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Dne 20. 9. 2014, se ve spolupráci Obce Stěbořice, Farního úřadu ve Stěbořicích a Matice slezské
– odbor Stěbořice, uskutečnila u kostela ve Stěbořicích rok připravovaná akce, odhalení pamětní
desky páteru Ludvíku Ochranovi. Akce proběhla za účasti ministra kultury ČR Daniela Hermana,
generálního vikáře Ostravsko-opavské diecéze monsignora
Martina Davida, předsedy Matice slezské Vlastimila Kočvary,
zástupců obcí Krzanowice, Mszana a Branice z Polské republiky a mnoha dalších významných hostů. Akce byla zahájena
mší svatou v Kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích
a pokračovala vystoupením Chlapeckého a Pěveckého sboru
Stěbořice, přivítáním všech účastníků starostou obce Liborem
Volfem, zdravicemi hostů a samotným odhalením pamětní
desky. Pod taktovkou dirigenta Karla Kostery sbory v průběhu
akce zazpívaly Slezskou i státní hymnu a několik lidových písní a v závěru pamětní desku monsignor Martin David posvětil. Akce
se zúčastnily téměř dvě stovky osob nejen místních, ale i ze vzdáleného okolí. Po odhalení pamětní desky byli hosté pozváni na
slavnostní večeři, po které se v přísálí kulturního domu ve Stěbořicích uskutečnilo ještě krátké posezení s panem ministrem, který
trpělivě a zasvěceně odpovídal na zajímavé a někdy i nečekané otázky, směřující nejen do oblasti kultury.
Tato akce, přesahující svým významem dalekosáhle hranice obce, je svou důležitostí
a přímou účastí vládního činitele i mnoha dalších významných osobností současnosti,
vpravdě největší obecní historickou událostí posledních let.
Poděkování za účast i podporu tak patří především Ministru kultury ČR Danielu
Hermanovi, jeho ekonomickému náměstku René Schreierovi, monsignoru Martinu
Davidovi, členům Rady a Zastupitelstva obce Stěbořice, Matici slezské v Opavě
a jejímu předsedovi Vlastimilu Kočvarovi a zvláště také spoluorganizátorům, otci
Klementu Rečlovi, Romanu Falharovi, Pavlu Solnickému, Pavlu Wicherkovi a také
všem ostatním, kteří se na akci jakkoli podíleli.
Za obec Stěbořice Libor Volf

KDO BYL P. LUDVÍK OCHRANA (1814-1877)
Grudova, Lelk- místo souviselo s tím, že Ochranova
ova, Tomáškova, matka doprovázela svého muže, který
sloužil jako voják v rakouské armádě
Ochranova...
Názvy opavských v protinapoleonském tažení. S místem
ulic se kterými narození souvisela i volba jeho jména,
se aspoň někteří když byl pojmenován po francouzském
z Vás už setkali. národním patronovi sv. Ludvíkovi. Po
Ne každý ale ví, co mají tyto ulice jeho narození se s ním matka vrátila do
společného. Všechny byly totiž Opavy, kde ale záhy zemřela. V Opavě
pojmenovány po kněžích, kteří ve 2. Ochrana vystudoval gymnázium a poté
polovině 19. století působili a výrazným pokračoval ve studiu filosofie v Brně a
způsobem se zapsali do historie. Jedním teologie v Olomouci. Při studiu v Oloz nich byl i P. Ludvík Ochrana od jehož mouci byl získán pro myšlenku českého
narození uplynulo v letošním roce vlastenectví. Na kněze byl vysvěcen
200 let. Ludvík Ochrana se narodil v roce 1838 a jeho prvním působištěm
na jaře roku 1814 v Champagnole se stal Komárov u Opavy. Kromě své
v dnešní Francii. Poněkud překvapivé kněžské služby si jej majitelka Raduně,
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kněžna Blücherová vybrala jako učitele
svých synů, které učil náboženství a
češtinu. Už v Komárově Ochrana šířil
české knihy a pomoci přednášek se snažil
o povznesení hospodaření místních
zemědělců. Jeho žákem zde byl Jan
Ryba, který později během svého života
distribuoval mezi Čechy na Opavsku,
ale i na tehdy pruském Ratibořsku a
Hlubčicku více než 200 000 knih. V roce
1850 byl Ochrana přeložen do Stěbořic,
kde působil nejdříve jako administrátor
a od roku 1852 jako farář. Brzy po
svém příchodu se Ochrana pustil do
oprav kostela. Postupně byla opravena
střecha kostela, kostel byl omítnut, byla
zvětšena sakristie a přistavěna oratoř,

upraven hlavní vchod do kostela, opraven
interiér kostela a nakonec i zvýšena věž
kostela. Za jeho působení byly také
postaveny kaple ve Zlatnikách a v Jamnici.
Ve Stěbořicích se ale Ochrana nevěnoval
jen svým „kněžským povinnostem“, ale
dále rozvíjel svou vlasteneckou činnost.
Jeho zásluhou se Stěbořice staly centrem
českého života na Opavsku, jak na to ve
svých pamětech vzpomíná např. Vincenc
Prasek. Ochranovou zásluhou se ve
stěbořickém pivovaře konaly první české
kulturní besedy a akademie. Stěbořice
se také staly místem prvních českých
divadelních představení na Opavsku.
Podílel se také na vzniku prvních českých
novin ve Slezsku – Opavském besedníku

a Opavském týdeníku. V roce 1869 patřil
k organizátorům prvního českého tábora lidu ve Slezsku na Ostré Hůrce, kde
poprvé zazněl požadavek na zřízení
českých středních škol ve Slezsku. Ochrana patřil také k čelným propagátorům
záloženských družstev a především jeho
zásluhou byla ve Stěbořicích v roce
1870 založena druhá česká záložna ve
Slezsku. V letech 1876/1877 byl Ochrana
jedním ze spoluzakladatelů Matice
opavské, která měla za cíl šířit osvětu a
vzdělání mezi českým lidem ve Slezsku
za pomocí pořádání různých kulturních
akcí, vydáváním knih, podporováním
a zřizováním knihoven, pořádáním

a udržováním českých škol. V tehdejším
rakouském Slezsku totiž existovalo 13
německých středních škol, ale ani jedna
česká střední škola. Po vzniku Matice
opavské byl Ochrana pro své zásluhy
o český národní život ve Slezsku zvolen
jejím prvním předsedou. Na konci roku
1877 se ke slovu znovu přihlásily nemoci,
které jej trápily a omezovaly déle než
20 let. V samotném závěru roku 1877
(28. prosince) P. Ludvík Ochrana
zemřel a byl pochován na hřbitově ve
Stěbořicích.
Pavel Solnický

ORELSKÝ TÁBOR 2014 V HODOŇOVICÍCH

Orelský tábor se letos konal od 9. do 16. Srpna. V sobotu
9. jsme se všichni sešli na nádraží a vyrazili. Vlak nejel
až na místo, kde se měl tábor konat, proto jsme museli jít
kousek pěšky. Cestou do tábora nám vedoucí připravili
scénku, díky které jsme se konečně dozvěděli téma
letošního tábora - Židovství.
Po příchodu do objektu, kde jsme byli ubytováni, na nás
čekalo překvapení – velký bazén, ve kterém jsme se mohli
koupat a dokonce se v něm daly hrát i hry. Bohužel jsme
ho kvůli počasí mohli využít jen první dva dny. Dalším
překvapením pro nás bylo rozdělení do družstev. V areálu
tábora jsme měli najít lísteček se svým jménem a slovem
z biblického příběhu, podle kterého si kapitáni museli
seskupit členy svých týmů. Jakmile bylo jasné, kdo je s kým v družstvě, čekal nás velice důležitý úkol – vymyslet název a pokřik.
Večer každý z nás dostal hebrejské jméno, které jsme po dobu tábora mohli užívat.
Po celý týden jsme hráli spousty her, které bavily malé i velké účastníky tábora.
U některých soutěží se více běhalo, jiné byly spíše pro zábavu, takže i členové, kteří
nebyli zrovna sportovní typy, si hry užili. Večer co večer jsme si vyslechli biblický
příběh ze Starého zákona, který nám vedoucí přiblížili pomocí scénky. Poté následovalo vyhlášení soutěží, židovský tanec, který jsme se naučili a společná modlitba.
A pokud nám počasí přálo, což se stalo jen párkrát, tak jsme společně zpívali
u ohně. Ve středu jsme po příchodu z túry přivítali vzácnou návštěvu, na kterou se
všichni těšili. Přijel O. Klement, který pro nás venku sloužil mši svatou. Tímto mu
moc děkujeme, že si na nás udělal čas a prožil s námi alespoň pár společných chvil
z tábora.
V pátek odpoledne, poslední den tábora, proběhlo vyhlášení výsledků
celotáborové hry a na památku jsme se vyfotili po týmech a dostali kožené náramky
s našimi hebrejskými jmény.
Celý týden uběhl jako voda a než jsme se nadáli, byla tady sobota – den odjezdu.
Ráno jsme museli všechno uklidit a vrátit do původního stavu. Poté jsme šli na
vlak. Cestou někteří únavou usnuli, jiní
zpívali a užívali si posledních společných
táborových minut. Když jsme přijeli
do Opavy, naposledy jsme si zatančili
židovský tanec, který nás provázel celý
týden, zazpívali si a rozprchli se ke svým
rodičům.
Teď už nám nezbývá nic jiného, než se začít těšit na příští rok!
Tereza Fridrichová
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NAŠE ŠKOLA STÁLE VZKVÉTÁ
Ani jsme se nestačili rozkoukat a už
je tady další školní rok. Hlavní chodbu
školy nově zdobí mobilní zábradlí se
školním logem. Jeho mobilitu oceníme
především při školních vystoupeních,
kdy se nám podesta přemění ve vyvýšené
jeviště. Nové jsou také podlahy ve třech
třídách, které nahradily staré a prodřené
PVC. Ve školní družině se děti i paní
vychovatelky mohou radovat z nového
školního nábytku. Při malování jsme se
v letošním roce kromě chodeb, toalet a
tříd zaměřili především na tělocvičnu,

kde malířská firma seškrábala předchozí
malby, vše natřela „chytrou“ houbou a
krásně vymalovala. Tyto kroky, spolu
s časovým nastavením automatického
větrání, by měly zabezpečit hygienické
požadavky kladené na tělocvičnu.
V rozvoji naší školy nekončíme. Již
o podzimních prázdninách se začnou
postupně natírat dveře učeben, tříd a
kabinetů, prostory školy tím dostanou
zcela nový vzhled. Do všech tříd vyššího
stupně
instalujeme
dataprojektory
s projekčními plátny, ve třídách nižšího
stupně budou k dispozici interaktivní

CO DĚLAT VE VOLNÉM ČASE?

Tuto otázku si děti stěbořické školy klást nemusí. Vždyť
každoročně mohou ve škole navštěvovat spoustu různých
kroužků a nepovinných předmětů dle svého zájmu. Letos
otevíráme 22 druhů zájmových útvarů pro 38 žákovských
skupin. Uplatnění v nich najdou děti od 1. do 9. třídy.
Nabízíme kroužky z oblasti sportu – pohybové hry, turistiku,
fotbal, volejbal, florbal, aerobik, hip-hop. V oblasti umění je
to dramatická výchova, chlapecký sbor, sborový zpěv, hra na
flétnu, keramika, výtvarný kroužek. Vzdělávat se děti mohou
v přírodovědném kroužku, v semináři z matematiky a českého

tabule. Také učebna informatiky se bude
inovovat. Díky zapojení naší školy do
projektu Ostravské univerzity budeme
moci v učebně nově pracovat mimo jiné
také na dvanácti noteboocích.
V tomto školním roce začneme vybavovat třídy nižšího stupně školním
nábytkem. Ve všech třídách již máme
nové lavice a židle, nyní budou následovat skříně a police.
Všechny změny a úpravy si můžete
prohlédnout jak na třídních schůzkách,
tak především na Vánočních dílničkách
v pátek 12. prosince 2014, na které se již
nyní pilně připravujeme.
Mgr. Iveta Glacová

jazyka, v angličtině. Další rozvoj jim poskytne žákovská
knihovna, novinářský kroužek či vaření. Jak se starat o zvířátka
v praxi se děti učí v zookroužku. Na škole také nabízíme výuku
nepovinného předmětu náboženství.
Nabídka je opravdu velice pestrá. Někteří naši žáci
navštěvují pět i více nabízených aktivit.
Všechny tyto aktivity nabízíme pro naše žáky zdarma,
neboť nám záleží na tom, aby vaše děti žily životem pestrým
a bohatým.
Mgr. Iveta Glacová

TJ SOKOL STĚBOŘICE

vedení Jardy Solnického přebory oddílu ve čtyřhře
"Manželských a jinak spřízněných párů". Vítězi se stali Barča
Haasová spolu s Kamilem Janetzkým, gratulujeme.
Se začátkem školního roku začaly 2x v týdnu cvičit i naše
ženy.
Badmintonisté už netrpělivě očekávají začátek října,
kdy začnou až 10 hodin týdně hrát své soutěže. Uspořádali
„Karmašovou diskotéku“, kde bohužel přišlo málo zájemců.
Volejbalisté zorganizovali turnaj za účasti 6 družstev. Vzhledem ke špatnému počasí hráli v nové hale v Litultovicích!
Zvítězily Svobodné Heřmanice.
Tolik k současnému dění v Sokolu Stěbořice.

Zase nastal podzim a rozběhly se mistrovské zápasy našich
fotbalistů. Muži rozehráli OP na vysoké úrovni a v prvních
6 utkáních nepoznali hořkost porážky. Získali 14 bodů (za 4
vítězství a 2 remízy) a usadili se na 1. místě OP!
Dorostenci zaznamenali v této sezoně rozhodně zlepšení a
začali remízou v Litultovicích 4:4 (i když 2x vedli o dvě branky)
a v dalším zápase deklasovali Holasovice u nich doma 7:0, ale
tento výsledek se nakonec anuloval pro odstoupení Holasovic
ze soutěže. V současné době mají 8 bodů (za 2 vítězství,
2 remízy a jen 1 prohru). Pod vedením přísného trenéra p. Ivana
Richtera, který vzbudil naše mladíky, a ti zase tvoří výborný
kolektiv a při pomoci hráčů ze Sokola Zlatníky bojují i nad své
možnosti.
Starší žáci již tak dobře na tom nejsou. Po nevydařeném
startu v Kozmicích (prohra 3:9) mají zatím na svém kontě jen
dvě remízy z domácího hřiště. Se 2 body jsou zatím na 6. místě.
Doufejme, že pod vedením trenéra Romana Poly a vedoucího
mužstva Zdeňka Červeňáka ještě na podzim nějaké body
vybojují.
Mini žáci vévodí tabulce starší přípravky skup. C s 12 body
a to za 4 vítězství s fantastickým skórem 55:6 brankám. Pod
vedením trenéra Jardy Kramného a Karla Sochora hrají velmi
dobře.
Tenisté koncem srpna oslavili 40 let od založení oddílu.
Akce byla velmi dobře připravena všemi členy tenisového
oddílu, pod vedením předsedy oddílu Tondy Šeldra. Zároveň
bylo 8 zakládajících členů vyznamenáno. Probíhají i soutěže
družstev mužů i žen. Zvláště mužskému družstvu se daří a
mají na celkové vítězství ve své skupině. V létě se odehrály za

Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice
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MÍSTNÍ DENNÍ TÁBOR
Letos v srpnu se v naší
obci poprvé konal místní denní tábor pro
děti. Dvacet táborníků společně trávilo čas od rána do odpoledne. Celý týden se nesl
v duchu poznávání různých historických míst a budov Stěbořic. Nejprve děti přivítal
na svém zámku Bernard Bírek z Násile se svou ženou, provedl je zámkem, ukázal
mnoho zajímavých předmětů a vysvětlil,
k čemu dříve sloužily. Dále například děti
u pivovaru pomohly sládkovi přenášet
v dlaních vodu, prohlédly si okolí z kostelní
věže a vyzkoušely si jak krásný je pohled z koňského sedla. Během šípkované vzdaly hold památce padlých u pomníku na hřbitově, hledaly nejstarší dům v obci či došly
až na místo, kde dříve stála stará hasičárna…
a všechna navštívená místa si postupně zaznamenávaly do své mapy. Malí průzkumníci si
během týdne pořádně protáhli svá těla nejen
při sportovních soutěžích, ale také při pěší túře do Choltic ke mlýnu, kde jim mlynář
prozradil tajemství výroby mouky.
Věříme, že si děti z tábora odnesly nejen zážitky s kamarády, ale také mnoho
vědomostí o historii Stěbořic.
Anežka, Adél a Honza

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dohromady za 767 tisíc Kč. Současně také došlo ke kolaudaci
přísálí kulturního domu. V kulturním domě v Jamnici byly
provedeny opravy v celkové ceně 121 tis. K novému traktoru
byl zakoupen mulčovač a práce pokračovaly i na víceúčelovém
hřišti v Novém Dvoře, kde bylo nainvestováno celkem 531
tisíc. V srpnu obec připravila a realizovala tradiční zámeckou
slavnost v zámeckém parku ve Stěbořicích. S příchodem zimy
pak starostové měst a obcí demonstrovali v Praze za změnu
v rozpočtovém určení daní, která pak pro následující rok
přinesla pro naši obecní pokladnu cca 2,5 mil. navíc. Také
jsem demonstroval. Byla to cesta k možným dalším investicím
v obci, bez výsostné potřeby za každou cenu žádat o dotaci,
kterých v té době již silně ubylo, a současně se také ztížily
podmínky pro jejich dosažení. Celkové příjmy obce Stěbořice
v roce 2012 činily 13,718 mil. a výdaje 15,082 mil. Přebytek
výdajů byl čerpán z rezervy na účtu.
V roce 2013 se opět investovalo do výměny zastaralého vybavení školní kuchyně, a to výměnou pečící pánve v ceně 100
tis. O prázdninách pak byla za 70 tis. v některých učebnách
nově provedena vodoinstalace. V zahradě mateřské školy bylo
s dotací 171 tis. vybudováno nové dětské hřiště v celkové
hodnotě 245 tis a v kulturním domě ve Stěbořicích nově
vystavěn dvousložkový komín a zateplena a nově zakryta
střecha přísálí, dohromady za 413 tis. V hodnotě 83 tis. byly
provedeny opravy v šatnách TJ Sokol Stěbořice, nákladem 164
tis. provedeny nejnutnější opravy obecních komunikací a za
542 tis. provedena první etapa rekonstrukce chodníků u kostela
a obecního úřadu ve Stěbořicích. V areálu hasičů na Březové
došlo k výstavbě nového venkovního osvětlení a částečné
rekonstrukci elektroinstalace, a také k výměně oken a vstupních
dveří hasičské zbrojnice. Vše v celkové hodnotě 190 tisíc korun.
V Novém Dvoře byl pak instalován nový bezdrátový veřejný
rozhlas v hodnotě 100 tis. Kč s dotací Mikroregionu Opavsko
severozápad ve výši 40 tis a na přehradě v Novém Dvoře se
začátkem srpna uskutečnil čtvrtý ročník tradiční neckyády.
V Jamnici pak byla v částce 1,2 mil. provedena oprava
Kaple Sv. Anny a na podzim spuštěna rekonstrukce hasičské
zbrojnice s celkovou předpokládanou investicí 2,5 mil. Také
byla provedena rekonstrukce prodejny potravin v hodnotě

čtyři roky uplynuly jako voda a je zde konec volebního
období. Podařilo se v něm realizovat spoustu různých projektů,
bohužel najdou se i takové, jejichž realizace úspěšná nebyla.
Při této příležitosti mi dovolte, abych uplynulý čas zhodnotil
a v následujících řádcích uvedl výčet toho nejdůležitějšího.
V roce 2011 byly podél hráze stěbořických rybníků pokáceny nebezpečné topoly a od cvičného fotbalového hřiště až
k bývalému pivovaru zpevněn povrch chodníku na hrázi. Za
1,1 mil. byl zakoupen nový traktor s dotací 400 tis. a mobilní
stany za půl milionu s dotací 450 tis. Bylo zrekonstruováno
sociální zázemí v ZŠ a zakoupeny pozemky a provedena
první část výstavby víceúčelového hřiště v Novém Dvoře. Do
těchto dalších akcí bylo nainvestováno celkem 2.480.000,- Kč.
Současně také probíhala příprava projektové dokumentace na rekonstrukci požární zbrojnice v Jamnici a dětského
hřiště v Mateřské škole ve Stěbořicích. Dokončoval se nový
Územní plán obce a probíhaly Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálních územích Stěbořice a Nový Dvůr. Opět úspěšně
se na přehradě v Novém Dvoře konala neckyáda „Novodvorský
vodník“, proběhl druhý ročník „Tour de Stěbořice“ a ještě
v zimě „Maškarní ples na ledě“. Co se nepovedlo? Několikrát
jsme konzultovali návrhy firem specializujících se na výstavbu
kanalizací a čističek odpadních vod, avšak z důvodu nízkých dotací a potřeby mnoha desítek milionů nebyla realizace čističky
možná. Splašková kanalizace a ČOV byl můj nevyhlášený
volební plán, proto jsem zpočátku nechtěl realizovat v obci
Stěbořice ani opravy chodníků a komunikací, jelikož tyto
investice by pak byly z velké části ztraceny. Celkové příjmy
obce Stěbořice v roce 2011 činily 13,505 mil. a výdaje 13,243
mil.
V roce 2012 byl ve Stěbořicích dle požadavku rodičů
malých školáků zřízen nový přechod pro chodce s přístupovým
chodníkem. Za 100 tis. byl zakoupen nový kotel do školní
kuchyně a v celé budově základní školy vyměněna okna
a vstupní dveře v celkové hodnotě 2,7 milionu korun.
V kulturním domě ve Stěbořicích proběhlo zateplení stropu,
byla provedena přeložka vody a plynu, částečně rekonstruována elektroinstalace a provedeny mnohé další opravy, to vše
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usazeninami s neustálým nebezpečím ucpání stavidla, jen
posune v čase. V současnosti se zjišťuje toxicita usazenin a
možnost dotace na realizaci odbahnění, jež by se nákladově
mohlo vyšplhat až na 5 mil. Kč.
Vážení spoluobčané. O mnoha nutných i méně nutných
aktivitách obce bych určitě dokázal popsat ještě mnoho dalších
stránek. Jsou práce, které jsou viditelné a práce, které vidět
nejsou. A řekl bych, že těch „neviditelných“ je většina. Stovky
hodin studia různorodých textů a rozborů, příprav písemností,
tisíce e-mailů, desítky schůzek a stovky telefonátů. K tomu
školení, vedení zaměstnanců a zajištění všech jejich potřeb,
zajištění provozu všech technických zařízení obce, údržby
a opravy kanalizací, veřejného osvětlení, a vodovodního řadu,
řešení odpadového hospodářství, opravy a údržba všech nemovitostí i veškerého dalšího majetku, údržba zeleně v obcích,
hospodaření v lesích, zajištění všech potřeb občanů, udržování
kultury v obci, atd., atd. A to vše bez ohledu na svátky, či
soboty a neděle. Ano, je to podobné zatížení jako má majitel,
ředitel, či manažer větší firmy. Přesto je v tom zásadní rozdíl…
Někdy si říkám, že na jednoho člověka je zodpovědnost za
všechno výše uvedené velká, ba přímo mohutná. Na veškerou
legislativu a rozhodování samozřejmě nejsem sám, nicméně
odpovědnosti mě to stejně nezbavuje. Někdy, když jsem na
hranici svých psychických sil, říkám si, mám to zapotřebí?
Jsou přece i jiné možnosti, jak žít život pohodlněji a s daleko
menším každodenním stresem. Na druhou stranu však musím
říct, že práce pro obec mě baví. V práci pro lidi spatřuji své
životní sebeuplatnění a přesto, že někdy komunikace vázne,
snažím se ji vždy obnovovat. Jsme přece všichni jenom lidé.
Někdy nadšení a šťastní, někdy nedokonalí a někdy i chybující.
Ale pořád jsme všichni na stejné lodi.
Vážení spoluobčané, při příležitosti konce volebního
období Vám děkuji za podporu a spolupráci, které si velmi
vážím a členům obecní rady i zastupitelstva obce děkuji za
jejich práci a odpovědný přístup při řešení obecních záležitostí.

384 tis. a v celé obci zahájena výměna silničních obrub, jako
příprava na kompletní rekonstrukci krajských i obecních
komunikací. Konečně také byla dokončena projektová příprava
na kompletní opravu svršku komunikace mezi Březovou
a Novým Dvorem. Realizace opravy se však z důvodu cizího
vlastníka pozemku neuskutečnila. Celkové příjmy obce
Stěbořice v roce 2013 činily 16,421 mil. a výdaje 14,817 mil.
V letošním roce se v Jamnici pokračováno s rekonstrukci
hasičské zbrojnice a dokončena byla také výměna silničních
obrub v celkové částce 980 tis. Kč. V jarních měsících pak
byla ukončena časově velmi náročná administrace dotace
z Euroregionu Silesia na opravu kaple v Jamnici, jejíž zahájení
se datuje již do podzimu roku 2012. Z evropských fondů nám
tak na kapli přiteče dotace ve výši cca 820 tis. Kč. Z jara byli
osloveni projektanti a architekti a zadána tvorba prováděcích
studií a přípravných projektových prací na 3 akce současně:
Rekonstrukci zámecké zahrady a prostoru okolo kulturního
domu a před obecním úřadem, rekonstrukci parku u bývalého
kinosálu a tzv. „tělocviku“ a rekonstrukci vstupu na hřbitov vč.
parkovacích míst. Vše ve Stěbořicích. V Jamnici byla vystavěna
odstavná plocha na kontejnery a v současnosti probíhají další
práce spojené s rekonstrukcí hasičské zbrojnice. V Novém
Dvoře pak pokračují práce ve vznikajícím novém hasičském
areálu. V srpnu proběhl ve Stěbořicích již čtvrtý ročník tradiční
obecní akce „Zámecká slavnost“ a na přehradě v Novém Dvoře
bylo provizorně opraveno koryto bezpečnostního přepadu
hráze.
Dne 20. 9. 2014, byl z důvodu zjištění samovolného
poškození stavidla v hrázi přehrady v Novém Dvoře, proveden
nouzový výlov rybí osádky, přehrada kompletně vypuštěna a
sesbíráni chránění živočichové. V objemu cca 120 kg škeble
rybničná a cca 100 ks raka bahenního. Veškeré živočišstvo
včetně ryb bylo umístěno do náhradní lokality. V tuto chvíli
bude potřeba vyřešit dilema nutnosti odbahnění, či opětovného
napuštění vodou, které však problém obrovského zanesení

Libor Volf, starosta obce

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Na podzim roku 2013 vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy - Rozvojový program - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.
Na základě žádosti a vypracovaného projektu (pí. učitelkou
Bc. Hanou Palyzovou) s názvem „Brousek pro tvůj jazýček
aneb hrajeme si s řečí“ získaly MŠ Stěbořice a MŠ Jezdkovice
finanční dotaci v plné výši 50 000Kč na podporu logopedické
prevence.
Cílem tohoto projektu je zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogů v oblasti logopedické prevence. Dále věnovat
zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou komunikační
schopností a tím předcházet nesprávnému vývoji řeči a odkladu
školní docházky z důvodů špatné řečové úrovně dětí a v poslední
řadě zlepšení materiálních podmínek – doplnění pomůcek,
metodického materiálu a odborné i dětské literatury. Jedním z
dalších cílů bude získání rodičů pro aktivní spolupráci a také
navázání spolupráce s logopedem a speciálním pedagogem.
V současné době pracuje v našich mateřských školách
1 logopedická preventistka, která absolvovala kurz logopedické prevence v rámci projektu – „Logopedická prevence

u dětí a žáků v ČR“ s akreditací MŠMT. Hlavními důvody, proč
poskytujeme logopedickou prevenci dětem předškolního věku,
je stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí a zvýšené
procento odkladu školní docházky z důvodů jejich špatné
řečové úrovně. Logopedická prevence se v současné době
uskutečňuje v MŠ Stěbořice i MŠ Jezdkovice 1x týdně, formou
skupinových logopedických hrátek, které vede logopedická
preventistka a navazuje na odbornou logopedickou péči. Logopedická prevence je zaměřena především na děti s narušenou
komunikační schopností. Při činnostech se s dětmi zaměřujeme
na oblasti úzce související s rozvojem řeči - komunikační dovednosti, motorické schopnosti mluvidel, správnou výslovnost,
zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové
schopnosti. Součástí výchovně vzdělávací práce pedagogů jsou
každodenní činnosti, do kterých zapojujeme všechny děti v MŠ
– dechová cvičení, gymnastika mluvidel, hry na procvičení
jemné motoriky a grafomotorická cvičení. Ve školním roce
2013/2014 je logopedická prevence zapracována do ŠVP.
Celý projekt je k nahlédnutí v MŠ.
Bc. Miroslava Stonišová, ředitelka MŠ
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OBNOVILI JSME DOŽÍNKY VE STĚBOŘICÍCH

Září je obdobím, kdy na polích vrcholí sklizeň úrody a kdy se sčítá úroda
nejen velkých zemědělských družstev, ale také menších soukromých zemědělců
a zahrádkářů. Dříve i v naší obci bývalo zvykem, že se po sklizni za úrodu
děkovalo. Proto jsme po mnoha letech tyto slavnosti obnovili.
Dožínkové slavnosti probíhaly druhý zářijový víkend. V sobotu se celý
program odehrával v prostranství místního kostela, kde probíhala výstava
zemědělských strojů, a také byla možnost shlédnout prezentaci o historii
zemědělství. Pro ty nejmenší účastníky byly připraveny hry, mohli si vyrobit
květináček a zvoneček dle vlastní fantazie, a někteří si dokonce vyzkoušeli
i jízdu na koni. Nicméně soutěživého ducha neztráceli ani dospělí v soutěži
o největšího dožínkového jedlíka v pojídání brambor. Během odpoledního
programu přihlášení soutěžící přinášeli čerstvě upečené dožínkové koláče na
výstavu, kdy byly následující den ohodnoceny a vlastník nejlepšího dožínkového
koláče se tak mohl těšit z pěkné výhry.
Nedělní program započal u VOD Stěbořice. Na tomto místě se za doprovodu
dechové kapely shromáždila nazdobená vozidla a účastníci průvodu, kde byl
rovněž předán dožínkový věnec, který byl nesen v čele slavnostního průvodu.
Dožínkový průvod dorazil
k místnímu kostelu, ve kterém
byla následně sloužena děkovná
mše svatá za úrodu. Po mši
svaté dále pokračovaly slavnosti na prostranství kolem kostela.
K poslechu a tanci hrála cimbálová muzika z Olomouce Záletníci. Proběhlo
vyhlášení soutěže o nejlepší dožínkový koláč a jako předchozí den, tak i v neděli,
se uskutečnila soutěž o největšího jedlíka. Opět byla možnost zhlédnout výstavu
zemědělských strojů a prezentaci o historii zemědělství. Po celou dobu akce bylo
připraveno bohaté občerstvení.
Celé dožínkové slavnosti byly podpořeny Nadací O2 Think Big, která dává možnost mladým lidem získat finanční podporu
k uskutečnění svého nápadu. Naším nápadem byly Dožínkové slavnosti a pro uskutečnění našeho nápadu jsme získali 36 000,-.
Za tyto peníze jsme nakoupili odměny pro soutěžící, dobrovolníky a také různé vybavení pro farnost.
Věříme, že se nám ve Stěbořicích podaří udržet tuto tradici a rok od roku stále vylepšovat.
Jan Štencel, Václav Štukavec, Jiří Klimeš

VÝSLEDEK ANKETY K VYUŽITÍ ZÁMKU VE STĚBOŘICÍCH
V jarním zpravodaji byli občané obce vyzváni k účasti v anketě o využití zámku ve Stěbořicích. Na OÚ se sešlo celkem
48 vyplněných anketních lístků. Z výsledků ankety vyplývá jednoznačný zájem zúčastněných respondentů o využití zámku ve
Stěbořicích pro potřeby stárnoucí populace, případně pro potřeby mladších zájemců o úsporné bydlení. Ze všech lístků byl na
zasedání Zastupitelstva obce Stěbořice dne 16. 9. 2014 vylosován výherce, kterým se stala Zdeňka Vaňková ze Stěbořic. Výherci
byla předána věcná cena, dárkové pouzdro se znakem obce a značkovým vínem. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme
výherci.

Využití zámku ve Stěbořicích
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DALŠÍ KRÁSNÉ VÝSLEDKY NAŠICH NEJMENŠÍCH FOTBALISTŮ
Dovolte, abych opět upozornil na dvě krásné sportovní akce našich
fotbalových benjamínku.
Konaly se na samotném začátku prázdnin a to v Horním Benešově a
Oticích. Poté, co jsme uzavřeli soutěžní ročník v okresní soutěži Opavy
vítězstvím, dostali jsme chuť zakusit konkurenční týmy z daleko vyšších
soutěží a větších měst. Určitě stojí za zmínku, že turnaje v Horním
Benešově se zúčastnila města, jako
jsou Bruntál, Výškov, Brno, Horní
Benešov. Měli jsme tušení, že na
tomto turnaji asi budeme dostávat
výprasky, ale opak byl pravdou. Se
všemi jsme sehráli vyrovnanou partii
a nakonec jsme brali čtvrté místo.
Především chci vyzdvihnout výborný kolektivní výkon završený odnesením individuální
ceny za nejlepšího brankáře, kterým se stal Adam Baier.
Vše se důkladně oslavilo a zhodnotilo na ukončení sezóny v tom samém dni! :-)
Na Otickém turnaji jsem nebyl osobně přítomen, vše koučoval asistent trenéra Karel
Sochor a neměl k dispozici kompletní kádr, jelikož se někteří kluci rozjeli na tábory a dovolenou, ale ani tady nehráli, jak se říká lidově „druhé housle“.
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 8. mužstev. Naši fotbalisté neprohráli v oficiálním čase ani jednou, jen v boji o nejlepší čtyři mužstva, kdy v základním čase remizovali,
prohráli na penalty a tak byli odsouzeni k bojům o třetí a čtvrté místo.
Zde si poradili s týmem Slavkova "A" v poměru 3:1, tudíž brali na konci
turnaje krásné třetí místo.
Důležitý poznatek byl, že i s velkou absencí, byli veškeré střelené
branky rovnoměrně rozděleny mezi všechny kluky, pouze Františku
Kramnému chybělo střelit o jednu branku více, aby byl vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje.
Závěrem mi dovolte, abych se rozloučil s mini žaky ročníku 2003,
kteří nám odcházejí do žákovského týmu, Adamem Baierem, Samuelem
Krajčírem, Dominikem Válkem, Romanem Kašíkem, Martinem Dzimbaníkem a Matoušem Šimonem.
Děkuji jim za vzornou a příkladnou reprezentaci naší obce v celém období mladší přípravky a přeji jim, aby podávali stejně
dobré výkony i v žákovském mužstvu.
S přáním dalších krásných dnů autor článku a trenér mini žáků Jarek Kramný.
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
neváhali a zkontaktovali trenéry, rádi rozšíříme své řady, trénujeme každou středu v 17.00 hodin. Věřte, že fotbal v televizi nebo
na počítači neudělá takovou radost, jako krásná nahrávka na sestřihnutém „pažitu“. :-)
Tel. kontakt:
Trenér mini žáků
-p. Kramný
777 922 453
Trenér žáků		
-p. Šimon
728 103 361
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E-AUKCE NA DODÁVKU PLYNU A ELEKTŘINY PRO OBČANY A FIRMY

Obec Stěbořice i v letošním roce připravila pro své občany možnost snížit náklady domácností a firem
osvědčenou metodou a to elektronickou aukcí eCENTRE. V loňském roce, kdy se konaly celkem dvě sběrová
kola podkladů a přihlášek do e-aukce, se celkem přihlásilo 32 odběrných míst elektřiny a plynu, kdy všichni
dohromady ušetřili 216.548,- Kč. Rovněž obec Stěbořice využila bezplatné služby elektronické aukce eCENTRE
a přihlásila do ní svá odběrová místa. Celkem tak ušetřila 109.000,- Kč. Tyto prostředky tak zůstávají v rozpočtu
obce pro další užití. I v letošním roce se obec Stěbořice rozhodla poskytnout dalším rodinám možnost snížit
náklady na elektřinu a zemní plyn. Zájemci se mohou do e-aukce přihlásit v prostorách Obecního úřadu ve dnech
8. 10. 2014 a 15. 10. 2014 od 17:00 do 19:00hod. Potřebnými doklady jsou: kopie stávající smlouvy s dodavateli elektřiny a plynu vč. všech dodatků, pokud byly sepsány a kopie poslední roční faktury, kterou máte
k dispozici. Přihlášky do e-aukce s vámi sepíší pracovníci aukční společnosti eCENTRE a rovněž zodpoví Vaše
dotazy. Chcete-li se informovat na e-aukci již dříve, p. Skalický ze společnosti eCENTRE Vám rád poskytne
informace na tel. čísle 775 734 203 nebo 773 486 772. Věříme, že vám takto pomůžeme snížit výdaje v domácnostech a přispějeme k optimalizaci vašich nákladů.

DRUHÝ KOMPOSTÉR ZDARMA

V rámci projektu „Mikroregion Opavsko severozápad –
biologicky rozložitelný odpad“, obec Stěbořice zajistila pro
své občany kompostéry o obsahu 900 litrů. Kompostérů bylo
vydáno již 250 ks. Druhý kompostér lze poskytnout samostatné rodině, bydlící v samostatné bytové jednotce rodinného

domu s číslem popisným, na které byl již kompostér vydán.
Smlouvu o zápůjčce kompostéru si vyzvedněte v pracovní
době na Obecním úřadě ve Stěbořicích. Kompostéry budou vydávány na základě předložené smlouvy každý pátek 7:00 –9:00
a 16:00 – 18:00 hodin v obecním dvoře ve Stěbořicích.

Z obecního diáře:
18. - 19. 10. 2014
2. 11. 2014 v 14:30
22. 11. 2014		
29. - 30. 11. 2014
31. 11. - 31. 12. 2014
6. 12. 2014		
12. 12. 2014		
25. 12. 2014		
25. 12. 2014		

-

Vyřeš/ž si svou dýni, Arboretum Nový Dvůr
Pobožnost za všechny zemřelé, hřbitov Stěbořice
Country Širák, KD Stěbořice
Výstava Betlémů, KD Stěbořice
Advent v Arboretu, Arboretum Nový Dvůr
Mikulášská diskotéka, KD Stěbořice
Vánoční kouzlení, ZŠ Stěbořice
Živý betlém, kostel p. Marie ve Stěbořicích
Štěpánská diskotéka, KD Stěbořice

Kontejnery na komunální odpad budou instalovány v obcích v období od 17. do 26. 10. 2014 na obvyklých místech.
Knihy zdarma k volnému odběru jsou k dispozici před knihovnou na OÚ ve Stěbořicích.

Vydal Obecní úřad Stěbořice
Vydání 03/2014
Sazba: Petr Šmalec
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