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Milí spoluobčané,

starat o tolik zelených ploch, protože každý sháněl trávu na „futro“
nebo na seno. A taky mám dojem, že dřív jsme byli víc ochotni
jít na nějakou brigádu. Ať už pro svůj spolek nebo pro vesnici.
S údivem se dívám na fotky z brigád z 80. let, kdy se sešlo plno
chlapů a kosami (!) sekli příkopy. Dnes když poslouchám vedoucí
skoro všech spolků, tak svorně tvrdí, že aktivních a ochotných
něco dělat pro ostatní je jen pár procent z celkového počtu. Ale pak
by mě zajímalo, co dělají ti ostatní? Jsou členy jen papírově? Proto smekám před těmi několika statečnými v každém spolku, kteří
obětují svůj volný čas a věnují se mládeži, údržbě a rekonstrukci
spolkového majetku a zajišťují jeho chod. Díky nim naše spolky
fungují a šíří dobré jméno našich vesnic do okolí. Což ocenila
i porota soutěže Vesnice roku, jak se dočtete dále. Každopádně
přeji nám všem klidné prožití toho prázdninového času, a abyste
se ve zdraví a v pohodě dočkali dalšího čísla Zpravodaje.

začínají prázdniny, což nejvíce pocítí školáci, studenti a jejich rodiče. Pro nás ostatní je to další část pracovního roku, jen
těch dovolených je v tomto období víc než jindy. Ale že bychom
polevili v práci a měli to jako na jihu Evropy, kde bývají celostátní
dovolené po dobu čtyř týdnů, to ne. Zvláště zemědělcům - což je
u nás již nepatrná skupina obyvatel – začínají asi nejvíc infarktové
měsíce. Pamatuji, jaké to bylo „ve žniva“. Jestli už je obilí zralé,
čekání až oschne rosa, do toho přišla nějaká porucha a pak zase
hrozilo počasí. V takovou chvíli se nehledí, co je za den a zda
se neruší noční klid. Ale ve VOD už jsou sehraní a mají vozový park v dobrém stavu (taky vám připadá, že ty traktory a jiné
mašiny jsou větší než naše chalupy?), takže jim (ale i všem
„soukromníkům“) budu držet palce, aby stihli celou úrodu včas
sklidit pod střechu. Občas si ale říkám, že ty staré časy měly něco
do sebe. Tím, jak každý doma něco choval, se obec nemusela

Roman Falhar

Naše Březová
Opět se hlásíme z naší malé vesničky Březová u Stěbořic,
kterou možná znáte pohledem z kola nebo auta, ba dokonce
díky pěší turistice. Tak nám začalo teplé počasí a i my chceme
stmelit naše občany různých věkových kategorií a stále něco
vymýšlíme. Jsme moc rádi za to, že se opět po nějakém čase sejdeme, popovídáme si a dokonce hlavy máme plné nápadů.
I tyto měsíce myslíme na naší přírodu, občany a pomocí našeho
SDH pod vedením P. Wirktosche a spolupráci s Obecním úřadem
ve Stěbořicích se opět jako minulý rok recykloval a svážel odpad
dne 11. 4. 2015. Posbíralo se celkem hodně a velmi nás potěšilo, že
lidé odpad opravdu nehází, kde nemají, a tím chrání naší přírodu.
Ještě by někteří lidé nemuseli pálit vše, co jim pod ruce přijde,
a lépe by se i dýchalo… Měly by více myslet na naše děti. Taky
květen, lásky čas, jsme zaměřili na naše mladistvé a poprvé zkusili
Sraz čarodějnic a čarodějů. Nebojte, nikdo neodletěl.

Lampiónový průvod Březovou

Také připomenutí našeho osvobození se neobešlo bez položení
kytice k památníku a malou vzpomínkou spojenou s opékáním
párků, posezením u dobře vychlazeného pivka a po setmění se
nejmenší a omladina vydala vstříc Březovou s lampióny a svíčky
v ruce, krása.
13. 6. 2015 se uskutečnil již po několikáté náš hasičský
zájezd, tentokrát do Brna, do podzemních katakomb, prohlídka
technického muzea a celková prohlídka města Brna. Unavení,
opálení a hlavně s pěknými vzpomínkami se nám vrátili zpět do
vesničky naši výletníci.
Srdečně Vás taky všechny zveme na naši tradiční Benátskou
noc dne 25. 7. od 20 hod. a odpolední hasičskou soutěž.
Kateřina Wirkotschová

Technické muzeum Brno
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Účastníci zájezdu do Brna

Memoriál otce Jožky 2015
Na svátek Panny Marie Prostřednice Milostí, jejíž sochu máme
v areálu u našeho kostela, a zároveň na státní svátek 8. května, kdy
jsme si připomněli 70 let od konce druhé světové války, proběhl
druhý ročník Memoriálu otce Jožky.
Na tento den se těšili jak organizátoři tohoto závodu, tak
i samotní závodníci, kteří trénovali více či méně poctivě, ale všichni
ve zdraví a úspěšně doběhli do cíle a uctili tak památku zesnulého
kněze Josefa Motyky. Podmínky na běh byly naprosto ideální,
počasí nám zkrátka přálo. Sluníčko svítilo a mezi běžci panovala
výborná nálada. Na start závodu nastoupilo přes 300 závodníků
(mimo jiné i otec děkan Jan Czudek, švagr otce Jožky Motyky
Roman Jochymek, náš otec Klement a mnoho dalších). Otec Martin
David nám závod odstartoval výstřelem z pistole a nadšení běžci
se mohli vydat na trať. Jelikož jich bylo letos opravdu hodně, tak
se pomalu ani nevešli na lávku u Stěbořického splavu, a proto si to
někteří odvážlivci zkrátili rovnou přes potok. Na závodníky, kteří
běželi desetikilometrovou trasu, čekaly tři občerstvovací stanice:
první byla na sv. Anně, druhá byla v Háji a třetí před domem pana
Škubníka, kde některé závodníky čekal osvěžující proud vody,
z hadice pana Škubníka a poté se finišovalo již do cíle. Na
závodníky, kteří běželi čtyřkilometrovou trasu, čekaly dvě
občerstvovací stanice: rovněž v Háji a před domem pana Škubníka.
Celý závod nám komentoval pan Bořivoj Wolf. Každý závodník
v cíli obdržel občerstvení a to láhev vody a bagetu. Na vítěze

závodu čekaly v cíli navíc ještě hodnotné ceny. A kdo že se
z našich občanů nejlépe umístil?
Hana Schromová (1. místo - 4 km ženy)
Tomáš Kovalčík (2. místo - 10 km muži)
Nela Ondráčková (3. místo - 4 km žákyně)
Po skončení závodu následovalo vyhlášení vítězů a předání
cen, které předával otec Martin David. Poté již následoval
koncert slovenské zpěvačky Simony Martausové, na který všichni
již netrpělivě čekali. Výborného předskokana této mladé slovenské zpěvačce dělala stěbořická schola, posílená o členy z jiných
schol. Atmosféra na koncertě byla vskutku úžasná. Mnozí lidé
slovenskou zpěvačku Simonu Martausovou neznali a ptali se mě:
„Kdo to vůbec je?“ Musím se přiznat, že i já jsem ji do nedávna
vůbec neznal, ale hudba, kterou si Sima sama skládá a texty, které
píše, se dokážou člověka dotknout a mají v sobě hluboký podtext.
Pro mnohé se tak z neznámé zpěvačky stala rázem velmi známá.
A co je opravdu krásné je to, že Sima nejen o věcech a o životě
zpívá, ale zároveň své texty doopravdy žije.
Na závěr bych chtěl v první řadě poděkovat otci Klementovi,
který se velmi zasloužil o to, že se tato akce mohla ve Stěbořicích
uskutečnit a také bych chtěl moc poděkovat všem, kteří tuto akci
podpořili, jak finančně, tak i modlitbou.
Martin Řehulka

Den Evropy
Na naší škole každoročně koncem jara probíhá projektový den
pro žáky druhého stupně a páté třídy nazvaný Den Evropy. Projekt
je prováděn formou skupinových prací žáků 8. třídy, kteří prezentují ostatním žákům jednotlivé státy Evropy. Každý stát má své
stanoviště ve vybrané třídě, využita je také tělocvična, v případě
pěkného počasí venkovní prostory školy. Stát je prezentován dvojicí žáků, kteří vyhledávání a přípravě informací věnovali spoustu
času, aby mohly být co nejzajímavěji a nejpoutavěji prezentovány.
V každém státě zazní hymna daného státu, soutěžící skupiny jsou
přivítány v úředním jazyce významnými osobnostmi, ve Francii
například Napoleonem, v Řecku krásnou řeckou bohyní či občany
oblečenými v národních barvách a krojích. Po uvítání je soutěžící
skupina Evropanů provedena státem a může si dělat poznámky.
Prezentace státu obsahuje projekty na témata: historie státu, geografie, hlavní město, hospodářství, zajímavosti cestovního ruchu.
Každá soutěžící skupina „cestovatelů evropskými zeměmi“ se
dozví nejdůležitější fakta, ale také největší zajímavosti, které by
rozhodně stály za návštěvu a zhlédnutí.
Jelikož se tento den nese v duchu rčení „Škola hrou“, jsou nedílnou součástí každého představovaného státu tematicky zaměřené
soutěže, ve kterých si žáci osvojí zvyklosti či typické znaky
státu (národní sport – hokej pro Švédsko; Itálie, Miláno a s tím
neodlučitelně spojený pojem „Město módy“, v Řecku vystoupají
na posvátnou horu Olymp atd.). Jednotlivé soutěže jsou hodnoceny a body zde získané se přičítají k výsledkům závěrečného
testu. Poslední minuty v každém státě jsou věnovány upřesňujícím
a doplňujícím dotazům. Po ukončení návštěv států následuje test
ze znalostí nabytých na stanovištích. Skupiny mohou používat
poznámky, které si udělaly během svého putování.
Následuje vyhodnocení celého dne. Hodnotí se nejlepší
skupiny (test + úspěšnost v soutěžích); nejlépe zpracovaný stát a
nejoriginálnější „kostým občana“ ze všech prezentovaných států.
Je vyhodnocen také nejpoutavěji prezentující jedinec. Všichni
úspěšní soutěžící a prezentující byli náležitě odměněni. Největší
odměnou ovšem bývá pocit příjemně a zábavně stráveného

Jeden z žáků 9. třídy prezentuje sousední Německo
školního dne, během kterého jsme se nejen učili, ale také hráli
a soutěžili. Na Dni Evropy nemohou chybět ani ochutnávky
nejznámějších a nejoblíbenějších národních jídel a pochutin
pocházejících z různých koutů Evropy, jako jsou například olivy,
citrusové plody, sušená rajčata, klobásy, tzatziki, gyros, řecký
salát, pizza, belgické pralinky či holandské sýry, ale také pivo,
víno a šampaňské (toto však samozřejmě pouze v nealkoholické
podobě). V rámci mezipředmětových vztahů je do projektu zapojena také výtvarná a pracovní výchova, ve které žáci vyrábí kulisy
nejznámějších objektů nacházejících se v Evropě – Eiffelova věž,
Vítězný oblouk, Double Decker, Atomium a další zajímavosti.
V letošním roce si naši osmáci připravili těchto deset států:
Švédsko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Nizozemí, Řecko,
Belgie, Polsko, Itálie a Německo. Všechny státy měli velice
pečlivě připraveny, od výkladu, přes ochutnávky, soutěže, a také
pro daný stát typické oblečení. Již teď se všichni společně těšíme
na další ročník toho zábavně – naučného dne, který se za několik
let svého konání stal nedílnou součástí dění na naší škole.
Mgr. Kateřina Knůrová
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OBECNÍ OBSÍLKOVÁ HŮL ZE STĚBOŘIC
Obecní obsílková hůl (tzv. „KAČICA“) pochází z počátků 19.
století. Tato „kačica“, na kterou se provázkem přivazovala cedulka
se zprávou, informací či vyhláškou, sloužila ve Stěbořicích všem
občanům bezmála sto let.
Zprávu
napsal
rychtář
(starosta).
Putovala od domu
k domu, až se mu opět
vrátila zpět. Lidé byli
na předávání těchto
zpráv zvyklí. Tomuto
předmětu se oficiálně
také říkalo KLUKA.
Užívala se do roku
1894. Do Opavského
muzea ji v roce 1937
darovali představitelé
Obecního úřadu ve
Stěbořicích. Je zhotovená z přírodního,
hnědě
mořeného
samorostu
(výška
28 cm). Na jedné straně má realisticky vyřezaný tvar kachní
hlavy a krku. Ostatní tělo tvarované do smyčky je na povrchu
upravené nepravidelnými vrypy. Spodní část smyčky tvoří plochý
podstavec, takže „kačica“ může stát. Na levé straně hlavy má
umístěný železný kroužek, zapuštěný do hmoty dřeva, který
sloužil k přivazování cedulky.
Pokud bude chtít někdo vidět originální „kačicu“, může
navštívit Slezské zemské muzeum v Opavě, kde zrovna probíhá
zajímavá výstava „ZEMĚ A JEJÍ PÁN“.
Drahomír Graca

Žáci deváté třídy se vydali po
proudu řeky Opavy
My, žáci 9. třídy, jsme si na závěr svého působení na základní
škole zvolili netradiční náplň posledního školního výletu – vžít
se do role vodáků a sjet řeku Opavu. Dvoudenní program byl
pod odborným vedením zahájen na Stříbrném jezeře, kde jsme si
vyzkoušeli ovládání lodí na klidné vodě. Na řeku jsme nastoupili
pod Vojenským splavem na plastových a nafukovacích kanoích a
dvou raftech. Během krásného slunečného počasí jsme se plavili Opavou a za 6 hodin dopluli až na místo přespání – k Mlýnu
U vodníka Slámy ve Lhotě. A když vodáci, tak se vším všudy. To
znamená postavit stany, rozdělat oheň a opéct špekáčky.
Druhý den jsme se vydali na další úsek našeho plavení po
řece Opavě. Cílovou stanicí byly Jilešovice. Většina z nás sotva
udržela pádlo, ale krásné zákruty řeky podněcovaly naši zvědavost
a přinášely chuť pádlovat. Ve vyčerpávajícím horku přišla vhod
osvěžující koupel v řece. Celý úsek našeho výletu čítal 30 km.
I když řeka Opava vyžadovala hodně pádlování, tak poznání
přírody a krajiny z vodní hladiny určitě stálo za to. Navíc jsme si
všichni užili spoustu legrace.
Mgr. Michal Zajíček

vzpomínky na 2. světovou válku
V roce 1945, kdy mi bylo 5 let, vzpomínám (samozřejmě
z vyprávění), že jsme v dubnu doma zabíjeli prase, abychom měli
co jíst. Porážku prováděl otec a bylo všechno děláno v kuchyni.
Najednou jsme zaslechli obrovskou ránu, okna se vysypala, sklo
bylo roztříštěné po celé kuchyni a bylo všude i v zabijačce. Rodiče
nás děcka rychle vedli do sklepa, kde jsme přes „frontu“ bydleli!
Když se trochu vyjasnilo - byl všude zvířený prach a omítka - otec opatrně zjišťoval, co se stalo! A musím říct, že jsme se
znovu narodili! Tři metry od okna z kuchyně „udeřil“ zbloudilý
granát z dělostřelecké palby někde od Slavkova! Ve stavení byla
obrovská díra, všechno zničené. Samozřejmě ze zabijačky nebylo
nic - všechno se vyhodilo! Nějaká střepina proťala i kmen hrušky!
Strom sice zůstal stát a dlouhé roky ještě rodil šťavnaté hrušky,
ale stále nám připomínal hrůznou událost! Ve sklepě, kde jsme
bydleli, starší devítiletý bratr zapsal na strop datum zápis, který
tam je dodnes!

Jaro ve znamení přednášek
Místní odbor Matice slezské uspořádal na jaře pro veřejnost
dvě přednášky na zajímavá témata. Nejprve ve čtvrtek 16. dubna
člen odboru Petr Zahnaš přednášel o minulosti, přítomnosti a budoucnosti Jánských koupelí. Jeho výklad doprovázel přebohatý
promítaný obrazový materiál. Všichni přítomní (a nejen ze
Stěbořic, ale i z okolních vesnic), se zaujetím poslouchali výklad
o historii sice mladého (Jánské koupele byly založeny v 18. století),
ale dlouhou dobu velmi významného místa, kam se sjížděli
významní hosté nejen z habsburské monarchie. Za bývalého
režimu zde byly rekreace pracujících, ale nová doba tomuto kouzelnému místu bohužel nepřála. Jiné lázně prokoukly a vrátily se
ke své původní kráse, což se bohužel v případě Jánských koupelí
nestalo. Právě naopak, chátrají čím dál víc a smysluplné řešení
není v dohledu.
A o měsíc později, ve čtvrtek 14. května přijel do Stěbořic
pan docent Pavel Kouřil, ředitel Archeologického ústavu v Brně
a velký znalec slovanského středověku. Pan Kouřil se dlouhodobě
zabýval i mohylníkem ve Stěbořicích a sepsal o něm i knihu,
která již byla na stránkách Zpravodaje zmíněna. Přednáška se
samozřejmě týkala zdejšího mohylníku a posluchači se dozvěděli
mnoho zajímavého nejen o době, kdy zde žili ti, které později
archeologové vykopali, ale i o podrobnostech nálezu pohřebiště,
o jeho odkrytí a zajímavosti o tom, co zde všechno nalezli a jaký to
mělo význam. Návštěvníci odcházeli z této přednášky obohaceni
o nové informace a mohli si uvědomit, jak vzácné věci máme
blízko sebe, v krajině našeho domova.
Vít Skalička

Dodnes dochovaný zápis na zdi ve sklepě u Wolfů:
„Dne 24. 4. 1945 o půl jedenácté udeřil granát.“
To je můj zážitek z 2.světové války.
Zapsáno ze vzpomínek Boříka Wolfa do kroniky obce Stěbořic
70 let po skončení války.
Drahomír Graca
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Vesnice roku
Začátkem měsíce června se to ve Stěbořicích a jejích místních částech hemžilo samými pracanty. Všichni pilně zametali
chodníky, sekali trávníky a uklízeli kolem svých obydlí. To vše
kvůli soutěži Vesnice roku, do které se letos poprvé přihlásily
i Stěbořice!
Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Svazem měst
a obcí ČR. Není to soutěž pouze o kráse, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Sami organizátoři tvrdí, že cílem celé soutěže je snaha
povzbudit obyvatele venkova k jejich aktivní účasti a zapojení se
na rozvoji jejich vesnic.
Myslíme si, že Stěbořice jsou právě jednou z těch aktivnějších
obcí. Funguje zde celá řada spolků, které vykazují pravidelnou
činnost, máme zde aktivní občany, kteří se např. v rámci dobrovolných brigád ve svých spolcích scházejí a snaží se o zlepšení našeho
okolí. To byl také jeden z hlavních motivů, proč se do soutěže
přihlásit! Moc dobře si ale uvědomujeme, že nás v našich obcích
čeká i spousta nové práce (od drobných oprav až po rozsáhlejší
rekonstrukce), snažíme se proto žádat o nejrůznější dotační tituly.
O získání dotace ale bojujeme s ostatními obcemi. Proto dalším
motivem bylo ukázat se a prezentovat naši obec před hodnotitelskou komisí, která je složená ze zástupců ministerstev,
kraje a starostů obcí úspěšných v předešlých ročnících. A tak bylo
24. března na obecním zastupitelstvu v Březové rozhodnuto o tom,
že to letos zkusíme a uvidíme, jak uspějeme.
Vypracováním přihlášky, která musí povinně obsahovat
i třicetistránkovou charakteristiku obce, se ujaly zastupitelky Hana
Komárková a Jana Weiszová s pomocí starosty Romana Falhara.
Přihlášku jsme odevzdali koncem dubna. Hodnotitelská komise
pak přijela 8. června v odpoledních hodinách. Komisi jsme prezentovali naši obec, zejména pak to, jakou máme bohatou spolkovou
činnost a aktivní občany. Na prezentaci jsme také přizvali zástupce
jednotlivých spolků, kterým tímto moc děkujeme, vážíme si jejich pomoci. Podpořit nás a prezentovat svou činnost přišli: Iveta
Glacová (ZŠ Stěbořice), Miroslava Stonišová (MŠ Stěbořice),

Bořivoj Wolf (TJ Sokol Stěbořice), Pavel Řehulka (Orel
Stěbořice), Michal Komárek (SDH Jamnice), Karel Kostera ml.
(SDH Nový Dvůr), Petr Wirkotsch (SDH Březová), Tomáš Rýž
(Římskokatolická farnost Stěbořice), Karel Kostera st. (Pěvecký
sbor Stěbořice), Roman Falhar (Matice slezská), Jan Raida
(Myslivecký spolek Soseň Stěbořice), Zdeňka Bergerová (Klub
seniorů Stěbořice), Eva Ručková (Klub seniorů Jamnice), Anna
Kosterová (Klub seniorů Nový Dvůr), Marie Vrbická (knihovnice)
a Jan Vavrečka (Český svaz včelařů). Po úvodní prezentaci pak
následovala asi hodinová prohlídka naší obce.

Pohled do přísálí KD během prezentace před komisí
Už o pár dnů později jsme se dozvěděli výsledek celého
snažení. Krasjkým vítězem se stala obec Kunín, my jsme
získali ocenění s názvem: Cena naděje pro živý venkov. Toto
ocenění se uděluje obcím za jejich bohatý spolkový život
a občanskou společnost. Této ceně se někdy mezi obcemi
v kuloárech přezdívá jako „neoficiální čtvrté místo“. Moc si toho
vážíme! Myslíme si, že je to napoprvé skvělý výsledek. Je také
určitě dobré, že jsme se ukázali. Celá soutěž tak byla pro nás
novou motivací a její cíl, tedy to, aby se v obci podnítila snaha
o rozvoj venkova, se rozhodně naplnil!
Hana Komárková

100 let ve Stěbořicích

Má vlast cestami proměn
Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn 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 v zahraničí.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o. s.
ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery
výstavy jsou kraje České republiky. Po dobu 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.
A letos zavítá i k nám, protože Stěbořice jsou v ní zastoupeny.
Společně s farností jsme do soutěže přihlásili opravené okolí našeho
kostela a byli jsme vybráni. Díky tomu budeme propagováni po
celý rok na výstavních panelech. A jak takový panel vypadá, se
můžete přijít podívat ke stěbořickému kostelu od 8. do 16. srpna.
Protože proč se nepochlubit něčím, co se nám ve Stěbořicích
povedlo? Pevně věřím, že to není poslední rekonstrukce veřejného
prostoru a že brzy k ní přibude i nějaká další, aby byly naše dědiny
pěknější. Nejnověji zkrášluje své okolí zrekonstruovaná hasičská
zbrojnice v Jamnici.
A jelikož všechny přihlášené proměny mezi sebou soutěží,
můžete podpořit Stěbořice i Vy. Více informací na webu
www.cestamipromen.cz.

Je zvykem, že pokud se někdo v našich vesnicích dožije kulatého
nebo půlkulatého jubilea (nad 80 let), přijdou mu osobně pogratulovat i zástupci obce. Jak se náš věk prodlužuje, není o oslavence
nouze. Ale letos jsme měli příležitost, která se ve Stěbořicích
vyskytla po 23
letech. Měli jsme
tu čest blahopřát
k
100
letům
paní
Edeltraudě
Čechové. Vy, kdo
ji znáte osobně,
zajisté
potvrdíte,
že je na svůj věk
v úžasné kondici,
jak fyzické, tak
i mentální. Jak
prohlásila v žertu
jedna paní: „Díky
takovým
lidem
posunují
politici
odchod do důchodu,
protože si myslí, že
taková je celá populace.“
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Obecní stodola – již brzy necháme dozdít štít a natřít jej, aby
„nestrašil“ u hlavní cesty. A zároveň uděláme nový plot.
Areál za zámkem – před časem jsme vešli v jednání s krajem a požádali o bezúplatný převod celého areálu za zámkem. Po
různých peripetiích se to povedlo a nyní se už řeší administrativa kolem převodu. Zajděte se do něj podívat, abyste si udělali
obrázek, jak to tam nyní vypadá, ale nevstupujte do budov. Jsou
už dlouho neudržované a hrozí nebezpečí různých úrazů! Bránu
na konci areálu chceme zpřístupnit pro pěší a cyklisty (ne pro
auta), abyste se mohli dostat dál do polí (nyní se všelijak obchází,
přeskakuje apod.).
Velký rybník – momentálně je vypuštěný a bude takto až
minimálně do jara. Je potřeba, aby se tzv. vyletnil a vyzimnil
(kvůli nemocem ohrožujících ryby). Ovšem ukázalo se, že břehy
jsou podemleté vodou. Proto nyní řešíme, jakým způsobem je
opravit, zda jít do dotace nebo to zaplatit z rozpočtu obce.

Aktuality z činnosti obce
V létě nás bude čekat oprava památníku padlých v 1. sv. válce,
který stojí na našem hřbitově. Už dlouho jsme byli upozorňováni
od nadřízených orgánů, že pomník je ve špatném stavu a měli
bychom jej opravit. Požádali jsme o dotaci na ministerstvo
obrany a byli jsme vybráni. Oproti běžnému postupu dotace
můžeme opravu provést již letos. Teď čekáme na oficiální zprávu
z ministerstva a pak vyhlásíme výběrové řízení a přistoupíme
k samotné opravě. Na dušičky už bude určitě hotovo.
Přehrada v Novém Dvoře – kdo jste se byli podívat, byli
jste zajisté překvapeni množstvím nánosů, které se v přehradě za
cca 10 let objevily. Loni v září praskl požerák a bylo nutné ji vypustit. Od té doby řešíme, zda ji odbahnit nebo ne a kde na to
vzít peníze. Hrubé odhady se pohybují někde mezi 3 až 5 mil.
Kč. Dalším problémem je chybějící zařízení na přítoku, které by
zachycovalo nánosy. Variant, jak tohle řešit je víc. Nějaký čas také
trvalo, než jsme našli firmu, která se v této problematice vyzná
(údržba vodních děl a získávání dotací na ně) a také nám dlouho
nebyl nikdo schopen říct, zda vůbec nějaké dotace na odbahnění
budou (dotační programy se teprve upřesňovaly). Nakonec jsme
se domluvili, že s přehradou nebudeme momentálně dělat nic, jen
ji napustíme. Sice by i pro případně odbahnění bylo jednodušší,
kdyby bahno pořádně proschlo, ale chceme vyjít vstříc Arboretu,
které z přehrady bere vodu.
Fasáda obecního úřadu – rada se shodla, že obecní úřad by
potřeboval zkrášlit fasádu a navázala na myšlenky předchůdců (už
UDRŽOVACÍna
PRÁCE
výměna oken – jejich vzhled – byla dělána s ohledem
budoucí
opravu fasády). Chceme budově vrátit podobný vzhled, jako měla
dříve. Pan projektant nám vypracoval návrh i s naceněním všech
prací a snad se to povede ještě letos.

Motorky a čtyřkolky v lese
Některé věci bereme jako samozřejmost a nevidíme to pěkné
kolem nás, případně se k tomu neumíme chovat. Poslední dobou
jsem se setkal s velkou chválou na krásné a klidné prostředí kolem
stěbořických rybníků od lidí, kteří byli u nás poprvé. Překvapilo
mě to, protože i já to beru jako samozřejmost a spíše tam vidím,
že chybí odpadkové koše, více laviček, zpevnění cest na břehu
od lesa, že je rozbitý pomníček Aničky Premusové a rozpadá se
přístřešek nad studánkou. Ale je pravdou, že po zpevnění cesty
směrem k pivovaru, které před lety provedlo VOD Stěbořice
spolu s obecním úřadem, je mnohem příjemnější se tudy procházet
nebo projíždět na kole a člověk se nemusí vyhýbat případným
kalužím a skákat přes výmoly. Ovšem tato cesta zároveň láká
i motoristy, přestože zde nemají co dělat. To platí i pro les (resp.
pro všechny lesy). Nejen, že tím porušují zákon (zákon č. 289/1995
Sb. o lesích, § 53 - Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese a) ruší klid a ticho, g) bez povolení poruší
zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem), ale zároveň plaší zvěř
a otravují nás ostatní, co se chceme procházet v klidném prostředí.
Proto apeluji na všechny, kdo kolem rybníků nebo v lesích jezdí
na jakémkoli motorovém vozidle, aby toho nechali. Vždyť cest,
kde se mohou projíždět, je kolem nás dost. A doporučení pro ty
z Vás, kteří nějakého neukázněného motoristu v lese nebo u rybníka
potkáte. Vyfoťte jej (foťák v mobilu má skoro každý) a přineste
nebo pošlete nám tuto fotku. Ideálně s čitelnou SPZ nebo
s obličejem řidiče. Abychom si s takovým výtečníkem mohli
promluvit a domluvit mu.

Zámecký park – v době kdy toto čtete, již pravděpodobně
proběhla schůzka s paní zahradní architektkou, která zájemcům
představila návrh na úpravu zámeckého parku. Žádného kácení se
bát nemusíte, odstraní se jen některé keře a náletové dřeviny, ale
všechny velké stromy zůstanou zachovány (vždyť nám je všichni
závidí). V parku by se měly obnovit cesty, upravit terén, dodat
lavičky. Celý projekt má rozpočet cca. 3,5 mil. Kč a pokusíme
se na něj získat dotaci. Z vlastních peněz bychom nebyli schopni
tolik zaplatit.
Před Březovou jsme na žádost místních nechali vybagrovat
zanesené příkopy. A pořídili jsme do březovské hasičárny nové
vybavení (talíře, hrnečky apod.) pro pořádání rodinných oslav a
akcí.
Obecní parta – od července přijmeme další dva pracovníky.
Využíváme možnosti, kdy nám na jejich plat přispívá Úřad práce
a práce je v našich dědinách víc než dost. Poslední dva měsíce
nedělají nic jiného, než sečou trávu a stejně nestíhají všechny
plochy udržovat tak, jak by si většina z nás představovala.
I z toho důvodu jsme se domluvili se Sokolem, že budeme sekat
jen jedno hřiště a druhé si bude Sokol udržovat sám (obec poskytne
traktůrek a benzín).

Zase ti psi
V minulých zpravodajích jsem psal o psech. Situace se sice
trošku uklidnila, ale stále máme mezi sebou hříšníky, kteří si
myslí, že když je jejich pes malý, tak přeci nemůže nikomu vadit.
Ale to není pravdou. Může způsobit dopravní nehodu, znečišťuje
veřejná prostranství a zanedbatelné nejsou ani škody, které i malý
podvraťák udělá, když se chce dostat k hárající feně. Většinu
majitelů jsem opakovaně upozorňoval, že jejich psi nemají volně
pobíhat mimo jejich pozemek, ale stále se najdou tací, kteří na
to nedbají. Je to několik majitelů ze Stěbořic a jeden z Jamnice.
Nejspíš budeme muset přistoupit ke zveřejnění jejich jmen, abyste
i vy ostatní věděli přesně, o koho se jedná.
Zároveň bych chtěl upozornit všechny, kteří jste ještě nezaplatili poplatek za psa, abyste tak učinili co nejdříve. Momentálně
evidujeme velkou skupinu chovatelů, kteří nám dluží.
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TJ SOKOL STĚBOŘICE
Badmintonový oddíl také v dubnu ukončil sezónu v tělocvičně
ZŠ ve Stěbořicích. Po závěrečném turnaji vyhlásili vítěze
celosezónní soutěže, ve které zvítězili Jarek Burda spolu s Janou
Burdovou. V létě se zaměřují na další sporty, jako tenis, jízdy na
kole (v květnu uspořádali zájezd až do jižních Čech).
Volejbalisté také pravidelně trénují každý týden - v zimě
v tělocvičně ZŠ a nyní na „umělce“ za ZŠ Stěbořice. V létě
uspořádají turnaj.
Vážení spoluobčané, do letních dnů dovolených a prázdnin
Vám přeji mnoho slunečných dnů i pohody.

Čas dovolených a prázdnin co nevidět nastane a také ve sportovních „kláních“ se brzy uzavřou fotbalové výsledky. Jaké byly?
Různé! Okresní přebor mužů roč. 2014 - 2015 skončil 20. 6. 2015
posledním utkáním s Vřesinou. Po vynikajícím podzimu 2014,
kdy jsme vévodili tabulce OP, přišel na jaře 2015 velký útlum
ve výkonnosti, ať už zapříčiněním velké marodky hráčů nebo
i ztrátou formy některých hráčů. Postupně naše ambice na možný
postup do Krajské soutěže 1.B tř. ztrácely na realitě a v současné
době jsme spadli na 5.místo OP. Oproti zisku 26 bodů na podzim, jsme na jaře získali jen 20 bodů, a to za 5 vítězství, 5 remíz
a 3 prohry. Zvlášť citelná prohra 5:2 s Litultovicemi byla krutá.
I když jsme poslední roky měli vždy jaro lepší, letos to bylo přesně
naopak. Nebuďme ale pesimističtí, co se nepodařilo letos, může
vyjít příště!
Dorostenci nám naopak dělali po celou sezónu radost. Po 9.
místě v sezoně 2013-2014 se letos mohou radovat z 3. místa OP
dorostu! Mužstvo převzal přísný trenér p. Ivan Richter, a s pomoci
6 hráčů sousedních Zlatník vytvořil ctižádostivý tým, který v celé
sezoně 2014-2015 z 18 utkání 11x zvítězil, 3x remizoval a jen 4x
prohrál. Skóre 67:42 brankám. Nejlepším střelcem mužstva se stal
s 28 brankami Michal Jamnický, 14 branek vsítil Pavel Fiedler a
třetí příčku obsadil Roman Bláha ze Zlatník. Získali celkem 36
bodů! Gratulujeme našim dorostencům.
Starší žáci již tak úspěšní nebyli, ale po generačních problémech, kdy nastupovali i mini žáci, je 6. místo v přeboru starších
žáků dobré. Ze 14 utkání 4x zvítězili, 6x remizovali a jen ve 4
utkáních prohráli, získali 18 bodů (na podzim jen 6 a na jaře 12),
při skóre 29:30 brankám. Králem střelců se stal s 9 góly Dominik
Bláha ze Zlatník. Druhý byl Vojta Kramný z Jamnice a „bronz“
získal ještě mini žák Adam Sochor z Nového Dvora. Hráli pod
vedením Romana Poly a Aleše Šimona. Přínosem je, že se na
konci soutěže zapojila i děvčata - Ondračková Nela a Zuzana
Havlíčková. A nevedly si vůbec špatně - dokonce skórovaly.
Nejmladší kategorie - mini žáci - znovu hráli vynikající zápasy
a ve své skupině starší přípravky 1 plus 5, skup. C „Ostroj“ zvítězili
a stali se přeborníky. Pod vedením trenérů Jardy Kramného a
Karla Sochora získali 39 bodů, kdy ze 14 utkání 13x zvítězili a
jen 1x prohráli, při fantastickém skóre 119:36 brankám. Takřka
polovinu branek vsítil talentovaný střelec Adam Sochor a to
rovných 50 gólů, na druhém místě je Lukáš Konečný z 9 brankami
a o 3. místo se podělili s 8 góly Franta Kramný a Viktor Konečný.
Máme z jejich výkonů obrovskou radost a ještě další práci si přibrali
oba trenéři, kdy začali trénovat i kluky pro mladší přípravku. I tito
„caparti“ již sehráli přátelská utkání. Výsledky nejsou důležité,
i když i oni bojují s „vervou“ o vítězství.
Tenisový oddíl doznal hodně změn. Po výroční tenisové schůzi
byl novým předsedou zvolen Ing. Tomáš Kramný, se kterým
spolupracují ve výboru Tomáš Dietrich, Drahomír Graca, Jarek
Solnický a Katka Kramná. Mnohé se zlepšilo a zvlášť jarní
brigády byly početně nejvíc zaregistrované a i kvalita kurtů se
zlepšila. Družstvo mužů sehrálo už 5 utkání a ve všech zvítězilo.
Naše ženy zatím odehrály 2 utkání a 1x zvítězily a 1x prohrály.
Také se už rozjíždí oddílový přebor ve čtyřhře mužů, kde se
přihlásilo 10 dvojic. Výborným počinem tenisového výboru byla
elektronická rezervace kurtů, kde si každý člen oddílu může
v předstihu zabezpečit kurt na přesný den i hodinu. Ne všichni
členové oddílu se řídí pokyny výboru i správce kurtu.
ČA SPV žen, které celou zimu cvičí v tělocvičně ZŠ, se už
přemístily na jiná sportoviště a hodně jich hraje tenis, jezdí na kole
a i jinak sportují.

Bořivoj Wolf

Členové cyklistického spolku Cyklostar
prezentují Stěbořice na golfu v Ostravici

Slovník nářečí západního Opavska
Začátkem července vychází kniha Slovník nářečí západního
Opavska od autora Víta Skaličky. Vydává Matice slezská, místní
odbor Stěbořice, má 85 stran a bude za 75 Kč k dostání mimo
jiné na obecním úřadě. Autor sesumíroval svůj několikaletý
terénní výzkum, kdy zaznamenával naše nářečí nejen ve
Stěbořicích, Jamnici, Novém
Dvoře a na Březové, ale
i např. v Dolních Životicích,
Sádku, Melči, Štáblovicích,
Zlatníkách a jinde. Jedná se
o
ojedinělou
publikaci,
protože naše okolí bylo
v různých pracích opomíjeno.
Vycházely slovníky prajzké
mluvy, Ostravákovy deníky
apod., až už to vypadalo, že
na západ od Opavy žádné
nářečí není.
6

Výběr z jednání rady obce Stěbořice
16. dubna 2015
RO vzala na vědomí:
Kontrolu plnění úkolů z minulých rad:
a) mohyla padlých na místním hřbitově – dotace byla přidělena,
čeká se na oficiální vyjádření o přidělení dotace
b) tělocvična ZŠ – byl pozván projektant k navržení způsobu a
rozsahu rekonstrukce

Výběr ze zasedání zastupitelstva
obce Stěbořice konaného 9. 6. 2015
(celý zápis najdete na stránkách obce)

Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1) Záměr prodeje pozemků v lokalitě „Barandov“ Stěbořice pozemky parc. č. 1607, 1608, 1611, 1612, 1613, a 1614 (podle
geometrického plánu = 838/4, 838/5 a 838/2)
2) Podmínky prodeje pozemků v lokalitě „Barandov“ Stěbořice
3) Prodejní cenu pozemku v lokalitě „Barandov“ ve výši
750,- Kč/m2 s tím, že daň z převodu nemovitostí platí prodávající
4) Vzájemnou služebnost pro pozemky parc. č. 115/7 a 115/8
v k. ú. Stěbořice pro Obec Stěbořice a manželé V. a P. Klapetkovy
5) Podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a na Pozemkový úřad ČR o bezúplatný převod pozemků
ve vlastnictví státu na obec Stěbořice
6) Záměr prodeje pozemku parc. č. 180/2 v k. ú. Stěbořice
7) Přijetí daru od Moravskoslezského kraje, pozemky v k. ú.
Stěbořice (areál školního statku) do majetku obce Stěbořice

RO schválila:
1) Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na Memoriál otce Jožky
pro Orel jednotu Stěbořice
2) Finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro Český svaz včelařů
Stěbořice
3) Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na adrese
Stěbořice č. p. 31 firmě OK – Car Autoopravna František Pavelek,
na dobu do 31. 12. 2020
4) Výběrové řízení na zakoupení stolů a židlí hasičské zbrojnice
v Jamnici. Rada vybrala nabídku firmy Vybavení škol (Hynek
Vaníček) s cenou 57.475,- Kč s DPH.
5. května 2015
RO vzala na vědomí:
Kontrolu plnění úkolů z minulých rad:
a) dotace na údržbu zámku – do konce května bude dodán
položkový rozpočet k podání žádosti o dotaci, pak zpracování dokumentace a vyřízení stavebního povolení
b) oprava fasády budovy OÚ – probíhá zpracování rozpočtu,
oprava bude rozdělena na dvě části – 1. stavební práce včetně
opravy komína a 2. nátěr střechy, výměna okapů a svodů

bere na vědomí:
1) Převod víceúčelového hřiště u ZŠ Stěbořice do majetku obce
ke dni 24. 4. 2015
2) Zprávu o záměru opravy fasády budovy OÚ (byl předložen grafický návrh)

Pálení odpadu
Údělem starosty je mimo jiné si i vyslechnout různé stesky
občanů. Ať už na sousedy, jiné lidi, stav cest, chybějící autobusy,
neposečenou trávu, neodklizený sníh nebo pobíhající psy. A snažit
se vyhovět, aby v ideálním případě byli spokojeni všichni (což
většinou nejde).
Ale stále častěji se množí stížnosti na pálení „odpadu“ v pecích
nebo i na zahradách. Jedná se o šetřílky, kterým je líto dát 72
korun měsíčně za vývoz popelnice, tak raději otravují vzduch nám
všem. Je pravdou, že jedním ze způsobů likvidace komunálního
směsného odpadu je i jeho zničení ve spalovnách, ale tam se to
děje při úplně jiných teplotách, než jaké dosáhnete ve svém kotli,
a hlavně odvod spalin jde přes několik filtrů.
Jsou ovšem šetřílci, kteří si uvědomují nebezpečí otravy
ovzduší (nebo nemají pec), ale za popelnici stejně platit nebudou.
Vždyť to je tolik peněz! A tak svůj odpad prostě odloží někam do
přírody nebo ke kontejnerům na tříděný odpad. Však on se někdo
o to postará. Tak se pravidelně setkáváme s odloženými pytli
s kuchyňským odpadem, které obsahují např. kosti, a lákají kočky,
kuny apod. Tato zvířata se chtějí ke svým pochoutkám dostat
a roztahají obsah pytle po celém okolí. Nebo minule jsme ve
Stěbořicích u kontejnerů našli vyhozený koberec a hromadu bot
(mezi nimi vyčnívaly dámské kozačky). Pravděpodobně je chtěl
majitel recyklovat, ale neuměl se rozhodnout, do které z nádob
vlastně patří a tak je nechal ležet na zemi.
Chtěl bych Vás poprosit, pokud uvidíte někoho odkládat odpadky na místo, kam nepatří, upozorněte jej na nevhodnost jeho
jednání a případně jej vyfoťte nebo nám to oznamte. A vám,
kdo šetříte na popelnici, bych chtěl vzkázat, že dostáváme od
Technických služeb seznamy přihlášených popelnic a máme právo
se Vás ptát, jakým způsobem likvidujete odpad. A nestačí jen říct,
že to vozíte k někomu do vedlejší vesnice. Máte mít potvrzení od
společnosti, která likviduje odpady. A vy, co svou pec používáte

26. května 2015
RO vzala na vědomí:
Kontrolu plnění úkolů z minulých rad:
a) oprava komunikace v Jamnici - firma J&J STUDIO
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. zpracovává projekt, cena do 10.000,-.
Termín realizace výměny obrub se předpokládá na přelom
července a srpna. Dle informací z SSMSK je termín opravy komunikací naplánován někdy na září.
b) vyměřit a nechat vyrobit nové fošny na požerák, poté bude
přehrada napuštěna
RO schválila:
1) Příspěvek ve výši 10.000,- Kč mysliveckému sdružení Soseň
Stěbořice na činnost.
2) Aby si tréninkové hřiště sekal Sokol vlastními silami. Ze
strany Sokola budou určení 2 lidé, kteří si budou moct v odpoledních hodinách zdarma zapůjčit obecní sekačku, PHM bude hradit
obec.
3) výběr dodavatele kompletace vodoinstalace v hasičské zbrojnici
v Jamnici (nejnižší nabídka od firmy Jiří Dietrich za 36.439,- Kč
s DPH)
jako domácí spalovnu, uvědomte si, že ve vašem komíně zůstávají
zbytky po spálených materiálech a pokud k vám přijde Inspekce
životního prostředí, bude se ptát, proč v sazích máte stopy po plastech
apod. Inspekce pak může udělit pokutu do výše 50.000 Kč.
I za pálení odpadu na otevřeném ohništi. Např. na zahrádkách
u paneláků. Proto se chovejme k sobě navzájem ohleduplně,
vždyť poplatek za popelnice není nijak vysoký. Nebo byste se
chtěli vrátit k systému paušálního poplatku, kdy platil každý
občan pevně stanovenou částku, bez ohledu na počet vyvezených
popelnic?
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Místní denní tábor
Loni obec poprvé uspořádala „místní denní tábor“. A jelikož
ze strany rodičů byl projeven zájem, uspořádáme jej i letos. Tábor
se uskuteční od 13. do 17. července, každý den v čase od 7 hod
do 15:30 hod. Přihlásit se mohou děti ve věku 6 – 12 let. Cena
tábora je pro děti z místních částí (Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr,
Březová) 1.000 Kč, pro děti z jiných obcí 1.200 Kč. Přihlášky
jsou k dispozici na Obecním úřadě Stěbořice nebo na webových
stránkách obce. Přihlášku lze odevzdat nejpozději do 3. 7. 2015
rovněž na obecním úřadě. Tábor stejně jako loni povedou Anežka
a Adéla Štukavcovy. A na co se děti mohou těšit? Letos bude tábor veden v duchu „Bylo nás 5…“, kdy budou táborníci putovat
okolím našich vesnic a plnit různé úkoly. Stravu budou mít děti
zajištěnu ze školní jídelny.

Překonej rybník a benátská noc
Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční tradiční soutěž
Překonej Rybník, která se uskuteční 18. 7. 2015 od 14:00 hodin
v Jamnici. Pro nejmenší bude k dispozici kolotoč. Od 20:00 hodin
se můžete těšit na Benátskou noc s kapelou Pohoda. Po celou dobu
Vás čeká bohaté občerstvení a speciality na grilu. Přijďte strávit
příjemné odpoledne plné zábavy a večer si zatančit.
Srdečně Vás zvou hasiči z Jamnice.

Prodej pozemků
Obec Stěbořice začala s prodejem pozemků vhodných
k výstavbě v lokalitě Barandov (nad panem Škubníkem).
Celkem bylo nachystáno k prodeji 8 pozemků, ale momentálně
jich zbývá přibližně 4 až 5 (30. června proběhlo 1. kolo prodeje a
před uzávěrkou nebyl znám výsledek). Prodejní cena byla stanovena na 750 Kč/m2, každý z pozemků má rozlohu cca 1.000 m2.
Pozemky budou do několika měsíců zasíťovány (kanalizace, voda,
elektřina). V blízkosti je i plynové vedení. Nabyvatel pozemku je
povinen do 6 let od koupě zkolaudovat na pozemku dům, přihlásit
se do něj k trvalému pobytu a nemůže jej 6 let prodat jiné osobě.
Porušení těchto podmínek je postihováno smluvními pokutami.
Tyto podmínky si obec stanovila, aby předešla spekulativním
nákupům a aby pozemky získali lidé, kteří chtějí stavět a žít
u nás. Druhé kolo bylo stanoveno na 25. srpen. Do té doby mohou
zájemci podávat na obecním úřadě žádost o koupi. Žádost musí
splňovat náležitosti stanovené v kritériích. Zájemce je nalezne
na stránkách obce (http://www.steborice.cz/obecni-urad/urednideska/podminky-a-zpusob-prodeje-pozemku-v-lokalite-barandovv-ku-steborice-519.html).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecní slavnost
Připomínáme všem, že obecní slavnost se uskuteční v sobotu
8. srpna v zámeckém parku ve Stěbořicích. Začínáme ve 14.00
hod. Přes den bude vyhrávat dechová kapela z Kravař, večer
to rozbalí zlatničtí Dingo Boys. Stánky s občerstvením budou
provozovat jednotlivé spolky, takže svou útratou přispějete na
jejich činnost. Připravuje se bohatý kulturní program, kde prostor
dostanou především naši občané. Nejen pro děti jsou připraveny
„staré dobré“ soutěže – např. chůze na chůdách, střelba na terč,
lovení rybiček apod. Jediné, co neumíme ovlivnit je počasí, ale
snad nám bude přát. A pak už zbývá jediné – abyste přišli i Vy.
Přijďte a vezměte s sebou své známé a dobře se bavte!

Pronájem hrobů
Množí se dotazy, jak to je s pronájmem hrobů a kdy se mají
zaplatit pro další období. Všechny smlouvy končí letošní rok a
od nového roku se budou uzavírat nové. Cena pro další období
bude stanovena na některém z podzimních zastupitelstev. Toto
období bude opět 10leté. Podrobnosti přineseme v dalších
zpravodajích. Ale pokud už někdo nyní víte, že nebudete chtít
prodlužovat nájemní smlouvu na hrobové místo a nemáte za sebe
žádného náhradníka, můžete nám to oznámit. Kapacita našeho
hřbitova je zcela naplněna, neboť se na něm pohřbívá již přes 100
let a slouží nejen našim vesnicím, ale i Jezdkovicím a Zlatníkám,
což bylo takto zamýšleno od samého počátku. A jelikož se u nás
nejčastěji pohřbívá tradičně s obřadem a do země (např. oproti
Praze, kde nejenže jde většina zemřelých na zpopelnění, ale ani
se s nimi nekoná žádné rozloučení), tak už zde máme nějaký čas
plno.

Z obecního diáře

13. - 17. 7.
Místní denní tábor ve Stěbořicích
18. 7. 		Překonej rybník, Jamnice
18. 7.		Benátská noc, Jamnice
25. 7.		
Hasičská soutěž, Březová
25. 7. 		Benátská noc, Březová
konec července	Přebor manželských a jinak spřátelených
		
párů v tenise, Stěbořice
konec července	Sportovní den, Nový Dvůr
8. 8.		
Zámecká slavnost, Stěbořice
8. - 16. 8. Má vlast cestami proměn, Stěbořice
29. 8. 		Benátská noc, Nový Dvůr
5. 9.		
Turnaj „Člověče, nezlob se”, Stěbořice
26. 9.		
Drakiáda, Jamnice
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