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MÁTE TO TADY PĚKNÉ!

Ale jedno si pokládám za milou povinnost příchozího. Upřímně
Vám říci: „Máte to tady moc pěkné!“ V noci je možné vidět
nádhernou hvězdnou oblohu - to vůbec není samozřejmostí, dále
čistý vzduch, úžasné ticho. Že nám nejezdí kamiony pod okny,
že mnoho lidí má zahradu či pole, a proto mrkev chutná jako mrkev,
rajčata jsou sladká a mléko není obarvená voda... Že děti mají mámu
i tátu, že rodiny nežijí jenom samy pro sebe, ale lidi jsou schopni
něco společně vytvářet, brigádnicky pracovat na společném díle,
sdružovat se ve spolcích a při sportu, sloužit při společných akcích.
To je vzácnost uprostřed individualismu doby. Ano, máte to tady
moc pěkné, vlastně, máme to tady moc pěkné. Kéž nám pohled
na to, co zatím nemáme a co nám nevyhovuje, nezabrání vidět
to vzácné kolem nás i v nás. Člověk je totiž zajímavý tvor, raději
mluví o dvou mililitrech piva, které mu ve sklenici chybí,
než o téměř půl litru, které má výbornou chuť a krásnou pěnu.
Pomáhejme si tedy při objevování Božích darů a věřme,
že vděčnost rozšíří naše srdce. Chci vám všem poděkovat za milé
přijetí. A chci poděkovat svým předchůdcům kněžím, zvláště
otci Jožkovi, za ty duchovní i materiální hodnoty, které společně
s vámi vytvářel.
Klement Rečlo

Když jsem poprvé v životě - jako student teologie přijížděl
do Ostravy od Příboru, říkal jsem si: „Tak tady bych nemohl
bydlet.“ Rovina, žádné lesy, průmysl, hustě zalidněná oblast.
Ani dva roky poté se mým prvním kněžským místem stala obec
Stará Ves n. Ondřejnicí - ležící doslova na zmiňovaném příjezdu
do Ostravy. Přiznám se, dlouho jsem si nemohl zvyknout na hluk
v noci, smog v zimě, vzdálenost do hor,… Po třech letech zvykání
mě navštívili dva kamarádi, byli u mne poprvé, a všechno si
s velkým obdivem prohlíželi: upravené prostranství kolem fary,
ubytovnu ve vagóně, žasli nad západem slunce, naslouchali skřeku
vodního ptactva od řeky. Mezitím několikrát opakovali: „Máte to
tady moc hezké!“ Nic mimořádného neřekli, ale pro mne to znamenalo moc. Pomohli mi objevit krásu, kterou jsem neviděl, či
nechtěl vidět, pro spoustu stížností na věci, které mi nevyhovovaly.
A věřte mi, že jsem se od té návštěvy učil dívat na svět kolem
novým pohledem. Dokonce i poté, co jsem se na další dva roky
octnul přímo na největším sídlišti Ostravy.
Vážení obyvatelé Stěbořic, Březové, Jamnice a Nového Dvora.
Žiji mezi Vámi teprve dva měsíce a necítím se znalý poměrů.

A OPĚT NASTALA ŠKOLA
Po letních prázdninách plných prosluněných dnů, vůně jahod,
lesa a vody dětem opět nastal pevný školní režim. Do naší
základní školy zamířilo 2. září 225 dětí. Na prvňáčky bylo pasováno
9 děvčátek a 15 chlapců, které na jejich první cestě do školy přišli
podpořit rodiče i sourozenci. Ve foaye školy je všechny přivítala
paní ředitelka Iveta Glacová s panem starostou Liborem Volfem
a především nová paní třídní učitelka Jana Holušová.
Žáci školy budou navštěvovat 10 tříd, ve školní družině
4 oddělení.
A co si škola pro své žáky v tomto roce přichystala? Do
povinné výuky zařadilo ministerstvo školství jako rozšíření
výuky dopravní výchovu, ﬁnanční gramotnost, obranu vlasti
a především rozšířilo povinnost vzdělávání se ve druhém cizím
jazyce na všechny žáky od 7. ročníku. Žáci se vyučují od 3. třídy
jazyku anglickému, od 7. třídy pak i jazyku ruskému. Děti také
mohou navštěvovat výuku náboženství, dramatickou výchovu
či keramiku. Ve škole také myslíme na volný čas našich dětí,
a proto jsme pro ně připravili kroužky, které poskytujeme zdarma.
Mladší děti mohou ve školní družině navštěvovat sportovní hry,
taekwon-do, keramiku, paní učitelky je odpoledne rády přivítají

v kroužku anglického jazyka, v hudebně-dramatickém kroužku,
ve hře na ﬂétničku, v „dramaťáčku“ či ve školním zookroužku. Pro
starší žáky letos otevíráme cvičení aerobiku, hudebně-dramatický
kroužek, zookroužek, přírodovědný kroužek, ﬂorbal, volejbal, pro
chlapce sborový zpěv. Pro přípravu žáků deváté třídy na přijímací
zkoušky nabízíme seminář z českého jazyka a matematiky.
V odpoledních hodinách se také budeme věnovat deseti dětem
s poruchami učení – dyslexie, dysgraﬁe, dyskalkulie. Pro všechny
děti je ve škole k dispozici školní knihovna s širokým rejstříkem
knih.
Nezapomeneme však ani na starší spoluobčany. I v tomto
školním roce chystáme otevřít výuku práce na počítači pro babičky
a dědečky našich žáků a navázat tak na loňskou úspěšnou spolupráci.
Čeká nás spousta práce, ale i zábavy. Každý školní rok
s sebou přináší mnoho nových zážitků, poznání, vědomostí
i zkušeností, které nás všechny posouvají dál. A to jak žáky, tak
i nás, zaměstnance školy, kteří se o děti a jejich blaho staráme.
Nechť je to pro nás pro všechny rok velkého přínosu.
Mgr. Iveta Glacová
ředitelka školy
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
povedlo se. Měl jsem z toho všeho trochu strach. Ale když
člověk nic nepředstírá, nevymýšlí si a nelže, nemá se přece čeho
bát. A nakonec se cítím i spokojený. Spokojený se svou prací,
kterou jsem letos ve spolupráci se zaměstnanci obce, členy Rady
zastupitelstva obce Stěbořice a brigádníky odvedl. Spokojený
s výsledkem, který se ve svém důsledku dotýká nás všech.
Jedna z posledních akcí skončila dnes. Během posledních tří
měsíců jsem se dozvěděl spoustu nových informací o věcech, které
jsem sice znal, ale víceméně jen povrchně. O co přesně jde? O nic
menšího než o obecní kanalizace v našich obcích. Dnes, 24. září,
proběhla závěrečná část kontroly České inspekce Ministerstva
životního prostředí České republiky, zaměřená na kanalizační
systémy a likvidaci odpadních vod z provozních objektů obce.
Až na drobné výtky nebyly shledány žádné nedostatky. To je sice
krásné a rád bych věřil, že i u ostatních ﬁremních a soukromých
objektů v obci je vše v pořádku, ale ruku na srdce, myslím si, že
je stále co zlepšovat. V obci nevlastníme čističku odpadních vod
a nezbývá, než udržovat kanalizaci vždy čistou. Proto chci touto
cestou poděkovat všem, kteří neznečišťují naši přírodu a uvědomují
si, že jakou ji předáme našim dětem, taková bude. Snad čistá
a živoucí, nikoli zanesená a otrávená. A předešlá věta se bohužel
týká i těch, kteří si ještě nezvykli třídit své odpadky a také
takzvaných „čmoudilů“, kteří svým sousedům občas pořádně
„zatopí“.

rekonstrukci místních komunikací a zahájení přestavby hasičské
zbrojnice v Jamnici, což si naše hasičská zásahová jednotka
určitě zaslouží. A to nejen kvůli bezvadné organizaci jubilejního
dvacátého ročníku hasičské soutěže „Překonej rybník“ a výkonům
na tradiční neckyádě „Novodvorský vodník“, ale hlavně proto,
že je to prostě bezvadná parta lidí, kteří vždy dokáží nalézt
společnou řeč. Tyto akce a samozřejmě i mnoho dalších
kulturních a sportovních aktivit se opět nesmazatelně zapsaly do
historie našich obcí a nutno podotknout, že všechny proběhly za
skvělé organizace pořadatelů a některé z nich i za účasti polských
soutěžních týmů a statutárních zástupců obcí Krzanovice, Pietraszin a Bienkowice z Polské republiky.

Novodvorský vodník 2013

Je toho opravdu mnoho o čem bych se mohl dále rozepisovat. Třeba, že máme nový komín k plynovým kotlům a nové židle
a koberce v obřadní síni v KD ve Stěbořicích, nová okna a dveře
v hasičské zbrojnici na Březové a v knihovně v Jamnici, že máme
zrekonstruovánu celou prodejnu potravin v Jamnici, že máme nový
pasport komunikací, kanalizačních vpustí, veřejného osvětlení,
místního rozhlasu a dopravního značení, že máme nové dětské
hřiště v mateřské škole s dotací ve výši 250 tisíc korun, že na
opravu kaple v Jamnici jsme získali dotaci 750 tisíc korun,
že máme v kancelářích a sociálním zázemí obecního úřadu zavedenou teplou vodu (jaká samozřejmost!) a provedeno částečné
zateplení stropů z důvodů úspor energií, že jsme se zúčastnili
e-aukce na výběr dodavatele plynu a elektřiny s reálnou roční
úsporou několika set tisíc korun, atd. atd. a věřte, že bych v této
větě mohl pokračovat ještě hodně dlouho.
Uf. Budu končit. Na závěr mi dovolte, abych v naší obci
srdečně přivítal nového pana faráře, otce Klementa Rečlo
a popřál mu mnoho úspěchů v jeho činnosti i dobrou spolupráci
s občany našich obcí. Dovolte mi také, abych s úctou vzpomenul na
zesnulého otce Josefa Motyku a ještě jednou mu ze srdce
poděkoval za vše, co pro naši obec vykonal.
Mějte se krásně. Přeji vám nádherný, voňavý a barevný
podzim.

Novodvorský vodník 2013

Změňme však téma. Máme za sebou nádherné a nadmíru teplé
léto. Pravda, trochu víc deště by neuškodilo, nicméně ,kdo se rád
vyhřívá na sluníčku, užil si jistě dosyta. Na druhé straně mince jsou
však ti, kteří si slunce užívali nedobrovolně v pracovním procesu.
Jako třeba pracovníci ﬁrmy Jiří Štefela, provádějící zateplení
a výměnu střešního pláště přísálí kulturního domu ve Stěbořicích
nebo třeba zaměstnanci ﬁrem, provádějících opravu komunikací
ve Stěbořicích, či výměnu silničních obrub a opravu chodníků
v Jamnici a ve Stěbořicích. Celkem vzato bylo letos provedeno
deset výběrových řízení na dodávky prací a zboží. Z toho jedna
elektronická ve společnosti Tendromat, a to na ﬁrmu, která
provedla opravu kaple v Jamnici. Celková hodnota vysoutěžených
částek se blíží čtyřem milionům korun. Ještě letos budou
provedena další dvě výběrová řízení, a to na ﬁrmu, která opraví
komunikaci mezi Březovou a Novým Dvorem a ﬁrmu, která
provede opravu přepadového koryta přehradní nádrže v Novém
Dvoře. Jen tyto dvě akce mají rozpočet téměř 1,5 milionu.
Doufejme, že se nám je, při zachování kvality, podaří snížit alespoň
o jednu třetinu. Napřesrok se pak chystáme k pokračování výměny
silničních obrub a oprav chodníků ve Stěbořicích na „malé straně“,

Libor Volf
starosta obce
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KRÁTCE Z BŘEZOVÉ...
...Hasiči z Březové si toto léto nejprve užívali a poté přiložili
ruku k dílu. První březnovou sobotu proběhlo tradiční posezení
pro ženy nejen hasičky. Premiérová akce „recyklujte s hasiči“ a tři
plné traktorové vlečky potvrdili úspěch a smysl této akce, kterou
budeme tímto každoročně opakovat. Druhý pátek v květnu jsme
poseděli u táborového ohně s lampiónovým průvodem. Počasí
nepřálo, v chladném a větrném počasí lampióny pohasínaly,
a ukázala se přednost moderních lampiónů s LED diodou. Druhý
den, v sobotu 11. května, se Březovští hasiči a občané nacpali do
malého autobusku a vyjeli do deštivého dne na výlet. Hlavním
bodem výletu se stala propast Macocha a také prohlídka Punkevní
jeskyně s plavbou. Déšť na chvíli přeci jen ustal a tak jsme mohli
malinko projít okolí Macochy. Poté se opět rozpršelo a rozhodli
jsme změnit odpolední program a navštívit zámek v Boskovicích.
I přes tekuté zahřívání uvnitř autobusu se všem zachtělo posedět u
teplé večeře v restauraci a ukončit tak hasičský zájezd.
Hned další sobotu se účastnilo družstvo mužů a také družstvo
veteránů nad 35 let okreskové hasičské soutěže v Mladecku.
Veteráni předvedli, že stále umí a dovezli zasloužený putovní pohár za první místo.
Hlavní akcí léta byl jako vždy hasičský víkend. Poslední
červencovou sobotu jsme pořádali v řádném letním horku
hasičskou soutěž a večer taneční zábavu. Této akci předchází vždy

Punkevní jeskyně

spousta práce a příprav. Velkou pomocí ze strany OÚ Stěbořice
bylo dokončení elektriﬁkace hasičského areálu, na které se
podíleli samotní členové SDH Březová různými terénními
pracemi. Byl tak vyřešen dlouholetý problém s řádným osvětlením
asfaltového hřiště a dřevěného altánu. Během srpna došlo na
několik let plánovanou akci, a to výměnu oken a vchodových
dveří hasičské zbrojnice. Děkuji tímto OÚ Stěbořice za realizaci
těchto dvou projektů, a také pracovníkům obce za vymýcení
porostu kolem požární nádrže a pravidelnou údržbu travnatého
povrchu hasičského areálu.
Wirkotsch Petr
starosta SDH Březová

TJ SOKOL STĚBOŘICE
Máme tady už zase podzim, kdy doba dovolených a prázdnin
skončila a zase začaly mistrovské soutěže. Ve fotbale jsme zahájili
třetí sezónu v Okresním přeboru mužů a po umístění v minulém
ročníku na krásném čtvrtém místě, kdy nám postup unikl „o vlas“,
jsme si předsevzali do dvou let návrat do Krajského přeboru I.B
třídy. Začátek sezóny tomu však nenapovídal. Po dvou kolech jsme
neměli ani bod a v tabulce tomu odpovídalo až 11. místo. Nyní se
situace zlepšila a po šesti zápasech jsme na 8. místě se 3 výhrami
a 3 prohrami a skórem 20:20 brankám. Jak vidíte, nebudeme to
mít lehké, ale pevně věřím, že po návratu Ondry Šmalce a Tomáše
Krále z Anglie se budou naše výkony stále zlepšovat.
Dorostenci vykročili do Okresního přeboru úspěšně. Po dvou
výhrách, dvou remízách a jedné prohře máme 8 bodů a to stačí
na 5. místo. Po loňské neúspěšné jarní části sezóny se přece jen
blýská na lepší časy. Mužstvo doplnili hráči ze sousedních Zlatník,
kde pro nedostatek hráčů dorost ukončil činnost.
Starší žáci, vítězové loňské sezóny Okresního přeboru,
pokračují ve skvělých výkonech a z 5 utkání mají plných 15 bodů
a vévodí tabulce. Kluci, jen tak dál!
I naši nejmladší mini žáci začali podzim výborně. Zvítězili
v Žimrovicích 11:0, doma porazili Vítkov 5:3 a v Budišově vyhráli 6:2. Mají plný počet 9 bodů a vedou tabulku. Je vidět, že po
loňském roce už mají více zkušeností a naučili se již lépe ovládat
„fotbalovou abecedu“.
Tenisté hrají soutěže družstev. Daří se hlavně mužům, kteří
z 6 zápasů jen jeden prohráli. Tahouny jsou Jarek Solnický

a Otakar Kubíček. V oddílovém přeboru ve čtyřhrách mužů je
nutno sehrát ještě menší polovinu utkání. V turnaji Manželských
a jinak spřízněných párů se stali vítězi Barča Haasová s Kamilem
Janetzkým.
ČA SPV žen začala se začátkem školního roku cvičit
v tělocvičně ZŠ. Na celé období školního roku byla uzavřena
smlouva s OÚ Stěbořice a ZŠ Stěbořice, a tím pádem budou mít
oddíly TJ Sokolu dostatek prostoru ke svým soutěžím v zimním
období.
Badmintonisté zahajují sezónu začátkem října, oddíl však
úspěšně uspořádal Karmašovou diskotéku v KD Stěbořice na
začátku září.
Volejbalisté byli na turnaji v Úvalně a vybojovali krásné
3. místo.
Na závěr bych chtěl ještě připomenout Starou gardu fotbalistů,
která se zúčastnila dvou turnajů, ve Svobodných Heřmanicích,
kde zvítězili a v Jakartovicích, kde obsadili 2. místo. Také turnaj
na přelomu července a srpna ve Stěbořicích odehráli velmi dobře
a obsadili 3. místo. V červnu zorganizovali manželé Katka a Jarek
Kramní společně s rodiči turnaj starších a mini žáků. Turnaj byl
velmi úspěšný, starší žáci zvítězili a mini žáci skončili na 2. místě.
Vážení spoluobčané, dění v TJ Sokolu je velmi činorodé a bohaté na sportovní i společenské události. Proto neváhejte a přijďte
se podívat na naše zápasy. Obzvláště nezapomenutelné jsou utkání
našich nejmenších mini žáků. Věnujte nám svůj čas a přijďte
vytvořit opravdu domácí atmosféru.
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice
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ORELSKÝ TÁBOR
„Pokaj mu, rudí bratři,“ ozývaly se pozdravy z fary ve Vendryni,
kam jsme se letos koncem července vypravili na orelský tábor.
Kdo by čekal, že se po 8 dnech i původně bledé tváře dokážou
naučit celkem úspěšně střílet z luku, stavět si v lese přístřešek,
rozdělávat oheň nebo si upéci něco dobrého k snědku…
A jak na tábor vzpomínají samotní indiáni?
Na Orelském táboře jsem byla podruhé a opět se mi moc
líbil. Nejvíc se mi líbilo stavění přístřešků v lese a přespání
v nich. Stavěli jsme přístřešek pro celé osmičlenné družstvo.
Od vedoucích jsme dostali plachtu a provaz, mohli jsme si vzít
i pár věcí, které jsme našli. Pak jsme vyrazili do lesa. U stavění
jsme si užili spoustu legrace. Po dostavění přístřešku jsme šli na
večeři - na hamburgery. Všem moc chutnaly. Když jsme povečeřeli,
vzali jsme si spacáky a karimatky, nemohli jsme zapomenout také
na teplé oblečení. Když jsme přišli zpátky do lesa, měli jsme mši
pod širým nebem. Večer jsme zpívali u táboráku a opékali špekáčky.
Byl to moc hezký den.
Terezka Stupňová

Místo tradiční túry jsme se vydali vlakem do Mostů u
Jablůnkova, abychom se zastavili u hrobu otce Josefa a přinesli
mu svíčky, které jsme si ve družstvech vytvářeli. Poté jsme vyrazili na túru na Hrčavu. Nově však ne po jednotlivých družstvech,
ale všichni společně. Cestou jsme hráli nejrůznější soutěže, jako
bylo například přenesení kapitána celým družstvem. Celá túra
byla zaměřena na Pannu Marii Guadalupskou, nacházeli jsme
papírky s textem o obrazu Panny Marii Guadalupské a později
jsme na tyto informace psali test. Cílem naší cesty byla obec
Hrčava, kde jsme si zahráli poslední hru a nabrali sílu na cestu
zpět. Po odpočinku jsme se vydali zpátky na nádraží do Mostů,
odkud jsme se všichni ve zdraví vrátili do Vendryně.
Jiří Klimeš

Na orelských táborech se mi moc líbí to, že má pokaždé jiné
téma. Vždy je pro nás připraven nějaký zajímavý program, kdy
přijede osoba, která má něco s tím tématem společné a povídá
nám o něm. Letos jsme měli indiánské téma, proto přijela rodina,
která se velmi zajímá o indiánskou kulturu a přiblížila nám tak
život indiánů, což bylo velmi zajímavé a poučné. Naučila nás
také rozdělávat oheň pomocí ocílky, bavlněné látky a pazourku.
Také jsme se dozvěděli, že kouřové signály jsou pouze výmyslem
spisovatelů. Každý jsme dostali i své indiánské jméno. Na orelské
tábory jezdím velmi ráda, protože je tam taková rodinná atmosféra. Všichni se známe - a to je na tom to nejlepší.
Andrea Radková
Z obecního diáře:
• 6. 10. 2013, 15 hodin • 19.-20. 10. 2013
• 27. 10. 2013, 9 hodin -

Koncert v kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích věnován památce otce Josefa Motyky,
učinkují: Novojičínský sbor ONDRÁŠEK se sbormistrem Josefem Zajíčkem, chlapecký sbor
Stěbořice se sbormistrem Karlem Kosterou
koncert zajišťoval ještě otec Josef Motyka před svou dovolenou a velice se na koncert těšil
Vyřeš/ž si svou dýni, Arboretum Nový Dvůr
V rámci XI. mezinárodního festivalu duchovní hudby Opava 2013 bude na mši svaté v kostele
Narození Panny Marie účinkovat Romská gospelová schola z Košic pod vedením Katariny Rečlové

Hlášení obecního úřadu si mohou občané nechat zasílat elektronicky do své e-mailové schránky. Je nutné zaslat požadavek na
e-mail obce: obec.steborice@seznam.cz.
Příspěvky do obecního zpravodaje můžete zasílat na emailovou adresu smalec.petr@seznam.cz.
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