7 9 0 . L E T O BC E
„To byl ten slavný den, kdy k nám byl přiveden, elektrický proud…“. Všichni dozajista známe tato slova ze známé písně
Zdeňka Svěráka, no nicméně Stěbořice slavily mnohem důležitější výročí. Ano. Letos uplynulo rovných 790 let od první zmínky o
Stěbořicích, zmínky zaznamenané v historickém dokumentu českého krále Přemysla Otakara II. Velkolepá oslava tohoto výročí byla
připravována déle než půl roku a proběhla v sobotu 7.
srpna. Přítomna byla velká spousta místních i přespolních
a též významných hostů a svou návštěvou nás poctil i
host zahraniční, zástupce starosty naší družební obce
Mszaná z Polské republiky, pan Janusz Wita. Úvod oslav
se odehrál v kostele Narození Panny Marie ve
Stěbořicích, kde páter Josef Motyka sloužil krásnou mši
za společný a spokojený život v obci. Od čtrnácté hodiny
se pak program rozběhl slavnostním zahájením a
vystoupením Pěveckého
sboru Stěbořice pod
vedením
dir.
Karla
Kostery
a
pak
vystoupením harmonikářů. Pokračoval miniscénkou o založení stěbořic, kterou v rekordně krátké době
nastudovali herci – obecní zastupitelé, aby se pak přes známé hity stěbořické country kapely Zálesáci
dostal do svého závěru, tvořeného rytmickou hudbou DJ Charlese a působivým ohňostrojem. Po celé
odpoledne byly k dispozici stánky s občerstvením i různými předměty k dekoraci i užitku. Děti se vozily
na kolotočích, soutěžily o sladkosti a společně s dospělými v historické střelnici vrhali nože a sekery a
stříleli z kuše a luku. Zpestřením odpoledne pak byla dvě skvělá vystoupení skupiny historického
šermu „Rytíři Svatého Grálu“ z Brna. Hlavní soutěží dne byl závod vlastnoručně vyrobených trakařů o
hodnotné ceny a výběr těch nejlepších strojů byl pro porotu opravdu tvrdý oříšek. V dětské soutěži
vyhrál trakař – alias dvojplošník „Red Baron“ Viktorka a Ivoše Tolochových a mezi dospělými to byl
„Lyžařský výcvikový pionýrský tábor“ Petra Janoška. Skvělé. Ještě dnes se musím smát.
Milí přátelé. Chtěl bych touto cestou ještě jednou srdečně poděkovat všem milým sponzorům, bez jejichž podpory by se tato
akce uskutečňovala jen velmi obtížně, všem organizátorům i protagonistům za skvělé výkony a také Vám všem za Vaši účast, kterou
jste umožnili, aby tato akce proběhla tak historicky nesmazatelným způsobem. Děkuji Vám.
Libor Volf

P O D ZI M 2 0 1 0
Doba dovolených a prázdnin skončila
a začaly mistrovské zápasy fotbalistů. V
sezóně 2010-2011 startují čtyři mužstva TJ
Sokol Stěbořice. Družstvo mužů zahajuje už
12. sezónu v „Krajské soutěži“ I. B třídy,
dorostenci hrají už po několik sezón „Okresní přebor“ a starší
žáci byli znovu přihlášení do okresní soutěže /1+7 hráčů/.
Rovněž soutěž starších přípravek – MINI žáků! – pokračuje v
okresní soutěži. Výsledky na začátku soutěží jsou vcelku
dobré! Muži odstartovali vítězstvím ve dvou domácích
utkáních, a to s výborným Horním Benešovem 4:3 a „divokým
zápasem“ s Chomýži 6:4. V tomto utkání se zaskvěl čtyřmi
góly Jirka Chlopčík! Po té však utrpěli prohru 4:3 s Břidličnou.
Čtyři zápasy jsme rovněž hráli venku, z čehož tři neúspěšně –
v Oticích prohráli muži 3:0, v Chuchelné 2:1 a v Dolní Moravici
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0:2. Jediný bodový zisk byl z utkání v Jindřichově, kde se nám podařilo remizovat 2:2!
Dorostenci v okresním přeboru odehráli tři utkání a až na prohru s Budišovem nad Budišovkou se jim daří i po skončení činnosti 5
hráčů /pro věkový limit/. Suverénně vyhráli ve Slavkově 6:1 a doma s Pustou Polomí rekordně 9:1!!! Jsou v tabulce na 6. místě se 6
body a skóre 16:7 brankám.
V letošní sezóně, nově utvořené mužstvo starších žáků, „jede“ až nečekaně dobře. Po dvou zápasech vedou v tabulce se 6 body a
skóre 14:5 brankám. V kategorii MINI žáků se odehrály 3 zápasy - z toho jeden vyhráli a ve dvou byli soupeři nad naše síly. Drží si
3. místo v tabulce. Vážení občané, přijďte se podívat na naše zápasy a uvidíte na vlastní oči, co úsilí
i snahy stojí už jen v organizování a vedení mužstev jak trenéry, tak vedoucími. A radost v očích u
našich nejmladších po vyhraném utkání nebo smutek /někde i slzy/ po prohře, jsou
nezapomenutelné.
Tenisté mají rozehranou soutěž v mužských čtyřhrách a také utkání soutěží družstva. Ženy jsou
také aktivní. V přeboru dvouher žen zvítězila Barča Haasová a rovněž ve čtyřhře vyhrála stejná
hráčka se Šárkou Solnickou. V srpnu byl odehrán i turnaj „manželských i jinak spřízněných párů“ v
tenise a opět, hádejte kdo vyhrál? Jako loni Barča Haasová spolu s Kamilem Janetzkým.
Gratulujeme všem vítězům! A ještě nutno dodat, že všechny tyto akce organizovali manželé Jarek a
Šárka Solničtí!!!
Odbor „Sport pro všechny“ žen cvičí od září, jako každoročně, v tělocvičně ZŠ Stěbořice a také uspořádaly ženy sportovně
relaxační zájezd na Horní Bečvu v Beskydech! Také oddíl Badmintonu pravidelně trénuje v tělocvičně ZŠ a připravuje se na
dlouhodobou soutěž v podzimním i zimním čase. Znovu rovněž připravuje i „Novoroční turnaj“!!!
Tolik k bohaté činnosti naši TJ!
Bořivoj Wolf, předseda TJ

„ Z Á VĚ R E Č N Ý Ú Č E T “
Vážení spoluobčané,
končí volební období 2006 -2010, a tak je čas na zhodnocení naší práce a bilancování. Ve vašich osobních
životech se za těch pár let jistě mnoho změnilo. Byly radosti, starosti, krásné zážitky z narození nových členů
rodiny, ale i např.ztráty blízkých osob. Pro volené zástupce obecního úřadu je ale podle nás jediné kritérium
bilancování, a to úspěchy v práci, investiční akce, zlepšení podmínek pro život občanů a vůbec všechny prospěšné
akce pro občany. Pro přehlednost jsou níže uvedeny nejdůležitější investiční akce podle let, nákladů a dále podle
dotačních peněz, které se nám podařilo získat žádostmi na správná místa, zpracováním různých projektů, které občas a ne zcela
systematicky (účelně) vyhlašovaly různé instituce a ministerstva. Takže ne vždy se mohlo investovat do potřebných věcí, ale museli
jsme se přizpůsobit tomu, nač byly vyhlášeny dotační programy.
Mimo akce uvedené v přehledu je nutné také zmínit investiční akce konané ve spolupráci s Mikroregionem "Opavsko severozápad". Jedná se zejména o výstavbu víceúčelového hřiště u Základní školy v hodnotě 2,4 mil. Kč a dále 3 autobusové čekárny
v celkové hodnotě 396.000,- Kč.
Pokud by jste si dali tu práci a náklady na všechny Investiční akce za léta 2007 - 2010
akce sečetli, došli by jste k úctyhodnému číslu blížícímu se
2007
celkem
v tom dotace
778 720 Kč
300 000 Kč
28 mil. Kč! Je zřejmé, že rozpočet obce by tyto akce určitě Rekonstrukce soc. zař. ZŠ
Rekonstrukce KD Stěbořice,výměna oken,nové schodiště,soc.zázemí
1 982 988 Kč
1 022 000 Kč
nepokryl a nebýt dotačních prostředků ve výši cca 12,5 mil. PD - Zateplení ZŠ + energetický audit
218 960 Kč
114 000 Kč
Kč, řada akcí by se určitě neuskutečnila. Tak jako se např. Vodovod - distribuční síť Jamnice - doplatek
177 727 Kč
110 400 Kč
nemohla uskutečnit akce výstavba tělocvičny ZŠ v celkovém Inv. příspěvek "Svazku pro skupin.vodovod"
251 000 Kč
objemu cca 24 mil. Kč s dotací 92,5%, jejíž žádost byla Škol.jídelna - vzduchotechnika a sporák
2008
podáná v rámci Regionálního operačního programu, nebo Rekonstrukce budovy MŠ,nová krytina
střechy,výměna oken
825 271 Kč
300 000 Kč
nákup nového traktoru, včetně příslušenství, v hodnotě Rekonstrukce chodníků od ZŠ,nová čekárna, dopr.zn. k ZŠ
917 507 Kč
687 000 Kč
229 342 Kč
112 500 Kč
cca 1 mil. Kč s 50% dotací z Programu rozvoje venkova a Publikace "Historie Stěbořic"
Rekonstrukce přístup.chodníku k ZŠ
421 850 Kč
278 000 Kč
mnoho dalších menších projektů.
Cesta přes Nový Dvůr
4 009 412 Kč
V očekávání zůstáváme u žádosti o dotaci „Zelená Inv. příspěvek "Svazku pro skupin.vodovod"
218 850 Kč
úsporám na veřejné budovy“, když se na poslední chvíli
2009
podařilo zpracovat nový energetický audit, projektovou Víceúčelové hřiště Březová
778 079 Kč
300 000 Kč
3 147 750 Kč
dokumentaci a podat žádost o dotaci na dokončení Opravy cest a chodníků - Barandov, Březová
Revitalizace ZŠ Stěbořice,nová střecha,zateplení,nová elektroinstalace
6 286 518 Kč
5 806 110 Kč
rekonstrukce Základní školy, spočívající ve výměně všech Projekt.dokumentace a stavební povolení - přístavba tělocvičny u ZŠ
416 500 Kč
oken a zateplení fasády a části střech. Předpokládaný
2010
předběžný náklad činí 11,5 mil. Kč, přičemž 8,5 mil. Kč by Rekonstrukce OÚ Stěbořice - ordinace
2 216 784 Kč
400 000 Kč
638 674 Kč
443 000 Kč
mělo být kryto z dotačních prostředků. Věřme, že uspějeme. Výměna oken a dveří OÚ
Územní plán
569 300 Kč
511 700 Kč
Ke zcela zjevným plusům řadíme podstatné Chodníky za ZŠ
224 116 Kč
zlepšení komunikace (setkávání) našich občanů na Inv. přísp. MŠ - robot, pánev, kotel
432 727 Kč
63 244 Kč
každoročních kulturních akcích, jejichž tradice byla založena Projekt - rekonstrukce hasičárny Jamnice
v r. 2007 - ať to byly „zámecké slavnosti“ v roce 2008, nebo oslavy výročí založení naší obce v r. 2010, tak i 2 velmi vydařené a hojně
navštěvované akce „novodvorského vodníka“ v letech 2007 a 2009. Tyto akce přispěly k pobavení, setkání a posílení občanské, resp.
vesnické sounáležitosti. Je zde důležité zmínit i menší akce, jako karneval na ledě, cyklistické „závody“, turnaj při slavnostním otevření
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nového víceúčelového hřiště, aj. Všechny tyto akce byly vždy pořádány za obětavé práce většiny členů zastupitelstva, čímž bychom
chtěli na tomto místě všem poděkovat, protože bez jejich přispění by tyto akce nebyly nikdy uskutečněny. V rámci činnosti obce byla
podporována spolková činnost, a to jak SDH, Sokola, Jednoty Orla, pěveckého sboru, rybářského kroužku a dalších.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům zastupitelstva, zaměstnancům obecního úřadu a všem, kteří se nějakým
způsobem podíleli na práci pro obecní úřad a popřát nově zvoleným zastupitelům hodně úspěchů v dalším volebním období , protože
zůstává stále mnoho ke zlepšení v našich obcích.
Vít Kostera, Tomáš Kramný

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STĚBOŘICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Ačkoli pro pracovníky školy začal školní rok již v srpnu, děti jsme v uklizené a vyzdobené
škole slavnostně přivítali 1. září. Naše nejmladší – žáky první třídy, kterých letos ve školních
lavicích zasedlo 23, čekalo přebírání šerpy s označením PRVŇÁČEK ZŠ STĚBOŘICE.
Do školy v letošním roce zamířilo 210 žáků, kteří navštěvují 1.- 9. třídu. Děti v 1. a 7. třídě
zasedly do nových lavic a na nové židle. Na žáky školy čekala spousta nových učebnic a
školních pomůcek.
Děti se ve škole vyučují nejen tradičním
předmětům – matematice, českému jazyku,
anglickému jazyku, informatice, nauce o přírodních vědách, zemi, vlasti, dějinách, ale také
mají na výběr výuku ruského jazyka, technických činností, domácnosti, administrativy a
mnoho dalšího.
Mladší děti v odpoledních hodinách navštěvují školní družinu, která má otevřena
3 oddělení, kde se mohou děti věnovat výtvarným a rukodělným činnostem, sportu, práci v
keramické dílně, práci na počítači, ale také spoustě dětských her a volných činností.
Starší děti v odpoledních hodinách navštěvují volitelné a nepovinné předměty, vybírat si
mohou také z množství kroužků – divadelní, pěvecké, výtvarné, sportovní,…
Dobu čekání na odpolední výuku si žáci krátí v odpočinkových zónách na chodbě školy,
na školním víceúčelovém hřišti, ve školní posilovně či herně stolního tenisu nebo třeba ve školní ZOO.
V naší škole se snažíme co nejvíce vytěžit z prostředí, ve kterém se nachází. Tj. blízkost přírody – lesů, rybníků, polí, mnoha
sportovišť. V naší škole rodinného typu všichni kantoři znají osobně všechny žáky školy, na děti je více „vidět“, každý negativní počin
je možno řešit hned v zárodku. Také kladné a chvályhodné činy jsou viditelné a můžeme je vyzvednout. Spolupráce s rodinou je užší,
přehlednější a jednodušší.
Přeji škole, dětem, rodičům i všem pracovníkům školy úspěšný školní rok, spoustu nabytých vědomostí, dovedností a zkušeností a
výborné vzájemné spolupráce.
Mgr. Iveta Moravcová

O R EL
Vážení spoluobčané, zdravím vás jako zástupce orelské jednoty ve Stěbořicích a chci se s vámi
podělit o pár informací. Jako první vám chci v krátkosti přiblížit orelský tábor, který se konal na přelomu
července a srpna v Hodoňovicích u Hukvald. Táboru se zúčastnilo celkem 55 táborníků (z toho asi 45 dětí
z řad malých Orlů), kteří chtěli pár dnů prázdnin prožít trošku jinak a hlavně zajímavěji.
Slova vedoucího jednoho z družstev tábora Tomáše Grossera:
Jako každý rok i tento se dočkaly děti ze Stěbořic a okolí
orelského tábora. To, že tento tábor byl jiný než ostatní už předvídalo
to, že bude kratší. O to byl více časově i fyzicky náročnější. Další věc
co něco vypovídalo o náročnosti, bylo téma tohota táboru. Vojenský.
Již u vchodu nás totiž přivítali ozbrojenci v maskáčích a se zbraní v
ruce. Program byl, jak je již zvykem, bohatý a dobře připravený. Před
vedoucími opravdu smekám. Je s podivem, co všechno dokážou
vytáhnout z klobouku po tolika letech her. Kromě her byly každý večer
připraveny i scénky, do kterých byl zapojen i případný host. Kromě
občasných návštěv měly děti i jednu velice zajímavou. Návštěvu
kapitána z řad armády republiky ČR. A ani kapitáni našeho táboru
nebyli ušetřeni her, zvláště těch nočních. A tak se není co divit, že po
6ti dnech strávených na táboře se všichni, sice trošku utahaní, ale za
to plní bohatých zážitků, vráceli domů.
Jednota Orla samozřejmě bude i nadále pokračovat ve svých
aktivitách. Na Orlovně se znovu po šetrném prázdninovém režimu
rozjíždí sportovní činnosti, jízda na spinningových kolech pod vedením Marie Bláhové, Veroniky Bláhové, Josefíny Otipkové a Martina
Řehulky. (tel. kontakt viz orelská vývěska). Od 1. října opět bude opět rozšířen provoz posilovny (informace o provozní době viz.
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orelská vývěska). V Posilovně od 1. října rozšířujeme nabídku, a sice o rehabilitační cvičení. Toto cvičení povede rehabilitační
pracovník Bc. Pavel Prusek. Zde jsou jeho slova:“ Pro tento krok jsem se rozhodl proto, že jsem zjistil ze své praxe, že se stále více
lidí a ve stále mladším věku potýká s bolestmi zad, a to převážně bederní
nebo krční páteře. A protože velkou pravdou je, že nejlepší a také
nejvýhodnější je pro člověka prevence. A to jak z hlediska finančního, tak
časového. Toto samozřejmě platí také i u bolesti zad. A právě cvičení je
jednou z možností, jak těmto bolestem předejít a pokud už tady jsou, tak
je možno se jich zbavit. Jednotlivé hodiny budou rozděleny podle
lokalizace a druhu bolesti. Cvičení bude probíhat pravděpodobně každé
pondělí. Hodina bude upřesněna.“ Tel. kontakt Pavel Prusek 725 117
757.
Informace o tomto novém cvičebním programu čekejte v místním
rozhlase a na orelských vývěskách.
Kdyby se někomu z vás zdálo, že sportovní činnost na orlovni
vám nevyhovuje, můžete se zúčastnit některých dalších akcí. Zvu vás na
dvě zajímavé přednášky. V neděli 10. října v 16.00 se na Orlovni
uskuteční přednáška na téma Cestování po Japonsku, přednášející Mgr. Jana Bittová a 7. listopadu vás zvu na zajímavou přednášku
Mise v Afganistánu očima vojenského kaplana, kdy můžete besedovat s Mgr. Kamilem Víchou.
Tolik o činnosti Orelské jednoty. Myslím, že nabídka je široká. Mimo to, máte samozřejmě možnost pronájmu celého
sportovního areálu Orlovny na rodinné a sportovní akce. Je jen na vás, zda této široké nabídky využijete. Vždyť Orlovna je tu pro vás.
Pavel Řehulka, starosta Jednoty Orla Stěbořice

V ZH Ů R U J I Ž H L A V U N Á R O D E M I K R O R E G I O N O VÝ …
V Hlavnici, třetí nejúspěšnější obci v rámci celé České republiky, proběhlo dne 14.září zasedání starostů obcí, sdružených v
„Mikroregionu opavsko – severozápad“. Na zasedání byla chválena hospodářská činnost a finanční uzávěrka sdružení a také
zhodnoceno fungování za celé čtyřleté volební období. Byly též … Cože? Vy nevíte co je to „Mikroregion opavsko severozápad“? Tož
dovolte, abych Vám to vysvětlil. Díky tomuto sdružení máme třeba u naší základní školy překrásné víceúčelové hřiště a na začátku
roku každá rodina obdržela do schránky kalendář obecních akcí. V jiných obcích mají hezký park nebo opravenou silnici nebo taky
hřiště, nebo mají opravenou fasádu na některé obecní budově, nebo mají uvítací cedule u všech silnic do obce, atp. Prostě jsou to ve
svém důsledku peníze, které nacházejí cestu k nám, aby pak sloužily rozvoji naší obce. Ale nejsou to jen peníze. Jsou to i lidé, kteří se
rádi scházejí a kteří také ví, že vzájemná spolupráce je ve většině případů prostě nenahraditelná.
Tak to je MIKROREGION.
Hlavnice, Bratříkovice, V. Heraltice, Neplachovice, Holasovice, Brumovice, Sosnová, Úvalno a Stěbořice
Libor Volf

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nejteplejší dny letošního roku jsou nezadržitelně za námi a nezbývá, než se začít pomalu chystat na ty chladnější. S příchodem
podzimu tak můžeme začít hodnotit vše, co se v naší obci na jaře a v létě událo. A že toho nebylo málo, svědčí následující výčet toho
nejdůležitějšího.
Dne 22. května proběhla dobře připravená oslava 50ti let trvání ZŠ ve Stěbořicích, za což patří uznání především ředitelce ZŠ paní
Mgr. Ivetě Moravcové. Na konci měsíce června proběhla úspěšná kolaudace nových ordinací lékařů, v zrekonstruované budově
obecního úřadu. MUDr. Dagmar Lepařová a MUDr. Vít Skalička, budou v průběhu října ordinace připravovat a ordinovat by v nich
mněli začít nejpozději do konce listopadu. Dne 7. srpna se mnoho stěbořanů i přespolních sešlo v zámecké zahradě ve Stěbořicích, na
vydařené oslavě 790-ti let od první zmínky o naší obci. V Jamnici bylo v
průběhu července v objektu kaple provedeno sesvorkování zdí a sanační
oprava vnitřních omítek, v obecním sále pak vyměněna původní dřevěná
okna, včetně vstupních dveří, za plastová a během srpna a září v okolí
opraveny chodníky a provedena rekonstrukce travnatých ploch. Na Březové, v
areálu hasičů, byl svépomocí vystavěn nový dřevěný altán pro hudebníky,
(obec dodala materiál) a v průběhu srpna započata první etapa modernizace
elektrifikace celého areálu.
Avšak nejen veselí při oslavách a radost z dobře vykonané práce, se po celou
dobu zračilo v našich tvářích. Všichni s obavami vzpomínáme na povodně
které nás zasáhly 2.června a jejichž některé následky čekají na odstranění
dodnes. Například nutnou opravu potřebuje koryto přepadu vodní nádrže v
Novém Dvoře, odbagrovat je potřeba naplaveniny z některých míst v korytě potoka Velká, ale nejnutněji potřebuje opravu most k
nemovitostem paní Ludvíčkové a pana Víchy ve Stěbořicích u bývalé záložny. V současnosti probíhá zjišťování možností finančních
dotací na tyto opravy. Při OÚ Stěbořice byla též založena pětičlenná povodňová komise, která se bude v obci zabývat především
protipovodňovou prevencí. K poslednímu srpnovému dni byla podána žádost v rámci celostátní akce „Zelená úsporám“, o dotaci ze
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Státního fondu životního prostředí, na výměnu oken a kompletní zateplení budovy základní školy, v celkovém objemu přes 11mil.
korun. Nyní nezbývá než doufat, že budeme k poskytnutí dotace vybráni. I v případě úspěchu však doplatek této investice obecní
pokladnu dosti zatíží.
Vážení spoluobčané. Chodím a jezdím po našich obcích, poslouchám
Vaše názory, snažím se řešit problémy a stále více vnímám zásadní
nedostatky, které zde jsou. Poruchy kanalizačního řadu v obcích =
potřeba komplexních rekonstrukcí a ve Stěbořicích s tím úzce spjatá
výstavba čističky odpadních vod. Výstavba inženýrských sítí a obslužné
komunikace v místě polní cesty, vedoucí ve Stěbořicích od horního konce
ke hřbitovu = nutnost z důvodu probíhající výstavby nových bytových
objektů. Rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech obcích = potřeba
instalace nových odolnějších, trvanlivějších a hlavně energeticky
úspornějších prvků. Lehce přežitý systém šíření informací pomocí
obecního drátového rozhlasu = doplnění systémem zasílání sms zpráv a
on line informacemi na internetu. Potřeba nákupu nové komunální techniky na údržbu obecních komunikací, veřejných ploch a
sportovišť = současné stroje dosluhují, přitom vzrůstá množství udržovaných ploch a také požadavky na kvalitu provedených prací.
Atd, atd… Je množství toho co přímo tlačí i hodně dalšího, co je třeba jen zlepšit. Já však věřím, že společnými silami a neutuchajícím
snažením lze vždy dosáhnout alespoň nějakých úspěchů.
Vážení spoluobčané. Dovolte mi, abych závěrem ještě připomenul několik významných událostí, které nás čekají v nejbližších dnech a
měsících. Především bych chtěl upozornit, na životní jubileum ikony kulturního života naší obce, dirigenta a zakladatele Pěveckého
sboru Stěbořice, pana Karla Kostery a také na blížící se kulaté výročí založení tohoto sborového tělesa. Do konce roku by měl být také
schválen nový územní plán obce a proběhnout zaměření hranic lesních pozemků jednotlivých vlastníků. Na dosah jsou též komunální
volby, jež na příští volební období určí nové složení zastupitelstva obce.
Milí spoluobčané. V tuto chvíli mi nezbývá než Vám popřát, ať Vás podzimní práce příliš neunaví a ať si zachováte i přes sychravé
podzimní počasí, vždy slunečnou náladu.
Libor Volf
Váš starosta obce

S D H B Ř E ZO VÁ O PĚ T VÍ T Ě ZN Ě
Putovní pohár jamnické soutěže „překonej rybník“ skončil navždy na Březové, aneb dva velké úspěchy březovských hasičů
„Březová u Stěbořic na start“ můžete tento rok slyšet na opavské lize mužů. Oživené hasičské družstvo, se jako nováček otrkává v této
nabité soutěži, která čítá 14 kol. Ale posledních deset let se muži z Březové podobných, kvalitních soutěží neúčastnili, protože neměli
dostatečnou výzbroj a mnohdy počet závodníků. Proto se hasiči z
Březové zaměřili na zábavnou, jamnickou soutěž „překonej rybník“.
Postupem času se ukázalo, že tato lávka v Jamnici, je doslova šitá na
míru, šikovnosti a taktice březovských chlapců. Vytlačit vodu ruční
historickou stříkačkou, přeběhnout lávku přes rybník a současně
roztáhnout tři hadice, sestřiknout plechovku a v loďce doplavat zpět na
start. Pokud toto dokážete v nejrychlejším čase, vítězíte. Za tři
vítězství po sobě, tedy tři roky za sebou, získáte putovní pohár navždy,
anebo pět vítězství časově nezávisle. Březovská jízda za pohárem
začala s novým miléniem v roce 2000. Do roku 2009 se nám podařilo
čtyřikrát
zvítězit,
třikrát
druhé místo,a až na jeden rok, kdy byla vysoká absence základního
týmu, se Březová umístila vždy v první desítce. Proto jsme s velkou
nervozitou nastoupili na start také 17.7. tohoto roku. Vše stupňoval fakt,
že Litultovice vyhrály pohár 2008, 2009. Takže pokud by vyhrály i letos,
bude pohár jejich. Bylo jasné, že letošní lávka rozhodne mezi
Březovou, či Litultovicemi. Těm ale závod vůbec nevyšel, naopak
Březové ano, a obrovský úspěch je tady. A to startovní pole čítalo
tradičně nad třicet týmů. Páté vítězství a putovní pohár je navždy ve
vitrínce na Březové.
Aktivní závodník a starosta SDH Březová k tomu dodává : „ Blahopřeji
k tomuto velkému úspěchu, a děkuji všem, kteří se účastnili této
desetileté cesty za putovním pohárem v soutěži překonej rybník. Jsem rád, že se nám podařilo uspět právě v Jamnici, protože jsme
dobří přátelé a máme dobrou spolupráci s místním hasičským sborem. Také gratuluji Novému Dvoru k druhému místu, u sousedů je
celkově vidět, že nová parta probouzí sbor opět k životu. Jen tak dál.“
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Druhou velkou radost v letošním roce, máme z našeho družstva starších žáků. Po roce a půl vybojovali zpět putovní pohár za
celkové vítězství v žákovské lize okrsku Mladecko, kategorie starší žáci. Trenérské duo Šmalcová Zuzana a Wirkotsch Petr, využilo
zkráceného ročníku JARO 2010, který čítal jen šest soutěží, a to byla hezká příležitost krátce zabojovat naplno. O první příčky bojovala
nejen Březová, ale i Litultovice, a hlavně Zlatníky, které do poslední soutěže dýchali březovákům na záda. Tři první, jedno druhé, dvě
čtvrté místa a pohár je doma. Odměnou za výborný výsledek, byl dvouhodinový pobyt starších žáků v aquaparku Olomouc a
samozřejmě oslava v hasičské zbrojnici.
Začal další ročník Žákovské ligy okrsku Mladecko v požárním sportu.
3.září odstartovala soutěž v Sosnové ročník 2010-2011 mladších a starších žáků v požárním sportu. Liga se rozrostla o další tři týmy a
tak na jedné soutěži startuje i 22 družstev. Požární útok v podání tolika týmů, byl k vidění 10.9. v Milostovicích, 17.9. ve Zlatníkách a
24.9. na Březové. Páté kolo pokračuje 1.10 v Mikolajicích a před zimním spánkem zaběhnou žáci 8.10 ve Starých Heřmínovech.
Zastoupení na této lize mají všechny tři osady spadající pod obec Stěbořice. Mladší žáci z Jamnice po vítězství na Březové vedou ve
své kategorii, Nový Dvůr se v roli nováčka drží na pěkném, průběžném pátém místě a Březová ve starších žácích, poskočila na
průběžné druhé místo.
článek připravil starosta SDH Březová u Stěbořic, Wirkotsch Petr

KR Á T C E
Chlapecký sbor
Chlapecký pěvecký sbor ze Stěbořic pana Karla Kostery, byl letos
na městském hřbitově v Opavě při příležitosti každoročního kulturního
dění, Bezručovy Opavy, aktivně účasten vzpomínkovému aktu u hrobu
Vladimíra Vaška alias Petra Bezruče.
Opavský kulturní podzim je jako vždy nabit přehršlí divadelních,
pěveckých, hudebních, výtvarných i jiných aktivit a každý člověk tak má
možnost bohatého výběru. Letošní ročník Bezručovy Opavy, má motto
z nejkrásnějších a nejdůležitějších. A tím, je láska.
Pozvánka k tanci
V úterý 5.10.2010 budou v sále kulturního domu ve Stěbořicích
zahájeny večery společenského tance. Probíhat budou po deset
úterních večerů (9 + slavnostní závěrečná), vždy od 18.30 do 20.30
hodin. Taneční výuku zajistí Taneční škola Vítr, pana Mirka Spáčila.
Cena za deset lekcí je stanovena na částku 2.500,- Kč za taneční pár. Splatnost částky je do pátku 8.10.2010 na obecním úřadě ve
Stěbořicích (Po, St ; 8.00-17.00, Út, Čt; 8.00-16.00, Pá; 8.00-14.00, pol. přestávka; 12.00-13.00). Srdečně zveme.
Potěšte své blízké či hosty dárkem.
Obec Stěbořice nabízí k prodeji 2 druhy hrníčků se znakem obce v
hodnotě 80 Kč/ks a dále knihu „Historie Stěbořic“ včetně CD v hodnotě
200,- Kč.
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