LÉTO 2016

Stále se něco děje
Milí spoluobčané,
blíží se léto a doba táborů i dovolených. Některé firmy si ale
v tomto období ve Stěbořicích moc neodpočinou, protože budeme
stavět a rekonstruovat. Rozjíždíme několik projektů, o kterých
jsem informoval již dříve. Bude kolem nich ještě hodně práce, ale
těším se na konečné výsledky. Opět budou naše dědiny o něco
pěknější.
A co se týče práce, radost mně udělali všichni, kteří přišli
pomoci se stavbou dětského hřiště a zapojili se do přípravy
a organizace dětských dnů v našich obcích. A taky všichni, kteří
chodí na brigády svých spolků. Je dobře, že jsme ještě ochotni
přiložit ruku ke společnému dílu.
Radost mám rovněž z toho, že se stále najdou nadšenci,
ať už ve spolcích nebo mimo ně, kteří dobrovolně ve volném

čase něco organizují pro ostatní a angažují se. Není jich sice moc,
ale patří jim velký dík! A jsem rád, že se nenechají odradit
nezdary, případně nezájmem ostatních. Važme si jich a snažme
se jim pomáhat, alespoň účastí na jejich akcích. A nehažme jim
klacky pod nohy.
A radost mi dělá i příroda. Na rybníky se vrátily žáby a jejich koncerty opět zpříjemňují večery na spodním konci, labutě
vyvedly mladé a i čápům se na novém hnízdě za hospodou vylíhli
potomci. Tak snad to tak zůstane i v dalších letech.
Přeji všem krásné prožití nejteplejšího období roku, užijte si
sluníčka a zaslouženého volna a šťastně a bezpečně se pak vraťte
domů.
Roman Falhar
starosta obce

MÍSTNÍ DENNÍ TÁBOR NA ORLOVNĚ VE STĚBOŘICÍCH
Pro děti je připraven program vždy od 7:00 do 15:30 na Orlovně ve Stěbořicích a také na různých místech Stěbořic a sousedních
obcí. Strava je zajištěna ve školní kuchyni ve Stěbořicích. Dopoledne a odpoledne děti dostávají svačinu, v poledne jdeme na oběd
do školní jídelny.
Děti se mohou
těšit na nejrůznější
hry, tvoření, výlet,
nové kamarády a
také celotáborové
téma, které je zatím skryté pod
heslem
„Nová
země“. Programem
se budeme snažit
dětem co nejvíce
ukázat Stěbořice a
jejich okolí, místa známá i méně
známá. Platbu je
možné
provést
hotově
spolu
s
odevzdáním
přihlášky na obecním úřadě nebo
převodem na účet.

MÍSTNÍ DENNÍ TÁBOR

VE STĚBOŘICÍCH

22. – 26. srpen
7:00 – 15:30
6 - 12 let
Děti z místních částí 1000,Děti z jiných obcí 1200,-

Anežka Štukavcová

Přihlášky na obecním úřadě
Informace na mdtsteborice@email.com
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UPLYNULÉ UDÁLOSTI
Naše účast v soutěži Vesnice roku
Po loňské zkušenosti se na jaře obecní zastupitelstvo opět
rozhodlo přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku. 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.
Vypracováním přihlášky, která musí povinně obsahovat
i třicetistránkovou charakteristiku obce, se ujaly zastupitelky
Hana Bláhová a Jana Weiszová s pomocí starosty Romana
Falhara. Přihláška byla odevzdána koncem dubna. Hodnotitelská
komise pak navštívila naši obec ve středu 18. května v 11 hod.
Naším úkolem bylo přichystat pro komisi program v rozsahu
120 min. Po loňské zkušenosti jsme se rozhodli program připravit
trochu netradičně, zajímavě. Původně se měl celý program odehrávat v zámeckém parku, ale protože nám počasí nepřálo, nakonec
se téměř celý odehrál v kulturním domě ve Stěbořicích, zakončení
pak bylo v zámeckém parku (s ukázkou tréninku malých fotbalistů,
hasičského útoku a rybářského kroužku).
Po úvodním slovu a přivítání následovalo vystoupení dětí
z MŠ a ZŠ Stěbořice. Poté jsme pokračovali prohlídkou obce, která
se uskutečnila na jednotlivých stanovištích, která byla rozmístěna
podél stěn sálu kulturního domu. Byla zde připravena stanoviště
k životu v obci, dále stanoviště jednotlivých spolků, farnosti,
školy a školky nebo také stanoviště věnující se veřejné zeleni či
připravovaným záměrům.

Jeden z komisařů soutěží s dětmi z MŠ

(Rybářský kroužek + prezentace zeleně v obci). Některé spolky
zde měly kromě dospělých zástupců i děti a mládež, s kterými
pracují. Děti komisi ukazovaly, co umí a komisaři si tak mohli
některé disciplíny vyzkoušet. A tak s mladými hasiči z Jamnice
vázali uzly, pro mladé hasiče z Březové pumpovali vodu jamnickou historickou stříkačkou při požárním útoku, s fotbalovou
mládeží ze Sokola kopali na bránu, s mladými rybáři zkoušeli
nahazovat prutem apod.
Už o pár dnů později jsme se dozvěděli výsledky. Zlatou stuhu
a vítězem krajského kola 2016 s právem užívat titul „Vesnice
Moravskoslezského kraje roku 2016“ získala obec Velké Hoštice,
které tímto srdečně blahopřejeme. Naše obec získala ocenění
s názvem: Diplom za iniciativní přístup mládeže k obci jako
místu pro život. Přestože se jedná o ocenění, s kterým není spojená finanční odměna, vážíme si ho. Je také výhodou, že jsme se
v rámci soutěže mohli ukázat před komisí, která byla složená ze
zástupců ministerstev, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
a starostů úspěšných vesnic z předešlých ročníků. Věříme, že nám
naše úsilí a snaha pomůže i do budoucna. Celá soutěž tak pro nás
byla novou motivací a její cíl, tedy to, aby se v obci podnítila
snaha o rozvoj venkova, se rozhodně naplnil!
Mgr. Hana Bláhová
zastupitelka obce

Nejen komisaři pozorně sledovali výkony mladých fotbalistů

Na prezentaci naší obce jsme přizvali zástupce jednotlivých
spolků, kteří představovali svou činnost v rámci jednotlivých
stanovišť. Rádi bychom jim ještě jednou touto cestou poděkovali
za jejich čas a úsilí, velice si toho vážíme! Podpořit svou obec
a prezentovat činnost přišli: Bořivoj Wolf a Hana Sochorová
(TJ Sokol Stěbořice), Marie Prusková ml. (Orel Stěbořice),
Vít Zwinger, Miroslava Hájková a Jiří Šnejdar (SDH Jamnice),
Petr Wirkotsch (SDH Březová), Vlasta Čajnáková (SDH Nový
Dvůr), Iveta Glacová (ZŠ Stěbořice), Tomáš Rýž (Myslivecký
spolek Soseň Stěbořice), Roman Falhar (Český svaz včelařů),
Drahomír Graca (Matice slezská), Karel Kostera st. (Pěvecký sbor
Stěbořice), Miroslava Stonišová a Iva Paletová (MŠ Stěbořice),
Růžena Orlíková (Klub seniorů Stěbořice), Irena Uvírová (Klub
seniorů Jamnice), Marie Radková (Klub seniorů Nový Dvůr),
P. Klement Rečlo (Římskokatolická farnost Stěbořice), Petr Sabo

Zástupci komise dostávají instrukce před požárním útokem
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UPLYNULÉ UDÁLOSTI
Dětský den ve Stěbořicích a otevření dětského hřiště
Červen patří dětem. Alespoň podle akcí, které se konaly
v našich vesnicích. Jelikož jsem byl přítomen pouze na dětském
dnu ve Stěbořicích, nemohu popsat akce v Jamnici, na Březové
a v Novém Dvoře. Ale z ohlasů vím, že i tam se povedly.
Ve Stěbořicích přišel s myšlenkou na obnovení dětského dne
Pavel Volek a rada obce souhlasila s finanční podporou. Hlavním
organizátorem celé akce byl Pavel, za obec byla koordinátorkou
akce Jana Weiszová a jednotlivá stanoviště zajišťovali oslovení
dobrovolníci. Zároveň se tato akce spojila s otevřením nového
dětského hřiště. Jako místo konání navrhl organizátor prostranství kolem kostela a farní zahradu. Otec Klement souhlasil, a tak
nic nebránilo tomu, aby se zde dětský den uskutečnil. Předpověď
počasí sice byla nepříznivá, ale nakonec bylo krásně a pršelo jinde.
Velký stan zapůjčený od Sokolů postavili členové tělovýchovné
jednoty den předem, ale ostatní stánky a stanoviště se mohly
nachystat až teprve po skončení mše. Ta však byla ten den spojena
s 1. svatým přijímáním, začínala později a protáhla se. Takže to
byla honička, vše nachystat během cca půl hodiny. Po jedné hodině
se začaly pomalu trousit první děti s rodiči. Postupně jsme pak
napočítali kolem 100 dětí, což jsme nečekali ani v nejbujnějších
odhadech. Všichni vypadali spokojeně, děti si mohly projít
jednotlivá stanoviště, zde plnily zadané úkoly (skákání v pytli,
hod kroužkem na tyč, střelba z luku nebo vzduchovky apod.) a za to dostávaly razítko do soutěžní knížky. A kdo měl všechna razítka,
obdržel sladkou odměnu. Dospělí si mohli dopřát kávu, koláče,
pivo, párek v rohlíku anebo úžasné játra na topince od mistra
pánve pana Ščudla. Skákací hrad, trampolína, malování na obličej.
To byly další atrakce, které zde byly pro děti zdarma. Zapomenout nesmíme ani na zábavného klauna Pepína Prcka, který bavil
nejen děti, ale dokázal vtáhnout do plnění úkolů i jejich rodiče.
Shromáždil pak přítomné, zavedl je ke vchodu dětského hřiště,
kde vybral 10 dětí, které obdržely nůžky, slavnostně přestřihly
pásku a tím oficiálně otevřely areál. Každé dítě při vstupu na hřiště
obdrželo zdarma nanuk, poskytnutý sponzorem firmou Bidvest
Czech Republic s.r.o. Pak už se vrhly na skluzavku, houpačky,
pískoviště a pořádně prověřily, zda je dodavatel vyrobil poctivě.
Až kolem 20té hodiny se rozešli poslední návštěvníci. Velké díky
patří Pavlu Volkovi, ale i všem dalším za bezvadnou přípravu
i samotnou realizaci dětského dne. Kéž by se i z této akce stala
obecní tradice.
Roman Falhar

Informace k dětskému hřišti
Vybudování dětského hřiště se s přestávkami připravovalo přes
rok. Náklady se pohybují okolo 300 tis. Kč. Na hřiště jsme použili
výhru 100 tis. Kč, kterou jsme obdrželi od Sdružení místních
samospráv za celostátní vítězství v kategorii Cena naděje pro živý
venkov soutěže Vesnice roku 2015. Akátové dřevo, ze kterého je
hřiště postaveno, bylo zvoleno pro svou trvanlivost a estetickou
vhodnost do daného prostředí. Umístění dětského hřiště bylo
vybráno, protože je zde klid a přitom je to uprostřed vesnice, mají
to stejně daleko spodní i horní konec, dá se zde parkovat autem, je
zde oplocení, není u hlavní cesty, blízko jsou toalety, lékaři, úřad a
jedná se o obecní pozemek. Zároveň je zde dost prostoru, kam se
může hřiště rozrůstat.
Certifikované herní prvky dodala firma Acer Woodway s.r.o.
Lavičky a pískoviště vyrobil místní truhlář pan Vladimír Klapetek,
vstupní branku a úchyty na dřevěné obrubníky pan Martin Král.
Oběma patří dík, neboť vyráběli pouze za cenu materiálu. Za práci
nechtěli nic. Krycí plachtu dodal pan Martin Křesťan z Milostovic.

Plot okolo dětského hřiště zrekonstruovala a jednu část znovu
postavila obecní parta. Terénní úpravy prováděl pan Vítězslav
Šindler. Brigáda dobrovolníků zde proběhla 2x. Účastníci
dočišťovali terén od kamenů, rozváželi štěrk, usazovali obrubníky,
odkopávali přebytečnou hlínu u farní zdi, naváželi písek do
pískoviště apod. S přesným zařezáním obrubníků pomohl pan
Luboš Kremser. Vše se stihlo v termínu a hřiště bylo slavnostně
otevřeno.
Chci také upozornit všechny návštěvníky, aby zde dávali pozor
na své děti, neboť odpovědnost za ně zůstává na rodičích. Pokud
byste si všimli nějaké poruchy na kterékoli části dětského hřiště,
nahlaste to okamžitě na obecním úřadě nebo starostovi. A chtěl
bych vyvrátit první fámu, která začala o hřišti kolovat. Na dětské
hřiště mohou všechny děti bez omezení věku. Není pravdou,
že děti starší 6 let na hřiště nesmí. Tak ať hřiště slouží všem dětem
i jejich rodičům.
Roman Falhar
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Memoriál otce Jožky 2016
Již tradičně na svátek Panny Marie, Prostřednice všech
milostí, jejíž sochu máme v areálu u našeho kostela, se uskutečnil
třetí ročník Memoriálu otce Jožky.
Celý program začal ráno mši svatou obětovanou za otce
Jožku Motyku, který by se v letošním roce dožil 40ti let. Po
bohoslužbě byla odhalena pamětní deska s fotografií otce a textem
„S tak velkým nasazením je téměř nemožné nebýt v Cíli dříve…
Děkujeme!“
Duchovní program dopoledne pokračoval modlitbou loretánských litanií u sochy Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
Odpoledne následoval již samotný závod, který odstartoval
výstřelem z pistole generální vikář Mons. Martin David. Na
trasy 4 kilometry a 10 kilometrů se vydalo rekordních 380 běžců.
Letošní novinkou byly elektronické náramky s čipem, který
dokáže přesně zaznamenat čas a pořadí závodníků. Na trati, která
vedla náročným terénem v okolí Stěbořic, padly nové rekordy
v pěti ze šesti kategorií. Přesná časomíra firmy Championchip
rozhodla o vítězích v kategorií mužů na 10 kilometrů doslova na
vteřiny. První tři závodníci se vešli do rozmezí tří sekund. Další
rekordy padaly v kategoriích 10 kilometrů ženy, 4 kilometry muži,
4 kilometry ženy a 4 kilometry žáci. Ceny si odnesli nejen ti, kteří
dosáhli nejlepších časů, ale také závodníci, kteří absolvovali trať
jako nejstarší nebo v kočárku apod.
Sportovci i hosté doprovodného programu se těšili na večerní
koncert místní scholy doplněné o hudebníky z jiných kapel a
vystoupení písničkáře Pavla Helana. Mladý muž s kytarou,
který před třemi lety zabodoval v soutěži Česko Slovensko má
talent, oslovil také stěbořické posluchače svými vlídnými songy.
Jedna z písní měla na Memoriálu otce Jožky světovou premiéru.
„Organizátoři vaší akce mi psali mail, pane Helan, kdyby to šlo,

Výsledky běžeckého závodu:
Kategorie 4 km žáci:
1. Martin Bláha		
18 min 33 s
2. Pavel Ferenz		
20 min 31 s
3. David Ferenz
21 min 58 s
Kategorie 4 km žákyně:
1. Martina Kuncová
22 min 54 s
2. Anna Beňovičová
22 min 59 s
3. Alena Kovalčíková 23 min 23 s
Kategorie 4 km muži:
1. David Král		
16 min 10 s
2. Michal Poledník
17 min 5 s
3. Jakub Pachula
17 min 48 s

kdyby přišla inspirace, mohl byste napsat nějakou píseň pro Jožku
Motyku? A představte si, inspirace přišla. Vypadá takto,“ uvedl
písničkář Pavel Helan. Text inspirovaný životem oblíbeného kněze
některé s posluchačů dojal k slzám.
Text písně pro o. Jožku Motyku:
Kněz to může být i hrdina. Obleče si černý plášť jako z Batmana.
A pak už letí letí letí...
Oddá tři svatby a usmíří tři rozvody, sbírá moudra z místní
hospody a pak mu na faru vběhnou děti.
Po obědě ani kafe nedopije a už běží dělat další terapie.
Kněz to může být i hrdina. Obleče si černý plášť jako z Batmana.
Navštíví babičky jednu, druhou, třetí.
Naslouchá příběhům, co mu lidé povědí, odslouží tři mše
a třicet zpovědí, mečem Ducha odklízí smetí.
Po obědě ani kafe nedopije a už běží dělat další terapie.
Haleluja! Do nebeských bran. Haleluja in memoriam, haleluja
běžím do Stěbořic, haleluja je všechno co chci říct!
Haleluja! U nebeských bran. Haleluja in memoriam, haleluja
sláva veliká, haleluja Jožka Motyka! Jee.
Kněz může být velice oblíben, láskou k životu a přírodě políben,
musí vědět jak využít čas.
Ani on nezná všechny odpovědi, i on musí jít občas ke zpovědi,
tak s Pánem Bohem a příště zas.
Po obědě ani kafe nedopije a už běží dělat další terapie.
Haleluja! Do nebeských bran. Haleluja in memoriam, haleluja
běžím do Stěbořic, haleluja je všechno co chci říct!
Haleluja! U nebeských bran. Haleluja in memoriam, haleluja
sláva veliká, haleluja Jožka Motyka!
Martin Řehulka
Orel jednota Stěbořice

Kategorie 4 km ženy:
1. Hana Schromová
21 min 44 s
2. Michaela Kusiaková 23 min 0 s
3. Nikola Henčlová
23 min 15 s
Kategorie 10 kilometrů muži:
1. Roman Janeček
40 min 7 s
2. Tomáš Orlík		
40 min 9 s
3. Petr Czilling		
40 min 10 s
Kategorie 10 kilometrů ženy:
1. Lucie Gruchalová
44 min 36 s
2. Šárka Horáková
49 min 2 s
3. Kristýna Hlásná
50 min 0 s

Kompletní výsledky: http://www.championchip.cz/akce/2016050810
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Pavel Helan

HISTORIE OBCE
ROLNICKÁ ZÁLOŽNA VE STĚBOŘICÍCH
Památný tábor lidu 12. září 1869 na Ostré Hůrce měl pro český
lid ve Slezsku obrovský význam. Naznačilo se tam rovněž, jak
by mohl být povznesen duševní a hmotný život Slezanů. Hned
následujícího roku 1870 byla svolána přípravná schůze, pod
vedením stěbořického faráře P. Ludvíka Ochrany, k založení naší
záložny. Byly přijaty stanovy, upravené pro místní poměry. Brzy
po schválení stanov Slezskou vládou, byli dne 17. října 1870
pozváni rolníci z okolních vesnic k ustavující valné hromadě
záložny do pivovaru ve Sěbořicích. První valnou hromadu zahájil
P. Ludvík Ochrana. Vysvětlil všem přítomným, jak jsou záložny
pro náš lid prospěšné a potřebné. Téhož dne započala záložna
svou činnost. Do členské matriky se ihned přihlásilo 22 členů.
Jako první byl zapsán P. L. Ochrana. První vklad uložil Tomáš
Fryč, rolník ze Stěbořic, po něm pak Jan Zacpal, redaktor z Opavy,
jenž uložil 100 zl.

dvou harmonií, na zvon pro stěbořský kostel 100 zl. Vždy bylo
i v dalších letech na tyto korporace pomatováno. Nutno ještě uvést,
že záložna podporovala provedení elektrifikace ve Zlatníkách,
Stěbořicích, Milostovicích, Jamnici a v Novém Dvoře.
Ve Zlatníkách se úřadovalo do r. 1914. Usneseno bylo,
že společnost koupí bývalý pivovar - tam záložna pokračovala ve
své činnosti dalších 15 let.

Na valné hromadě v r. 1929 padl návrh na výstavbu nového
záloženského domu. Ihned v začátcích stavby padl návrh,
aby nová budova záložny nesla název „Masarykův záloženský
dům“ (na počest 80. narozenin T. G. M.). Prezident republiky
vyhověl písemné žádosti, aby budova nesla jeho jméno.
Místní farář P. Václav Frydrych budovu posvětil 28. října 1930
za zpěvu pěveckého sboru, písní „O Václave“. Po dalších projevech
významných činovníků byla slavnost zakončena státními
hymnami.

Nejdříve byla záložna umístěna ve stěbořské faře. Peníze
mohly být vkládány každý den. Zápůjčky byly poskytovány pouze
v neděli po požehnání. Význam záložny byl i těmi nejchudšími
plně pochopen, o čem svědčí, že i čeledínové a služky si své
peníze rádi ukládali.
Po smrti P. Ludvíka Ochrany v roce 1877 byl zvolen předsedou
záložny Jan Klimeš ze Zlatník. Krátce nato bylo úřadování
Záložny přemístěno ze stěbořické fary do Zlatník, do statku Josefa
Klapetka (č. 16). Ve Zlatníkách pak byla záložna plných 36 let.
Mezi lidmi se začalo říkat „zlatnická záložna“.

I v dalších letech záložna stále vzkvétala díky jejímu
spolehlivému vedení a důvěře.
V letech 1938 - 1945, v době německé okupace, byla záložna
v chodu pod názvem „Troppauer Sparkasse Stadt - und Kreissparkasse Hauptzweigstelle Stiebrowitz“.
Činnost záložny pokračovala ve Stěbořicích i po válce
jako pobočka České spořitelny. V říjnu 1998 byla z rozhodnutí
ředitelství České spořitelny a.s. tato pobočka uzavřena - zrušena,
což bylo zvlášť nepříjemné pro starší spoluobčany, kteří museli
své finanční záležitosti zajišťovat v Opavě.

Záložna pamatovala každoročně přiměřeným darem na
dobročinné účely. Tak třeba v roce 1873 věnovala 100 zl na
opravu kostelní věže ve Stěbořicích, v roce 1888 poskytla
záložna příspěvek na stavbu českého gymnázia (100 zl), v roce
1892 školám ve Zlatníkách a Stěbořicích 270 zl na zakoupení

Drahomír Graca
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ŠKOLA A VZdělání
Cyklistický kurz 2016 aneb po stopách Lichtenštejnů
až na Svatý kopeček. Odměnou nám byly výhledy na Mikulov a
okolí. Následovala prohlídka města a zámeckého parku. Poté jsme
zařadili lehké převody, abychom překonali hřebeny Pavlovských
vrchů. Nemohli jsme si nechat ujít zříceninu hradu Děvičky, na
kterou jsme vyšli z Pavlova.
Třetí den byl „odpočinkový“. Podél břehů vodního díla Nové
Mlýny jsme dojeli do Aqualandu, ve kterém nám zregenerovaly svaly a vyplavilo se trochu adrenalinu. Ve středu nás čekala
NS Lednické rybníky se zastávkami u Rybničního zámečku a
Apollonova chrámu. Člověk s údivem žasne, co Lichtenštejnové
dokázali v této malebné krajině postavit a tím ji přidat ještě na
kráse. Putování jsme zakončili prohlídkou zámku Valtice. Ve
Valticích jsme také večeřeli. Tak velkou pizzu mnozí z nás ještě
neviděli. Na zpáteční cestě nás sice prohnala bouřka (ujeli jsme jí)
a spláchl déšť, ale to k cyklistice patří a my si s tím poradili.
Čtvrtek byl ve znamení vinic. Vystoupali jsme na Přítluckou
horu s rozhlednou Maják, která nám nabídla překrásné výhledy.
Obec Zaječí si budeme pamatovat nejen díky názvu a krásném
pozdně gotickém kostelu sv. Jana Křtitele, ale také kvůli vydatnému, chutnému a levnému obědu. Po Velkopavlovické cyklotrase,
kolem obelisku a přes stejnojmennou oboru, jsme přijeli ke Staré
Dyji, resp. PP Niva Dyje. Přes Janův hrad se dostali až k zámku
Lednice a vydali se na procházku k minaretu. Minaret v ČR? Ano,
takto Lichtenštejnové ukazovali své bohatství.
Abychom výčet neobvyklých památek po rodu Lichtenštejnů
v této oblasti zkompletovali, tak jsme vyrazili ke Kolonádě na
Reistně. Samozřejmě jsme po cestě museli alespoň „jednou
nohou“ nakročit do Rakouska. Z kolonády nás vyhnal déšť, ale
i těch pár minut výhledů stálo za to. Poslední zastávkou našeho
putování byl Janův hrad. Umělá zřícenina postavena knížetem
z Lichtenštejna a opět podle návrhu J. Hardmutha.
Myslím, že za těch šest dnů v této oblasti jsme všichni objevili
onoho génia loci a náramně si užili tento kurz ve výjimečné
krajině, ve které i těch 235 ujetých km nám uteklo jako voda.
Mgr. Michal Zajíček

Víte, kdo byli Lichtenštejnové a jak žili? Šestnáct žáků
Základní školy Stěbořice dostalo během 29. 5. a 3. 6. 2016
na tuto otázku názornou odpověď. Pod vedením M. Zajíčka a
K. Cihlářové se totiž vydali do oblasti Lednicko-valtického areálu,
vápencového masivu Pálavy a jihomoravských vinic. To vše ze
sedla jízdního kola.
Naše první roztočení pedálů směřovalo podél řeky Dyje do
největší obory ČR s názvem Soutok. Vyznačuje se systémem
vodních kanálů a slepých ramen řek. Lužní lesy jsou zde střídány
krajinou, která vypadá jako savana – vysoká tráva a osamocené
stromy. Poté se z ničeho nic objeví empírový zámeček Pohansko a zámeček Lány, jenž vytváří naprostý kontrast. Úžasné.
Po osvěžení ve Františkově rybníku jsme pokračovali k zámku
Rendezvous (Dianin chrám), který připomíná starověký římský
oblouk. Další zastávkou byla kaple sv. Huberta a chrám Tří Grácií.
Ubytování bylo letos netradiční a v této oblasti stylové – původně
Lichtenštejnský mlýn z 18. století.
Druhý den jsme se vydali směrem na západ kolem klasicistního
Hraničního zámečku a zatopeného vápencového lomu vystoupali

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Ve školním roce 2015/2016 ukončí devátý ročník ZŠ Stěbořice 27 žáků. Na základě přijímacího řízení bylo 6 žáků přijato na
gymnázia (22% z celkového počtu žáků třídy), na maturitní obory středních škol 16 žáků, na učební obory 5 žáků.
Přehled umístění žáků 9. třídy na střední školy:
• Gymnázia, Opava				

6 žáků

• Masarykova SŠ zemědělská, Opava		

3 žáci

• Střední zdravotnická škola, Opava		

2 žáci

• Střední průmyslová škola stavební, Opava

2 žáci

• Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava

2 žáci

• Střední škola průmyslová, Opava		

1 žák

• Soukromá SŠ podnikatelská, Opava		

1 žák

• SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov

1 žák

• SOU stavební, Opava				

6 žáků

• SŠ technická, Opava				

2 žáci

• SŠ hotelnictví a služeb, Opava			

1 žák

Učební obory
19%

Gymnázium
22%

Střední škola s maturitou
59%

Mgr. Ivana Tomášková
výchovná poradkyně
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Škola v PŘÍRODĚ
Týden od 6. 6. do 10. 6. 2016 strávili žáci třetí a čtvrté třídy
naší základní školy v překrásné beskydské přírodě na horské
chatě Antarik, daleko od počítačů a hluku dnešní civilizace. Když
škola v přírodě – tak doslova v přírodě. Učebnou se nám stala
rozkvetlá louka a les. Na programu dne byla fáborovka,
víčkovaná, Beskydské strašidlo či šifrovaná zpráva. Díky krásnému počasí jsme denně chodili na dlouhé procházky. V pondělí
3 km na kapličku sv. Huberta, v úterý už jsme došli o kus dál – 6 km
k památné Kobzově lípě. Děti se sázely, kolik jich bude potřeba,
aby lípu objaly. Nakonec si okolo muselo stoupnout devět dětí.
A do její vykotlané prohlubně se jich vešlo dokonce dvanáct.
Ve čtvrtek jsme si vycházku zase o kus prodloužili – tentokrát
k ohradám huculských koní a podívali jsme se pěšky až na
Slovensko. Samozřejmě zbyla spousta času také na fotbal,
vybíjenou, houpačky, průlezky a obyčejné, ale důležité povídání. Do chaty jsme chodili na jídlo a vyspat se. Naše děti umí reagovat na
pokyny, dodržovat stanovená pravidla, v jídelně nemluvit i uklízet pokoje. Prostě neskutečná paráda!
Mgr. Jana Holušová, Mgr. Hana Kadlčíková,
a Kateřina Cihlářová

CO SE DĚJE PŘED ŠKOLOU?
V posledních dnech si nešlo nevšimnout, že se cosi děje před
školou ve Stěbořicích. Zmizely staré prořídlé keře a místo nich
pozemek lemuje řada rozmanitých druhů keříků, zasazených
v pásu dřevěné štěpky. Pod okny školy se připravuje pozemek
pro celosezónně barevně kvetoucí záhon trvalek, v němž budou
umístěny hmyzí domečky. Nejviditelnějším bodem zahrady však
bude ještěrkárium – skalka osázená skalničkami, na jejíž sluncem
vyhřáté kameny budeme lákat ještěrky z celého okolí. Toto vše
bude lemováno chodníčky, lavičkami a popisky.
V další vlně úprav pak přijde na řadu i druhá polovina
zahrady, která by měla být osázena keři s jedlými plody. Budou
zde na stromy instalována pítka z naší keramické dílny a budky
z našich pracovních dílen.
Celá zahrada se bude využívat při výuce přírodních věd,
přístupná však bude všem lidem, kteří mají zájem o přírodu či
o chvilku posezení v příjemném prostředí naší školy.
Mgr. Iveta Glacová

24 HODIN PRO PÁNA S TÉMATEM: ZE TMY DO SVĚTLA: UZDRAVENÍ ZE ZÁVISLOSTI
4. března se na různých místech České republiky i ve světě
mohli lidé zapojit do akce s názvem 24 hodin pro Pána, která je
výzvou papeže Františka s úmyslem hlouběji prožít postní dobu,
otevřít kostely i v neobvyklou dobu, dát prostor pro modlitbu
nebo rozhovor s knězem. Také naše farnost se do akce zapojila
a připravila program, který začínal v 18 hodin mší svatou,
pokračoval sportovní aktivitou pro děti a mládež a také přednáškou.
Pozvání přijal mladý manželský pár z Krnova. Muž nám vyprávěl
svůj životní příběh o pobytu v komunitě Cenacolo, kde se léčil
z drogové závislosti.
Komunita Cenacolo pro léčení závislosti (drogová
i alkoholová) byla založena řádovou sestrou Elvírou v Saluzzu
v Itálii v roce 1983. Do konce roku 2000 bylo vybudováno na 30 komunit sestry Elvíry v různých zemích (USA,
Brazílie, Mexiko, Itálie, Francie, Rakousko, Chorvatsko,
Bosna-Hercegovina, Irsko a Polsko). Před založením komunity

se sestra Elvíra zabývala sedm let velmi nízkou úspěšností léčení
závislosti v dosavadních institucích. Došla k závěru, že k zbavení
závislosti je "pouze" nutné, aby se závislý naučil správně žít.
A k tomu musí mít pevný důvod. Tím je pochopení smyslu života,
ve kterém má svůj význam pojem Boha. Nejsilnějším šokujícím
zážitkem pro nového člena komunity je vidět a žít s dřívějším
narkomanem, který je po roce pobytu značně změněn a má
radost ze života. Jednotlivé komunity vedou bez výjimky pouze
lidé vyléčení ze závislosti. Proměna člověka trvá několik roků.
Lidé odcházející z komunity Cenacolo jsou nejen charakterní a
pevní lidé, ale naučí se různé práce nebo rozvinou svůj talent.
Cílem komunity Cenacolo je vychovat všestranně kvalitního
člověka. Sklon k drogové závislosti je odstraněn jako vedlejší vliv.
Večer byl zakončen pohoštěním na faře a společnou adorací.
Anežka Štukavcová
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sport
TJ Sokol Stěbořice
Čas dovolených a prázdnin co nevidět nastane a také ve
sportovním klání se brzy uzavřou fotbalové tabulky. Jaké byly
výsledky?
Okresní přebor mužů 2015/2016 skončil 18. 6. posledním
utkáním na hřišti Malých Hoštic. Po podzimu 2015 jsme
obsadili velmi pěkné 2. místo. Ze 13 zápasů jsme 9x zvítězili a 4x
prohráli (z toho 3x doma). Na jaře jsme nezačali dobře. Jen remíza
s Jakartovicemi byla málo a postupně jsme „doma“ zase ztráceli
(2x prohra) a v tabulce OP klesali až na 5. místo. Zase jsme víc
bodovali „venku“ a zvlášť cenné vítězství 4:0 bylo v Litultovicích.
Konec OP jsme „odkopali“ výborně a po 6 vítězstvích v řadě jsme
skončili na 2. místě tabulky za nedostižnými Suchými Lazcemi.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, realizačnímu týmu mužů
(zvlášť trenérovi Milanu Hanslíkovi) za výborné výkony, za
obětavost i čas, který věnují tréninkům i zápasům.
Již méně úspěšní jsou starší žáci, kteří odehráli Okresní přebor
1+10 v konkurenci 7 týmů. Protože jsme nastupovali k utkáním
již předem „hendikepovaní“ stářím naších hráčů (nastupovali
mladší žáci) a proti výškové i váhové převaze 15ti letých hráčů
jsme neměli moc šancí uspět. Přesto hráči bojovali srdnatě a získali
2 body za dvě remízy (obě s Vavrovicemi). Jejich čas ještě přijde.
Za to v mladších žácích se klukům daří. Z 9 zápasů 6x
vyhráli a jen ve třech případech je soupeř přehrál. Jsou na krásném
2. místě tabulky Okresní soutěže za Budišovem n. Bud. Získali
zatím 37 bodů a nejlépe to střílí nadějnému Adamovi Sochorovi,
který s 22 góly je na druhém místě všech střelců mladších žáků
v okrese. Kluci Sochor Adam, Kramný František a Konečný Viktor
byli pozvání okresním svazem FAČR na soustředění mládežníků.
Naší začínající mini žáci se učí všem fotbalovým dovednostem.
Z 8 zápasů jara se jim podařilo ve dvou utkáních zvítězit (nad
Služovicemi 7:3 a Oldřišovem 5:4). Kdo nebyl na těchto zápasech,
tak přišel o hodně. Takovou nelíčenou radost, kterou měli naši
„špunti“ se jen tak nevidí. I rodiče, prarodiče a ostatní příbuzní
prožívali tyto utkání s nimi. Velké poděkování patří i trenérovi
Jardovi Kramnému, který to s nimi nemá lehké. Ale musí vydržet
a zcela určitě se námaha později vyplatí.
Tenisový oddíl zahájil činnost brigádou na kurtech. Práce
bylo hodně, od položení nových umělých lajn na kurtu č. 3, tak
dosypávání antuky na všech kurtech, válování, sestřižení tújí atd.
Bylo nutnosti zakoupení nového bojleru na sprchování. Družstvo

mužů 50+ už sehrálo dvě mistrovská utkání a v obou zvítězilo 2:1
(Komárov a Chuchelná). Velkým přínosem je zvlášť stálá vysoká
výkonost Jardy Solnického, který boduje v každém zápase, jak
ve čtyřhře, tak hlavně ve dvouhře, kde už 5 let neprohrál. Naše
družstvo žen také už odehrálo 2 zápasy a po boji 1:2 prohrály obě
utkání. V přihláškách do přeboru oddílu ve čtyřhrách mužů došlo
k velkému poklesu, kdy se oproti loňskému roku (10 párů)
přihlásilo jen párů 5. V letních měsících pak budou organizovány
přebory žen ve dvouhře i ve čtyřhře a také oblíbené manželské
a jinak spřátelené páry. Také by se měla zlepšit obsazenost kurtů.
Naše ženy už skončily cvičení v tělocvičně ZŠ a budou
pokračovat zase až na podzim. V rámci stmelení kolektivu si
uspořádaly výjezd na Horní Bečvu do hotelu Kahan v měsíci
květnu.
Badmintonisté už rovněž ukončili činnost v tělocvičně ZŠ. Na
závěr sezóny uspořádali v rámci „závěrečné“ velmi vydařenou
akci na stmelení kolektivu při posezení a občerstvení. V současné
době přesedlali na kola a chtějí si vyjet až do Dolní Lipové.
Volejbalisté také už opustili tělocvičnu a pravidelně hrají
na víceúčelovém hřišti za ZŠ. Na podzim chtějí jako každý rok
uspořádat tradiční volejbalový turnaj.
Ještě bych se chtěl zmínit o naších vynikajících sportovcích
a trenérovi, kteří šíří slávu Stěbořic i na reprezentačních postech.
Je to v prvé řadě hokejový brankář plzeňského mužstva a nově
reprezentant ČR Matěj Machovský, který byl nominován trenérem
Vůjtkem na MS do Moskvy. I když si tam nezachytal, tak přesto
byl platným členem mužstva a někdy v budoucnu se tak může stát.
Také náš občan Zdeněk Pommer se podílí na trénování jako asistent
u reprezentačních volejbalistek. V neposlední řadě jsou to naší
mladí fotbalisté, kteří hrají za SFC Opava, za dorosteneckou ligu
do 19 let jsou to Jakub Janetzký a Vojtěch Berger, kteří výrazně
pomohli zachovat dorosteneckou celostátní ligu pro Opavu. Navíc
Jakub Janetzký už pravidelně nastupoval i za muže SFC Opava.
Že má vysokou výkonost potvrzuje i to, že byli spolu s Matějem
Helebrandem povolání do reprezentace ČR hráčů do 20 let a od
10. 6. do 20. 6. odletěli do Číny, kde sehrají mezinárodní turnaj
Panda Cup a střetnou se postupně s Čínou, Chorvatskem a Japonskem.
Vážení spoluobčané, do letních dnů, dovolených a prázdnin
Vám přeji hodně slunečných dnů a pohody.
Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokol Stěbořice
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sport
Mini žáci a žáci se soustředili
líbilo a kolektiv se řádně utužil. To se snad povedlo a důkazem toho
je fakt, že děti měly večerku v 20.00 hodin a nikdo neprotestoval
a ulehly spokojeně do postelí. Touto cestou mi dovolte poděkovat
Kateřině Kramné, Karlu a Hance Sochorovým, Pavlu Volkovi
a Aleši Šimonovi za výbornou spolupráci a obětavost s našimi
dětmi. Závěrem bych chtěl upozornit především na skutečnost, že
rodiče dětí si na toto soustředění vydělali sami, peníze se podařilo
vydělat na loňském letním turnaji „memoriálu Kamila Krále“
a také díky sponzorům firem většinou z řad našich rodičů.
Jarek Kramný
TJ Sokol Stěbořice

Vše hlavní, co se týče činnosti Tělovýchovné jednoty Sokola
Stěbořice, již popsal určitě dopodrobna předseda TJ p. Bořivoj
Wolf. Přesto mi dovolte, abych upozornil na dvě z dalších
vydařených akcí fotbalového oddílu. Již po čtvrté v řadě, každým
druhým rokem, se pořádá soustředění mini žáků a žáků. Tentokrát
padla volba na areál dobré pohody v Žimrovicích. Soustředění
se zúčastnili všichni žáci a mini žáci a tato akce se jim náramně
líbila. Program byl plně nabitý, především fyzickou zátěží, ale
zbylo také trochu času na hry a koupání v blízkém hotelovém
bazénu Belaria. Obě mužstva sehrála několik přátelských utkání
s různými výsledky. Důležité ovšem bylo, aby se Všem na této akci

Soustředění mini žáků a žáků - Žimrovice 2016
Horní řada:trénéři Jarek Kramný a Karel Sochor, Adam Baier, Patrik Kořínek, Štěpán Kramný, Nela Ondráčková, Matouš Šimon, trenér Aleš Šimon
Prostřední řada: Matyáš Řičický, Adam Malík, Filip Sochor, Vojta Konečný, Petr Kovalčík, Šimon Graca, David Válek, Dominik Válek,
Adam Sochor, Zuzka Havlíčková, Roman Kašík, Martin Dzimbaník, Franta Kramný,
Dolní řada: Tomáš Hýža, Eliáš Mička, Vítek Šlupina, Pavel Volek, Honza Bartusek, Nikolas Cojocaru, Samuel Krajčír

TŘI NAŠI ML. ŽÁCI VE VÝBĚRU OFS OPAVA
Další výbornou zprávou pro nás trenéry bylo oznámení
předsedy OFS, že má zájem o tři naše kluky ve výběru okresu
Opava a jejich reprezentaci. Jedná se o Adama Sochora, Fratiška
Kramného a Viktora Konečného, poslední jmenovaný si bohužel
zlomil ruku těsně před soustředěním, které měli kluci v Kravařích

a nemohl nastoupit. Turnaj celé Moravy se odehrál v OstravěLhotce a Opavský výběr mohl litovat jediného prohraného
zápasu hned na začátku s Bruntálem 2:1. Poté už tento výběr
zářil a nezakusil hořkost porážky, Karvinou a F. Místek
porazili shodně 3:0 a domácí Ostravu dokonce 7:1, k postupu do
celorepublikového turnaje v Hluku u Prahy potřebovali střelit
6 branek proti Novému Jičínu. Bohužel je tento turnaj specifický
v tom, že je hráno na střelené branky a náš tým hrál 4:4, takže jim
chyběly pouze dvě branky k tíženému postupu. Byl jsem osobně
na tomto turnaji a mohu Vám říci, že to byla pěkná podívaná, když
nastoupí opravdu ti nejlepší s celého okresu Opava ročníku 2004.
Na fotografii dva kamarádi Adam Sochor a František Kramný.
Přeji Vám mnoho fotbalových a životních úspěchu.
Dovolte ještě, malé oslovení dětí ve věku 6-15 let (nejen ze
Stěbořic, ale i z okolních vesnic), pokud by měli zájem hrát fotbal,
mohou nás trenéry kdykoliv oslovit, rádi své řady rozšíříme.
Trenér mini žáků 6-9 let: p. Kramný
777 922 453
Trenér ml. žáků 10-13 let: p. Sochor
725 240 857
Trenér žáků 10-15 let:
p. Šimon
728 103 361
Jarek Kramný
TJ Sokol Stěbořice

Franta Kramný a Aleš Sochor
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Aktuality z činnosti obce
Výběr z jednání rady obce Stěbořice
10. května 2016
Rada obce schválila:
1. Rozpočtovou úpravu č. 2
2. Výběrové řízení na dodavatele herních prvků na dětské hřiště
ve Stěbořicích – oslovení čtyři dodavatelé. Rada vybrala
nabídku firmy ACER WOODWAY.
3. Pronájem budov za zámkem soukromým osobám, které
předložily nejvyšší nabídky:
- budova „kovárny“ na pozemku parc. č. st. 91 v k. ú. Stěbořice
- budova „plechová hala“ na pozemku parc. č. st. 989 v k. ú.
Stěbořice
4. Konání denního tábora v termínu 22. 8. – 26. 8. 2016
5. Znovuzavedení zrušených víkendových spojů autobusů TQM
od poloviny roku 2016, za navýšení spojů obec navíc zaplatí
27.000,- Kč

10. března 2016
Rada obce schválila:
1. Výsledek výběrového řízení na opravu památníku padlých.
Rada vybrala firmu MgA. Tomáš Skalík.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a doporučla ho zastupitelstvu
obce ke schválení
3. Smlouvu s JK Grant s.r.o. na činnost v rámci projektu
„Rekonstrukce vstupu na obecní hřbitov“
4. Smlouvu s JK Grant s.r.o. na činnost v rámci projektu
„Rekonstrukce veřejného osvětlení“
5. Pronájem části pozemku parc.č. 136/1 (pod zastávkou
autobusu) v k.ú. Nový Dvůr o výměře 85 m2
6. Výběrové řízení na zhotovení sádrokartonového podhledu
vč. zateplení v bytě správce zámeckého areálu. Rada vybrala
nabídku pana Martina Frýdla
7. Záměr pronájmu budovy (tzv. kovárny) na pozemku parc.č. st.
91 v k.ú. Stěbořice a budovy (menší plechové haly) na pozemku parc.č. st. 989 v k.ú. Stěbořice
8. Výpověď nájemce a souhlas s ukončením nájmu v prodejně
potravin v Jamnici ke dni 31. 3. 2016
9. Záměr pronájmu části budovy č.p. 26 na pozemku parc.č. st. 49
v k.ú. Jamnice (prodejna potravin)
Rada obce vzala na vědomí:
1. Předložené nabídky k nákupu nových insignii
2. Návrh na zřízení komisí rady

2. června 2016
Rada obce schválila:
1. Podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Jamnice a doporučuje ji ke schválení v OZ
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu lesa s Opavskou lesní a.s.
a doporučuje ho ke schválení v OZ
3. Členství obce ve sdružení místních samospráv, roční poplatek
za členství je 3.500,- Kč a doporučuje zastupitelstvu obce
vstup do tohoto sdružení
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na úpravu veřejného prostranství ve Stěbořicích ve výši
300.000,- Kč (jde o projekt parkoviště u MŠ Stěbořice)
5. Zhotovení projektové dokumentace zpevněných ploch
(parkoviště u MŠ) a jako zhotovitele pana Ing. Zbyňka Nováka,
který předložil nabídku včetně zaměření, inženýrské činnosti
a zhotovení rozpočtu.
6. Výběrové řízení na opravu budovy obecního úřadu , bylo
předloženo několik nabídek a byli vybráni:
a) nátěr střechy a klempířských prvků – vybrána nabídka
pana Miroslava Martínka
b) oprava fasády - vybrána nabídka firmy Tomáš Straub s.r.o.
Rada obce vzala na vědomí:
1. zprávy z kontrolního a finančního výboru - na zasedání OZ dne
2.6. 2016 bude na připomínky odpovězeno
2. Způsoby provedení opravy silnice Březová – Nový
Dvůr, zvážení možnosti opravy výtluků, termín realizace
v červenci – srpnu 2016

30. března 2016
Rada obce schválila:
1. Pronájem části budovy č.p. 26 na pozemku parc.č. st. 49 v k.ú.
Jamnice (prodejna potravin) od 1. 4. 2016 paní Haně Duškové
Rada obce vzala na vědomí:
1. Informaci místostarosty Ing. M. Komárka o záměru SDH
Jamnice ve spolupráci s obcí a občany vysadit na podzim
třešňovou alej (předběžně asi 40 – 50 stromů) podél místní
komunikace Jamnice – Březová
19. dubna 2016
Rada obce schválila:
1. Rozpočtovou úpravu č. 1
2. Spolupráci s ochotnickým divadlem SOSO (zkoušky souboru
v KD Stěbořice, premiéry pro obec zdarma)
3. Spoluorganizovat dětský den, za obec organizátorem paní Ing.
Jana Weiszová
4. Příspěvek ve výši 10.000,- Kč na spolupořádaní dětského dne
5. Opravu břehu malého rybníka po vypuštění vody, které jsou
ve špatném stavu. Bude provedena oprava břehu od výpustě
kolem chodníku v délce cca 25 m a kolem hráze v délce cca
12 m
6. Výběrové řízení na opravu břehů malého rybníka. Rada
vybrala nabídku od VOD Stěbořice.
7. Opravu tanečního parketu v hasičské zbrojnici na Březové
(obroušení stávající prkenné podlahy a montáž nové parketové)
8. Výběrové řízení na zhotovitele opravy podlahy v hasičské
zbrojnici na Březové. Rada vybrala nabídku pana Tomáše
Kadlčíka

„Náš“ kalendář 2017
V letošním roce se opět chystáme vydat obecní kalendář,
a jelikož jsme zjistili, že se mezi našimi spoluobčany
pohybuje spousta šikovných fotografů, tak by byla velká škoda
toho nevyužít. Proto jsme se rozhodli vyhlásit soutěž o nejlepší
fotografie Stěbořic, Jamnice, Nového Dvora, Březové a našeho
okolí. Máte-li doma nějaké zajímavé fotky (současnost, historie)
nebo se Vám podaří zachytit Vašim fotoaparátem skvělý snímek
a chtěli byste se o něj s námi podělit, tak neváhejte a přineste fotky
na OÚ nebo pošlete na email: starosta@steborice.cz. Na začátku
října vybereme 12 nejlepších fotografií, které se stanou spolu
se jménem autora ústřední fotografií jednotlivého měsíce.
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Aktuality z činnosti obce
Výběr z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
23. března 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočet obce Stěbořice na rok 2016
2. Navýšení měsíčních odměn členům zastupitelstva obce:
člen rady odměna ve výši …………… 1.400,-Kč
předseda výboru odměna ve výši……. 1.200,- Kč
člen výboru zastupitelstva ve výši ….. 1.000,- Kč
3. Bezúplatný převod pozemku pozemková parcela číslo 479,
katastrální území Stěbořice z majetku České republiky –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví obce Stěbořice
4. Koupi pozemku pozemková parcela: 427/2, v k. ú. Stěbořice
do vlastnictví obce Stěbořice
5. Koupi pozemku pozemková parcela: 422 a části pozemku
parc.č. 423/1, v k. ú. Stěbořice, obec Stěbořice do vlastnictví
obce Stěbořice

6. Veřejnoprávní smlouvu k zajištění činnosti speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací se
Statutárním městem Opava
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Návrh zastupitelky H. Bláhové na zřízení komisí rady a to
např. kulturní a pro životní prostředí
7. června 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu lesa Opavské lesní a. s.
2. Žádost na pořizovatele územního plánu obce (magistrátměsta
Opava) ohledně změny č. 1 v územním plánu
3. Pořízení radaru při vjezdu do Stěbořic (od Opavy)
4. Podání žádosti ke Státnímu pozemkovému fondu o provedení
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jamnice
5. Členství ve Sdružení místních samospráv

Novodvorský vodník

Co nás čeká
Památník padlých na hřbitově - jeho rekonstrukce se chýlí ke
konci a už nyní může každý návštěvník obdivovat jeho opravený
vzhled a snadno si přečíst jména padlých z našich vesnic. Firma
pana restaurátora Skalíka odvádí dobrou práci.

Kvapem se nám blíží prázdniny a s tím i doba pořádání
benátských nocí a odpoledních sportovně společenských akcí,
proto bych Vám chtěla připomenout, že se nám také blíží
již tradiční Novodvorský vodník, který se letos uskuteční 13. srpna
na přehradě v Novém Dvoře. Opět se budeme těšit, na Vaše
plavidla, proto neváhejte, vymýšlejte a tvořte ty nejoriginálnější
plavidla a nezapomeňte, že fantazii se meze nekladou, nejlepší
plavidla budou jako vždy oceněna a odměněna.

Fasáda obecního úřadu - v létě započne rekonstrukce fasády
obecního úřadu. Z předložených nabídek jsme vybrali firmu
Straub. Výsledná podoba by se měla blížit původnímu vzhledu
budovy. Rovněž se uskuteční nátěr střechy, který provede pan
Miroslav Martínek se synem. Do „karmaša“ by mělo být hotovo.
Rekonstrukce „tělocviku“ - podařilo se získat dotaci
z Moravskoslezského kraje, což je příjemné, i když náklady na
tuto akci jsou mnohem vyšší. Každopádně tento kout Stěbořic
potřebuje zkulturnit. Práce zde započnou rovněž v létě a hotovo
musí být na podzim.
Obecní stodola - obecní pracovníci dokončují poslední stranu
budovy a po potřebném vyschnutí bychom přistoupili k nátěru.
Rovněž necháme opravit dřevěné části (vrata apod.), aby byl
celkový dojem dokonalý.

A protože člověk je od přírody tvor společenský a zábavy není
nikdy dost, bude se i letos konat Večerní zábava, kterou pro Vás
ve spolupráci s obcí připraví Sbor dobrovolných hasičů z Nového
Dvora, od 20:00h na hřišti v Novém Dvoře. Taneční hity zahraje
olomoucká kapela FANTAJM a o občerstvení se postarají místní
hasiči.
Všechny Vás co nejsrdečněji zveme.

Rekonstrukce parkové zdi - dostali jsme příslib na podporu
opravy parkové zdi u zámku, která je v havarjním stavu. Nyní
vyřizujeme potřebnou administrativu a do konce roku by mohla
být nově postavena.
Rekonstrukce cesty Nový Dvůr - Březová - chceme letos
vyřešit i dlouholetý evergreen zastupitelstev a to rekonstrukci této
spojky. Bude se jednat o vyspravení nejhorších úseků, neboť celková
oprava by byla neúměrně drahá vzhledem k frekvenci dopravy.
Chodník na Zlatníky - nezapomínáme ani na tento projekt.
Jen jsme pro neochotu majitele přilehlé louky museli přehodnotit
trasu vedení chodníku. Naštěstí kraj má pro tento záměr pochopení
a chodník by vedl po zatrubněné příkopě po levé straně při výjezdu
ze Stěbořic. Bude to sice dražší varianta, ale nemůžeme nikoho
nutit k odprodeji pozemků. Nyní zpracováváme podklady pro
realizaci. Stavět by se mohlo v průběhu příštího roku.
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Měli bychom založit komise?
Komise pro životní prostředí by se zase zaměřila na péči
o veřejná prostranství a zeleň v našich obcích. Mohla by podávat
radě připomínky a návrhy ke zlepšení, monitorovat stav obecních
lesů, upozorňovat na černé skládky, sledovat údržbu koryt vodních
toků apod.
ANO či NE?
Teď vše záleží na Vás! Pokud Vás tento článek zaujal a myslíte
si, že by nám zřízení komisí pomohlo, neváhejte a obraťte se
na obecní úřad, starostu, zastupitele a sdělte jim své názory,
návrhy, připomínky, klidně nesouhlas… Pokud Vás zajímá
kulturní a společenský život v našich obcích, máte možnost stát
se členy kulturní komise. Nebo jste vášnivý myslivec, rybář,
zahradník či se obecně zajímáte o životní prostředí? Tak proč se
nepřihlásit do komise pro životní prostředí a nepomoci tak zvelebit
okolí, ve kterém žijete?
Vyzýváme proto občany, kteří by se chtěli stát členy kulturní
komise či komise pro životní prostředí, aby se přihlásili na
obecní úřad do pátku 5. srpna 2016. Pokud se přímo Vy nechcete
stát členem komise, ale rádi byste nominovali vhodného kandidáta,
obraťte se taktéž na obecní úřad do stejného data.

O co se vlastně jedná?
Jak nám říká Zákon o obcích, rada obce má možnost zřídit
komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise mají obecní
radě poskytnout odborné zázemí, které pak rada může využít při
svém rozhodování. Z podnětů a připomínek komisí může rada
efektivně čerpat při své práci. A důležité je, že v komisích mohou
zasednout místní odborníci, dokonce nečlenové zastupitelstva,
kteří mají zájem svými znalostmi a zkušenostmi přispět k rozvoji
obce.
Jaké jsou zkušenosti a výhody?
Většina obcí v našem kraji má své komise, v kterých zasedají jak
zastupitelé, tak i občané (nezastupitelé), již zřízeny a dlouhodobě
fungují. V okolních obcích např. nalezneme komise kulturní, pro
životní prostředí, sociální, pro odpadové hospodářství, dopravní
a další… Před pár lety fungovaly komise i ve Stěbořicích a dle
zkušeností některých zastupitelů dokonce velmi dobře.
Fungování komisí s sebou přináší hned několik výhod. Do
komisí se mohou zapojit aktivní občané, kteří mají chuť přispět
svými znalostmi a zkušenostmi k rozvoji své obce. Řízení obce je
pak mnohem efektivnější. Tak jako ve firmě, má každý na starosti
to, čemu rozumí. Rada obce a vedení (starosta, místostarosta)
se pak mohou soustředit na ty nejdůležitější záležitosti, zatímco
komise jim poskytne podklady a odborné zázemí.
Jak by to vypadalo v praxi?
S komisemi teprve začínáme, proto by nebylo vhodné na
začátek zřídit hned několik komisí, které by se snažily pokrýt
všechny oblasti. Panuje shoda, že prozatím bychom ve Stěbořicích
zřídili komisi kulturní a pro životní prostředí. Kulturní komise
by měla na starosti organizaci kulturních a společenských akcí
v obci (Dětský den, Obecní slavnost, Novodvorský vodník a
další…), koordinaci dalšího kulturního dění v obci (spolupráce se
spolky, podpora kulturní a společenské činnosti spolků), sledování
a připomíná významných výročí obce a jejich občanů a další.

Mgr. Hana Bláhová
zastupitelka obce

Z obecního diáře
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25. 6. 2016		
110 let založení SDH Nový Dvůr
26. 6. 2016		Orelská slavnost, Stěbořice
26. 6. 2016		
Myslivecká zahradní slavnost, Jezdkovice
16. 7. 2016		
Překonej rybník, SDH Jamnice
16. 7. 2016		
Benátská noc, SDH Jamnice
23. 7. 2016		
Hasičská soutěž, SDH Březová
23. 7. 2016		
Benátská noc, SDH Březová
23. 7. 2016		
Pouť ke kapli sv. Anny, farnost Stěbořice
24. 7. 2106		
Mše svatá ke cti sv. Anny, kaple Jamnice
13. 8. 2016		Novodvorský vodník, Nový Dvůr
13. 8. 2016		
Benátská noc, SDH Nový Dvůr
22. - 26. 8. 2016		
Místní denní tábor, Stěbořice
3. 9. 2016			
Pouť svatá na Cvilín, farnost Stěbořice
10. 9. 2016		
Karmašový turnaj “Člověče, nezlob se!”
			
KD Stěbořice
11. 9. 2016		
Karmaš ve Stěbořicích

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová
čtvrtletník, 2/2016
Vydal Obecní úřad Stěbořice
Uzávěrka příštího čísla 10. 9. 2016
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby
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