedávno proběhlo Mistrovství ČR a Kuba se stal mistrem ČR do
23 let v jednotlivcích. Devatenáctiletému Kubovi k tomuto výsledku gratulujeme. Druhým reprezentantem ČR se stal teprve
šestnáctiletý fotbalista Jakub Janetzký. V dubnu byl pozván na
turnaj hráčů do 16 let do Španělska. Všechny
zápasy bohužel prohráli, ale určitě má Kuba
plno skvělých zážitků a zkušeností. Rovněž
i mu patří gratulace.
Do letních dnů, dovolených a prázdnin
Vám všem přeji mnoho slunce a pohody.

Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokol Stěbořice
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CHLAPECKÝ PĚVECKÝ SBOR PŘI ZŠ STĚBOŘICE
Chlapecký pěvecký sbor při ZŠ ve
Stěbořicích, vedený dirigentem Karlem
Kosterou, se celé jaro činil a výsledkem
bylo několik vystoupení na domácí půdě
i na opavsku. Sbor, spolu s Malou cimbálovou muzikou ZUŠ Václava Kálika
a spolu se sólisty sboru, vystoupil např.
na kulturní akci v bývalé kapli opavské
psychiatrické léčebny, na festivalu Opavská dětská píseň s dalšími dětskými
sbory, atd. Fotograﬁe pak pochází z vystoupení sboru při příležitosti kulturního
odpoledne pořádaného Základní školou
ve Stěbořicích a konaného v sále místního
kulturního domu.
V současnosti se chlapecký sbor
s Pěveckým sborem Stěbořice, dirigovaném rovněž Karlem Kosterou, chystá na
společné vystoupení v kostele Narození
Panny Marie, při jedné z nejsmutnějších
obecních událostí poslední doby. Rozloučení se zesnulým P. Josefem Motykou, který byl taktéž v nedávné době jedním z posledních
nových hlasů mužské části Pěveckého sboru Stěbořice.
Přes tuto velmi smutnou událost přejeme Chlapeckému pěveckému sboru i jeho dirigentu mnoho dalších úspěchů v krásné
a povznášející činnosti, jakou je sborový zpěv.

Libor Volf

inzerce
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Účastníci kurzu se postupně učí manipulovat s počítačem,
orientovat se v operačním systému Windows, pracovat se složkou,
používat internetový prohlížeč, vyhledávat na internetu a ovládat
e-mail. Senioři navštěvují kurz dvakrát týdně, jedna lekce trvá
90 minut.
Po několika hodinách jsou vidět velké pokroky. Pokud
budou „žáci“ pokračovat s takovou pílí i nadále, tak věřím, že se
brzy přiblíží počítačovým schopnostem svých vnoučat. Všichni
účastníci si zaslouží náš velký obdiv, že se odhodlali k učení se
něčemu novému.

Ve druhém pololetí našeho školního roku jsme vedle naší
hlavní náplně, což je vzdělávání vašich dětí, uskutečnili více než
dvacet zajímavých akcí, o kterých si můžete přečíst na našich
webových stránkách. Z důvodu nedostatku místa uvádíme ve
Stěbořickém zpravodaji pouze některé.
Maminkám a tatínkům
Již třetí rok za sebou se konalo16. května kulturní vystoupení
žáků ZŠ Stěbořice. Podle reakcí více než tří stovek diváků se
komponovaný pořad věnovaný maminkám a tatínkům vydařil.
Program vystoupení byl velmi rozmanitý. Zahájil ho chlapecký
pěvecký sbor pod vedením sbormistra Karla Kostery. Hned posléze zahráli malí herci Vodnickou pohádku, kterou s nimi nastudoval uč. Tomáš Halátek. Závěr první poloviny patřil vyhlášení
Stěbořického Oskara, jehož po zásluze získal Vojtěch Morys.
V přestávce si návštěvníci mohli prohlédnout zajímavou výstavku prací žáků keramického kroužku (vych. Kateřina Cihlářová).
Druhou polovinu programu zahajoval pěvecký kroužek Modráčci spolu s ﬂétnisty (uč. Jana Holušová a Lenka
Szturcová). Nejen uměním živ je člověk, a proto následovalo
vystoupení taekwondistů (vych. Marek Vinárek). Krásný zpěv,
krásnou hudbu, to vše nabídla děvčata hudebně-dramatického
kroužku (uč. Jana Gélová) v operetce autorů Z. Svěráka a
J. Uhlíře Šípková Růženka. Závěr patřil příležitostnému učitelskému souboru Kajetán, který rozesmál sál se svou divadelní taškařicí Cvičí celá Evropa. Pořadem provázeli již naposledy žáci
9. třídy Kristýna Krajíčková a Lumír Král.

Mgr. Michal Zajíček

Sběr papíru 2013
V letošním roce jsme opět vyhlásili soutěž ve sběru starého papíru. Děti vtrhly na půdy a do kotelen svých domovů a
vysbíraly všechen dostupný papír. I s velkým přičiněním rodičů
jsme celkem nasbírali 10 tun papíru. Za vydělané peníze budou
drobnými cenami vyhodnoceni nejlepší sběrači, dort si odnesou
první tři třídy, částí podpoříme charitativní organizaci Světluška
a zbytek peněz nám pomůže vybudovat nové bydlení pro naše
školní zvířátka v zookroužku.
Nejlepší sběrači:
Adam Glocman
528 kg
Adam Haas
405 kg
Jakub Křesťan
341 kg
Vítězné třídy:
6. třída
–
72 kg na žáka
2.B třída
–
69 kg na žáka
4. třída
–
64 kg na žáka

Mgr. Tomáš Halátek

Projekt EU „Technika nás baví“
A opravdu nás bavila. Ve dnech 22. 5.-24. 5. 2013 vyrazilo 48
žáků 6. až 9. třídy se svými učiteli na technický workshop do Karlova pod Pradědem. Žáci rozděleni do čtyř skupin během tří dnů
prošli odbornými stavebními a elektro programy. S velkým zaujetím naši mladí technici pájeli, vystřihovali, tvarovali, stavěli a
samozřejmě naslouchali svým lektorům. Výsledkem jejich práce
se stala maketa domu, kostela, funkční houkačka. Zvládli i ovládání RC modelů aut, práci s turistickými GPS navigacemi a detektorem kovů. I profesionálně zorganizované volnočasové aktivity vzbudily u žáků velké nadšení. Nešlo jen o hraní her, ale o
vzájemné poznávání, poznávání sama sebe a utužování vztahů.
Děti si odvezly nejen vědomosti, pracovní dovednosti, zážitky a
možná zvýšený zájem o techniku, ale také své výrobky a malou
pozornost v podobě sluchátek od organizátorů projektu Agentury pro regionální rozvoj Ostrava.

Liga sportu 2012–2013
Liga sportu se skládá z 10 disciplín, které se uskuteční během
školního roku. V každé disciplíně se vyhodnotí pořadí mladších
(6.-7. tř.) a starších (8.-9. tř.) žákyň, mladších a starších žáků. Kategorie jednotlivců je bodovaná od 8 bodů až po 1 bod, který
je za účast. Hodnocena bude také kategorie tříd. Body pro třídu
získá nejlepších 5 žáků ze třídy. Na konci školního roku se
vyhodnotí sportovec roku a sportovní třída roku.
Pořadí tříd
1.
2.
3.
4.

7. třída
9. třída
8. třída
6. třída

Pořadí jednotlivců
1. Šmalec Karel
2. Prejda Tomáš
3. Král Daniel
4. Králová Michaela
5. Klimeš Radek
6. Baranová Kristýna
7. Prdová Natálie
8. Krajíčková Kristýna
9. Král Josef
10. Fiedler Pavel

Mgr. Iveta Glacová

Počítačový kurz pro seniory
21. století přineslo nebývale rychlý rozvoj počítačových
technologií. Pro každého z nás se otevřela možnost pracovat na počítači. K tomu patří i masové rozšíření celosvětové
počítačové sítě – internetu. Tyto možnosti snadněji využívá generace, která se do této doby narodila. S tímto faktem se nesmířil stěbořický Klub seniorů pod vedením paní Bergrové.
Právě ona přišla s myšlenkou počítačového kurzu. Obrátila
se na naši školu, která s nadšením přijala tento návrh. Okamžitě
jsme se domluvili na představách a kurz mohl začít.
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350,5 bodů
282 bodů
138,5 bodů
106,5 bodů
9. třída
7. třída
9. třída
7. třída
7. třída
7. třída
7. třída
9. třída
7. třída
8. třída

44 bodů
41 bodů
35,5 bodů
32 bodů
30,5 bodů
27 bodů
26 bodů
24 bodů
24 bodů
23,5 bodů

NEJRYCHLEJŠÍ OPAVÁK
Nejrychlejší Opavák i Opavská čokoládová tretra putuje do
Stěbořic.
Dne 14. 5. 2013 pořádal TJ Sokol Opava z pověření OV Zlaté
tretry na Tyršově stadiónu okresní kolo „Čokoládové tretry“.
V konkurenci 25 mladých běžkyň se na trati dlouhé 200 m,
pod dohledem překážkářky a stříbrné medailistky z halového
mistrovství Evropy Lucie Škrobákové, podařilo zvítězit Elišce
Kramné ze Stěbořic. V celorepublikovém ﬁnále konaném v rámci
světového mítinku „Zlaté tretry“ v Ostravě Vítkovicích si pak
Eliška doběhla pro krásné čtvrté místo. Domů si, mimo spousty
zážitků, odnesla i zlatou tretru v čokoládové podobě.
Dne 5. 6. 2013 se pak běžela tradiční soutěž pořádaná TJ Slezan Opava „O nejrychlejšího Opaváka“. I přesto, že jako devítiletá soutěžila Eliška s o rok starší konkurenci, nezaváhala a trať o
délce 60 m vyhrála. Tím obhájila loňské prvenství. Blahopřejeme.

VRÁTILI JSME SE DO ŠKOLNÍ UČEBNY
Nikdo nás k tomu nenutil, byl to jen náš zájem a naše vůle,
naučit se něčemu novému, protože učit se, je třeba celý život.
A jak říkají naši potomci: „Je třeba být stále v obraze.“ Věřte
nebo nevěřte, ale je to tak. My senioři, někteří téměř 70 letí
jsme se učili přijít na kloub počítači.
Po dvouměsíčním snažení se již v mnohém orientujeme.
Naučili jsme se počítač nejen zapnout a vypnout, což je mimo
jiné velmi důležité. Víme, že základní program v počítači je operační systém Windows - nejpoužívanější na světě, co je hardware
a software, orientujeme se v klávesách na klávesnici, naučili jsme
se pracovat se složkou, s internetem, internetovým prohlížečem
a jak funguje, pracovat s elektronickou poštou neboli e-mailem
a také připojovat k e-mailu přílohy. Je toho mnoho, s čím jsme
se za tak krátkou dobu seznámili a teď je jen na nás, abychom se
k tomu každodenně vraceli, aby se používání počítače stalo pro
nás samozřejmostí.
A za to vše bychom rádi touto cestou chtěli poděkovat!
Obecnímu úřadu ve Stěbořicích, který tento počítačový
kurz plně sponzoroval, a věříme, že se vzájemně dohodneme na
nějakém řešení pro podzimní pokračování.
Ředitelce ZŠ ve Stěbořicích paní Mgr. Ivetě Glacové,
že umožnila využívat k této aktivitě počítačovou učebnu. Kurz
nejen zahájila, ale i ukončila s předáním osvědčení o účasti
v počítačovém kurzu pro seniory a popřála nám hezkou dovolenou.

V neposlední řadě a především děkujeme lektoru kurzu
panu Mgr. Michalu Zajíčkovi - učiteli ZŠ Stěbořice, který ,ač na
sklonku roku, se nám věnoval s plným nasazením a s bezmeznou
trpělivostí.
Co si budeme povídat. Ruku na srdce a musíme uznat,
že jsme již v tom věku těžkopádnější, naše reakce jsou bezesporu pomalejší.
Všem přejeme hezké prázdniny s načerpáním nové energie
do dalšího období!
Za žáky seniory

Růžena Orlíková

MATEŘSKÁ ŠKOLA STĚBOŘICE
představách a hrách mohou, alespoň na chvilku vydat s lodí
Santa Maria na plavbu kolem světa a zahrát si na námořníky.
Cestou se zastaví v lanovém koutku, kde si procvičí šplhání
a prolézání a přes divoké kořeny se dostanou zpět na loď.
Tímto bychom chtěli poděkovat představitelům obce Stěbořice za vstřícnost a pochopení, panu starostovi a rodičům za
spolupráci při realizaci zahrady a přejeme všem hodně sluníčka
a pohodové prožití prázdnin.

Školní rok končí a prázdniny jsou za dveřmi. Předškolní děti
se rozloučily s mateřskou školou v duchu olympijských her,
které se letos uskutečnily za podpory rodičů v Kulturním domě
ve Stěbořicích. Sportování v různých disciplínách (gymnastika,
jezdectví…) se střídalo se zábavou a občerstvením a nálada byla
veselá. Co nám ale přineslo ke konci roku největší radost, byla
rekonstrukce zahrady. Díky vstřícnému přístupu zřizovatele,
který nám poskytl ﬁnanční prostředky, jsme zakoupili pro děti
kvalitní herní prvky z akátového dřeva. Děti se tak ve svých

Bc. Miroslava Stonišová
a kolektiv Mateřské školy Stěbořice
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POZVÁNKA NA AKCE PŘEKONEJ RYBNÍK, NOVODVORSKÝ VODNÍK A CYKLISTICKÝ DEN V POLSKU
V rámci projektu „Podpora rozvoje přeshraničního cestovního ruchu v obci Stěbořice“, realizovaného v Operačním
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007 – 2013, s podporou Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia a ve spolupráci s polskou obcí Krzanowice,
proběhne letos několik akcí, jejichž cílem je zvýšení turistického
ruchu a zájmu o společenské aktivity konané v našich obcích. Tradiční místní akce „Překonej rybník“ konané v Jamnici
20. července a „Novodvorský vodník“ konaný 10. srpna na
přehradě v Novém Dvoře, se tak stanou, díky účasti polských

závodníků a diváků, vpravdě mezinárodními. Většina z vás určitě
také zaregistrovala stavební práce prováděné na Kapli sv. Anny
v Jamnici. Ty jsou opět nedílnou součástí tohoto mezinárodního
projektu. Zrcadlovým projektem na polské straně pak koncem
léta bude cyklistický den, spojený s návštěvou místních kulturních památek. Výstupem celého projektu je nejen navázání
dlouhodobé spolupráce s obcí Krzanowice v Polské republice,
ale také zvýšení celkové atraktivity našich regionů. Na všechny
akce jste již nyní srdečně zváni.

Libor Volf, starosta obce

STAVEBNÍ ÚPRAVY
ÚPRAVY KAPLE
STAVEBNÍ
KAPLE
JSOU SPOLUFINANCOVÁNY
JSOU
EVROPSKOU UNIÍ
Investor:
Investor: stavby:
Dodavatel
Dodavatelstavby:
stavby:
Realizace
Realizace
stavby:
Název programu:
Název oblasti
programu:
Název
podpory:
Název
oblasti
podpory:
Registrační číslo:
Registrační
číslo:
Název projektu:
Název projektu:

Obec Stěbořice
Obec
Stěbořices.r.o.
FENBAU,
FENBAU,
s.r.o.
29.4. – 30.06.2013
29.4.
–
30.06.2013
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
Operační
program přeshraniční
spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
Fond mikroprojektů
v Euroregionu
Silesia
Fond
mikroprojektů
v
Euroregionu
Silesia
CZ.3.22/3.3.04/13.03610
CZ.3.22/3.3.04/13.03610
„Podpora rozvoje přeshraničního cestovního ruchu v obci Stěbořice“
„Podpora rozvoje přeshraničního cestovního ruchu v obci Stěbořice“

Příspěvky do obecního zpravodaje můžete zasílat na emailovou adresu smalec.petr@seznam.cz.
Z obecního diáře:
• 20. 7. 2013

-

• 27. 7. 2013
• 10. 8. 2013

-

Překonej rybník, Jamnice
Benátská noc, Jamnice
Zahradní slavnost, Benátská noc, Březová
Novodvorský vodník - Neckyáda, přehrada Nový Dvůr

Upozornění:
prostor v okolí kostela bude dne 5. 7. 2013 v době 8:00 – 13:00 hodin pro provoz uzavřen.
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