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VELIKONOČNÍ SLŮVKO Z FARY
Milí čtenáři. Vnímám v mnoha lidech kolem takové to
skeptické přesvědčení: „Dobře už bylo. Jsou před námi špatné
časy.“ Je nemocí naší civilizace, připoutávat se k minulosti, mít
strach ze zítřka a neumět prožívat nádherný dar: přítomnost (Guy
Gilbert). Vnímáme situaci ve světě, která nevěští nic dobrého. Je
v nás nevyslovená obava, že i můj život bude s přibývajícími léty
obtížnější a méně hezký.
Velikonoce jsou prastarý svátek, který má původ v noci
podivuhodného východu židovské komunity z Egypta, kde byli
otroky. Plnou tvář dostaly Velikonoce vyjitím Ježíše z otroctví
smrti, ze které vystoupil jako vítěz - živý a oslovil své přátele
„Nebojte se!“ On tím, z čeho máme strach prošel, aby vytvořil
schůdnou cestu pro každého z nás. Je to cesta ze strachu k naději,
z útěku do minulosti, k uchopení přítomného.
Co to znamená? Že je čas žít přítomnost. Nejsme odsouzeni ke strachu. Záleží na nás, pro co se rozhodneme, jak píše
básník Samuel Ullman: Jste tak mladí jako vaše víra. Tak staří,
jako vaše pochybnosti. Tak mladí, jako vaše důvěra v sebe samé.
Tak mladí, jako vaše naděje. Tak staří, jako vaše sklíčenost.

Přeji všem občanům dar Velikonoční odvahy, žít v důvěře
přítomnost.
o. Klement

NAŠI PÁŤÁCI SOUTĚŽILI V KVARTETU
Jistě Vás udiví, proč zrovna žáci
pátých tříd soutěží v této hře. Vězte však,
že podobnost se známou karetní hrou je
čistě náhodná. Soutěž KVARTETO je
určena pro nadané a šikovné žáky pátých
tříd a jedná se o vědomostně – dovednostní
soutěž.
Tato soutěž se konala v měsíci
listopadu na gymnáziu PORG v Ostravě
– Vítkovicích, a to hned ve dvou kolech.
První – úvodní kolo prověřilo vědomosti
dětí z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí. I přes silnou a zejména
početnou konkurenci (soutěže se zúčastnily celkem čtyřicet dvě školy!) se našim
žákům podařilo umístit na skvělém třetím
místě a zajistili si tak postup do finálového
kola.
To proběhlo v prosinci v prostorách Janáčkovy ostravské konzervatoře.
Tady na naše soutěžící čekaly nelehké
úkoly z matematiky, které měly především prověřit jejich logické myšlení. Děti
měly také poznávat známé osobnosti (např.

Winstona Churchilla, V. Putina, Leonarda da Vinciho a další), rozpoznávat rozličné zvuky, nechyběly také  zapeklité otázky z oblasti přírodovědy. A aby nebyl zapojen jen mozek, na své si přišly také šikovné ruce dětí, kdy měly za úkol vyrobit papírovou čepici, co
nejdéle točit obručí hula - hop a nachytat co nejvíce míčků do síťky pro motýly.
No řeknu Vám, nebylo to vůbec jednoduché a naši žáčci se téměř tři hodiny pekelně soustředili a statečně bojovali! Sice se neumístili ve vítězné trojce, zato
však odcházeli s novými zkušenostmi a zážitky. A také každý ze soutěžících obdržel
krásnou flash kartu. Seznamte se s našimi soutěžícími: Hájková Zuzana, Janetzký
Tobiáš, Syková Adéla, Tesařová Nicol (a Baránková Kateřina – náhradník).
Děkujeme jim a těšíme se na jejich další úspěchy!
Mgr. Lenka Szturcová
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POZDRAV Z BŘEZOVÉ
Začneme od začátku...
Krásný Nový rok jsme zahájili návštěvou Tří králů
s obsazením dvěma skupinami. Vrchní část zajistila skupinka ve
složení pí Řehulková, Adámek, Vojta a Luki, spodní část Kateřina
Wirkotschová s Davídkem, Nikolkou a Sárou. Dětem moc
děkujeme za ochotu a pěkné zpívání. Všem jsme popřáli hlavně
zdraví, štěstí a vykouzlili jsme krásné úsměvy našim občanům.
Děti si vykoledovaly sladké odměny a pohádku.

pár písniček a kousek písničky i zatancovali. Svůj příspěvek děti
zakončily krásným překvapením - upečenými koláčky.
Větší kluci, Luki a jeho kamarád David, okouzlili
všechny svými jojo triky. Děkujeme kluci.
Další akce na naší Březové opět pořádají hasiči a tímto
Vás všechny zveme na hasičskou soutěž žáků dne 29. 4. 2016 od
16 hod. v areálu hasičárny.
Opět si připomeneme naše osvobození dne 6. 5. 2016
od 18 hod. položením kytice u našeho památníku a zároveň
posezením u táboráku, kde si opečeme párky, dáme pivečko a po
setmění myslíme i na naše nejmenší a půjdeme na lampiónový
průvod.
Moc mne těší, že mohu i já přispět svými články a dětem
udělat velikou radost, že se o nich píše.
Přeji všem krásné Velikonoce a hlavně, ať už hřeje to
naše sluníčko.
Kateřina Wirkotschová

Tříkrálová sbírka 2016 na Březové

Dospělí se letos pobavili na večírku ve stylu 60 let, a že bylo srandy kopec.
I letos hasiči nezaháleli a oslavili MDŽ, kde každou ženu,
paní i děvče obdarovali krásnými květy, zákuskem a kávičkou
s vínečkem.
Naše děti (Luki, Adámek, Nikolka, Davídek, Karolínka,
Danek, Lucinka, Julinka a Víteček ) pod vedením Míše Slaninové
a Katky Wirkotschové si nacvičili pěknou pohádku, zazpívali

Oslava MDŽ

I PŘES ZIMU TO U HASIČŮ V JAMNICI ŽIJE
Ačkoliv se to mnohým nezdá, hasiči přes zimu nespí a pilně se připravují na následující sezónu.
Družstvo mládeže se od podzimu schází pravidelně každý pátek v klubovně v nové hasičské zbrojnici, kde se mladí hasiči za dohledu
a s pomocí svých vedoucích pomalu ale jistě zdokonalují ve vázání uzlů. Přišli také noví členové, kteří se vše rychle naučili a velmi
rychle doháněli v tomto umění své dosavadní spolubojovníky. Věděli jsme, že také letos máme silný tým i jednotlivce, kteří mají velice
dobře našlápnuto na přední umístění na tradiční soutěži v uzlování v Neplachovicích. Tato soutěž každoročně probíhala koncem listopadu, avšak pro probíhající rekonstrukci v místní tělocvičně byla soutěž odložena a konala se až koncem ledna. Čas jsme nepromarnili
a pilně trénovali jak štafetu, tak soutěž jednotlivců.
Soutěže se celkem zúčastnilo 59 mladších žáků, 48 starších žáků,
10 dorostenců a 19 pětičlenných družstev ve štafetách.
Jamničtí se letos umístili takto:
Mladší žáci (do 11 let):       Starší žáci (12-14 let):      Dorost (15-17 let):
1. Zuzana Hájková              16. Petra Premusová         2. Jan Hájka         
2. Tomáš Frenzel                                                           5. Jakub Premus
4. Iveta Jamnická
7. Adam Foltis
8. Hynek Zwinger
20. Šimon Škubník
Pětičlenné družstvo žáků z Jamnice (bez rozlišení na mladší
a starší) ve složení Hynek Zwinger, Petra Premusová, Iveta Jamnická, Tomáš
Frenzel a Zuzana Hájková získali zlaté medaile za první místo z celkově
19-ti zúčastněných družstev. Dosáhli času 23,19 s. Druhé bylo družstvo
Holasovic s časem 23,25 s a třetí družstvo Brumovic s časem 26,36 s.
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Všechny děti, které opět výborně reprezentovaly SDH Jamnice, si
zaslouží opravdu velkou pochvalu. Ti, kteří soutěžili letos poprvé
a skvěle se umístili, ti, kteří se rok od roku zlepšují a pracují na
sobě… a Zuzka za obhájení prvního místa třetím rokem po sobě.
Nezbývá než popřát hodně štěstí a úspěchů nejen při
příští uzlovací soutěži, ale také při požárních útocích v rámci Ligy
Mladeckého okrsku, ve které po první půli sezóny naši mladší žáci
zatím uhájili třetí místo.
Miroslava Hájková (vedoucí mládeže)
Pilně se připravuje také družstvo mužů. Pravidelně
sportují, aby se i přes zimu udrželi v dobré fyzické kondici.
V minulé sezóně bylo naše družstvo velmi úspěšné a za největší
úspěch považuji vítězství v soutěži Okresní Opavské ligy. Soutěž
Opavské ligy zahrnovala celkem deset soutěží po sobě v celé
sezóně a za každé umístění získalo družstvo dané body, podle
kterých se umísťovalo v průběžném pořadí. Soutěže byly mnohdy
velmi časově náročné. Naše družstvo se zúčastnilo všech soutěží
v Opavské lize a vytrvale dosahovalo stále lepších výsledků.
V konečném pořadí výsledků soutěže Opavské ligy jsme poprvé
v historii obsadili první místo. Vyhráli jsme také okrskové kolo,
konané v Mladecku, čímž jsme postoupili na okresní kolo, které se
konalo v Ostravě, kde jsme se umístili na 3. místě.

sponzorům, díky kterým jsme mohli zakoupit lepší vybavení
a upravit naši „mašinu“. Mezi naše hlavní sponzory patří Ing. Veronika Nováková, Jiří Kramný, Aleš Vymětal, Vít Zwinger, Hana
Dušková a Kamil Vaněk.
Jakub Vaněk (vedoucí družstva mužů)
Kulturní život v Jamnici také neutichl. Kromě tradiční
podzimní drakiády jsme letos poprvé uspořádali pro děti a rodiče
tvoření vánočních ozdob a rozsvícení vánočního stromu. Tvoření
se konalo 29. listopadu v hasičské zbrojnici. Po vyrobení ozdob
jsme se přesunuli k vánočnímu stromu, kde děti pověsily své
ozdoby a strom byl slavnostně rozsvícen. K dispozici bylo také
drobné občerstvení, pro děti čaj a pro plnoleté svařené víno. Velice nás potěšila velká účast občanů a chvílemi v hasičárně nebylo
k hnutí. Věříme proto, že tak vznikla další pěkná zimní tradice
v obci.
Po cca 20-ti letech jsme obnovili další tradici, a tou je
vánoční turnaj ve stolním tenise. Turnaj se konal 28. 12. v místním kulturním domě. K dispozici byly 3 stoly, z nichž jeden nám
zapůjčili hasiči z Kamence. Jeden stůl postačil dětem a na zbývajících 2 stolech probíhalo soupeření mužů. Účast byla slušná – asi
bylo pro mnohé příjemné se trochu rozhýbat po těch vánočních
návštěvách a cukroví.

Tým je v současnosti ve skvělé formě a kluci jsou
„sehraní“. Proto jsme se rozhodli, že v sezóně 2016 začneme
jezdit seriál soutěží zvaný Moravskoslezský pohár. Tento pohár je
oproti Opavské lize náročnější, neboť se zde soutěží se silnějšími
stříkačkami a požární útok je tedy rychlejší a více atraktivnější.
Ovšem nebylo by výsledků, kdyby nebylo pořádné „mašiny“.
Současná s obsahem motoru 1800 ccm již družstvu nestačila a bylo
nutné za nemalé finance nechat stroj upravit na obsah 2050 ccm.
Tuto stříkačku jsme si mohli vyzkoušet již ke konci sezóny 2015
a výsledné časy byly výborné. Novou „mašinu“ jsme vyzkoušeli
na soutěži ve Velkých Hošticích, kde se konal tzv. October Cup.
Zde jsme v konkurenci 140 družstev s časem 15:35 získali krásné
20. místo a hodnotné ceny.
Chtěl bych poděkovat všem členům družstva za
jejich vytrvalost, ochotu a čas, který věnovali v minulé
sezóně hasičskému sportu a věřím, že i v této sezóně budou výsledky tak úspěšné. Ještě bych rád poděkoval všem

20. února jsme uspořádali náš tradiční Hasičský ples
a druhý den pak od 14-ti hodin maškarní bál pro děti. Opět nás
mile překvapila vysoká návštěvnost, která je každým rokem
vyšší. Tímto bych chtěl poděkovat Lucce Kuzníkové a Martině
Vavrečkové, které se dětem věnovaly a měly připravený program,
za skvělou přípravu.
Další akce, která nás teprve čeká, je již tradiční a zaběhlá
akce „Pálení čarodějnic“, která proběhne 30. dubna od 18:00 na
horním hřišti (za Jamnicí směr Březová).
Tradiční soutěž Překonej rybník a Benátská noc jsou pak
naplánovány na 16. 7. 2016.
Tímto si dovoluji občany srdečně pozvat na tyto akce.
Michal Komárek (starosta SDH)
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TJ SOKOL STĚBOŘICE
Už zase „ jaro” klepe na dveře! Po dlouhé zimní
přestávce sportovci opět nabírají formu a brzy začnou mistrovské
soutěže. Koncem března (konkrétně na Bílou sobotu - 26. 3. 2016
v 15 hod.), zahájíme fotbalovým utkáním mužů JARO 2016! Na
domácím hřišti přivítáme soupeře z Jakartovic. Věříme, že kluci
po řádné zimní přípravě vykročí tou správnou „nohou“ a naváží
na výborný konec „podzimu”. V průběhu jara budeme ze 13
utkání hrát 7x „doma” a 6x „venku”. Takže, vážení spoluobčané
a diváci, přijďte nás povzbudit, ať s Vaší podporou na konci jara
skončíme na nejlepším místě okresního přeboru!
Koncem ledna začali třífázově trénovat kondiční přípravu
a také na umělce v Kravařích, Chlebičově a v Kylešovicích.
V Žimrovicích měli soutředění (11. 2. - 14. 2.). V ideálním
prostředí, kde měli k dispozici tělocvičnu, umělou trávu i ubytování, se většina hráčů dobře připravila, jak při teoretických
hodinách, tak při fotbálku, basketbalu i jiných hrách. K regenaraci
posloužila sauna a bazén. Také kolektiv hráčů se stmeloval při
posezeních a debatách.               

Josefusovi (4 branky), Roman Kokošek dal góly 3 a další hráči
přidali po 1 brance.
Další naše mužstva - STARŠÍ ŽÁCI, MLADŠÍ ŽÁCI
I MINI ŽÁCI začínají své soutěže až začátkem dubna!
Tenisté čekají na jaro, ať mohou začít s úpravou kurtu
a později i s hraním! Někteří trenují v hale v Litultovicích.
Koncem minulého roku byl zpracován požadavek na dotace
Ing. Tomášem Kramným na nové tenisové buňky, které vypsalo
Ministerstvo školství a tělovýchovy. Přihlášek z celé republiky
bylo hodně, tak čekáme, jestli uspějeme.
Naše ženy poctivě 2x týdně cvičí v ZŠ Stěbořice. Badmintonisté rovněž trénují - jak dospělí, tak žáci - v tělocvičně ZŠ.
I volejbalisté každý čtvrtek pilně trénují.
V minulém týdnu proběhlo vyhlášení nejlepších
sportovců okresu Opava za rok 2015 ve Slezském divadle Opava, a v ní byl „HVĚZDOU DENÍKU” vyhlášen mladý záložník  
Slezského FC - Jakub JANETZKÝ! GRATULUJEME Kubovi
k velkému úspěchu! Také náš občan Zdeněk POMMER (trenér
volejbalistek z Ostravy) postoupil výše. Stal se asistentem trenéra
u reprezentace žen ČR! I jemu patří naše gratulace.

KÁDR MUŽSTVA A REALIZAČNÍ TÝM PRO „JARO” 2016
TVOŘÍ:
Krusberský Stanislav Hanslík Milan Ondráček Roman Kramný Jaromír, Richter Ivan Wolf Bořivoj Wewiora Adam BRANKÁŘI:
OBRÁNCI:
ZALOŽNÍCI:
  
ÚTOČNÍCI:

předseda fotbalového oddílu
a vedoucí mužstva
hlavní trenér
asistent trenéra
hlavní pořadatelé
hlasatel
člen real. týmu

Mladý fotbalista Vojta BERGER rovněž velmi dobře
hraje za Opavskou „devatenáctku” a střílí i rozhodující branky.
Poslední únorový pátek (26. února 2016) proběhla
„VALNÁ HROMADA“ Sokola Stěbořice. Po loňském „fiasku”,
byla letošní schůze důstojná, kdy bylo přísalí KD zcela zaplněné  
(65 účastníků). Za to všem patří velký dík!

Losert Jakub, Válek Matěj (v jednání)
Kokeš Michal, Ing. Paleta Martin, Šumbera
Ondřej, Holubec Jiří, Fiedler Martin, Havlásek
Karel, Otipka Martin, Vavrečka Pavel (v jed.)
Šmalec Ondřej, Král Tomáš, Fiedler Jakub,
Burda David, Jamnický Michal, Burda Lukáš,
Hrstka Matyáš
Kokošek Roman, Josefus Michal a Fiedler
Pavel

Mezi hosty byl tajemník Regionálního sdružení České
unie sportu v Opavě p. Ladislav Kreisel, místostarosta obce
p. Ing. Michal Komárek a také náš „mecenáš” p. Miroslav Klásek
z ARMATURY KLAD OPAVA.
Tolik vážení spoluobčané k „jarnímu dění” v Sokolu  
Stěbořice!    
Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokol Stěbořice

Přípravná utkání byla naplanovaná v počtu 7, a to
s těmito soupeři: Slavkov - Stěbořice 4 : 0, Kylešovice - Stěbořice
1 : 3, Stěbořice - Oldřišov 3 : 4 , Chomýž - Stěbořice  0 : 3, Velké
Hoštice - Stěbořice   0 : 1, Stěbořice - Zlatníky   5   :   3 (branky  
JOSEFUS 3x a KOKOŠEK Roman 2 x). Zatím jsme z 6 utkání
4x vyhráli a 2x prohráli. Střelecky se nejvíc dařilo Michalovi

DIVADLO V PÁTEK 8. DUBNA
Kolik z nás ví, že v okolí existují kvalitní ochotnické
spolky, jejichž výkon si nezadá s leckterými profesionály?
A z jejichž her je cítit radost a nadšení z herectví. Jeden z takových
souborů nás oslovil, že by se rád předvedl i publiku ve Stěbořicích.
Slezská ochotnická společnost Opavsko má svou domovskou
scénu   v sále hospody v Milostovicích a myslím si, že členové
vám nebudou neznámí. Vždyť to jsou občané Zlatník, Milostovic,
Stěbořic aj. Radě obce se jejich návrh líbil a domluvili jsme se
na vystoupení v sále kulturního domu ve Stěbořicích v pátek
8. dubna od 19.00 hod.
Odehrají vlastní kus s názvem Stanice č. 3. Všechny
srdečně zveme, vstupné bude dobrovolné. Přijďte se pobavit a
ukázat, že Stěbořice jsou kulturní obcí!
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S hudbou začínal jako kytarista v jazzbandu Young Pekáč Mojmíra
Bártka, kde si osvojil důležité heslo: „Strýcu hrej, neustále hrej!”.
Je absolventem kytarové školy Oty Pinknera. Zvítězil v pořadu
Do-re-mi, působil jako učitel hudební výchovy v New Yorku, doprovázel bretaňského zpěváka Yvese Guelou, byl členem revivalu
U2/stay. V roce 2007 obdržel přestižního Krtka na festivalu
Zahrada, v roce 2008 vydal CD Je(mně) příjemně, ze kterého
vzešla spolupráce se zpěvákem Petrem Bende v letech 2009 - 13.
V roce 2012 koncertoval v Malaysii a Hong Kongu. Na podzim
roku 2013 se stal finalistou soutěže ČESKOSLOVENSKO MÁ
TALENT. V roce 2014 vydal CD iBůh a vyjel na první samostatné Ajfon tour. V roce 2015 absolvoval festivaly a kluby v ČR
i na Slovensku, byl hostem Hradišťanu, Tomáše Kluse a Honzy
Nedvěda. Pavel Helan patří do přízně populárního lidového
zpěváka Jiřího Helana. Vstupné na koncert je dobrovolné.
Na běžecký závod se můžete přihlašovat na této adrese:
http://championchip.cz/RegSystem/akce/MOJ2016
Srdečně zveme všechny občany na závod, kterým uctíme památku o. Jožky Motyky a také na koncert Pavla Helana. A když už
se nezúčastníte aktivně běžecky, tak se můžete zúčastnit jako
fanoušci podél tratě nebo se přihlásit jako pořadatelé.

MEMORIÁL OTCE JOŽKY 2016
Pomalu, ale nezadržitelně se blíží III. ročník Memoriálu
otce Jožky. Termín závodu je již tradiční a připadá na státní svátek 8.
května. Tento den se zároveň slaví svátek Panny Marie Prostřednice
všech milostí, jejíž sochu máme v areálu kolem našeho kostela
ve Stěbořicích. Přípravy jsou v plném proudu a pro letošní rok
nás čeká několik novinek. Tou nejzásadnější je, že jsme navázali
spolupráci s profesionální firmou na zpracování sportovních
výsledků championchip.cz. Znamená to tedy, že každý závodník
obdrží čip, který se připevní ke kotníku a po proběhnutí cílem
senzory automaticky zaznamenají jeho čas a pořadí. Trasa závodu
a kategorie zůstávají stejné jako minulé roky. Na vítěze opět
čekají hodnotné ceny. Po skončení závodu bude následovat
v areálu našeho kostela koncert. Od 18 hodin vystoupí předkapela
schola Stěbořice doplněná o několik hostů a od 19 hodin nás čeká
koncert Pavla Helana.
Ing. Pavel Helan, nar. 1979 v Moravských Knínicích,
absolvent střední školy zahradnické a vysoké školy lesnické.

Martin Řehulka

POPLATKY ZA HROBOVÁ MÍSTA A ZA PSY
mazlíčky, učiňte tak do konce června. Připomínáme, že poplatky
jsou 120,- Kč za prvního psa a 180,- Kč za každého dalšího psa,
důchodci platí stejnou částku.
Poplatek můžete uhradit buď v pokladně OÚ nebo
převodem na účet č. 3820821/0100, jako variabilní symbol
použijte Vaše číslo popisné nebo rodné číslo.

Upozorňujeme všechny, kdo ještě nezaplatili pronájem
hrobového místa, že mají čas do konce června 2016. Pokud by
některý z nájemců již nechtěl nájemní smlouvu obnovit, ať nám
dá vědět.
Rovněž upozorňujeme na končící lhůtu pro zaplacení
poplatku za psa. Pokud jste ještě nebyli odevzdat příspěvek za své
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NA SLOVÍČKO…
Vážení čtenáři Zpravodaje, dnes bude rozhovor se zajímavým člověkem naší vesnice vypadat jinak a netradičně. Sešla
jsem se s panem dirigentem a sbormistrem Pěveckého sboru
Stěbořice, panem Karlem Kosterou, u příležitosti jeho 80. narozenin. Hovořili jsme o mnohém, co se událo nedávno a co naopak
v daleké minulosti. A tak jsem se dozvěděla zajímavosti z jeho
života, o kterých se zatím nikde nepsalo.

23. 12. 2015 - Karel Kostera přebírá z rukou ministra kultury Daniela Hermana
cenu Artis Bohemiae Amicis.

Pan Kostera se cítí bytostně spjatý s obcí a lidmi, mezi
kterými žije již od roku 1965. Celá ta léta pro ně obětavě hraje na varhany a sám i se sborem zpívá ve Stěbořickém kostele.
Téměř každou mši, ať už v neděli nebo všední dny, doprovází jeho
hudba. Připadá nám již samozřejmé, že každý pohřeb nebo svatbu
provází jeho varhanní doprovod. Asi jen on sám ví, kolik se za
touto službou skrývá oběti a přemáhání. Vzpomíná na léta, kdy
ještě pracoval jako cukrář. Tehdy se obtížně uvolňoval z práce a
každou hodinu strávenou na pohřbu si musel nadpracovat. „Ach
jo,“ povzdechne si, „byly to těžké časy, ale člověk to dělal pro
druhé rád.“
Se svým bratrem se zasloužil o instalaci nových varhan
v roce 1971, pomáhal při stavbě nového schodiště na kúr
a zorganizoval sbírku ve všech sdružených vesnicích na rozšíření
kúru a výměnu světel v kostele. Ještě dnes mluví s radostí
a vděčností o tom, kolik se mezi lidmi našlo štědrých dárců, kteří
každý svým dílem přispěli k úspěšnému završení celé akce.

Ministr Daniel Herman při slavnostním okamžiku předání ceny řekl:
„Vážený pane Kostero, chtěl bych Vám vyjádřit svůj hluboký obdiv a úctu k Vaší
celoživotní umělecké práci, zejména za to, že přispíváte k obohacení
české hudby a českého kulturního prostředí duchovnem.”

Mrzí jej, že i po těch létech, kdy žije mezi námi,
jej mnozí vidí jako „přistěhovalce“ z nedalekého Slavkova.
A přitom netuší, stejně jako já, že v domku v Novém Dvoře, který
si začal opravovat po svatbě, a ve kterém dosud bydlí, se narodil
jeho otec Jan Kostera. Takže pan Karel má zde hluboce zapuštěné
rodinné kořeny. Přestože jako dítě a mladík bydlel ve Slavkově,
hned po svatbě začal do Stěbořic dojíždět. Ještě předtím, než zde
shromáždil několik nadšenců a založil pěvecký sbor, získával
první zkušenosti ve hře na varhany a dirigování u tehdejšího varhaníka v místním kostele - pana Josefa Grigara. S úctou na něj
dodnes vzpomíná.

koncert, kterým chtěli vyzvednout skutečnost, že u nás „zpívá
celá vesnice“. K vystoupení pozvali malé zpěváčky z Mateřské
školy Stěbořice, hudební soubory Základní školy a koncert
zakončili společným vystoupením chlapeckého a všech dospělých
sborů, které v současné chvíli pan Kostera řídí a diriguje.
Na koncertě zazněla z úst významných osobností kraje
slova díků a ocenění celoživotní práce sbormistra a dirigenta. Starosta obce Roman Falhar na závěr přečetl dopis ministra kultury
Daniela Hermana, kterým zval Karla Kosteru do Prahy k osobnímu převzetí ocenění jeho přínosu k rozvoji kultury v našem kraji. Podle slov pana Kostery bylo osobní setkání s ministrem velmi
bezprostřední a srdečné. Pan Herman mu děkoval nejen za dlouholetou práci sbormistra a dirigenta, ale také za jeho varhanickou
službu i pořádný kus práce, který odvedl na uspořádání výstavy
„Dědictví našich babiček a dědů“. Věděl o čem mluví, neboť tuto
výstavu osobně navštívil při svém pobytu
ve Stěbořicích.

Od těchto vzpomínek na dávné časy jsme se
plynule přenesli do nedávné minulosti. Na podzim roku
2015 oslavil pan Karel Kostera své životní jubileum.
K jeho 80-tinám připravili členové Pěveckého sboru Stěbořice

Pane Kostero, přejeme do dalších
let pevné zdraví a hodně elánu pro Vaši
práci.
Dana Grosserová

Koncert „Rozloučení s vánočním časem 2016”
Pěvecký sbor Stěbořice, Chrámový sbor Opava a Chlapecký sbor Opava
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
srdečně Vás zveme na

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ v naší mateřské škole.
KDY?

KDE?

V úterý 26. DUBNA 2016,

v čase od 9-12 a 14-17 hodin

V MATEŘSKÉ ŠKOLE STĚBOŘICE

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

 PROHLÍDKA BUDOVY A ZAHRADY

 VÝSTAVKA DĚTSKÝCH PRACÍ

 OCHUTNÁVKA ZDRAVÝCH DOBROT V REŽII
KUCHAŘEK NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Nenechte si ujít příležitost zavzpomínat
na svá dětská léta.

TĚŠÍ SE NA VÁS ZAMĚSTNANCI MŠ STĚBOŘICE

MY SE ŠKOLY NEBOJÍME - ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Ve čtvrtek 4. února jsme na naší
základní škole přivítali budoucí žáčky
první třídy u zápisu. Děti přišly slavnostně
ustrojené v doprovodu maminek a tatínků.
Ve škole již na ně čekala nejen paní ředitelka a paní učitelky 1. stupně, ale také
žákyně 8. třídy, které návštěvníky vítaly,
uváděly, pomáhaly jim s orientací po škole, vařily kávu, podávaly čaj a nabízely
občerstvení, které upekly paní vychovatelky.
Hned v úvodu byli zaměstnáni
rodiče, na které čekaly formality – vyplnění dotazníku a žádosti o přijetí dítěte.
Hlavní část zápisu se odehrávala ve třídách
1. stupně, které paní učitelky vyzdobily tematicky: statek, zoo a safari. Děti se
zde přenesly do světa zvířátek a paní učitelky si při individuální práci s každým

dítětem ověřily jeho školní zralost, kterou
následně i s patřičnými doporučeními probraly se zákonnými zástupci. Celý zápis
byl završen pohovorem s paní ředitelkou.
K zápisu na naši školu se dostavilo celkem 37 dětí, jejichž zákonní zástupci
požádali o přijetí k základnímu vzdělávání.
Někteří rodiče se rozhodli navštívit ještě
pedagogicko-psychologickou poradnu a
uvažují o odkladu školní docházky. Od září
2016 se zřejmě otevřou dvě 1. třídy – asi 32
žáků (třídní učitelky Mgr. Jana Holušová a
Mgr. Hana Kadlčíková). Od 6. ročníku pak
pravděpodobně budou tyto třídy sloučeny.
Těšíme se, až děti 1. září přivítáme
ve škole a slavnostně je pasujeme na
školáky.
Mgr. Iveta Glacová
7

HISTORICKÉ OKÉNKO
1916 - 2016
V letošním roce je tomu právě 100 let, kdy se začalo
pohřbívat na novém hřbitově ve Stěbořicích. Jako první zde byl
pohřben syn Eustacha Raidy, rolníka ve Stěbořicích č. p. 45.  
Malému Eustachovi byl pouze jeden měsíc.V té době byly dětské
pohřby, dle hřbitovní knihy, velmi časté.
Původní starý hřbitov u kostela zanikl po 2. světové
válce, neboť se zde počítalo se stavbou nového kostela. Dnes se na
jeho místě nachází překrásný areál, otevřený v květnu 2014.

Eduard Dittrich, poslední provozovatel
pivovaru

Původní porcelánový uzávěr

V loňském roce oslavil STĚBORSKÝ PIVOVAR 285 let
od založení ...
Součástí pivovaru byla pravděpodobně velmi brzy
i zahradní restaurace. Po roce 1865, kdy přestal vycházet „OPAVSKÝ
BESEDNÍK“, musel bohužel opustit Opavu Antonín Vašek - otec
Petra Bezruče. V této době se Stěbořice s P. Ludvíkem Ochranou
staly hlavním centrem českého společenského života na Opavsku.
P. Ludvík Ochrana organizuje slezské vlastence, kterým umožňuje
schůzky, když byly opavskými úřady znemožněny.
Zároveň však podporuje i konání veřejných pěveckých
akademií, z nichž první se konaly v pivovaře „pod hájem” r. 1861.
Zde se scházeli občané a česká inteligence ze širokého okolí.
Opava, kde převažoval německý živel, přestala být hlavou národního ruchu a staly se jí Stěbořice, lépe řečeno - STĚBORSKÝ
PIVOVAR. Za 1. republiky, ale i později se na dvoře pivovaru
pořádala veřejná cvičení ORLA, byly zde slaveny dožínky,
hasičské sjezdy, cvičení a oslavy, různá schromáždění, divadla
v přírodě. Na verandě se tančilo - známé byly BENÁTSKÉ NOCI...
Kolem roku 1975 byla pivovarská zahrada s výčepem
znovu upravena Svazem invalidů z Opavy, pod vedením pana
Františka Cigánka ze Zlatník. Pan Jeník Havlíček ze Stěbořic
vyzdobil areál svými kresbami a popisnými tabulemi.
Později se zde střídali různí provozovatelé. Až v roce
1998 začal nový majitel p. Gerhard Hříbek s velkou a razantní
přestavbou zahradní restaurace. Mnohé původní prvky novou
přestavbou bohužel zanikly. Restaurace dostala nový název
„Rybářská bašta“.
Od pana Hříbka zakoupila tyto prostory v květnu 2014
nová společnost, která nese název PIVOVAR Stěbořice s.r.o. Nový
jednatel pan Milan Foltýn s kolektivem má v úmyslu opět dát duši
tomuto kouzelnému místu. Plány mají velkorysé. Z vlastního chovu připravují především pokrmy z hovězího masa.

Nejstarší dochovaná fotografie pivovaru

Zahradní restaurace kolem roku 1900

V loňském roce zprovoznili „PENZION STODOLA“ s 24 lůžky
a opět opravili kuželnu. Jejich cílem je však vybudování malého
rodinného pivovaru s kapacitou výroby cca 30 000 litrů piva
ročně. Tomuto smělému záměru držíme palce, aby se podařilo obnovit zašlou slávu STĚBORSKÉHO PIVOVARU!
Drahomír Graca
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SBĚR ŠATSTVA PRO DIAKONII BROUMOV

Elektroodpad

Oslovila nás Diakonie Broumov, sociální družstvo, zda
by u nás mohla opět provést sběr použitého ošacení. Mají zájem
o čisté a nepoškozené letní i zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony, látky (nad 1 m2
– ne odřezky), polštáře, deky, obuv, hračky, knihy, domácí potřeby
(nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené) apod. Zmíněné
věci musí být zabalené do igelitových pytlů nebo v krabicích, aby
se nepoškodily při transportu.
Připravené balíky můžete přinést na obecní dvůr
ve čtvrtek 7. dubna a v pátek 8. dubna od 15.30 do 18.00 hod.
Bližší informace ohledně sbírky šatstva najdete na
www.diakoniebroumov.org.

Připomínáme, že elektroodpad (staré kuchyňské
spotřebiče, monitory, počítače apod.) můžete dovézt do obecního
dvora. Vy se zbavíte oficiálně nepotřebných věcí a obec za to
dostane od sběrové společnosti menší odměnu.
Kontejnery na velkokapacitní odpad
Ve dnech 8. a 9. dubna budou přistaveny v našich
vesnicích kontejnery pro odpad, který se nevejde nebo nepatří
do popelnice (např. starý nábytek, koberce, keramika apod.). Je
možno odevzdat i menší množství stavební sutě. Ta nesmí obsahovat nebezpečný odpad – eternitovou krytinu, asfaltovou izolaci
apod.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad, autobaterie,
elektroodpad, plasty, papír, sklo, bioodpad, pneumatiky!

ODPADY

Elektroodpad je možno odevzdat v obecním dvoře, větve
na hromadu za obecní stodolou, plasty, papír, sklo do kontejnerů
k tomu určených. Nebezpečný odpad se sbírá zvlášť. U nás to
bude 28. dubna.
Kontejnery budou umístěny v obecním dvoře ve
Stěbořicích a u hasičáren v Jamnici, Novém Dvoře a na Březové
a bude u nich dohledem pověřený pracovník.
Odpad zde bude možno ukládat v pátek 8. dubna od
14.00 do 18.00 hod a v sobotu 9. dubna od 8.00 do 12.00 hod.

Nebezpečný odpad
Ve čvrtek 28. dubna se bude opět sbírat nebezpečný
odpad. Přesný čas upřesníme. Sběrné místo bude tradičně na
parkovišti před obecním úřadem. Pokud byste tento den nemohli,
můžete donést svůj nebezpečný odpad do obecního dvora, kde si
jej od vás převezmou obecní pracovníci.
Nebezpečným odpadem jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žádáme všechny, kteří budou odkládat odpad do těchto
kontejnerů, aby dbali pokynů přítomného pracovníka.

Znečištěné obaly (od barev, olejů apod.)
Absorbční činidla, čistící tkaniny (znečištěné olejem apod.)
Olověné akumulátory
Rozpouštědla (ředidla, odmašťovací prostředky)
Kyseliny
Zásady
Pesticidy (postřiky)
Olej
Barvy
Léčiva
Baterie (monočlánky)

Tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách.

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI
kontrolou. Váš pes může někomu ublížit, může vyplašit nějaké
zvíře (zvláště teď v jarním období), ale může se něco stát i jemu.
Mohou z toho být velké nepříjemnosti pro všechny zúčastněné.
Chtěl bych také upozornit, že přestupky ohledně psů neřešíme my,
ale magistrát města Opavy. A pokud máte (vy poškození) dojem,
že dotyčný majitel si nedá říct a i po několika domluvách stále
nechává svého psa na volno a ten vás obtěžuje, pak vám nezbyde
nic jiného, než se obrátit na policii a řešit to oficiální cestou.
Pevně věřím, že tak daleko to nedojde a budeme se
všichni navzájem respektovat.

Oslovilo mne několik občanů se stížností na „pejskaře“.
I když jsem již na to upozorňoval, někteří z nás to buď nečetli
nebo tomu nepřikládali význam. Množí se případy, kdy si vyjdete na procházku se svým psem, kterého máte uvázaného
na vodítku, nebo se procházíte s dětmi, projíždíte se na kole
nebo si zajdete např. okolo rybníků zaběhat. A někdo jiný se
v té oblasti také pohybuje se svým psem, ale on jej má na volno.
A skoro nikdy jej pes neposlouchá. Většinou vám jeho pes neublíží,
maximálně na vás štěká, ale už to je nepříjemné. Proč byste se
měli seznamovat zblízka s cizím psem? A jedno, zda je velký
nebo malý. Apeluji proto na vás všechny, co se svými čtyřnohými
mazlíčky vyrážíte ven, mějte je uvázané nebo pod naprostou

Roman Falhar
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VÝBĚR Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STĚBOŘICE DNE 2. ÚNORA 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Výkupní cenu v max. výši 60,- Kč/m2 za části pozemků parc.
č. KN 489 a 485 v k.ú. Stěbořice pro případné jednání o koupi na
zřízení cesty pro pěší směrem na Zlatníky

2) Vyvěšení Tibetské vlajky dne 10. 3. 2016
3) Pronájem pozemků parc.č. KN 419/7 - orná plocha o výměře
2094 m2 a pozemku parc.č. KN 655 - orná plocha o výměře
1766 m2 v k.ú. Stěbořice (tenisové kurty) TJ Sokol Stěbořice
zdarma na dobu 10-ti let

2) Záměr prodeje pozemku parc.č. 481/1- zahrada o výměře
1142 m2 - v k.ú. Stěbořice (zahrada u domu č.p. 99 ve Stěbořicích)
a pozemek parc.č. KN 865/1 o výměře 76 m2 a pozemek parc.
č. KN 865/4 o výměře 875 m2 (koryto sousedícího potoka)

4) Pověření starosty obce a účetní obce provedením kontroly
účetnictví příspěvkových organizací obce
5) Nákup 21 ks kancelářských židlí za cenu 545,-Kč/ks s DPH
celkem za cenu 11.500,- do hasičské zbrojnice na Březové

3) Finanční příspěvek na rok 2016 pro ŘK farnost Stěbořice ve
výši 100.000,-Kč na opravu varhan v kostele Narození Panny
Marie ve Stěbořicích

Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci o podání žádosti o dotaci na vybudování parkoviště
u MŠ

4) Finanční příspěvek na rok 2016 pro TJ SOKOL Stěbořice ve
výši 98.000,-Kč
5) Finanční spoluúčast obce ve výši 80 000,- Kč na investiční
akci Tělovýchovné jednoty Sokol Stěbořice - Obnova tenisových
kabin. Předpokládané celkové náklady této akce činí 560 000,- Kč.

2) Informaci o podání žádosti obce o dotaci na rekonstrukci
vstupu u hřbitova

6) Přihlášku obce do letošního ročníku soutěže „Vesnice roku
2016“

23. ÚNORA

3) Informaci o akci Vítání občánků dne 13. 3. 2016 ve 14:00 hodin  

Rada obce schválila:
1) Finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2016 pro klub
seniorů v Novém Dvoře ve výši 3.000,- Kč

7) Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. KN 800/1 a KN
800/2 v k.ú. Jamnice za uložení podzemního vedení elektrické
energie pro zřízení přípojek za cenu 10.000,-Kč

2) Finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2016 pro klub
seniorů v Jamnici ve výši 4.000,- Kč

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Informaci o zapojení obce do dotačních titulů v roce 2016

3) Rozpočet JSDH obce na rok 2016 ve výši 109.800,- Kč

2) Informaci Ing. T. Kramného o projektu „Obnova tenisových kabin“, který TJ Sokol Stěbořice přihlásil do dotačního titulu MŠMT.

Rada obce uložila:
1) Předložit radě nabídky na nákup nových insignií (starosta)

3) Informaci o Tříkrálové sbírce a účelu využití sbírky

2) Předložit radě nabídky na nákup radarového měřiče (místostarosta)

4) Informaci Ing. V. Grosssera o problémech s venčením psů
u paneláků, rada zváží možnost rozmístění košů na psí výkaly
v obcích, popř. najde jiné řešení.

3) Nechat zpracovat nabídky od jiných dodavatelů na projekt rekonstrukce a vybudování nových chodníku k pivovaru (místostarosta)

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY OBCE STĚBOŘICE

Rada obce vzala na vědomí:
1) Možnost nákupu radarového měřiče a posouzení místa umístění
radaru

12. LEDNA
Rada obce schválila:
1) Výběrové řízení na opravu topení v bytě ve staré škole č.p. 23
Nový Dvůr. Rada vybrala nabídku pana  Jiřího Dietricha .
Rada obce vzala na vědomí:
1)  Informaci o zániku SRPDŠ

2) Předložení nabídky fa RSE project s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení na vybudování nových chodníků, vybudování stezky a rekonstrukci
chodníků k pivovaru

2) Podání žádosti obce o převody pozemků z Pozemkového úřadu

3) Termín konání Novodvorského vodníka – sobota 13. 8. 2016
Roman Falhar

3) První návrh dětského hřiště, vysloveny připomínky, opravený
návrh bude předložen na další radě 28. ledna     
28. LEDNA
Rada obce doporučila:
1) Zastupitelstvu obce ke schválení záměr prodeje pozemku parc.
č. 481/1 v k.ú. Stěbořice
Rada obce schválila:
1) Finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2016 pro klub
seniorů ve Stěbořicích ve výši 7.000,- Kč
10

NOVODVORSKÝ VODNÍK
Loni byla z důvodu nedostatku vody porušena novodobá tradice a podruhé za
sebou proběhla Zámecká slavnost. Ale jelikož je přehrada už napuštěná, nic nebrání
tomu, aby se zde konal Novodvorský vodník. Organizačně jej zajistí především místní
hasiči a další dobrovolníci společně s obcí. Program se teprve tvoří, ale určitě se opět
bude odehrávat na vodě a proto neváhejte a stavějte plavidla.
Ovšem byla by škoda nevyužít takové akce a ukončit ji se soumrakem. Když mají
v Novém Dvoře tak pěkné hřiště i se zázemím. Odpoledne se tedy u přehrady uskuteční
Vodník a navečer se přesuneme pod světla na hřiště, kde odehraje svými peckami nabitý
koncert stále populárnější Dingo Boys. Přijďte se tedy pobavit v sobotu 13. srpna do
Nového Dvora. A myslete na to, že většina Vámi utracených peněz na těchto akcích jde
přímo spolkům. Neváhejte je tedy podpořit!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2015
V neděli 13. března se uskutečnila významná událost pro
život obce. V naší obřadní síni se konalo Vítání občánků narozených v roce 2015. Ze 13 maličkých, evidovaných ve Stěbořicích,
se jich zúčastnilo 12. Byli přineseni svými rodiči, některé doprovodily babičky a dědové, případně jiní příbuzní a známí.
Kulturní doprovod celého obřadu vytvořila děvčata ze ZŠ
Stěbořice s paní učitelkou Szturcovou. Kdo z rodičů pak chtěl,
mohl se nechat vyfotit našim fotografem Martinem Frýdlem. Tuto
fotku pak noví občánci obdrží vytištěnou, aby jim připomínala
tento slavný den.
Z Jamnice bylo 5 dětí, ze Stěbořic 6 a 1 z Nového Dvora.

CO NÁS ČEKÁ
přesto tuto akci uskutečníme. Protože pokud bychom pořád jen
čekali, až se povede nějaká dotace, mohlo by se také stát, že by se
neuskutečnilo vůbec nic.

Nebudu se rozepisovat o plánech, podaných žádostech
a co bychom rádi udělali. O tom jste si mohli přečíst v minulém
Zpravodaji. Nyní vás chci seznámit s akcemi, které se uskuteční
(nenastanou-li nějaké komplikace) v nejbližších měsících.

Památník na hřbitově

Dětské hřiště naproti obecního úřadu

Na opravu památníku na hřbitově se nám povedlo
získat dotaci a na druhý pokus jsme i vybrali zhotovitele. Na jaře
započnou práce na tomto monumentu a před létem by mělo být
hotovo. Bude je provádět tým zkušeného restaurátora z našeho
okresu. Bohužel i zde jsme museli nechat vykácet dva stromy,
neboť zasahovaly do památníku.

Již máme první návrh, jak by mělo dětské hřiště vypadat. Konzultujeme to s odborníkem a pak bych s návrhem rád seznámil veřejnost.
Rovněž bych chtěl poprosit všechny rodiče a další zájemce, zda by
nám pomohli dětské hřiště vybudovat. Herní prvky musíme koupit
od certifikované firmy, ale stále bude dost prací, které si můžeme
udělat sami. Sám jsem zvědavý, kolik se nás na brigádě sejde. Na
neděli 5. června pak plánujeme jeho slavnostní otevření. Srdečně
zveme.

Dokončení stavebních úprav stodoly
Na obecní stodole chybí doomítat poslední stranu a pak
provést nátěr. Koketujeme s myšlenkou vytvořit na čelní stranu
obecní znak v „nadživotní“ velikosti.

Oprava tělocviku
Když čtete tyto řádky, jsou už pravděpodobně lípy, které
stály na „tělocviku“ pokácené. Bylo totiž potřeba, aby uvolnily
místo chodníku a parkovišti. V dubnu se snad dozvíme, zda jsme
uspěli s žádostí o dotaci na revitalizaci tohoto prostranství, díky
čemuž se konečně upraví toto bolavé místo Stěbořic. Vznikne zde
nový chodník, zelený pás, do kterého možná zasadíme nové stromy, parkovací místa a změníme zde dopravní situaci, aby zde byla
bezpečnější doprava. A pokud by se stalo, že dotaci neobdržíme,

Oprava fasády OÚ
Další z projektů, které jsme začali připravovat už loni. Do
karmaše bychom chtěli mít na obecním úřadě nový „kabát“ včetně
natřené střechy apod. Jeho podoba by se měla blížit vzhledu, který
měla tato budova už v minulosti.
Roman Falhar
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MENŠÍ ZMĚNA V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
Stalo se zvykem, že každý, kdo potřebuje něco vyřídit na
obecním úřadě ve Stěbořicích, se mohl zastavit každý den a nebyl
odmítnut. Ale ukazuje se, že tento přístup je kontraproduktivní.
Pokud má některá z pracovnic rozpracovaný nějaký úkol a do toho
musí řešit úplně odlišnou věc, pak původní úkol zpracovává mnohem delší čas. Což je nakonec špatné pro všechny.

POUŤ DO ŘÍMA
Ve dnech 3. - 9. 4. se vydáme na poutní zájezd do Říma
u příležitosti vyhlášeného „Jubilejního roku milosrdenství“.
Navštívíme čtyři hlavní basiliky, další církevní a kulturní památky, účastníme se společné audience na náměstí
sv. Petra, snad se i zahřejeme na jarním italském sluníčku.

Každý z nás očekává, že jeho žádost nebo požadavek
bude vyřízen co nejrychleji, ideálně hned. Ale když na to vyřízení
nemáte jako úředník ani klid, ani čas? Proto bychom vás chtěli
požádat o dodržování úřední doby. Přijmeme vás i mimo ni a
nevyženeme vás, ale prosíme, abyste se mimo úřední hodiny
na nás obraceli pouze v neodkladných záležitostech (to neplatí,
pokud něco potřebujete od starosty, ten je k dispozici skoro pořád).
A jelikož hodně občanů spojí návštěvu u lékaře s vyřízením své
záležitosti na OÚ, rozhodli jsme se upravit od 1. dubna úřední
hodiny. Zrušili jsme čtvrteční odpoledne a přidali pátek dopoledne.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 - 12:00  
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00  
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00

5 míst.

Kdo by měl touhu jet, aktuálně máme volných ještě

Více na: www.farnoststeborice.cz.

o. Klement

13:00-17:00
13:00-17:00

Z obecního diáře
8. dubna
26. dubna
29. dubna
duben 2016
30. dubna
6. května
květen
květen
8. května
8. května
                      

14. května

Divadlo v KD ve Stěbořicích
Den otevřených dveří v Mateřské škole,
Stěbořice
Hasičská soutěž žáků, hřiště na Březové
Pálení čarodějnic na hřišti v Novém Dvoře
Pálení čarodějnic, horní hřiště Jamnice
lampionový průvod k osvobození obce,
posezení u táboráku, Březová
Lampionový průvod k osvobození obce,
Nový Dvůr
Den matek, Nový Dvůr, Stěbořice
Memoriál otce Jožky, okolí Stěbořic
koncert Pavla Helána, farní areál ve
Stěbořicích

19. května
5. června
červen 2016
25. června
26. června
28. června

Po židovských památkách Slezska,
jednodenní zájezd nejen do polského
příhraničí
Maminkám a tatínkům – jarní vystoupení,
KD, Stěbořice
Dětský den a Slavnostní otevření dětského
hřiště, farní areál a dětské hřiště
110 let založení SDH Nový Dvůr a
Benátská noc
OREL CUP (volejbalový turnaj), Orlovna,
Stěbořice
Orelská zahradní slavnost, Orlovna,
Stěbořice
Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy, KD
Stěbořice

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová
čtvrtletník, 1/2016
Vydal Obecní úřad Stěbořice
Uzávěrka příštího čísla 10. 6. 2016
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby
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