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Vážení spoluobčané,

Plány pro volební období 2014 - 2018

poprvé Vás oslovuji jakožto starosta obce. Je to pro mě stále
ještě nová situace, na kterou si postupně zvykám. Vnímám ji jako
pozici hospodáře, který má spravovat naše vesnice, jak nejlépe
dokáže, a to ve spolupráci s radou, zastupitelstvem a občany.
Výsledky tohoto snažení budete moci průběžně posuzovat sami.
Ale i když je starosta nejviditelnějším členem zastupitelstva, není
to jen o něm. Na vývoji obce by se měla podílet nejen rada, ale
i celé zastupitelstvo. A zapojit se mohou v rámci svých možností
i občané. Proto se nebojte přijít za mnou nebo kterýmkoli zastupitelem a navrhovat, ptát se, případně nabídnout své služby.
Budeme se snažit v rámci možností využívat naše živnostníky
a naše lidi. Ale jsme zde omezeni různými zákony a předpisy,
a proto to vždy nejde.
Také bych vás chtěl pozvat na schůze obecního zastupitelstva,
kde uslyšíte aktuální zprávy o situaci v obci a můžete se sami zeptat
na to, co vás zajímá. Určitě je to mnohem lepší než dopřávat sluchu
různým zaručeným zprávám, které kolují našimi „dědinami“.
Kolikrát jsou to překroucené nebo úplně vymyšlené informace,
které jen zbytečně dělají mezi námi zlou krev.
Chtěl bych Vám všem popřát, abyste letošní svátky strávili
s lidmi, které máte rádi, aby to bylo s co nejmenším stresem a
proběhlo to v klidném a pokojném duchu. Já osobně se už těším na
tradiční Živý betlém a jsem zvědav, v jakých kulisách se tentokrát
odehraje. Také se těším, že tam potkám spoustu známých a milých
lidí.
A rovněž vám všem přeji, aby následující rok byl pro každého
z vás úspěšný, aby se vám dařilo, vyhýbaly se vám nemoci a úrazy
a aby naše vesnice vzkvétaly.
Roman Falhar

Co plánujeme dělat v tomto volebním období? Problémů je
vícero a není možné je vyřešit za jediné volební období. A dělat
je pouze z prostředků obce, případně z bankovních půjček by
bylo nehospodárné. Alespoň v době, kdy je ještě stále možno
čerpat evropské dotace. V letošním roce bude vyhlášeno nové
programové období 2014 - 2020. Možnosti čerpání jsou ale
mnohem omezenější. Nebude např. možno čerpat na opravy
kulturních památek, na turistické cíle apod. Vše se ale teprve
dolaďuje a ministerstva čekají na odpověď z Bruselu.
Nastíním několik věcí, které naše „dědiny“ trápí. Berte to jako
vyjmenování podstatných i méně podstatných problémů, které se
budou muset řešit, zkusíme to alespoň u některých z nich.
A pokud chceme využívat jiné zdroje financování, nemůžeme
si bohužel sami stanovit, co má pro nás prioritu a co počká.
Musíme se přizpůsobovat vyhlášeným dotačním programům. Pak
se může stát, že např. namísto opravy cesty kolem obecního úřadu
uděláme cyklostezku v Jamnici apod.
Pokračování článku na str. 5

DOPIS JEŽÍŠKOVI

Milý Ježíšku,
píšu Ti dopis s přáním, ale vlastně nevím, co bych si měla letos
přát k Vánocům pod stromeček.
Ve všech pokojíčcích na celé škole mám krásné podlahy, nový
nábytek, skvělé židličky i stoly. Oblečení si ukládám do krásných
barevných skříněk.
Všichni kamarádi si přejí elektroniku. Ale já už mám v každém
pokoji interaktivní tabuli nebo dataprojektor a na narozeniny mám
slíbené nové notebooky. Ani nemůžu říct, kolik už mám hraček,
her, vzdělávacích programů a dokonce ve sklepě i celou posilovnu.
„Naši“ se dobře starají o dům. Máme nová okna, střechu,
toalety a prý i elektřinu?! A na Vánoce je celá naše školička
vyzdobená, zářivá a voňavá.
Co je ale nejlepší, že se vůbec nenudím. Každý den mám nějaké
vyžití. Učím se, cvičím, vzdělávám se, tančím, beseduji, zpívám,
poslouchám, ochotničím, sportuji, hraji si, modeluji, pomáhám,
maluji a tvořím.
Pořád mám kolem sebe spoustu kamarádů, spolužáků. Jsou
zde dospělí – učitelé a vychovatelé, kteří mi se vším poradí či
pomohou.
Vím, že se všichni lidé nemají tak dobře jako já. Budu si tedy
přát, aby všechny děti mohly také chodit na tak skvělou školu, jako
je ta má.
Děkuji.
Žákyně ZŠ Stěbořice

Pozvánka
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Nová kniha o Stěbořicích

Nestává se příliš často, aby se archeologická lokalita dočkala
vlastní knižní publikace. Knižní monografie jsou většinou
věnovány nejvýznamnějším archeologickým nalezištím. Od
začátku roku 2014 se k nim přiřadily i „vykopávky“ ve Stěbořicích.
Knihu „Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích“ vydal
Archeologický
ústav
AV ČR v Brně a jejími
hlavními autory jsou
ředitel archeologického
ústavu
doc.
PhDr.
Pavel Kouřil, CSc. a
dlouholetá archeoložka
Slezského
zemského
muzea PhDr. et PhDr.
Markéta
Tymonová,
PhD. Kniha v úvodu
shrnuje archeologické
nálezy na území katastru
obce. Hlavní část je pak
věnována podrobnému
odbornému popisu archeologických nálezů.
Podrobnému průzkumu
byly podrobeny také
kosterní pozůstatky a na jejich základě byl dokonce rekonstruován
pravděpodobný vzhled tehdejších obyvatel. Výzkum, který
vydání knihy předcházel, datoval existenci pohřebiště přibližně
do let 870/875-900/905. Nevyřešenou otázkou stále zůstává místo
osídlení, ke kterému pohřebiště přináleží. Proto i kniha jen
shrnuje různé hypotézy o možnosti jeho umístění. Přesto však
úspěšně mapuje a dá se říci, že i vyčerpávajícím způsobem shrnuje
více než stoletou historii „stěbořických vykopávek“. (První zpráva
o nálezech byla publikována v roce 1896.)
Přestože samotná kniha je určena spíše odborníkům, věřím, že
přispěje k lepší informovanosti (nejen) obyvatel Stěbořic o významu
a hodnotě „vykopávek“. Z iniciativy OÚ Stěbořice byly zakoupeny dvě knihy a jsou k nahlédnutí v místní knihovně.
Pavel Solnický

„Už jsme ji našli!“

Viděli jste v poslední době děti nebo celou rodinu, jak něco
hledají v křoví u zastávky nebo u kapličky na Březové? Ne, nic
neztratily. Většinou toto hledání končí zvoláním: „Už jsme ji
našly!“ nebo „máme kešku!“ Mladí z farnosti s místním farářem
o. Klementem připravili pro děti celoroční dětskou hru - letos
s názvem „Putování na cestě s Ježíšem“. Děti putují po farnosti,
okolních vesnicích a hledají kešky – krabičky s obrázkem, které
jsou ukryté podle souřadnic na mapě. Místo se vždy dozví na
dětské mši svaté. Děti ještě čekají velká dobrodružství.
Během adventu si nejen děti mohou dvakrát do týdne přivstat
na rorátní mši svatou s lampičkami. V sobotu je navíc čeká
pohádka se snídaní.
V naší farnosti se pravidelně scházejí společenství: malé děti
ve spolčinku, děvčata ve schole, ministranti, mužské společenství
a také škola Ježíšova pro dospělé a seniory.
Začátkem května pořádala farnost ve spolupráci s Jednotou
Orel Stěbořice 1. ročník Memoriálu otce Jožky. Účastnilo se přes
200 běžců od profesionálů až po maminky s kočárkem. Slunný
den pokračoval slavnostním otevřením prostranství u kostela. Po
mši svaté, kde hlavním celebrantem byl generální vikář Mons.
Martin David, byl osazen nový kříž otce Josefa Motyky a
požehnána nová socha Panny Marie. Na závěr dne byla přichystána
zahradní slavnost. Rekonstrukce prostranství se podařila také
zásluhou mnoha brigádníků, kterým patří velké díky!
Pamatuje si někdo z Vás dožínky před několika desítkami let
u nás ve Stěbořicích? Většina nejspíš ne. Ministranti Honza Štencel
a Vašek Štukavec se odhodlali s využitím projektu Nadace O2 –
ThinkBig uspořádat Dožínkové slavnosti. (Předchozím projektem byla Noční křížová
cesta). Cílem bylo obnovit
tradici a poděkovat Bohu
za úrodu a zemědělcům
za celoroční práci. Na
programu byla výstava
zemědělských
strojů,
prezentace o zemědělství
v minulosti, soutěže pro
děti i dospělé atd. Zajímavým bodem byl nedělní
průvod
od
místního
zemědělského družstva.
Do průvodu v čele
s dožínkovým věncem se
zapojily nazdobené traktory, frézy, povozy včetně
malých traktůrků a vozíků s dětmi. Mší svatou jsme poděkovali za
letošní úrodu a poté následovala zahradní slavnost s vyhlášením
soutěže Dožínkový koláč. K poslechu hrála cimbálová muzika.
Koncem září byla za přítomnosti významných hostů slavnostně
odhalena pamětní deska P. Ludvíka Ochrany. Deska byla umístěna
na čelní zeď fary.
V prosinci byla uspořádána tradiční Mikulášská nadílka
s divadlem a rozsvěcením vánočního stromu.
A na co se můžeme těšit v závěru roku? Ano, i o letošním
1. svátku vánočním proběhne Živý Betlém. Tentokrát bude
ztvárněn netradiční úsek z doby narození Ježíše Krista. Farnost
Stěbořice a Jednota Orel Stěbořice Vás tímto srdečně zve na
zhlédnutí tohoto příběhu.
Pavlína Štukavcová

Pár slov o starostovi

Rád bych se Vám blíže představil, neboť většina z vás mě sice
od vidění zná, ale málokdo ví o mně něco bližšího. Domnívám se,
že občané mají právo vědět o starostovi víc než jen jeho jméno.
Narodil jsem se v roce 1978 a mateřskou školku i základní školu
jsem navštěvoval ve Stěbořicích. Poté jsem studoval strojní
průmyslovku v Opavě a po maturitě odešel na základní vojenskou
službu do Přerova. Poté jsem pracoval několik let na montážní
dílně v Armaturách KLAD v Opavě. Ale jelikož jsem chtěl zkusit
něco jiného, odešel jsem do Německa, kde jsem dělal au-pair a
zdokonaloval se v jazyce. Pak jsem přesídlil do Prahy, kde jsem
vystudoval vyšší odbornou školu (obor management cestovního
ruchu), proto ten titul za jménem – DiS. V Praze jsem pracoval ve
firmě pořádající veletrhy a poté jsem přešel do společnosti, která
vytváří počítačové programy, vydává časopis a pořádá konference,
to vše pro obce a města. Zde jsem měl možnost navázat kontakty
s mnoha zajímavými lidmi, ať už z oblasti soukromých firem či
státních institucí, které jsou důležité pro komunální sféru. Domluvím se německy, polsky a trochu anglicky. Jsem ženatý, má žena
pochází z Vysočiny, z Telče, máme tři děti. Byl jsem kdysi členem
Sokola i Orla, aktuálně patřím jen do Matice slezské a mezi místní
včelaře.
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beze zbraně a nesmí lovit. Je to právě Štědrý den a Velký pátek
o Velikonocích. Pravým opakem je svátek sv. Štěpána, kdy
naopak myslivci tradičně vyrážejí do honitby na společné hony,
ale spíš než o lov mají potřebu se potkat se svými kolegy a projít
se společně zimní přírodou. Na Silvestra myslivec vzpomene na
uplynulý rok, znovu si zopakuje své zajímavé zážitky z přírody,
nad trofejemi vzpomene na úspěšné, ale i neúspěšné lovecké
výpravy.
Během volných prosincových dnů nezapomeňte vzít děti na
procházku do lesa, chovejte se tiše, zkuste pomocí knížky, nebo
pomocí nového tabletu přečíst stopy ve sněhu (v horším případě
v blátě) a určit, kdo je tam zanechal. Můžete vzít zvěři něco do
krmelce, i když vám nepoděkuje osobně, tak věřte, že je za to ráda.
Pokud máte, tak si určitě vezměte dalekohled a pozorujte zvěř
z větší dálky, zbytečně ji nerušte, ona má v prosinci dost starostí
sama se sebou.
Příjemné prožití vánočních svátků, pohodové volné dny a
veselého Silvestra Vám přejí myslivci ze spolku Soseň Stěbořice.
Hezké prosincové dny, za MS Soseň
Ing. Tomáš Ryž
P.S. Nezapomeňte na ptactvo, taky má v zimně hodně starostí co
sehnat k snědku.

Myslivecké sdružení Soseň
Stěbořice

V prosinci vnímáme převahu noci nad dnem nejvíce. Chybí
sluneční svit, který nejen lidem, ale i zvěři dává tepelnou energii.
Pokud napadne větší vrstva sněhu, tak všechno živé v honitbě
začne čerpat ze svých zásob, které má v podobě tuku ve svém těle.
Myslivci se snaží zvěři přilepšit a do krmelců dávají ječmen, dobré
seno (nejlépe vojtěškové), sůl, řepu, kukuřici a jiné pochoutky pro
zvěř. Tradičně se do krmelců dávají kaštany, ty však může konzumovat pouze větší zvěř, která je umí rozkousat. Letos nebyla velká
úroda žaludů a tak divočáci hledají poslední zbytky pod duby.
V zimních měsících je proto nejvíce nutné dodržovat klid v honitbě
a zbytečně nerušit srnčí zvěř, která si pro svůj odpočinek vybírá
otevřená pole, kde má dokonalý přehled o dění v okolí. Většinou
jsou to taková místa, kde ani běžně člověk nechodí. V noci pak
srnčí přichází ke krmelcům, kde bere potravu.
S Vánocemi a koncem roku jsou spjaty také některé myslivecké zvyky. Na Štědrý den dopoledne myslivci přinášejí
zvěři do krmelců potravu a, jak se říká, něco na přilepšenou.
V kalendářním roce jsou dva dny, kdy myslivec jde do revíru

Prezentace Obce Stěbořice i za
hranicemi státu…

Závěr roku patří již tradičně hodnocení či rekapitulaci.
Pěvecký sbor Stěbořice ani letos nezahálel. Druhá lednová neděle
patřila koncertu Rozloučení s vánočním časem, kde letos zazněla
premiérově ve Stěbořicích mše Karla Ditterse z Dittersdorfu.
Společně také se stěbořickou scholou, zpěváky z Chrámového
sboru Opava a také s chlapeckým sborem ZŠ Stěbořice jsme toto
nedělní odpoledne vytvořili ozvěnu Vánoc, jak okomentoval
P. Klement Rečlo.
Na jaře jsme zpívali u příležitosti otevření vernisáže, instalované v Památníku P. Bezruče v Opavě a také v Arboretu, Nový
Dvůr v rámci oslav 200 let muzejnictví v ČR.
Následně jsme všechny síly (především své hlasivky a čas)
napnuli k přípravě vystoupení ve Švýcarsku. Je to nádherná
země! Měli jsme tu čest zazpívat na mnoha místech a zpěvem šířit
dobré jméno naší obce Stěbořice a naší rodné vlasti. Můžeme tato
místa jmenovat – vesnice Zillis, horský kostelíček sv. Mauricia
v Campo Blenio, pohoří s vrcholem Pilatus Kulm (zde jsme
s lidovou písničkou „Paní mámo“ sklidili obrovský aplaus
zejména od východních turistů). Nemyslím, že by nám rozuměli,
ale hudba je přeci jazykem mezinárodním. Dále jsme vystupovali
v katedrále San Lorenzo ve městě Lugano a na poutním místě Madonna del Sasso ve městě Locarno. Největší a hlavní vystoupení
bylo určeno pro koncert v obci Ghirone. Kostelík byl plný, lidé
při potlesku stáli… Až takový úspěch jsme skutečně nečekali.

“Kdo zpívá, dvakrát se modlí“ (Svatý Augustin)

Při odjezdu jsme dostali nabídku opětovné návštěvy s příslibem
uspořádání koncertu v Miláně.
V březnu příštího roku bychom chtěli jedno sobotní odpoledne
věnovat Vzpomínce na Švýcarsko, kde jsou již nyní zváni nejen všichni účastníci
koncertního zájezdu,
ale také příznivci
sborového zpěvu z řad
našich spoluobčanů.
Ani
chlapecký
sbor nezahálí. Vždyť
jen nyní v prosinci
absolvoval
několik
předvánočních
vystoupení – 10. 12. si chlapci zazpívali jako již tradičně u vánočního
stromu na náměstí v Opavě – Česko zpívá koledy, 13. 12. v Úvalně
a 16. 12. v opavském Marianu – Hudba bez hranic.
Zpíváme pro radost naši a našich posluchačů. Zpěvem si
nevyděláváme, ba naopak s pořádáním koncertů či společných
vystoupení s muzikanty a hudebníky na mších máme mnohdy
nemalé výdaje (orchestr, sólisté, doprava…), které vstupné nepokryje. Proto velice děkujeme Obecnímu úřadu Stěbořice a všem
našim sponzorům za jejich podporu.
Zveme Vás na vánoční koncert 26. 12. 2014 v 15:00 hod.
v kostele Sv. Ducha v Opavě, kde účinkují: Chlapecký sbor ZŠ
Stěbořice, Chrámový sbor Opava, Pěvecký sbor Stěbořice. Zazní
Česká mše vánoční Hej, Mistře J. J. Ryby, zpívají sólisté opery
Slezského divadla (T. Kavecká, Š. Maršálová, J. Nociar, D. Hrda),
diriguje Karel Kostera.
Pozvánka na akce v roce 2015: 11. 1. 2015 – Rozloučení
s vánočním časem, kostel Narození P. Marie ve Stěbořicích,
7. 2 .2015 – ples Pěveckého sboru, který zahájí orelská mládež
polonézou a v průběhu večera nás navštíví zakladatel tanečního
klubu LATINA OPAVA se svou partnerkou. Tančí závodně, tak se
máme nač těšit.
Krásné Vánoce, prožité v kruhu svých nejmilejších a šťastné
vkročení do nového roku 2015 všem přeje za PS Stěbořice
Miroslava Šmalcová
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Na slovíčko...

Dobrý den, pane Klásku, mohu Vás pozvat „Na slovíčko“ pro
článek do místního Zpravodaje?
Snad na Vás mohu prozradit, že jste
v letošním roce oslavil významné životní
jubileum – 75 let. Poraďte nám ostatním
recept, jak se udržet v tak výborné tělesné
i duševní kondici. Při Vašem náročném
zaměstnání jste jistě našel způsob jak
odpočívat a kde hledat zdroj potřebné
energie.

Jste pro naši vesnici velmi výraznou postavou, všichni Vás
známe jako místního patriota a mecenáše v tom nejlepším slova
smyslu. Finančně podporujete snad všechny spolky a smysluplné
akce ve Stěbořicích a okolí, za což si Vás velmi vážíme. Vaše
rodina patří ve vesnici jednoznačně ke starousedlíkům. Kam až do
minulosti sahají Vaše kořeny?
Historie rodu Klásků ve Stěbořicích sahá do 2. poloviny
19. století, kdy z Hertic se přistěhoval můj děd Emanuel a v roce
l888 postavil zděný dům č. p. 62. V naší rodině se tradovalo, že
jako tesař navrhl a postavil novou kostelní věž ve Stěbořicích,
kterou si předtím sestavil ze zápalek. Otec, Václav Klásek,
vystudoval podnikovou školu u firmy Baťa Zlín. Za protektorátu
v době 2. světové války jsme bydleli ve Zruči nad Sázavou, kde
otec pracoval v továrně Sázavan firmy Baťa. S koncem války jsme
se vrátili zpět a otec pracoval nadále pro firmu Baťa jako vedoucí
prodejny postupně v Opavě, Dolním Benešově a Velké Polomi až
do jejího znárodnění, následně pak v živočišné výrobě v družstvu
ve Stěbořicích.
Můj životní příběh je poněkud jiný. Když nám oznámili
ve škole, ve 3. třídě měšťanky, že v důsledku vzniku osmiletek
končíme koncem roku se základním vzděláním, řekl jsem si:
„Vždy jsem rád četl, tak se půjdu učit na knihovníka. Nic nebudu
dělat a ještě za to budu placen.“ Bohužel pionýrská rada a vedení
školy byly jiného názoru. Bylo mi sděleno, že republika potřebuje
odborníky – techniky, a proto mě vybrali direktivně pro studium
na VPŠ strojní v Opavě, o jejíž existenci jsem do této doby neměl
nejmenší potuchy. Nicméně stalo se, co mělo se stát, a já jsem
se sblížil s železem a kovovými výrobky. Po absolvování školy
jsem nastoupil do práce v Minervě - Sigmě Opava, u výrobce
průmyslových armatur, kde jsem pracoval v různých technických
funkcích (po roce 1968 i v dělnické profesi). To vše do roku 1993,
kdy jsem byl v rámci privatizace propuštěn.

Životní jubileum, co k tomu říci? Roky plynou jako voda a
jubilea přicházejí. Důležitá dle mého názoru je aktivita, a to jak
fyzická, tak duševní. V mém případě na zahálku nemám moc času,
přes práci v podniku a časté služební cesty, až po fyzickou práci
na zahradě a údržbu domu. Nicméně mám pořád jednoho koníčka
z mládí, to je moje bohatě zásobená knihovna. Vždy si najdu
chvíli pro oddechovou četbu.
Jak už jsem zmínila na začátku našeho rozhovoru, není Vám
lhostejné, co se v naší vesnici děje. O čem si myslíte, že je pro její
další rozvoj a rozkvět nejdůležitější a zásadní?
Perspektivy střediskové obce Stěbořice? Až doposud jsem
pozoroval život v obci jen z povzdálí. Nicméně jsem pevně
přesvědčen, že pro další volební období a budoucnost Stěbořic
přicházejí v úvahu pouze dvě cesty:
Varianta první (kterou známe) - z rozpočtu obce se postupně
hradí drobné opravy a stavby, to vše bez dlouhodobé studie a
integrity. Tato cesta vyústí dříve nebo později k připojení obcí
katastru Stěbořice k velké Opavě.
Varianta druhá - vytýčení cílů v perspektivě 5-10 let v přestavbě
střediskové obce Stěbořice na úroveň městyse včetně připojených
obcí, to vše za předpokladu převážného finančního krytí z fondů
EU. Tato cesta však předpokládá v prvé řadě akceschopnost
vedení obce, schválení dlouhodobého rozvojového plánu na
období 5-10 let včetně stanovení předběžných nákladů na realizaci, v neposlední řadě pak zajištění kvalifikovaného pracovníka,
který by koordinoval přípravu projektů včetně finančního krytí
v souladu se směrnicemi a dotačními programy EU.
Já za svou osobu mohu jen prohlásit, že bude-li zvolena
tato cesta, včetně výše uvedených podmínek, budu na podporu
tohoto záměru iniciovat zřízení Nadace ve prospěch této myšlenky
s cílem zajistit alespoň část zdrojů z privátní sféry.

V Opavě řídíte významnou firmu KLAD, a.s., v níž pracují
mnozí občané Stěbořic. Můžete nám prozradit alespoň něco
z toho, co stojí za úspěšným působením Vaší firmy? Zajímalo by
mě například, co vyrábíte, kolik lidí zaměstnáváte, kam všude své
výrobky vyvážíte.
V 53 letech mého věku, při obecném propouštění z průmyslu,
jsem neviděl reálnou naději na zaměstnání, a proto v duchu
hesla „dělej, co umíš“, jsem si pořídil živnostenský list a začal
podnikat v oboru průmyslových armatur. A to jak v projektech,
tak i v dodávkách armatur a investičních celků, což nakonec
vyústilo v koupi v dražbě zbytkového podniku Dakon Opava t.č.
Armatury KLAD v roce 1997. Po nezbytné modernizaci stavební
části podniku v r. 2001-2002 a průběžného doplňování potřebné
výrobní technologie, včetně nutné konsolidace pracovníků, jsme
přistoupili k modernizaci výrobního programu cestou projektování
ve formátu 3D a zvýšení užitných vlastností armatur. V souladu
s naším záměrem - rozšíření vyráběného sortimentu armatur uzavírací ventily, pojistné ventily, plynové armatury - jsme zakoupili
v dražbě v r. 2011 sesterský podnik Severočeská armaturka v Ústí
nad Labem, který tímto vhodně doplňuje produkci závodu Opava.
V obou závodech nyní zaměstnáváme cca 100-110 pracovníků.
Výrobky našich závodů - průmyslové armatury jsou přednostně
určeny pro použití v energetice, v chemickém a petrochemickém
průmyslu, při tom značná část je určena na východní trhy, převážně
do zemí bývalého SSSR.

Děkuji za Vaše odpovědi a na závěr se zeptám, co je pro Vás
osobně v životě nejdůležitější a zásadní, něco jako Vaše životní
krédo, kterým se řídíte.
Čím se řídím – to je prosté: „Jdi za svým cílem, a to, co děláš,
dělej tak, aby ses za to nemusel stydět.“
Rozmlouvali spolu Miroslav Klásek a Dana Grosserová
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nedá…
Srdnatě bojoval také
Kuba Premus v kategorii
dorostenců, ve velmi
silné konkurenci ne co do
počtu, ale hlavně kvality,
skončil šestý.
Jamnická štafeta ve
složení Jan Hájka,
Katka Straková, Petra
Premusová, Viktor
Zwinger a Zuzanka
Hájková si zajistila
stříbrné medaile. Předběhli nás jen mladí hasiči z Holasovic, kteří
měli čas lepší o necelou půl sekundu a jejich složení bylo pouze
ze starších žáků, zatímco my jsme měli v sestavě mladší žáky,
tři z pěti. Oba vedoucí jsou na všechny své svěřence, kteří se
soutěže účastnili, náležitě hrdí, pro nás jsou vítězové všichni!
Už se moc těšíme do nové hasičské zbrojnice, kde budeme mít
svou klubovnu, místo na trénování vázání uzlů, teplíčko, a budeme
si mít kam vystavit naše krásné poháry, diplomy a medaile.
Ing. Miroslava Hájková
Ing. Jan Hájka
Vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Jamnice

Mladí hasiči z Jamnice opět uzlují

S koncem září nám skončila soutěžní sezóna Ligy Mladeckého
okrsku, která probíhá na venkovních sportovištích, a tak jsme se
jako již tradičně vrhli na uzlování. Protože nám naše rozestavěná
hasičská zbrojnice zatím nemůže poskytnout potřebné prostory a
podmínky, využili jsme sál v kulturním domě v Jamnici, srazili
jsme k sobě stoly a připravili si tak dvě proti sobě ležící tratě. Začali
jsme pomalu, někteří z nás si museli techniku vázání jednotlivých
uzlů připomenout, ale od začátku jsme cítili tak trochu povinnost
obhájit loňské úspěchy, kdy jsme obsadili všechny nejvyšší místa.
Po téměř dvouměsíčním tréninku, kdy jsme se scházeli dvakrát
týdně, jsme se zúčastnili soutěže, kterou pořádá SDH Neplachovice
v místní tělocvičně. Soutěží se v kategorii mladších žáků (letos
49 účastníků), starších žáků (42 účastníků), kategorii dorost a
štafeta družstev. Musíme přiznat, že to sice byly nervy, ale určitě
se nemáme za co stydět. V mladších žácích získala Zuzanka
Hájková zlaté 1. místo, čímž obhájila zlato z loňska. Druhé místo
obsadil Viktor Zwinger, který se od loňska o jedno místo polepšil.
Na nádherném 6. místě skončila Peťka Premusová, podařilo se
jí fantasticky se zlepšit oproti loňsku z 28. místa. Nejmladší náš
účastník Hynek Zwinger obsadil krásné 12. místo.
Ve starších žácích si nejlépe vedl Jan Hájka, který si vyuzloval
moc pěkné druhé místo a Katka Straková skončila na místě desátém.
Oba bojovali velice srdnatě, ale boj s panem rozhodčím se vyhrát
Pokračování ze strany 1
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uspokojující. Ideální by bylo ji rozšířit a zateplit. Naše škola a
spolky by si určitě zasloužily lepší prostor. Uvidíme, zda se
povede s tím něco udělat.
Zateplení budov v majetku obce
Lidé z ministerstev tvrdí, že EU chce podporovat úspory
energií. Zde by mohla být šance, jak ušetřit náklady na vytápění a
zároveň proměnit vizáž obecních budov (obecního úřadu, školky,
školy, hasičáren, bývalé školy v Novém Dvoře).
Opravu povrchu obecních cest
Malá strana ve Stěbořicích i v Jamnici potřebují nový asfalt.
Stejně tak potřebují opravit spojky mezi Jamnicí a Březovou a
Březovou a Novým Dvorem. Čekáme zde na převod těchto cest
do majetku obce.
Přehrada v Novém Dvoře
Před 10 lety byla odbahněna přehrada v Novém Dvoře. Dnes
je vypuštěna a každý se může přesvědčit, kolik nánosu se v ní
za tu dobu nastřádalo. Pokusíme se tedy získat prostředky na její
odbahnění a zároveň musíme vyřešit přítok do přehrady, aby ji
zbytečně nezanášel.
Stav chodníků
Každého, kdo přijede do Stěbořic, uvítá tráva namísto
chodníků. Což není příliš dobrá vizitka. A stav těch existujících je
na mnoha místech špatný. Ovšem tato problematika je úzce spjata
s případnou opravou kanalizace.
Ale to samozřejmě nejsou jediná bolavá místa. Mezi další
patří např. vzhled obecní stodoly, střecha hasičárny na Březové,
zastaralé vybavení v kulturním domě Stěbořice (židle, stoly),
zpomalení dopravy ve vesnicích (mnoho řidičů si průjezd našimi
„dědinami“ plete se závodištěm), stav veřejného rozhlasu v Jamnici, vzhled veřejného prostranství u horní zastávky ve Stěbořicích
(tzv. Tělocvik a parčík s památníkem osvobození), vzduchotechnika ve školní jídelně, chybějící dětská hřiště, vzhled hřbitovní zdi
zevnitř hřbitova atd.
Jak vidíte je toho dost, ale zkusit to chceme. Sami v průběhu
následujících 4 let uvidíte, jak jsme uspěli.
Roman Falhar

Kanalizace a čistička odpadních vod
Trápí nás problém s odpadní vodou. Ovšem vybudování
čističek odpadních vod (každá vesnice bude muset mít svou
vlastní, ať už kořenovou nebo klasickou betonovou) a s tím spojené
činnosti je velmi nákladný oříšek. Ale donekonečna se to odkládat
nedá. Blíží se doba, kdy stát zakáže vypouštět odpadní vody do
potoků a řek, a my na to musíme být připraveni.
Zámek a okolí
Zámek stojí dlouho nevyužit, proto bychom jej rádi
zrekonstruovali tak, aby jeho následný provoz zatížil obecní
rozpočet co nejméně (např. malé byty apod.). Na zámecký park
byla za minulého vedení obce zpracována studie, s kterou bych
vás rád seznámil. Někdy na jaře bych pozval paní architektku,
aby vám osobně prezentovala své dílo. Vy tak můžete vyjádřit své
připomínky.
Škola v Novém Dvoře
Budova bývalé školy stojí nevyužita a potřebuje rekonstrukci.
Knihovna v ní je ve stísněných prostorách, místním chybí velká
společenská místnost, kde by mohli pořádat různé kulturní akce
(plesy, oslavy apod.).
Hasičárna v Jamnici
Díky obětavé brigádnické práci místních je hasičárna skoro hotová. Ještě však chybí venkovní fasáda a i uvnitř se pořád pracuje.
Nedořešené pozemkové vlastnictví
Díky bývalému režimu je dost staveb v obci (především cesty,
ale i některé budovy) na pozemcích jiného majitele. Takže obec má
pozemky, na kterých stojí cizí domy. A např. soukromý vlastník
má pozemek, na kterém je obecní cesta. A to nemluvím o cestách,
které si pro sebe drží stát a vydává je velmi zdlouhavě. Zatím mně
nikdo nevysvětlil, k čemu je České republice záhumenní cesta za
stěbořickými zahradami a nejen ta. Pokusíme se tedy tento stav
napravit, protože nám to blokuje případné žádosti o dotaci.
Stav tělocvičny u základní školy
Vy, kdo do místní tělocvičny chodíte, tak víte, že její stav není
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Pokračování "Vzpomínkového čtení"
na sportování ve Stěbořicích v létech
60 až 80 minulého století.

Sokol nemohl toto
hradit, i když se často
sami hráči podíleli
na uhrazení ledové
plochy, tím pádem
hokej ve Stěbořicích
upadal, až v roce 1979
- 1980 zanikl. Někteří
hráči ale nechtěli
s hokejem skončit a
proto se zapojili do
nového mužstva v Hlavnici pod hlavičkou JZD Družba Hlavnice.
V roce 1980 jsme s tímto mužstvem postoupili přes baráž, hranou
ve Frýdku Místku, do Krajského přeboru. Z hráčů Stěbořic
tam hráli: Franta Barteska, Bořík Wolf, Jarek Havlíček, Libor
Havlásek, Jan Komárek, Honza Machovský, Franta Pavelek,
Luděk Moravec, Tonda Kříž (zvaný Nitkin), Jenda Hájka z Jamnice a také Pepík Volný (zvaný Buvol) rovněž z Jamnice. Mně bylo
v tomto roce už 40 let a proto jsem svojí činnost v hokeji ukončil.
V dalších létech se až do roku 1990 v Hlavnici pořad hrál hokej,
samozřejmě docházelo k obměně kádru, ale stále se udržovali
v krajském přeboru. Tolik z historie hokeje ve Stěbořicích
i osudy hráčů. Doufám, že při vzpomínání s Frantou Barteskou
jsme nezapomněli na některé aktéry z hokeje, pokud ano, ať nám
to prominou.
Vážení spoluobčané, doufám, že se nebudete nudit u tohoto
čtení při dlouhých zimních večerech a vrátíte se o 50 až 60 let zpět.
V nadcházejících vánočních svátcích a posléze v novém roce
Vám všem přeji pevné zdraví, pohodu a sportovní úspěšnost a
vzájemnou toleranci.
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice

V jarním zpravodaji jsme skončili u budování hokejového
kluziště na „malém rybníku“ pod hrází. Koncem 60 let už toto
kluziště z různých důvodů nevyhovovalo, a proto se sešli naši
občané, p. Kořínek Václav, p. Borunský (ředitel ZŠ Stěbořice),
p. Barteska František, p. Graca Vlastík a další, kteří začali
uvažovat o vybudování nového kluziště. Volba padla na louku
p. Václava Krále u splavu. Bylo to výhodné místo, protože
v sousedství je potok. V roce 1963 začaly práce s výkopem děr
pro sloupy na postavení mantinelů a v roce 1964 p. Havlíček Jan
a p. Graca Jarek zapojili na sloupy osvětlení. Začala se budovat
i kabina na převlékání. Do stavění se zapojili bratří Kořínkové,
Saliger Vít, Bittner Vladimír starší (zvaný Kačany) a spousta
dalších obětavců. Podle vzpomínek p. Bartesky Franty se už
v zimě 1964 hrál první zápas se Štáblovicemi (vyhráli jsme 6 : 2).
Jako hlavní „ledmistří“ byli pánové Günter Janetzký, Jenda Fiedler, Vojta Moravec a Láďa Král (zvaný Čenda). Mužstvo mužů
v okresním přeboru začalo dobře a vybojovalo 3. místo.
Hráli hráči: Barteska Franta (zvaný Atík), Graca Vlastík (zvaný
Kanaďan), Graca Jarek (zvaný Pepča), Raida Mirek, Přibylský
Pepík (brankář), Moravec Vojta (zvaný Stehlík), bratří Koneční
Pavel a Zdeněk, Mička Mirek, Raida Vojta a Prejda Mirek ze
Zlatník. Občas také ještě vypomohli Laďa Jahn (zvaný Tylo)
z Milostovic, Bořík Wolf (zvaný Pentělin) a Raida Jirka.
Kluziště hodně využívali i naše děti a dospělí hlavně ve večerních
hodinách při osvětlení. Hrálo i družstvo dorostenců pod vedením
Vaška Kořínka, které mělo i na postup do Krajského přeboru. Asi
v létech 1975 – 1977 jsem i já sestavil mužstvo dorostenců z hráčů
Zemědělského učiliště, Hlavnice a ze Stěbořic, hráli jsme Okresní
přebor. Zimy v těchto létech začaly být mírnější, mrazy nebyly,
a tak přírodní led nemohl vzniknout. Začali jsme dojíždět na
tréninky do Opavy a náklady se pořád zvyšovaly.

Přání z fary

Cestami proměn

Jedno vánoční vyprávění líčí rozhovor hvězdy, která vede tři
mudrce k Betlému. Je dojata každodenní pozorností, kterou zakouší
– předtím svítila kdesi bez povšimnutí. Cítí svou důležitost, při
tom, jak ukazuje cestu, přestože předtím měla strach z temnoty.

Stěbořice uspěly a budou prezentovány na výstavě Má vlast –
cestami proměn.
Stěbořická farnost se přihlásila s projektem úpravy okolí
kostela do putovní výstavy Má vlast – cestami proměn.
Odbornou porotu natolik zaujala změna tohoto prostoru, že jej
zařadila mezi vybrané ještě před ukončením přihlašování. Celý
příští rok budou tedy panely s vyobrazením a textem o Stěbořicích
putovat po různých místech naší republiky a podporovat dobré
jméno naší obce ve všech krajích. Je to zároveň pocta otci Jožkovi
Motykovi, který se o tuto proměnu nejvíce zasloužil, ale i všem
brigádníkům, kteří mu pomáhali.
Putovní výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování
opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách
chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní,
o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních
stavbách. Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a
k šíření dobré pověsti naší země. Výstavu pořádá Asociace Entente
Florale CZ - Souznění, o.s. a Národní kulturní památka Vyšehrad.
Po slavnostním zahájení, které se koná tradičně vždy druhou
májovou sobotu v Praze na Vyšehradě, zde výstava zůstává
ještě asi měsíc. Následujících 11 měsíců výstava – vcelku nebo
v menších kolekcích – putuje po celé republice. Můžete se s ní
setkat na veřejných prostranstvích v obcích a městech,
v knihovnách a na nádražích. Podrobnosti k výstavě naleznete na
http://cestamipromen.cz/.
Roman Falhar

Povídá se o ní. To je balzámem na její celoživotní samotu. Až
když se blíží k Betlému svěřuje se se svou starosti: „Já nemám pro
dítě žádný dárek a vy nesete drahocenné poklady“… První král jí
navrhne: „Tak mu daruj svou osamělost!“ „A svůj strach,“ poradil
druhý. „A své trápení“ dodal poslední.
Drazí obyvatelé Stěbořic, Jamnice, Nového Dvoru a Březové.
Který dárek bude letos hitem Vánoc? Opravdu, málo stačí
k obdarování sebe i našich drahých. Vyznat svůj strach, osamělost a
trápení – darovat ho Dítěti v jeslích. Třeba někdy potají, v komůrce
svého nitra. Přeji Vám k letošním Vánocům: odvahu místo strachu,
naději do Vašeho trápení a blízkost těch, kteří vás mají rádi.
Klement Rečlo, duchovní správce farnosti
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ÚSPĚCH ZPĚVAČEK Z NAŠÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Matice slezská, místní odbor
Stěbořice

Když na přelomu let 2012 a 2013 vznikl ve Stěbořicích místní
odbor Matice slezské, byla jedna z prvních plánovaných aktivit
věnována důstojnému připomenutí osobnosti P. Ludvíka Ochrany.
Přestože rok 2013 byl především ve znamení projektu „Krajina,
lidé a jazyk Opavska a Hlubčicka aneb odkaz Cypriána Lelka
dnešku“, náš odbor stále hledal vhodnou příležitost k připomenutí
osobnosti stěbořického faráře a prvního předsedy Matice opavské.
Ta se naskytla v letošním roce, kdy jsme si připomínali dvě stě
let od narození Ludvíka Ochrany. Proto náš odbor inicioval
slavnostní odhalení pamětní deky na budově fary, která byla
odhalena za účasti ministra kultury ČR Daniela Hermana,
generálního vikáře ostravsko-opavské diecéze Martina Davida,
předsedy Matice slezské Vlastimila Kočvary a starosty obce
Libora Volfa. Spolupořadateli, kteří přispěli k úspěchu celé akce, byli
Obecní úřad ve Stěbořicích a Římskokatolická farnost Stěbořice.
Co nás čeká v příštím roce?
V souvislosti s vydáním knihy o slovanském mohylníku
ve Stěbořicích připravuje náš odbor přednášku s hlavním
autorem knihy a vedoucím archeologického ústavu AV ČR v Brně
doc. Pavlem Kouřilem. Přesný termín zatím není stanoven, ale
předběžně by se akce měla uskutečnit v květnu. Po úspěchu zájezdu
na Hlubčicko plánujeme v létě uspořádat zájezd na Ratibořsko,
jehož cílem by kromě Ratiboře měl být bývalý cisterciácký klášter
v Rudách u Ratiboře, který patří k nejvýznamnějším památkám
Slezska, případně i další zajímavosti Ratibořska. Na podzim
chystáme přednášku MUDr. Víta Skaličky o zdravé výživě.
Na závěr bych rád všem členům i příznivcům Matice slezské
popřál jejím jménem klidné prožití vánočních svátků a úspěšný
rok 2015.
Za Matici slezskou, místní odbor Stěbořice Pavel Solnický

Poslední listopadovou středu se uskutečnila v Obecním domě
v Opavě pěvecká soutěž Eurotopia. Základní školu Stěbořice
reprezentovalo šest děvčat, která si připravila píseň z pohádky
Šíleně smutná princezna „Jedním tahem“. Zuzanka Hájková,
Eliška Otipková (obě ze 4.B), Adélka Syková (4.A), Eliška
Kramná, Viktorka Petlachová (obě z 5. třídy) a Adélka Gracová
(6. třída) se velmi poctivě a pečlivě připravovaly a nutno říci,
že jejich snaha se neminula účinkem. Děvčata svým dokonale
zvládnutým pěveckým, ale i tanečním vystoupením uchvátila
porotu a v konkurenci dalších dvanácti pěveckých skupin získala nádherné 1. místo!!! Holky, máme z vás obrovskou radost a
přejeme vám hodně úspěchů v dalších soutěžích a hlavně – ať vám
to zpívá!
Pro bližší informace můžete navštívit stránky:
www.opava.eurotopia.cz, kde naleznete i fotografie ze soutěže.
Lenka Szturcová

V roce 2014 z našich řad navždy odešli:
Stěbořice: Zdeněk Novák, Ludmila Vlčová, Václav Solnický,
František Orlík, Miloš Kremser, Jan Mička
Jamnice: Václav Klapetek, Zdeněk Krmášek, Jan Hájka,
Ludmila Krusberská
Nový Dvůr: Marie Halvoniková

Narodili se:

Stěbořice: Matěj Král, Jindřich Tulis, Klaudie Richterová,
Natálie Kružberská, Valérie Pavelková, Adéla Němčíková,
Karolína Kyzková, Liliana Chmelová, Tereza Kremserová,
Kateřina Hýžová, Ema Bosco, Matouš Prusek, Beáta Bartesková
Jamnice: Štěpán Dušek, Ondřej Volný, Dalibor Šnejdar,
Amálie Komárková
Nový Dvůr: Bruno Volný, Nela Otipková

Volné pobíhání psů

První měsíc na novém místě mi přinesl nové situace, které jsem
byl nucen řešit. Co mě velmi překvapilo, byl přístup některých
z vás ke svým psům. Chováte se k nim jako k lidem a předpokládáte
u nich rozumné jednání. Ale jsou to pořád zvířata. Domestikované
šelmy. Narážím tím na nešvar, kdy s nimi chodíte po vesnici bez
vodítka a bez náhubku. Všichni mi tvrdíte, že zrovna ten váš pes
nikomu nic neudělá. Naštěstí se nám doposud vyhýbaly případy,
kdy pes vážně pokousal, nebo usmrtil dítě či dospělého. A nerad
bych se s takovým případem setkal. Ani jako starosta, natož jako
otec. Proto na vás apeluji, choďte na vycházky po vesnici se svými miláčky vždy na vodítku a mimo zástavbu je mějte na dohled
a pod naprostou kontrolou. Doneslo se ke mně několik stížností,
že psi bez vodítka znervózňovali naše spoluobčany. S tím je
spojeno i pobíhání psů, kteří svým majitelům utekli. Stát se to
může každému, ale ve většině případů se jedná o stále tytéž
psy. Takový pes může někoho napadnout, případně po něm
zůstávají na veřejných prostranstvích exkrementy. Prosím
buďme ohleduplní k sobě navzájem. Ne každý se chce zblízka
seznamovat s vaším čtyřnohým miláčkem. Obec by mohla tuto
problematiku řešit vyhláškou, ale k tomu bychom přistoupili až
jako k poslednímu kroku. Nejprve se pojďme zkusit domluvit
a respektovat to, že pes patří na vodítko.
Roman Falhar

Přistěhovalo se (dosud) 37 občanů, z toho do Stěbořic 23,
do Jamnice 4 občané a do Nového Dvora 10 občanů.
Odstěhovalo se dosud 27 občanů, z toho ze Stěbořic 13,
z Jamnice 6 a z Nového Dvora 8.

Naši nejstarší občané:

Stěbořice: Edeltrauda Čechová (99 let), Jan Jasník (94 let),
Jamnice: Božena Agelová (89 let), Ladislav Dubinský (79 let)
Nový Dvůr: Jiřina Hloušková (93 let, ale nebydlí v ND),
Marie Cahlová (86 let), Gerhard Pytlík (79 let)
Březová: Františka Schölzigová (78 let), Jan Radek (89 let)

Nové rodinné domy:

Stěbořice:
Č. p. 240 - Opatřilová
Č. p. 234 - Volkovi
Č. p. 235 - Beilnerovi
Nový Dvůr:
Č. p. 236 - Ing. Zálešáková
Č.
p.
73
Chromcovi
Č. p. 237 - Raidovi
Č. p. 238 - Kerlin, Chwistková
Č. p. 76 - Vašendovi
Č. p. 239 - Habermann, Jasoňková
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Z jednání rady obce
Připravili jsme pro vás novou rubriku, kde se dozvíte více o práci rady obce. Na čem děláme, čím se zabýváme a jak často se
scházíme. Usnesení zastupitelstva naleznete na www.steborice.cz
1. schůze - 18. listopadu
• RO schválila firmu DUDA spol. s. r. o. jako zhotovitele anhydridových podlah v hasičské zbrojnici v Jamnici.
• RO se seznámila s projektem úprav prostranství kolem vrchní zastávky ve Stěbořicích.
• RO vzala na vědomí podání žádosti o dotaci na dětské hřiště.
• RO navrhla ponechat odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva obce (členům rady, předsedům výborů a
členům ZO) ve stávající výši a odměnu pro místostarostu doporučila konzultovat v zastupitelstvu obce.
• RO uložila naplánovat schůzku členů rady s projektantkou, která zpracovává návrh úprav zámecké zahrady.
2. schůze - 25. listopadu
• RO byla seznámena s 18 nedokončenými úkoly předešlé rady z období 2010-2014 a zabývala se jimi.
• RO schválila odchyt volně pobíhajících psů v Jamnici (odchyt nechat zaplatit majitele). V případě zopakování přestupku řešit
s přestupkovou komisí.
• RO vzala na vědomí informace o ukončení projektu opravy kaple sv. Anny v Jamnici. Zároveň uložila reklamovat závadu
(opadávání omítky) na kapli, hledat řešení účinné opravy a tu naplánovat na jaro.
• RO vzala na vědomí informace ohledně možnosti dalšího využívání pracovníků z úřadu práce k činnostem na obci.
• RO byla seznámena se studií revitalizace zámeckého parku.
• RO uložila pokračovat v jednání s předsedou VOD Stěbořice o možném vybagrování přehrady v Novém Dvoře, o možném
uložení bahna, konzultovat vypracování testu pro ŽP s firmou Labtech.
• RO uložila zjistit možnosti nákupu zametacího kartáče s radlicí pro zimní údržbu chodníků.
• RO schválila příspěvek pořadatelům na Mikulášskou nadílku ve výši 2.000,- Kč.
• RO schválila přijetí daru ve výši 3.000,- Kč od Matice Slezské na pamětní desku P. Ludvíku Ochranovi.
• RO zamítla předčasný nákup chybějících oken na výměnu v KD Jamnice.
3. schůze - 2. prosince
• RO uložila zjistit cenové nabídky tisku zpravodaje u různých firem pro ověření nákladů na tisk.
• RO vzala na vědomí nevyhovující stav tělocvičny - plesnivějící rohy.
• RO uložila pověřit ředitelku ZŠ k vyčíslení aktuálních nákladů na hodinu pronájmu tělocvičny a dohodnout se na systému
pronájmu pro složky, místní občany a ostatní.
• RO schválila pronájem pozemku o výměře 2949 m2 v Novém Dvoře za cenu 2.000,- Kč za rok na dobu 5ti let.
• RO schválila poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč Sokolu Stěbořice na vánoční turnaj ve stolním tenise.
• RO schválila poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč Orlu Stěbořice na Živý betlém.
• RO schválila rozpočtové provizorium obce pro rok 2015.

Nové zastupitelstvo obce

Z obecního diáře:

Roman Falhar, DiS., starosta a radní
Ing. Michal Komárek, místostarosta a radní
Dana Grosserová, radní
Bc. Martin Řehulka, radní
Ing. Jana Weiszová, radní

•

Miroslav Klásek, zastupitel
Petra Kleinová, zastupitel
Mgr. Hana Komárková, zastupitel
Ing. Vít Kostera, zastupitel
Ing. Tomáš Kramný, zastupitel
Mgr. Pavla Losertová, zastupitel
Mgr. Daniela Peikerová, zastupitel
Hana Sochorová, zastupitel
Jiří Šnejdar, zastupitel
Libor Volf, zastupitel

•

25. 12.	Živý Betlém, kostel Narození P. Marie ve Stěbořicích
Štěpánská diskotéka, KD Stěbořice
11. 1.
Koncert - Rozloučení s vánočním časem,

•
•

17. 1.
GALA ples, KD Stěbořice
23. 1.	Ples SRPDŠ, KD Stěbořice

•

7. 2.	Ples Pěveckého sboru, KD Stěbořice
Hasičský ples, Jamnice
8. 2.	Dětský maškarní ples, Jamnice
14. 2.
Valentýnská diskotéka, KD Stěbořice
28. 2.	Společenský večírek, hasiči, Nový Dvůr
	Ples SKAUTI z Opavy, KD Stěbořice
7. 3.	Ples “Pro DOBROU VĚC”, KD Stěbořice

•

•
•
•
•

kostel Narození P. Marie ve Stěbořicích

3. 2.

Zasedání zastupitelstva obce

Bruslení na ledě dle počasí

Vydal Obecní úřad Stěbořice
Vydání 04/2014
Sazba: Petr Šmalec
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