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NAŠE BŘEZOVÁ

Chtěla bych se s Vámi podělit o dění z malé vesničky Březová.
Jako každým rokem i tento rok nám začal chozením 3 králů, kde nechyběli i ti
nejmenší: Davídek a Niki Slaninovi, Adámek a Luki Wirkotschovi. Písničkou,
dobrým slovem, přáním krásných slov a úsměvem jsme potěšili spoustu lidiček
a díky snaze Lukiho jsme i vyhráli ceny za překrásnou kometu, kterou jsme si
ozdobili a předali k ocenění v charitě v Opavě.
Taky dospělí si užili a vrátili se do dětských let ihned v únoru, kde se
uskutečnil maškarní ples pro dospělé v hasičárně na Březové. Sešlo se nás
v hojném počtu a bavilo se až do rána. Masky byly senzační, lidičky vynalézaví.
Naší tradicí dobrovolných hasičů se již jako každý rok stal svátek MDŽ, kde se popřálo
babičkám, maminkám, ženám a děvčatům. Naše děti pod vedením K. Wirkotschové si připravily
krásný taneček, básničky a na ukončenou pohádku „O zvířátkách“.
Každým rokem uctíváme osvobození naší vesnice, kde položíme k pomníku voňavou kytici,
proneseme pár slov, opečeme párky a po setmění myslíme i na naše děti a pořádáme lampiónový
průvod.
Malí hasiči se ukázali i na místní žákovské hasičské soutěži, kde se jim podařilo umístit na
krásném 6. místě. Na Březové se taky snažíme trochu žít a společensky podílet na různých akcích.
Tímto článkem moc děkuji našim dětem a maminkám za jejich obětavost, píli, snahu a hlavně
šikovnost. Z dalších letních akcí se můžete těšit na benátskou noc s kapelou Špek band, která se
uskuteční v sobotu 26. 7. 2014.
K. Wirkotschová

MINI ŽÁCI A ŽÁCI PO DVOU LETECH OPĚT NA SOUSTŘEDĚNÍ
Dovolte mi, abych upozornil na jednu z dalších vydařených akcí fotbalového oddílu. Již po třetí v řadě, každým druhým
rokem, se pořádá soustředění mini žáků a žáků. Tentokrát padla volba na údolí hrubého Jeseníku, hotelu Kamzík, v Karlově pod
Pradědem. Celkem se zúčastnilo tohoto soustředění 15 mini žáků a 13 žáků našich fotbalových oddílů a to s dozorem obětavých
dospěláků. Co bylo v náplni tohoto soustředění: především nabrat fyzickou kondici, stmelit kolektiv a nabrat také trochu taktiky
a rozumu do nových jarních bojů. Obě mužstva sehrála několik přátelských utkání s různými výsledky. Důležité ovšem bylo, aby
se Všem na této akci líbilo. To se snad povedlo a důkazem toho je fakt, že jsme z několika úst dětí zaslechli, zda by nebylo možné
uspořádat v létě tuto akci ještě jednou, ale alespoň na týden. Touto cestou mi dovolte poděkovat Kateřině Kramné, Karlu a Hance
Sochorovým, Romanu Polovi, Zdenku Červeňákovi a Zdence Kašíkové za výbornou spolupráci a obětavost s našimi dětmi.
Závěrem bych chtěl upozornit především na skutečnost, že rodiče dětí si na toto soustředění vydělali sami, peníze se podařilo
vydělat na loňském letním turnaji „memoriálu Kamila Krále“ a také stavěním sokolských stanů při příležitosti otvírání domova
důchodců v Opavě.
Dovolte ještě malé oslovení dětí ve věku 6-15 let (nejen
ze Stěbořic, ale i z okolních vesnic), které by měli zájem
o fotbal, aby neváhaly a zkontaktovaly trenéry, rádi rozšíříme
své řady. Věřte, že fotbal v televizi nebo na počítači neudělá
takovou radost, jako krásná nahrávka nebo vstřelený gól!
Tel. kontakt:
trenér mini žáků (p. Kramný) - 777 922 453
trenér žáků (p. Pola) - 604 857 084
S přáním dalších fotbalových a životních úspěchu, autor
článku a trenér mini žáků Jarek Kramný.
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NEJRYCHLEJŠÍ OPAVÁK
ZŮSTÁVÁ VE STĚBOŘICÍCH

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

ve chvílích, kdy píši tento kratičký článek, probíhá v blízkosti
budovy obecního úřadu mše svatá. Za otce Jožku. Všichni přítomní
vzpomínají a i my, co stánek boží tak často nenavštěvujeme, pojďme
vzpomenout.
Od události, která zahalila nejen naši obec do smutku, uplynul
celý jeden rok. A za tento rok se událo mnoho různých událostí. Tu
smutnějších, tu veselejších. Všichni však musíme kráčet životem dál.
Co bude? Ptáme se. Jedna moudrost říká: „Střez se vědět, co bude zítra.“
Nevíme to nikdo. A tak nezbývá než pracovat a snažit se. Snažit se žít
k prospěchu jiných. Tak jako žil otec Josef. A díky jeho velkému srdci,
lásce k lidem, jeho práci, laskavosti a porozumění, tu s námi zůstává
napořád.
Vzpomínejme a pracujme. Čas nelze zastavit. Přeji Vám všem
příjemné léto a jen krásné zážitky.
Libor Volf, starosta obce

Dne 11. 6. 2014 od 16:00 hod. pořádal TJ Slezan
Opava a Atletický klub Sprint Opava již tradiční
soutěž „O nejrychlejšího Opaváka“.
V kategorii dívek ve věku do 10 let se v konkurenci 24 startujících podařilo obhájit loňské vítězství
Elišce Kramné ze Stěbořic. Na trati dlouhé 50 metrů
dosáhla času 8.00 sekund a z Tyršova stadionu, kde
se závod pořádal, si odnesla kromě dortu také další
krásné ceny.
Blahopřejeme.

NA SLOVÍČKO...
V pozdním letním odpoledni sedím na zahradě Mateřské školy ve Stěbořicích a povídám si s Miroslavou Stonišovou, která je
již 3 roky její „novou“ paní ředitelkou.
Paní ředitelko, naši čtenáři by velmi rádi blíže poznali člověka, který jim pomáhá ve výchově a vzdělávání jejich dětí
v předškolním věku. Prosím, povězte nám něco o sobě. Odkud jste k nám přišla, kde žijete, co Vaše rodina? Čemu se ráda věnujete
ve svém volném čase, pokud nějaký vyšetříte?
Narodila jsem se v Opavě a vlastně celý můj život jsem oslaví své 15. narozeniny. A mé koníčky? Ráda jezdím na kole,
v Opavě nebo velmi blízko ní žila a žiju stále. Než jsem na kolečkových bruslích, ráda plavu a čtu knihy. Jmenováním
vyhrála konkurz ve Stěbořicích, učila jsem 14 let v Mateřské do funkce ředitelky se můj život otočil o 180 stupňů a většinu
škole v Opavě na Mostní ulici. Mým velkým potěšením, radostí mého volného času během roku vyplňují pracovní záležitosti.
ale také starostí, je má rodina – dcera nedávno úspěšně složila O to více se ale vždycky těším na léto, na dovolenou, kdy si
maturitní zkoušku na Střední pedagogické škole v Krnově a syn mohu tyto aktivity dopřát a plně užít.
navštěvuje 8. třídu ZŠ T. G. Masaryka v Opavě a příští týden
Věnovat se nejmenším dětem naplno a s opravdovým zaujetím, to jistě není práce pro každého. Chce to nutnou dávku trpělivosti,
fantazie, pochopení pro jejich malé VELKÉ problémy, schopnost vcítit se do jejich způsobu uvažování. Táhlo Vás to k drobotině
už od dětství nebo jste do role učitelky a vychovatelky dozrála až později?
Jako dítě jsem toužila být televizní hlasatelkou. Strašně se květ, který tenkrát vedl pan dirigent Petr Škarohlíd. Se sborem
mi líbila tehdejší televizní hlasatelka Saskia Burešová, jak byla jsme zažívali úspěchy na soutěžích po celé České repubvždy krásně učesaná a nalíčená. Když jsem se pak ale ve svých lice, dokonce jsme zpívali v opeře Jakobín od A. Dvořáka ve
14 letech rozhodovala o svém budoucím povolání, neměla Slezském divadle v Opavě a to mě strašně bavilo. No, a protože
jsem žádnou představu o tom, co bych jednou v životě chtěla jsem celkem temperamentní a upovídaná, tak mi má třídní
dělat. Odmalička jsem ráda zpívala, hrála na zobcovou flétnu. učitelka ZŠ poradila studium na Střední pedagogické škole
Od 1. do 8. třídy ZŠ jsem navštěvovala pěvecký sbor Červený v Krnově – obor Učitelství pro MŠ, kterou jsem úspěšně v roce
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Mění se metody a formy práce s dětmi, moderní technologie
se nám dostává i do předškolního vzdělávání a co si budeme
nalhávat i děti jsou jiné. Když děti dříve se zatajeným dechem
sledovaly Krtečka nebo Teletubbies, tak dnes vyžadují daleko
akčnější pohádky, typu Želvy Ninja apod. Za svou 22 letou
praxi v MŠ (z toho 3 roky jako ředitelka) musím říct, že mě
toto povolání stále nabíjí, i když v posledních letech ve vedoucí
pozici je to spíše o administrativě a o práci s lidmi a to bývá
někdy unavující. Myslím si, že v povolání učitelky je důležité
umět si vytvořit zdravý odstup od této profese, umět odpočívat,
abychom brzy nevyhořeli. A to já umím. K načerpání nových
sil potřebuji relaxovat bez dětí, abych jim pak v dalším roce
byla schopna opět dávat maximum.

1992 zakončila maturitní zkouškou. Ve studiu jsem se našla.
Na praxích se mi líbilo, že správnou motivací dokážu děti
dovést tam, kam chci já. A tak je tomu v podstatě i dnes, i když
dnešní děti jsou úplně jiné, než ty před dvaceti lety. Studium
Pedagogické fakulty v Ostravě – obor Učitelství pro mateřské
školy, přišlo později. S tím, jak se vyvíjela společnost a jak se
začaly klást stále větší požadavky na vysokoškolské vzdělání
učitelek mateřských škol, tak i já jsem si v roce 2007 podala
přihlášku k dálkovému studiu na Pedagogickou fakultu
v Ostravě, kterou jsem po třech letech úspěšně zakončila obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Myslím
si, že se člověk jako pedagog stále musí učit novým věcem.

Co se Vám na Vaši práci líbí ze všeho nejvíce a naopak, co byste ráda změnila, pokud byste měla tu čarodějnou moc?
Jak už jsem se zmínila v minulé otázce, v posledních třech
letech je to spíše o administrativě, chvíli jsem ekonom a počítám
rozpočet školky, chvíli jsem kontrolor a kontroluji práci svých
podřízených a chvíli je ze mě paní učitelka, která se věnuje
dětem, jak nejlépe umí. Prostě manažer a pedagog v jednom.
Práce s dětmi mě uspokojuje, když vidím smysl a jejich pokroky.
Pracuji ve třídě malých dětí, 3-5 letých, a ty jsou úžasné.
Zrovna minulý týden jsme s nimi byli na výletě ve městě. Bylo
skvělé sledovat jejich rozzářené dětské tvářičky, když jedou
autobusem, když vidí fontánu ve městě anebo na nádraží vláček.
Ovšem jejich nejsilnějším zážitkem byla stejně sladká dobrota
- nanuk. A to je na tom to krásné, jejich bezprostřednost, na
nic si nehrají. Z manažerské pozice mě baví, když vidím, jak
se věci vyvíjejí kupředu. Když jsem přišla do Stěbořic v roce
2011, byly na zahradě mateřské školy staré, zrezavělé průlezky

absolutně nevhodné pro hry a sportovní vyžití dětí. A podívejte
se tam dnes! Za pouhé tři roky jsme díky ochotným tatínkům,
kteří přiložili ruku k dílu a díky vstřícnému zřizovateli, který
přidal nějakou tu korunku navíc do našeho rozpočtu, vybudovali krásnou zahradu pro děti s herními prvky z akátového
dřeva. Letos ještě dokončíme výměnu dlažby u vstupu do MŠ
a zase se posuneme o krok kupředu. A co bych ráda změnila?
Kdybych měla kouzelnou hůl, tak bych chtěla, aby zmizely
ze světa špatné lidské vlastnosti – jako je závist, pomluvy a
lež. Bohužel i s tím se ve své práci setkávám, a protože jsem
člověk pozitivně naladěný a mám ráda klid a pohodu, tak mě
to ničí a ubíjí. V práci to platí dvojnásob, protože právě tam
tráví člověk podstatnou část svého života. Ale práce s lidmi
je zajímavá, a právě negativní zkušenost je to, co nás v životě
obohacuje a dělá nás silnějšími.

Po svém příchodu do Stěbořic bylo Vaším největším počinem založení tzv. „Školičky pro maláčky“. Zkuste nám přiblížit trošku
více tuto Vaši myšlenku, která bude zajímat především rodiče současných batolat.
Hlavní myšlenkou „Školičky pro maláčky“ bylo, aby se děti do června, vždy 1x týdně 1 hodinu. Během té doby se paní
a jejich rodiče, ještě před samotným zápisem do MŠ, seznámili učitelka dětem věnuje, děti si zkoušejí různé výtvarné techniky,
s prostředím školky, měli možnost poznat výchovně-vzdělávací hrají si s hračkami, zpívají anebo cvičí. Ohlasy jsou veliké,
styl práce paní učitelky tak, aby jejich adaptace v září probíhala maminky hojně využívají tuto možnost, i když v letošním roce
co nejlépe. Školička probíhá po dobu tří měsíců – od dubna byla návštěvnost, z důvodu neštovic, malá.
V našem zpravodaji nás více méně pravidelně informujete o výjimečných akcích, pořádaných Mateřskou školou. V březnu
vítají Vaše děti své nové budoucí kamarády při Vítání nových občánku, v květnu potěší své maminky pečlivě připraveným
programem ke Dni matek, v prosinci obohatí svými vánočními výrobky a ozdobami Výstavku betlémů. A na oplátku připravujete
se všemi zaměstnanci školky pro své děti, které dorostly školním lavicím, rozloučení s mateřskou školou s bohatým programem.
Jaký byl ten letošní „poslední den“ dětí a rodičů v prostorách školky a školní zahrady? Ptám se proto, aby se měly ty právě o rok
mladší děti na co těšit a my společně s nimi.
Letošní rozloučení s předškoláky se odehrálo na školní slíbený poklad. Našly ho… Velkou truhlu plnou sladkostí.
zahradě v duchu pohádky „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Úvod K večeru se ještě tančilo, opékaly se párky, a když se trošku
je vždy v režii učitelek (vyberou téma), které v daném roce setmělo, byl odpálen ohňostroj. Nálada byla veselá a pohodová,
ve třídě učily a volná zábava, která potom následuje, je v režii počasí se nám vydařilo a myslím si, že všichni odcházeli domů
rodičů předškoláků. Paní učitelky ukázaly velkou šikovnost, spokojeni. Okénko, kterým můžete nahlédnout do naší práce,
vtip a fantazii výběrem písní a básní, které děti v úvodu jsou webové stránky mateřské školy – www.ms-steborice.cz,
předvedly. Poté následovalo pasování na školáky, děti obdržely které jsem po vstupu do funkce zřídila a které přinášejí
šerpy s nápisem „Předškolák 2014“ a dárečky v podobě nejen rodičům, ale také široké veřejnosti obraz o tom, co se
vzpomínkové fotoknihy, přání školákům a CD s fotografiemi v mateřské škole děje, jaké akce se chystají, co se nám povedlo
z akcí. Vyvrcholením tohoto svátečního aktu byl šampus, pizza a jakých soutěží jsme se zúčastnili. Součástí je samozřejmě
a sladké překvapení v podobě dortu, který upekly šikovné paní fotogalerie s fotografiemi z akcí školy.
kuchařky z naší školní jídelny, za což jim patří velké díky.
Odpoledne pokračovalo soutěžemi a v závěru děti hledaly
Dana Grosserová a Bc. Miroslava Stonišová
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TJ SOKOL STĚBOŘICE
Čas dovolených a prázdnin co nevidět nastane a také ve
sportovním klání se brzy uzavřou fotbalové výsledky!
Mistrovská utkání mužů v Okresním přeboru, zvláště na
jaře, byly jedna báseň! Už po podzimu 2013 jsme byli na 2.
místě se ziskem 24 bodů. Na jaře jsme přidali dalších 32 bodů
a bezpečně udrželi 2. místo v soutěži. Je pravdou, že na první
Žimrovice jsme ztratili 8 bodů, ale před třetím mužstvem Pustou Polomi "B" máme 9 bodů k dobru! Z 26 utkání sezony
2013-2014 jsme 18 zápasů vyhráli, 2 remizovali a 6 prohráli (z
toho 5 proher na podzim). Skóre rovněž vynikající a to 85:41
brankám (v počtu vstřelených branek jsme nejlepší v soutěži).
Nejvíc branek za celou sezonu vstřelil Michal Josefus s 22
brankami, Roman Kokošek na druhém místě s 16 brankami
a třetí byl Tomáš Král s 9 góly. Stále s napětím čekáme na
konečné postupy a sestupy z vyšších i nižších skupin a s nadějí
vzhlížíme, zda se nám podaří i z druhého místa Okresního
přeboru postoupit do Krajské soutěže 1.B třídy, kde jsme hráli
12 sezón. V loňském roce postoupily z Okresního přeboru tři
mužstva. Je možné konstatovat, že výkonost našeho mladého
mužstva se lepší rok od roku. Za tři léta působení v Okresním
přeboru jsme postupně byli v sezoně 2011-2012 na 8. místě,
2012-2013 na 4. místě a letošní zatím nejlepší sezona na 2.
místě. Takže se uvidí až po skončení všech soutěží.
Dorostenci se stále potýkají s nevyrovnanými výkony. I
když nám pomáhají kluci na hostování ze Zlatník, tak výsledky jsou sice na jaře lepší, ale celkově za celou sezonu to stačí
pouze na 9. místo Okresního přeboru dorostu. Přesto je nezatracujeme a doufáme, že po doplnění ze starších žáků budou
výsledky lepší.
Starší žáci jsou na tom lépe. 4. místo v přeboru 1 + 10 je
solidní, i když v loňském roce tuto soutěž vyhráli. Není každý
rok posvícení. Nejvíce branek vsítil, jak již tradičně, Pavel Fiedler a to přesně 33 gólů, Jan Kašík 16x skóroval a třetí je Vojta
Kramný z Jamnice.

Mini žáci letos jedou. Svou skupinu, starší přípravky 1 +
5 skup. C, vyhráli! Získali celkem 42 bodů, kdy z 16 utkání
14x vyhráli a jen 2x byl soupeř lepší. Skóre mají obdivuhodné,
125:43 brankám. Nejlepší střelci branek byli na 1. místě Válek
Dominik s 18 brankami, druhý Kašík Roman s 17 brankami
a třetí Kramný Franta s 16 góly. Další výborní střelci byli po
15 brankách Zavadil Nikola a Krajčík Samuel, 14 branek dal
Sochor Adam, 10 Válek David a 7 Ocasek Maxim. I další hráči
skórovali (5x Konečný Lukáš, 4x Konečný Viktor a po jedné
brance Šimon Matouš, Černý David a brankař Adam Beier).
Gratulujeme našim mini žákům pod vedením trenéru Jarka
Kramného a Karla Sochora k tomuto úspěchu.
Tenisté výborně připravili po zimním období 3 tenisové
kurty na nastávající sezónu. Do soutěže družstev jsme letos
přihlásili dvě družstva. Muži hrají skupinu nad 50 let a ženy svou
skupinu. Výsledky jsou střídavé. Rovněž se rozehrává přebor
tenisového oddílu v mužských čtyřhrách, kde je přihlášeno
9 párů. Dne 30. 8. 2014 bude tenisový oddíl slavit „40 let od
založení tenisového oddílu“! Chceme pozvat všechny bývalé
hráče, kteří nás v minulosti reprezentovali v soutěžích a vyznamenat zakládající členy.
SPV žen cvičí v tělocvičně ZŠ Stěbořice do konce školního
roku 2013-2014.
Badminton zakončil sezónu koncem dubna. V turnaji „O
Stěbořický košíček“, který probíhá přes celé zimní období
zvítězili Petr Platzek a Marie Solnická. Na závěr zhodnotili celou sezonu při přátelském posezení.
Vážení spoluobčané, do letních dnů, dovolených a prázdnin
Vám přeji mnoho slunce a pohody!
Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokol Stěbořice

Z obecního diáře:
• VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ narozených od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014, proběhne v neděli 28. 9. 2014 v KD Stěbořice.
Prosíme rodiče, aby na OÚ Stěbořice včas donesli podklady pro přihlášení dítěte do evidence obyvatel.
• MÍSTNÍ DENNÍ TÁBOR, 18. - 22. 8. 2014 ve Stěbořicích, pro děti 6-12 let, více informací na OÚ Stěbořice
• KOMPOSTÉR ZDARMA, v rámci projektu „Mikroregion Opavsko severozápad – biologicky rozložitelný odpad“, obec
Stěbořice zajistila pro své občany kompostéry o obsahu 900 litrů. Smlouvu o zápůjčce kompostéru si vyzvedněte
v pracovní době na Obecním úřadě ve Stěbořicích.
Kompostéry budou vydávány na základě předložené smlouvy každý pátek od 7:00 – 9:00 hodin a od 16:00 – 18:00 hod.
v obecním dvoře.
• ZÁMECKÁ SLAVNOST se uskuteční v sobotu 2. 8. 2014 v zámecké zahradě ve Stěbořicích - zve Obec Stěbořice
14:00 Zahájení
14:10 Pozdrav Pěveckého sboru Stěbořice
14:20 Představení soutěžních týmů
15:00 Start soutěže - vlastnoručně vyrobené čtyrkolky na
lidský pohon. Hodnotí se umělecký dojem a rychlost projetí
připravené dráhy

16:00 Vystoupení žen pod vedením paní Kramné
16:30 Cimbálovka
17:00 Vyhlášení vítězů (hlavni výhra čtyřkolka)
17:30 Cimbálovka
19:00 Tombola
20:30 Dj

• PŘEKONEJ RYBNÍK A BENÁTSKÁ NOC - 19. 7. 2014 Jamnice - zve SDH Jamnice
• HASIČSKÁ SOUTĚŽ A BENÁTSKÁ NOC - 26. 7. 2014 Březová - zve SDH Březová
• E-AUKCE, Obec Stěbořice ve spolupráci s firmou E-centre vyhlašuje druhé kolo přihlášení občanů a firem do e-aukce na
dodávku energií. Akce proběhne v průběhu října 2014. Podrobné info v podzimním zpravodaji.
• VYUŽITÍ ZÁMKU VE STĚBOŘICÍCH, vyzýváme občany všech místních částí obce Stěbořice k vyplnění anketního lístku
s návrhy možného využití budovy zámku ve Stěbořicích, který je součásti přílohy zpravodaje.
Vydal Obecní úřad Stěbořice
Vydání 02/2014
Sazba: Petr Šmalec
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