PODZIM 2016

Milí čtenáři,
naše základní škola, tak jako všechny, žije životem nadmíru
zajímavým, avšak periodickým. Na konci školního roku nás se
slzami v očích opustili ti nejstarší, kteří devět let přemítali nad
významem školy, aby na závěr dospěli k poselství pro další
generace školáků: „ Základka uletí rychle, tak si ji přijď užít
k nám.“ Do této jedné věty dostali sdělení, že si tu svou „práci ve
škole“ užívali, a to je moc fajn. A my zasvěcení víme, že se toho
také spoustu naučili, poznali, získali, a to je fajn pro nás.
Je 1. září a naše krásná školička se opět otevírá světu. Přichází
žáci zkušení, méně zkušení, ale především naši benjamínci. Žáčci
první třídy. Letos je jich 32, proto na ně čekají dvě paní učitelky.

1.A třída
první řada zleva: Mgr. Iveta Glacová, Mgr. Jana Holušová
druhá řada: Jakub Halfar, Jan Frenzel, Natálie Richterová,
Marie Fišerová, Terezie Weiszová, Vojtěch Mička, Barbora Halamová
třetí řada: Jiří Klapetek, Zuzana Černá, Tomáš Jasník
čtvrtá řada: František Falhar, Thea Nováková, Denisa Kyzková,
Kateřina Šimonová, Amálie Šimkovská, Karel Navrátík

Jana Holušová a Hana Kadlčíková. Chvilka napětí, nervozity…
a první úsměvy dětí jsou tady. Těšily se. Usmívají se. Culí se. Zubí
se. Popírají fyzikální zákony – vyrábějí elektřinu, kterou nabíjí
celou školu. Rozsvěcují se maminky, tatínci, svítí paní učitelky,
dokonce se zapnul i školní zvonek, který celé prázdniny odpočíval.
A tak je slavnostně uvítal spolu se všemi žáky a zaměstnanci školy.
A my, nabití tím zázračným proudem, všem dětem přejeme, ať jim
nadšení, radost a bezstarostnost vydrží co nejdéle a rodičům, nechť
mají dostatek sil, shovívavosti, trpělivosti a především nekonečné
množství lásky.
Mgr. Iveta Glacová
ředitelka školy

1.B třída
první řada: Mgr. Hana Kadlčíková
druhá řada zleva: Brian Steuer, Julie Šípová, Nikola Pospíšilová,
Adam Berger, Eliška Králová, Jan Kavan
třetí řada: Markéta Hýžová, Tobiáš Král, Adam Wirkotsch
čtvrtá řada: Štěpán Slanina, Michaela Lázničková, Karel Kořínek,
Anežka Bergerová, David Moša

Mateřská škola maluje
Dětem z naší mateřské školy se podaří každý rok získat
umístění v nějaké výtvarné soutěži. V loňském školním roce
jsme poslali obrázky dětí do soutěže s názvem „Marťánci – škola
z Marsu, poznávej vesmír“. V této soutěži
jsme získali ocenění jak za kolektivní práci
dětí, tak i za jednotlivce. Velká gratulace
patří také Markétce Hýžové, která získala
ocenění v kategorii individuální práce za
svůj výkres s názvem „Marťánek ve vesmíru“.
Mgr. Miroslava Stonišová
ředitelka MŠ
1

UPLYNULÉ UDÁLOSTI
Děkování za úrodu aneb Dožínky 2016
Podobně jako za dávných časů i v naší obci proběhly v neděli
4. 9. 2016 již třetí dožínkové slavnosti, které pořádala farnost
Stěbořice spolu s obcí Stěbořice. Dožínky začaly přivítáním, jehož
se ujal starosta obce Roman Falhar a pokračovaly slavnostním
průvodem od zemědělského družstva. V čele průvodu byl nesen
dožínkový věnec, hudbou nás doprovázela dechovka pod vedením
p. Kepy. Do průvodu se zapojily různé zemědělské stroje a technika
od sekaček na trávu, jezdítek pro děti, traktory až po moderní
techniku místního zemědělského družstva.

Ohlédnutí za Novodvorským
vodníkem
Dne 13. 8. 2016 se v Novém Dvoře na přehradě konal již
tradiční Novodvorský vodník a i když to dopoledne vypadalo,
že se proti nám spikli snad všichni vodníci z novodvorské přehrady
a pršet nepřestane, nakonec jsme se dočkali slunečného počasí a
mohlo se začít…
Letošního ročníku se zúčastnilo šest posádek s doma
vyrobenými plavidly, a že se bylo na co dívat. Mohli jsme
obdivovat plovoucí dřevěný bar z divokého západu „Saloon
číhačka“, chuť na koláče jsme dostali při plavbě obřích koláčů
„Březovských pekařů“, „Chlapi sobě“ nám ukázali jak by to
vypadalo v domácnostech bez manželek, správný směr k domovu
jsme pomohli najít „Zatoulaným eskymačkám“, viděli jsme, jak
pracuje ochranka hlavy státu, když je „Prezident na dovolené“
a v neposlední řadě jsme se rozněžnili při pohledu na malá čápátka
z „Babišova čapího hnízda“.

V čele průvodu šla dechovka a dožínkový věnec

Poté v kostele následovala děkovná mše svatá za úrodu, kterou
celebroval P. Kamil Strak, jmenovaný ředitel Sekce pro mládež
ČBK. Po mši svaté byly požehnány všechny stroje a zemědělská
technika zúčastněná v průvodu. Letos poprvé se slavnosti dožínek
přesunuly do příjemného prostředí našeho zámeckého parku.
K posezení a tanci hrála cimbálka Háj a z programu si už stačilo
jen vybrat. Hlavním celebrantem a našim místním farářem
O. Klementem byl vybrán nejlepší dožínkový koláč. Probíhala
soutěž o největšího dožínkového jedlíka jak mezi dospělými,
tak i dětmi. Tentokrát si soutěžící pochutnali na sladké rýži.

Vodník Janek a čápata z „Čapího hnízda“

Podívaná to byla opravdu skvělá! Chtěli bychom ještě jednou
poděkovat všem aktérům za jejich čas a práci, kterou strávili na
výrobě plavidla, ale hlavně za jejich nápady, protože to je na celé
akci to nejsložitější.
Děkujeme také novodvorským hasičům za dobře vychlazené
pivo a křupavé bramborové placky, březovským hasičkám za
výborné koláče a nesmíme také zapomenout na vodníka Janka
a vodní vílu Danku, kteří nás celým odpolednem provázeli.
Večer se konala na hřišti v Novém Dvoře večerní zábava, které
se zúčastnilo přes 100 účastníků, všem kteří se dostavili, děkujeme
za podporu a věříme, že si večer náležitě užili.
Všem „vodníkům“ zdar a těšíme se na Vaše nápady opět v roce
2018!
Jana Weiszová

Letos se průvodu zúčastnil i obecní traktor

Po celou dobu si občané mohli prohlédnout výstavu zemědělské
techniky zúčastněnou v průvodu a děti si mohly zaskotačit při
různých aktivitách a hrách. Všichni si program užívali až do
pozdních večerních hodin a celými slavnostmi tak řádně oslavili
sklizeň a vzdali hold celoroční práci našich místních zemědělců.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří se na slavnostech
jakkoli podíleli a věříme, že dožínky ve Stěbořicích budou
v dalších letech jen kvést.
Václav Štukavec, Jan Štencel

Společné foto posádek
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ORELSKÝ TÁBOR 2016

Účastníci orelského tábora

Rok se s rokem sešel a my všichni malí i velcí orelští táborníci
jsme se vypravili na již 25. letní tábor, který se konal v malebném
horském prostředí Nové Vsi u Dolní Moravice. Okolí bylo jako
stvořené pro táborové hry, zážitky a dobrodružství.
Letošní téma znělo „ASTERIX A OBELIX“ a odehrávalo se
v prostředí římských a galských legií. Táborníci, kterých se letos
sešlo 73 (z toho bylo 60 dětí), byli hned při příjezdu rozděleni do 6
družstev po 10 dětech. Tyto týmy mezi sebou celý týden soutěžily
ve velké táborové hře. Každá skupina měla svého kapitána, který
se staral o to, aby jeho družstvo dosáhlo co nejlepších výsledků a
mohlo se tak probojovat na stupínky vítězů. Letošními kapitány se
stali Tomáš Grosser, Jirka Morys, Tadeáš Řehulka, Jirka Klimeš,
Víťa Grosser a Lukáš Burda. Mezi týmy panovala výborná
atmosféra, kamarádství a ohleduplnost.
Jednotlivá družstva měla také za úkol vytvořit si svou vlastní
vlajku, pokřik a název. Každý Gal (táborník) si vyrobil měšec na
sbírání mincí, za které si mohl po dobu celého tábora koupit něco
sladkého. Po těchto tvořivých činnostech následoval slavnostní
nástup se scénkou vedoucích. Každému táborníkovi bylo přiděleno
galské jméno. Na přivítanou byl připraven kouzelný lektvar.

Nedílnou součástí každého tábora je zdolávání cca 30 km
túry. Tentokrát jsme putovali formou šípkované na Ovčárnu.
Namáhavou cestu nám zpříjemnily lány borůvek a kouzlo přírody.
A co by to byl za tábor bez stezky odvahy? I touto zkouškou byli
Galové podrobeni. Se strachem v očích se probírali houštím,

Družstva připravují své „kouzelné lektvary“

s obavou, že je někdo vystraší, čelili různým nástrahám.
Celý tábor pečlivě připravovali jejich hlavní vedoucí,
kterými byli Martin Řehulka, Danča Bláhová, Pavel Graca a
Ondra Kořínek. Snažili se, aby dětem přichystali pestrý program
plný kreativních her a aby tábor dýchal kouzlem a pohodou.
Samozřejmostí takového tábora je důležitá i duchovní podpora,
povzbuzení a vlídné slovo, o které se postaral náš otec Klement.
Aby byly naše žaludky syté a spokojené, za to vděčíme paní
Heleně Morysové, Radce Bergerové a celému jejich kulinářskému
týmu.
Z tábora jsme všichni odjížděli plni zážitků a dobrodružství.
Bylo zkrátka fajn. Užili jsme si spoustu legrace, něco jsme se
přiučili, poznali jsme nové kamarády. Co si více přát?

Jeden z raftů bezpečně přistává

Během celého tábora čekalo táborníky mnoho soutěží. Mohli
porovnat své síly v závodech na raftech na místním rybníku či
na vlastnoručně vyrobených lodích. Nechyběly závody v biatlonu,
šátkované, pašování papírových lístků. Zápolilo se také na poli
divadelním, kdy každý tým sehrál galskou scénku. Týmy se
podrobily náročnému úkolu při přípravě galského guláše.
„Poprali“ se i se soutěží v azimutovém běhu, ve šlapání balonků aj.

Martin Řehulka
Orel jednota Stěbořice
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Člověče, nezlob se!
Hra, kterou může hrát opravdu každý. Nezáleží na věku ani
fyzické kondici. Takto jsme Vás lákali na turnaj v zámeckém parku
v sobotu 3. září. Dorazilo 40 aktivních hráčů této deskové hry,
která má původ v prastaré indické hře Pačísí, známé již v 7. století.
Jak se hrálo? Ze základního kola postoupilo celkem 16 hráčů.
Nikdo neprohrál. Kdo nepostoupil, vyzvedl si dle věku či chuti
nanuk nebo „cyklistickou“. Z druhého kola postoupilo celkem 8
nejlepších, kteří si opět losem vybírali spoluhráče do semifinále.
Semifinálové kolo probíhalo na dvou větších herních plánech kobercích, s molitanovou kostkou a velkými figurkami (zapůjčila
MŠ Stěbořice). Ostatní přihlížející hojně povzbuzovali a hru
samotní hráči velmi napínali, když se s velkou radostí nebo potutelným úsměvem vyhodili těsně před domečkem. Z každé skupiny
postoupili 2 nejlepší do finále. Pro finálové kolo jsme oslovili
dobrovolníky, kteří za jednobarevné tričko s nápisem Člověče,
nezlob se, vytvořili živé figurky. Herní plán jsme postavili na trávě
a živé „Člověče, nezlob se!“ tak zpestřilo finále. Živé figurky
měly zakázaný jakýkoli fyzický kontakt, musely však dodržovat
pokyny svého hráče. A kdo to vyhrál? No, nebyl to občan Stěbořic
ani místních obcí, byl to svatebčan. Chlapec, který s dětmi běhal
venku a přišel se zeptat, co se to tu děje, Patrik Procházka.

Vítězové 2. ročníku turnaje Člověče, nezlob se!

Druhé místo vybojovala paní Lucie Šimonová, jako jediná
zástupkyně Stěbořic. Třetí místo obsadil Martin Prchal,
vysokoškolský student z Brna a čtvrtou finalistkou byla rovněž
studentka z Brna, ale jinak občanka blízkého Slavkova, Klára
Trávníčková. Blahopřejeme a přijďte příští rok zase! Badmintonový oddíl takto zorganizoval pěknou akci, kdy si celé rodiny
mohou zahrát a přijít se pobavit.
Mirka a Jirka Šmalcovi
badmintonový oddíl TJ Sokol Stěbořice

Fotbalové akce v létě

Dovolte, abych Vás touto cestou pozdravil a připomenul
tři krásné a povedené letní akce, u kterých byli úspěšní nejen
nejmenší, ale i ti „nejstarší“ aktivní Stěbořičtí fotbalisté.
Naši nejmenší fotbalisté se vydali v sobotu 20. 8. na turnaj do
daleké Vřesiny u Hlučína. Proč právě tam? Trenéři se rozhodli
pro změnu soupeřů, se kterýma se neustále potkáváme v soutěži
okresního fotbalového svazu Opava. Turnaje se zúčastnilo
8. mužstev a odehrálo se ve dvou skupinách po čtyřech zápasech.
Po vítězných zápasech s domácí Vřesinou 5:1, Hatí 6:1 a Malými
Hošticemi 14:0 se naši benjamínci ujali vedení v naší skupině
a bedlivě očekávali, kdo bude vítězem druhé skupiny. Nakonec
se ve finále utkali Stěbořice s týmem Ludgeřovic. Po tvrdém
finálovém boji se z vítězství radovali Ludgeřovice v poměru 3:2,
a tak si náš mladičký tým převzal pohár za krásné druhé místo!
Snad stojí ještě za zmínku jedna cena a to cena fair play Pavlu
Volkovi, který ve vypjaté chvíli opravil chybu hlavního rozhodčího
v náš neprospěch.

Stará garda 2016

se prodávalo za symbolických 20 Kč. Děti po dobu akce měli
pitný režim zcela zdarma v podobě chlazeného iontového nápoje.
Dospělých, jak už bývá zvykem v naší obci, moc nedorazilo, ale
dětí bylo požehnaně a to bylo účelem pořadatelů. Dovolím si
tvrdit, že každé dítě odcházelo z této akce spokojené a s drobnou sladkosti v ruce. Na závěr celého odpoledne se opékaly
špekáčky a sedělo se při reprodukované muzice. Kdo přišel, určitě
neprohloupil. Děkujeme rodičům za napečené laskominy ke kávě
i k posezení, které se rozdávaly zdarma a TJ Sokol Stěbořice za
finanční příspěvek na tuto akci.
„Stará garda“ Stěbořice obhájila druhé místo na turnaji
v Holasovicích. Tento turnaj se odehrál v sobotu 10. 9. a zúčastnily
se ho celkem 4 mužstva - Holasovice, Brumovice, Loděnice a
Stěbořice. Hrálo se systémem každý s každým 7+1 na půl hřiště
2x20 minut. Brumovicím jsme podlehli 0:1, Loděnici jsme
porazili v poměru 3:1 a v boji o stříbrnou příčku jsme s domácím
celkem Holasovic remizovali 0:0. Díky lepšímu skóre jsme tak
obhájili loňské stříbrné umístění. Děkuji všem, kteří reprezentovali Stěbořice a ve zdraví dohráli tento turnaj. Také chci upozornit
bývalé fotbalisty nebo i ty, co si chtějí jen tak zahrát, mohou tak
učinit, každý čtvrtek na hřišti pod hájem od 18 hodin. Podmínky
jsou „110 kg“ nebo věk nad 35 let, neboť jak praví jeden nejmenovaný klasik, věk a váhu nezastavíš, pokud nebudeš něco se sebou
dělat.
Jarek Kramný ml.

Mini žáci ve Vřesině

Hned za týden po tomto úspěchu uspořádali Aleš Šimon a
Pavel Volek s trenéry žáků a mini žáků ukončení prázdnin. Na
fotbalovém hřišti pod hájem byla pozvána široká veřejnost a děti,
které se mohly vyřádit. Na programu byla olympiáda v dovednostech s míčem na sedmi stanovištích a po jejich vyhlášení malý
turnaj 3 na 3 bez brankáře. Pro dospělé byla připravena střelba
na flašku a pravidelný pitný režim, kdy pivo Pilsner Urquell
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NOVÁ ZEMĚ – Místní denní tábor

„Hola, marinero“, pozdravil všech 28 dětí italský mořeplavec
a objevitel Kryštof Kolumbus. Při tomto zvolání se v očích dětí
radostně jiskřila zvědavost, co během pěti následujících dnů
zažijí. Kolumbus se vydal na svou další výpravu, o tuto plavbu
ho požádala španělská královna Isabela a král Ferdinand s cílem
objevit novou zemi a hlavně - najít poklad, jinak přijde o hlavu.
Kryštofa nesmírně potěšilo, že narazil na tak početnou skupinu
odvážlivců. Jeho pomocník Juan de la Cosa upozornil na hrozící
nebezpečí a po zdolání fyzických testů bylo všech 28 dětí přijato
do řad námořníků. S finanční podporou z královské pokladnice si
mohli nakoupit lodě, zásobit se potravinami, oblečením, naučit se
pracovat s kompasy a vyplout na velkolepou cestu za pokladem.

Kryštof Kolumbus přijímá námořníky

se maskovat před nepřátelskou lodí. Posilněni kuřecím šnyclem
z kuchyňské kajuty paní Hely dopluly na všech třech lodích (Santa
Maria, Pinta, Nina) k tehdy ještě neobjevenému místu bohatému
pro ně na zcela neznámé plodiny kukuřici a brambory.
Při návštěvě tamní vesnice se objevitelé dozvěděli, že tuto zem
obývají Kečuové (Quechua), největší indiánský kmen. Pajkiki,
žena náčelníka kmene, je uvítala v týpí a vyprávěla, jakým životem
žijí. Další den si námořníci vyzkoušeli jejich každodenní práci.
Vyráběli kečuánské nádoby, učili se střílet z luku a tkané trička si
zdobili barevnými motivy. Bohužel jim Pajkiki nepověděla, že zde
žijí i jejich nepřátelé, psí vojáci. O nich se však mohli přesvědčit na
vlastní kůži, když tři námořníky těžce (ne)zranili, dva zhmoždili
(zajetím) a jednoho vedoucího zesměšnili.
Avšak stále neměli vyhráno, museli dodržet slib daný královně
– najít poklad. Vyzkoušeli si, jak dobře klouže mokrá paluba alias
vodní skluzavka a spojili své síly v hledání pokladu. Královna
ocenila jejich celotýdenní úsilí a všechny posádky odměnila. Snad
děti příští rok podlehnou své zvědavosti a opět se setkáme v jiném
příběhu!
Adéla Štukavcová

Táborníci při rozličných činnostech

Je známo, že Kolumbus byl tak trochu blázen, bezmyšlenkovitě
a spontánně se vrhal za každým plánem, který mu přišel pod ruku,
ale díky tomu nabyl nemálo zkušeností, které dokázal patřičně
využít. Během pátrání po novém kontinentu narazili na bahenní
roklinu, kde mimo jiné museli překonat nástrahy dravé velryby
a získat černou perlu, zachránit nemocného člena posádky nebo

Spokojení účastníci denního tábora
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sport
Mistryně světa v mažoretkovém
sportu
Znáte je? Dvě obyčejné šikovné holky z Jamnice, Ivetka
Jamnická a Zuzka Hájková. Nikoho by nenapadlo, že tyhle
jedenáctileté šesťačky jsou vlastně mistryně světa. V čem?
V mažoretkovém sportu!
Děvčata navštěvují tréninky mažoretek AMA v Opavě, kde pilně
trénují za kadetky (8 - 11 let) práci s hůlkou, pohybovou průpravu
(gymnastiku) a třásně (pompom). Přes všechna republiková
postupová kola se kvalifikovala na Mistrovství Evropy, které se
konalo v Chorvatsku v Crikvenici. Získala zde se svými sestavami
5 zlatých medailí a postoupila na Mistrovství světa v Praze. Tam
Ivetka se Zuzkou obhájily vítězství v kategorii miniformace mix
a holky si přivezly zasloužené zlaté medaile. Jedná se o sestavu
sedmi děvčat, z nich 4 cvičí s hůlkou a tři s třásněmi, v průběhu
skladby si děvčata náčiní vymění.
Ivetka s kamarádkou Klárkou si v Praze vybojovala zlatou
medaili také v kategorii duo baton (hůlka) a Zuzka s kamarádkou Adélkou vybojovaly stříbro v kategorii duo pompom (třásně).

Naše mistryně světa v mažoretkovém sportu

V takové konkurenci, jako byla letos v Praze, se jedná o obrovský
úspěch! Proto budeme všichni oběma slečnám držet pěsti v další
sezóně, kde ve skupině tentokrát již juniorské (12-14 let) začínají
nácvik nových skladeb. Uvidíme, čím nás mažoretky AMA
s Ivetkou a Zuzkou překvapí.
Holky, blahopřejeme!
Ing. Miroslava Hájková

TJ Sokol Stěbořice

Tenisté mají napilno. V soutěží družstev mužů 50+ jsou
zatím bez porážky a vévodí své skupině. Ve dvouhře je stále
vynikající Jarda Solnický, který pravidelně boduje a také spolu
s Pavlem Masným ve čtyřhře se jim daří. Když to „hoří“, tak přidají
i nějaký ten bodík další hráči ve čtyřhře, kde se střídají hráči Jirka
Šimkovský, Láďa Bittner, Drahoš Graca, Oskar Kubíček, Láďa
Smolka a Láďa Chmela. Zbývá jim odehrát ještě 2 utkání, a pokud
vše dobře dopadne, už po třetí vyhrají tuto soutěž 50+!
V červenci naše ženy odehrály přebor oddílu ve dvouhře.
Zvítězila Barča Haasová, druhá byla Marie Bergerová a třetí Petra
Tesařová. V srpnu byl manžely Solnickými organizován přebor
oddílu „Manželských a rodinných dvojic“. Přeborníky se stali
Ing. Alena Králová spolu se synem Tomášem, stříbro vybojovali
manželé Šárka a Jarek Solničtí a bronz získali Nikola a Zdeněk
Tesařovi. I v soutěží družstev žen bojují naše tenistky, jak nejlépe
dovedou.
Co tenisty nejvíc trápí, je malá vytíženost kurtů. Nevím, čím
to je, ale v minulém období si museli hráči na internetu rezervovat kurty předem, teď jsou kurty většinou prázdné. Je potřeba se
nad tím zamyslet a přilákat do tenisu mládež. Kurty nám zarostly
nadměrně trávou. Nepomohly ani postřiky, tak se musely vzít
kopačky a trávu odstranit. Teď už jsou v pořádku.
Naše ženy v ČA - SPV už začaly cvičit v tělocvičně ZŠ a to
od 12. 9. Pravidelně budou využívat tělocvičnu 2x týdně a to
v pondělí a středu.
Oddíl badmintonu začne v tělocvičně trénovat od října. V sobotu 3. 9. 2016 uspořádali členové už II. ročník turnaje „Člověče,
nezlob se!“ v zámeckém parku. Zdařilého turnaje se zúčastnilo 40
hráčů různého věku. Z vítězství se radoval mladý svatebčan. Akce
se velmi vydařila a členům badmintonového oddílu patří velký
dík.
Volejbalisté Sokola reprezentovali obec Stěbořice na turnaji
obcí sdružující se ve spolku „Region Severozápad“ v Neplachovicích, kde v konkurenci 8 družstev obsadili výborné druhé místo.
Ještě bych chtěl seznámit občany s vynikajícím výsledkem
našeho občana, který se prosazuje v jiném sportu. Jakub Solnický
se stal Akademickým mistrem ČR ve squashi. Je to vynikající
výsledek, gratulujeme,
Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokol Stěbořice

Stěbořičtí fotbalisté rozjeli své soutěže.
Muži rozehráli okresní přebor vysokým vítězstvím „doma“
nad Bělou 11:0. V následujícím utkání jsme v Pusté Polomi plně
bodovali a to brankou Kuby Fidlera a vítězstvím 1:0. Stínem tohoto
utkání bylo vyloučení tohoto hráče za nesportovní chování. Třetí
zápas už tak vydařený nebyl, neboť jsme „doma“ jen remizovali se
Slavii Opava 2:2. V dalším zápase jsme zajížděli na nebezpečnou
půdu do Budišova nad Bud. Po skvělém výkonu jsme vyhráli 2:1
a v tabulce byli na vedoucím místě. O to větší rozčarování přinesl
další zápas „venku“ a to v Hradci nad Mor. Prohra 5:0 byla moc
krutá, ale soupeř nás přehrál ve všech směrech. Chyby v obraně
i brankáře nás poslaly již v prvním poločase do skóre 3:0. Další
zápas s Vřesinou jsme doma vyhráli 2:1 a v tabulce okresního
přeboru se nacházíme na 2. místě.
V sezoně 2016 - 2017 jsme přihlásili do mládežnických soutěží
2 družstva a to starší žáky 1+7 a mini žáky 1+4. Starší žáci výborně
odstartovali soutěž vítězstvím v Holasovicích 8:0. Další zápas
taky vyhráli nad Brumovicemi vysoko 10:2. Mini žáci také začali
skvěle. Nejdřív v Pusté Polomi vyhráli v nervy drásajícím utkání
9:5. Také druhý zápas odehráli „venku“ a v Budišově nad Bud.
senzačně zvítězili divokým skórem 13:6. Další zápas se Slavkovem také vyhráli 6:4.

Ukončení prázdnin

Na konci prázdnin uspořádali trenéři obou žákovských družstev
zdařilé „Rozloučení s prázdninami“, mini žáci se zúčastnili turnaje
ve Vřesině a stará garda hrála na turnaji v Holasovicích. O těchto
akcích píše ve svém článku Jarek Kramný. Gratulujeme našim
mládežníkům. Jen tak dále!
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HISTORIE OBCE
Po stopách prapředků

O slovanském mohylníku z 9. a 10. století ve Stěbořickém Háji
ví snad každý.
Ve Stěbořicích a jeho okolí se však nacházely a stále nacházejí
stopy z mnohem staršího období pobytu člověka. O těchto nálezech
psali již ve svých publikacích p. Pavel Solnický a p. Pavel Kouřil.
Jde o období eneolitu cca 4000 let př. Kristem. Tak třeba na lokalitu, která leží asi 1 km od Stěbořic směrem k Jamnici, upozornil
v roce 1952 pan Rudolf Čech. Do sbírek muzea v Opavě odevzdal
kamenné drtidlo, které našel při orbě. Z tohoto prostoru to
nebyl první nález. Dle výpovědí místních občanů se zde nacházely střepy z nádob a kamenné nástroje. Sekeromlat byl nalezen
na poli statku p. Ludvíka Štrohalma. Průzkum v Kalinovci potvrdil
existenci sídliště. Další sídliště bylo zjištěno v bývalé pískovně
Josefa Konečného u hranic Nového Dvora. Šlo o sídliště značně
rozsáhlé. Bylo mezi silnicí a potokem, zasahovalo až do Močidel.
Stopy osídlení v období staršího eneolitu byly i u Jezdkovic, kde
J. Kramný nalezl v roce 1952 trojúhelníkovou kamennou sekerku.
Další eneolitické nálezy byly v roce 1981 zjištěny v zahradě
p. R. Kavana, kde se při stavbě skleníku našla část hliněného
závaží a dno větší nádoby. A právě na dolním konci vesnice se
často nacházejí stále různé nálezy.
Zajímavou informaci mi dodal PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.
z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno. V loňském
roce, v rámci archeologické záchranné akce byla na okraji obce
před zahájením novostavby a po odkrytí ornice zachycena část
pravěké polokulturní osady. Osada byla využívaná lidem kultu-

Zlomky nádoby

ry s lineární keramikou a kultury nálevkovitých pohárů. V jedné
ze zásobníkových jam byly rovněž zlomky nádoby jordanovské
skupiny (na obrázku). V další zásobníkové jámě byly zase uloženy
kameny - nevíme však přesně, k jakému účelu sloužily. Dané
kultury řadíme ještě do mladší a pozdní doby kamenné, která je na
našem území spojená s rozvojem zemědělského hospodaření. Lidé
z této doby osídlovali území v blízkosti menších vodních toků.
Potok Velká je od této lokality nedaleko. Pro naše prapředky bylo
zcela jistě okolí Stěbořic příznivým místem pro život.
Drahomír Graca

Stěbořice a hledání hrobky opavských Přemyslovců

renesanční kovovou rakev. Zpočátku bylo stáří rakve kladeno do
16. století, ale poté, co se na ní podařilo objevit erb s letopočtem
1635, se zjistilo, že je asi o 100 let mladší. Podle na rakvi namalovaného erbu se podařilo určit, že se jedná o rakev Karla
ze Strassolda, který v letech 1617-1635 vlastnil panství Štemplovec
spolu se Stěbořicemi. To bylo potvrzeno i zápisem v německy
psané minoritské řádové kronice z přelomu 18. a 19. století, kde je
v seznamu v kostele pohřbených osobností uvedeno k roku 1635,
že zde byl pohřben pán Strassoldo ze Štemplovce.
Karel ze Strassolda pocházel ze starého šlechtického rodu
z hrabství Gorice a Gradiška (dnes na hranicích Itálie se
Slovinskem). Působil ve službách vratislavského biskupa Karla
Habsburského. V roce 1617 koupil od Jana ml. Bruntálského
z Vrbna panství Štemplovec (včetně Stěbořic, Jamnice, Březové,
Hlavnice a Kamence) za 52 000 zlatých. Během stavovského
povstání a následující třicetileté války stál Karel ze Strassolda jako
katolík na straně císaře Ferdinanda II. V roce 1622 byl spolu se
svými bratry Richardem a Marziem povýšen do stavu svobodných
pánů. Zemřel někdy na počátku roku 1635. Po jeho smrti se jeho
bratři dočkali povýšení do hraběcího stavu.
Nalezená rakev je tak zajímavou připomínkou této polozapomenuté osobnosti. Bohužel velikost sondy neumožňovala
vytažení rakve a ze statických důvodu musela být sonda ještě
během průzkumu zasypána. Jedinými svědky tak zůstávají fotografie pořízené ve stísněných podmínkách sondy, z nichž jedna
je zde prezentována (fotografie pochází z fotoarchivu
Národního památkového ústavu, ú. o. p. Ostrava a jsou zde
publikovány s laskavým svolením ředitele Mgr. Michala Zezuly).
Pavel Solnický

Možná někteří z Vás v minulých letech zaregistrovali velkou
pozornost, kterou média věnovala hledání hrobky opavských
Přemyslovců v kostele Svatého Ducha v Opavě. O archeologickém
průzkumu probíhajícím v kostele pravidelně referovaly regionální
i celostátní noviny a několik svých reportáží průzkumu dokonce
věnoval i Český rozhlas a Česká televize. Výsledky průzkumu
pak byly částečně prezentovány na výstavě Země a její pán ve
Slezském zemském muzeu a také na přednášce ředitele Národního
památkového ústavu v Ostravě Mgr. Michala Zezuly v rámci Noci
kostelů 2015 v kostele Svatého Ducha.
Možná se v tuto chvíli divíte, proč zde píši o opavských
Přemyslovcích, kostele Svatého Ducha v Opavě a jakou to má
všechno souvislost se Stěbořicemi? Na první pohled žádnou, ale
v průběhu průzkumu bylo kromě prozkoumání některých krypt
provedeno i několik archeologických sond. Jedna z nich narazila na zasypanou hrobovou komoru a v ní umístěnou pozdně

Detail erbu Karla ze Strassolda na rakvi
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SDH Jamnice před novou sezónou

Divadlo SOSO

V loňském ročníku 2015-2016 spolu naposled soutěžili mladší
žáci SDH Jamnice v takové sestavě, na jakou byli delší dobu zvyklí. Petra, Adam, Zuzka, Hynek, Šimon a Danek spolu trénují
již několik let a za tu dobu se dá s klidem říci, že jsou sehraní
a navzájem vědí, co od sebe mohou čekat. Přestože jsme si už
téměř nepamatovali, jaké je to běžet požární útok v sedmi a na jaře
jsme přišli o Péťu (přešla do věkové kategorie starších žáků a za
mladší proto už soutěžit nemohla), na jaře se k nám naštěstí přidala
Ivetka s Tomíkem a skočili jsme celkově na krásném druhém
místě v Lize Mladeckého okresku, jen 3 body za prvními Zlatníky.
Toto umístění nás kvalifikovalo do soutěže O pohár starosty OSH
Opava, na který postupuje prvních pět týmů z Opavské, Mladecké
a Hlučínské ligy mladých hasičů. Přestože na tuto soutěž, konanou 25. 6. 2016 na umělém povrchu v Těškovicích jsme jeli jen
v sestavě pěti dětí (Adam, Zuzka, Hynek, Danek a Tomík) a běhaly
se tam také štafety, které běžně netrénujeme, skončili jsme na
krásném čtvrtém místě!

Dámy a pánové všech věkových kategorií, dovolte mi, abych
Vás pozval na divadelní představení našeho ochotnického souboru
SOSO, který má tu čest nazývat Stěbořice od jara letošního roku
svou domovskou scénou. Hra, kterou bychom Vám rádi představili
dne 21. 10. 2016 v 19:00, se jmenuje HOSPODA NA RŮŽKU.
Je to sice naše autorská hra, ale napsaná v cimrmanovském
duchu, přestože se dnes již ubíráme jiným směrem, náš
ochotnický spolek vznikl ze společného zájmu příznivců Divadla
Járy Cimrmana, které v letošním roce slaví padesáté výročí a
uvedení naší hry má, mimo jiné, být i jakousi poctou právě Divadlu
Járy Cimrmana a všemu co představuje. Za tím „mimo jiné“ se

Mladí hasiči se svými vedoucími

A protože z minulosti se stále žít nedá, začali jsme koncem
prázdnin trénovat již v nových sestavách. Naše řady doplnili
3 mladší žáci a dva starší, proto se nám podařilo sestavit dvě
„téměř“ kompletní družstva, mladší a starší žáci. Rádi bychom
mladší žáky (5 - 10 let) ještě posílili, snad naši svěřenci ještě
nějaké kamarády přivedou. A Vy všichni nám teď držte pomyslné
pěstičky, aby tato nová sezóna pro nás v SDH Jamnice byla aspoň
tak úspěšná jako ta uplynulá.
Ing. Jan Hájka, Ing. Miroslava Hájková
trenér mládeže
vedoucí mládeže

Ze hry Hospoda Na Růžku

skrývá jednak přesvědčení, že pokud jsme se ve Stěbořicích usadili a rádi bychom zde i s Vámi naše divadlo rozvíjeli, měli bychom
Vám předvést celou svou dosavadní práci, ale hlavní pohnutkou
ke znovuuvedení HOSPODY NA RŮŽKU byla nostalgie a touha
si ještě jednou tuto úspěšnou hru zahrát. Přijďte nás podpořit a my
Vás za to odměníme notnou dávkou ryzího nadšení a neotřelého
humoru.
Karel Navrátík
divadlo SOSO

Hospoda na růžku
Hostinského Jaroslava Pěničku
nemůže nic vyvést z každodenní
rutiny, snad jen štamgast bez peněz.
A právě takovým je Jan Werner,
fotograf, který se snaží splácet své
dluhy vlastním uměním, pro něž
nemá nikdo pochopení.
Ani další host, cestovatel Max
Šoural, na tom není o moc lépe.
ten zase hledá úspěch ve svém v
ynálezu značek pro opilce.

To architekt Leopold Kozák je
osoba takřka vizionářská, jeho
stavby však stále nikdo nechápe,
ovšem Kozák neoblomně věří, že
jednou přijde jeho doba.
Poslední a zároveň nejváženější
osobností příběhu je učitel, který
ukli
uklidní každou rozepři vlídným
slovem či kárným postihem, je tedy
František Hodný hoden svého
jména?

Herecké obsazení
Hostinský Jaroslav Pěnička - Petr Vrbický
Cestovatel Maxmilián Šoural - Radomír schneider
fotograf Jan Werner - Ondřej Vrbický
Architekt Leopold Kozák - Vít Novák
Učitel František Hodný - Michal Maschke
technický asistent - Daniel Kuzník

www.divadlo-soso.cz
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Aktuality z činnosti obce
Rekonstrukce fasády budovy obecního úřadu

Myšlenka provést něco se vzhledem budovy
obecního úřadu vznikla již na počátku roku 2015,
proto rada obce dne 19. 3. 2015 na svém zasedání
schválila záměr rekonstrukce fasády budovy
obecního úřadu. Byl osloven projektant Ing. Stanislav
Rippel, který s obcí úzce spolupracuje již několik let,
aby navrhl nový vzhled budovy. Při poslední opravě
fasády zanikly různé zkrášlující stavební prvky a
budova byla opravena v tehdejším „moderním“
stylu. Ovšem tento styl se do dnešní doby již
nehodí, proto bylo snahou navrátit budově její
půvab a přiblížit se původnímu vzhledu.
Po schválení finálního návrhu podoby budovy projektant
zpracoval rozpočet, kdy vyčíslil náklad na celou rekonstrukci na
cca 1.090.000,- Kč s DPH. Jelikož na tento projekt nebylo možno
„napasovat“ jakoukoliv dotaci, ať už státní či z EU, rozhodlo se
zastupitelstvo, že tuto rekonstrukci uhradí z vlastních finančních
prostředků. Proto byl tento náklad zařazen i do rozpočtu na rok
2016.

Budova obecního úřadu před (vlevo) a po rekonstrukci

Na jaře roku 2016 byli osloveni dodavatelé a dne 2. 6. 2016
proběhlo na zasedání rady obce výběrové řízení. Nátěr střechy
a klempířských prvků vyhrála firma Miroslav Martinek s cenou
68.002,- Kč s DPH, rekonstrukci fasády vyhrála firma Tomáš
Straub s.r.o. s cenou 736.062,- Kč s DPH.
Dne 30. 6. 2016 rada odsouhlasila změnu materiálu fasádního
systému za kvalitnější rakouský, a s tím související navýšení ceny
na 805.174,- Kč s DPH.
V polovině července byla budova předána zhotovitelům a
rekonstrukce mohla začít. Tak jak tomu obvykle bývá, během
rekonstrukce se ukázala řada problémů jako místy prorezivělá
plechová krytina, nevhodné řešení odvodu dešťové vody ze
svodů, či co provést s rozpadajícím se komínem apod.. Ovšem
díky profesionálnímu a flexibilnímu přístupu obou zhotovitelů,
se tyto problémy rychle vyřešily a celá rekonstrukce proběhla
v poklidu, za což bych jim chtěl moc poděkovat.
Rekonstrukce byla dokončena v druhé polovině srpna
s celkovým nákladem včetně víceprací a méněprací na 890.077 Kč
s DPH.
Aktuálně se připravuje projektová dokumentace potřebná
pro rekonstrukci chodníku před budovou obecního úřadu, jejíž
součástí bude také rekonstrukce navazujícího chodníku na Malé
straně (naproti KD). Realizace je plánována na jaro následujícího
roku.
Věřím, že tato rekonstrukce fasády přispěla ke zkrášlení středu
obce a občanům se nynější vzhled líbí.
Michal Komárek
místostarosta

Rozhledna

Na zastupitelstvech pravidelně avizuji, že máme možnost se
zapojit do společného projektu euroregionu Silesie týkajícího
se výstavby rozhleden. Je to pravděpodobně poslední možnost,
kdy nám někdo přispěje na takovou stavbu. Jako nejvhodnější
místo jsme vybrali tzv. Šibenici mezi Březovou a Jamnicí. Jedná
se o obecní pozemek, kde kdysi měla stát jedna z plánovaných
prvorepublikových pevností. V územním plánu je toto místo již
dlouho označeno jako vhodné pro rozhlednu. Jedná se o nejvyšší
kótu v našem katastru a je odtud nádherný výhled. Na nejbližším
zastupitelstvu 11. října nám představí pan architekt své návrhy
a bude záležet na zastupitelích, zda na tento projekt kývnou nebo
ne. Srdečně zvu všechny občany, abyste se zúčastnili a mohli si
vyslechnout diskuzi o rozhledně. Věřím, že se vyplatí investovat
i do věcí, které zdánlivě nenesou přímý užitek, ale které nás
dlouhodobě zviditelní a přitáhnou návštěvníky.

Popelnice na kovy

Třídění na hřbitově

Na základě poptávky občanů, a protože chceme svou troškou
přispět k lepšímu třídění odpadů, rozhodla rada obce o nákupu
6 kusů popelnic na kovy. Tyto popelnice jsou rozmístěny ve všech
našich obcích a najdete je u ostatních kontejnerů (v tzv. sběrných
hnízdech). Jsou označeny velkým nápisem KOVY. Do popelnic patří veškeré kovové
odpady, kterých se chcete
zbavit. Např. plechovky,
hřebíky, šrouby apod.
Rozměrnější
předměty
můžete odevzdat na obecním dvoře. Do popelnic nevhazujte baterie,
elektrozařízení ani jiný
odpad.

Když jsem byl na hřbitově v jedné nejmenované obci,
překvapilo mne, že kromě kontejneru na hřbitovní odpad zde mají
i barevné popelnice na třídění plastu a skla. Ale proč ne. Svíčky
bývají v plastových kelímcích, sklo se zde také používá. Přednesl
jsem tedy na radě návrh, abychom třídili i na místě odpočinku
našich blízkých. Takže pokud půjdete něco vyhodit ke kontejneru,
máte na výběr, kam svůj náklad umístit. A myslete i na to, že za
každé kilo vytříděného odpadu (sklo, papír, plast) dostává obec
finanční odměnu. Není sice nijak veliká a její výše se odvíjí od
výkupních cen na světovém trhu, ale pomáhá pokrýt náklady
spojené s vyvážením kontejnerů.
Chtěl bych poprosit ještě o jednu věc. Neházejte odpad přes
hřbitovní zeď. Domnívám se, že každý je schopen ke kontejneru
dojít a pokud ne, pak si vezměte např. prázdný kelímek od svíčky
s sebou domů. Pravidelně při sečení nacházíme za hřbitovní
zdi naházené kelímky a jiný hřbitovní odpad. Cosi to svědčí
o majitelích hrobů v těchto částech hřbitova.

Roman Falhar
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Aktuality z činnosti obce
Nový vstup na hřbitov

Všichni, kdo chodíte na stěbořický hřbitov, víte,
že místo posledního odpočinku našich zemřelých je
udržované a důstojné. Jen vstup už byl nahlodaný
zubem času, sloupy se nakláněly, brána nedovírala a
i prostranství před vstupem nebylo z nejkrásnějších.
Již minulé vedení obce nechalo vypracovat
u projektanta Ing. Rippela potřebnou dokumentaci na
rekonstrukci vstupu s přilehlým parkovištěm.
Ale jelikož byly celkové náklady přes 1 mil. Kč
a nebyly informace o dotačním titulu, ze kterého
bychom mohli čerpat, odložili jsme tento projekt stranou. Až letos se nám podařilo získat dotaci z programu
ministerstva zemědělství na obnovu a údržbu kulturních prvků
venkovské krajiny a dali jsme se do toho. Dotace se ovšem týkala
pouze opravy samotného vstupu. Případné zpevněné plochy před
hřbitovem musela obec platit ze svého. Jakmile jsme se dozvěděli,
že jsme získali dotaci ve výši cca 214.000 Kč, začali jsme soutěžit
zhotovitele. Ovšem termín byl šibeniční (v polovině června
oznámeno získání dotace, pak soutěžení a do konce srpna muselo být hotovo), a proto se firmy do zakázky příliš nehrnuly.
Nakonec jsme vybrali firmu Grambal-stavby s.r.o., která neprodleně
započala s demolicí původních pilířů, s betonováním základů a
s vyzdíváním nových sloupů. Koule umístěné na vrcholech pilířů
byly naštěstí v pořádku, ale betonové čapky pod nimi se musely
udělat znovu. Především vyzdívání se pro nezasvěceného
pozorovatele vleklo, ale tato práce se musela dělat přesně a
dodržovat daný technologický postup. Byla zde i nutná koordinace s kovářem, který repasoval původní bránu a branky, aby vše
pasovalo a fungovalo jak má. Umělecký kovář Roman Mička ze
Zlatník odvedl se svým týmem skvělou práci a patří mu velký dík.
I proto, že část nákladů na rekonstrukci nesl sponzorsky on.
Ovšem při opravách vstupu jsme narazili na problém se stávající dlažbou, u které byly velké výškové rozdíly v rozích vstupu.
Pokud bychom ji nechali tak, pak by brána na jedné straně při
otevírání dřela, a při zavření by pod ní byla velká díra. Proto
jsme oproti plánu nechali předláždit i část vnitřní části hřbitova
a umístit sem odvodňovací žlab. Úpravu venkovního prostranství
jsme zadali firmě JKJ ZEMPRA s.r.o. otce a syna Kramných
z Jamnice. Jejich pracovníci se rovněž činili a v relativně krátké
době se před hřbitovem skvěla nová zpevněná plocha. Bohužel
došlo k nedorozumění s příslušnými odbory magistrátu města

Vstup hřbitova před (vlevo) a po rekonstrukci

Opavy a nyní řešíme kolaudaci tohoto prostoru. Proto je zde
umístěna páska a parkování je zde na vlastní nebezpečí. Situaci ale
řešíme a věříme ve vítězství zdravého rozumu nad byrokratickým
šimlem. Někteří se diví, proč jsou parkovací místa podélně. Ale to
se muselo udělat na pokyn dopravní policie, která jinou variantu
parkování v tomto prostoru nepřipouštěla.
A kolik to všechno nakonec stálo?
1. oprava brány a pilířů - realizátor firma Grambal-stavby s.r.o.,
319.707 Kč (dotace ve výši 70 %)
2. zpevněné plochy (vjezd, parkoviště pro ZTP, parkoviště pro ostatní, chodník, předláždění dlažby na hřbitově, odvodňovací žlaby,
nové kanálové vpusti vč. poklopů) - realizátor firma JKJ ZEMPRA s.r.o., 392.104 Kč
Z rozpočtu obce zaplatíme cca 510.000 Kč (přesné číslo v tuto
chvíli ještě nevíme).
Roman Falhar

Výběr z jednání zastupitelstva
obce Stěbořice
23. srpna 2016
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Informaci starosty o přípravě změny ÚP obce, o přípravě
schůzek ohledně rozšíření stavebních míst v Jamnici a
s architektkou územního plánu
2. Upozornění Ing. Kostery ohledně oprav cesty v Novém Dvoře
(u p. Švana)
3. Dotaz pana Kláska, zda součástí plánované revitalizace
zámeckého parku bude i obnovení kašny – aktuálně se
o tom neuvažuje
4. Starosta obce zhodnotil proběhlý ročník Novodvorského vodníka, poděkoval za úspěšnou organizaci
5. Žádost pana B. Wolfa o navýšení příspěvku pro TJ Sokol
Stěbořice na sekáče trávy o 2.000,- Kč

Knihovna v Jamnici

Místní knihovna v Jamnici od nového školního roku přidala
ke svým výpůjčním službám také celoroční službu obalování
knih. Tímto se připojila k sousedním vesnicím, které chtějí
pomoct hlavně školákům a studentům, protože mnoho učebnic
nemá běžný rozměr a obal na ně neseženete. V knihovně Vám
zabalíme učebnice či knihy do pevné fólie, na míru a kvalitně.
Samozřejmě mohou tuto službu využít i ostatní obyvatele. Knihy
můžete přinést buď do knihovny každý sudý týden vždy v úterý od
16 do 18 hodin, nebo v případě potřeby individuálně na adresu
Jamnice 20. Pokud bude půjčovna volná, knihy obalíme na
počkání. Standardně se za obalení účtuje podle velikosti formátu:
A5 6Kč, A4 8Kč a A3 10Kč. Poplatek je dobrovolný a vybraný
obnos půjde na drobné potřeby knihovny.
Zuzana Šindelářová
Místní knihovna v Jamnici

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci k pozemku parc.č. 44/12, ostatní plocha,
ostatní komunikace v katastrálním území Stěbořice o výměře
2.439 m2, který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku
p. č. 44/5 ostatní komunikace v katastrálním území Stěbořice
(část Malé strany cca od kostela směrem k hornímu konci)
2. Přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR na rekonstrukci
opěrné zdi v zámeckém parku ve Stěbořicích ve výši
1.514.572,- Kč
3. Rozpočtovou úpravu č. 3
4. Navýšení příspěvku pro TJ Sokol Stěbořice o 2.000,- Kč
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Aktuality z činnosti obce
Výběr z jednání rady obce Stěbořice
5.

30. června 2016
Rada obce vzala na vědomí:
1. Kontrolu plnění úkolů z minulých rad:
a) zpracování projektu na rekonstrukci chodníků,
vybudování nových chodníků a stezky směrem na Zlatníky
k pivovaru – prozatím odložit zpracování projektů
oprav chodníků směrem na Jezdkovice a Nový Dvůr
(důvodem je zdlouhavý převod pozemků z ÚZSVM),
soustředit se pouze na stezku Stěbořice směr Zlatníky
b) oprava silnice Březová – Nový Dvůr – v druhém
červencovém týdnu se bude konat schůzka s jedním
dodavatelem k posouzení vhodného způsobu opravy
Rada obce schválila:
1. Rozpočtovou úpravu č. 2 (navýšení ve výdajové části)
2. Prodej starého nepojízdného vleku za traktor 3,5 t za cenu
4.000,- Kč
3. Odměnu ředitelce MŠ Stěbořice
4. Zapojení MŠ Stěbořice do Operačního programu „Výzkum,
vývoj a vzdělání“ a jmenuje koordinátorem projektu ředitelku
MŠ
5. Zpracování projektové dokumentace „Technická infrastruktura Barandov“ firmou J+J Studio, druhý oslovený projektant
zpracovat nabídku odmítl z důvodu zaneprázdnění
6. Záměr zpracování dopravní studie v obci (doplnění značek,
zvýšení bezpečnosti)
7. Smlouvu o dílo „Rekonstrukce vstupu na hřbitov v obci
Stěbořice“, v rámci výběrového řízení byly osloveny tři firmy
(Straub s.r.o., Radim Malchárek a Grambal stavby s.r.o., nabídku podala jen firma Grambal-stavby s.r.o.), rada vybrala
nabídku firmy Grambal-stavby s.r.o.
8. Změny v navýšení ceny z původní ceny 736.063 ,- Kč s DPH
na 805.174,- Kč s DPH za opravu fasády budovy OÚ z důvodů:
a) změna fasádního systému z WEBER na CAPAROL, který
je kvalitnější
b) změnu zrnitosti omítky z 1,5 mm na 2 mm
9. Výběrové řízení na zhotovitele zpevněné plochy před
hřbitovem ve Stěbořicích, předloženy dvě nabídky :
a) Pavel Volek
b) JKJ ZEMPRA s.r.o.
Rada schválila nabídku firmy JKJ ZEMPRA s.r.o.
10. Výběrové řízení na zhotovitele chodníku v Jamnici od kaple
směrem na Neplachovské Zadky, předloženy dvě nabídky:
a) Zdeněk Krusberský
b) Richard Vaněk
Rada schválila nabídku pana Zdeňka Krusberského
Rada obce uložila:
1. Oslovit dodavatele a předložit nabídky k zpracování dopravní
studie v obci

6.

Výběrové řízení na dodavatele odpadkových košů a popelnic, předloženy dvě nabídky :
a) Komunální technika s.r.o.
b) Meva a.s.
Rada schválila nabídku firmy Komunální technika s.r.o.
Rozšíření nákupu o popelnice na kovový odpad do všech
místních částí, popelnice na plastový odpad na hřbitov a
navýšení počtu popelnic a odpadkových košů

8. srpna 2016
Rada obce schválila:
1. Výběrové řízení na zhotovitele díla“ Technická infrastruktura Stěbořice – lokalita Barandov“, byli osloveni a nabídky
předložili:
a) VZS Rychtář s.r.o.
b) Jiří Lenart s.r.o.
c) Lubomír Hrabina
Rada schválila nabídku firmy VZS Rychtář s.r.o.
2. Smlouvu o dílo s firmou VZS Rychtář s.r.o. na zhotovení díla
„Technická infrastruktura Stěbořice – lokalita Barandov“
3. Výběrové řízení na zhotovitele díla „Úprava veřejného
prostranství ve Stěbořicích – chodníky a parkoviště u MŠ“,
byli osloveni a nabídky předložili:
a) VZS Rychtář s.r.o.
b) JKJ Zempra s.r.o.
c) ROSIS s.r.o.
Rada schválila nabídku firmy VZS Rychtář s.r.o.
4. Smlouvu o dílo s firmou VZS Rychtář s.r.o. na zhotovení díla
„Úprava veřejného prostranství ve Stěbořicích – chodníky a
parkoviště u MŠ“
6. září 2016
Rada obce vzala na vědomí:
1. Kontrolu plnění úkolů z minulých rad:
a) oprava silnice Březová – Nový Dvůr – realizace proběhne
v termínu srpen-září 2016
b) dopravní situace v obci - proběhla schůzka se zástupci
firmy, bude dána nabídka
c) zpevněné plochy před hřbitovem – stavba je dokončena,
celková náklady činily 392.105,-Kč s DPH
d) technická infrastruktura Stěbořice – lokalita Barandov –
probíhá realizace stavby
e) úprava veřejného prostranství ve Stěbořicích - chodníky a
parkoviště u MŠ – probíhá realizace stavby
2. Zámecká slavnost 2017 – termín 12. 8. 2017
3. Dotaz školské rady - jak vypadá projekt nové tělocvičny upravuje se s cílem snížení nákladů
Rada obce schválila:
1. Doplnění veřejného osvětlení za KD Stěbořice (k p. Klapetkovi), za zámek č.p. 23, na lokalitu Barandov a k panelákům
2. Opakovanou deratizaci obcí v částce cca 15.000,- Kč
3. Opravu vodárny na pozemku parc.č. st. 540 v k.ú. Stěbořice
4. Schválení pronájmu zbylé části budovy (kovárny za zámkem)
na pozemku parc.č. st. 91 o výměře 31,26 m2 firmě Welatech
5. Nabídku Ing. T. Rýže na zhotovení projektové dokumentace
kaple na hřbitově ve Stěbořicích

21. července 2016
Rada obce schválila:
1. Opravu silnice Březová – Nový Dvůr. za cenu 114.030,- Kč
s DPH
2. Opravu výtluků v asfaltových cestách ve Stěbořicích
o celkové výměře cca 100 m2 firmou Grande Solution s.r.o za
cenu 72.500,- Kč s DPH
3. Zápis do obecní kroniky za rok 2014
4. Smlouvu s Jiřím Knoppem na zprostředkování výběrového
řízení projektu „Technická infrastruktura Stěbořice – lokalita
Barandov“
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Rekonstrukce památníku padlých v 1. světové válce na hřbitově
ve Stěbořicích
Desky se jmény 37 padlých se musely čistit přímo na pomníku,
protože broušení zde nepřipadalo v úvahu (pro strojní broušení by
se musely sejmout desky a to by poškodilo pomník). Některým se
nelíbí „mapy“, které jsou na nich nyní vidět. Ale ty tam jsou již od
samého počátku, tak je rostlý kámen. Dále se musela řešit oprava
přichycení některých dekorativních váz v horní části památníku.
Jména padlých se opět zvýraznila zlatou barvou a zviditelnily se
i názvy obcí nad jednotlivými deskami (na pomníku jsou padlí
z obcí Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr a Zlatníky). Celá oprava
stála 100 tis. Kč, obec nakonec zaplatila 23.000 Kč. Pomník se
nyní opět skví v původní kráse a důstojně připomíná památku
37 mužů, kteří se nevrátili z bojišť 1. světové války. Vzpomeňte
i na ně, až bude kolem pomníku procházet. Velký dík patří
i ministerstvu obrany za jeho finanční podporu rekonstrukce
a všem konzultantům (ať už z ministerstva nebo opavského
magistrátu), kteří přispěli k zdárnému výsledku.
Roman Falhar

Jeden z prvních stavebních úkolů, které jsme na radě řešili,
byl stav památníku padlých v 1. světové válce ve Stěbořicích. Od
svého vzniku v roce 1920 pravděpodobně neprošel větší opravou.
Už dlouho upozorňoval magistrát města Opavy (který hlídá stav
válečných hrobů), že by obec měla tento památník opravit. Nechali
jsme zpracovat projekt rekonstrukce (pan projektant Ing. Stanislav
Rippel) a podali jsme žádost o dotaci na ministerstvo obrany.
Ministerstvo nám vyhovělo a dotaci ve výši 89.000 Kč jsme

Památník před (vlevo) a po rekonstrukci

1.
2.
3.

Památník padlých na hřbitově – rekonstrukce dokončena
Fasáda obecního úřadu – dokončena
Rekonstrukce „tělocviku“ – práce jsou v plném proudu,
hotovo bude do konce září
4. Obecní stodola – fasáda dokončena, řešíme nátěr
5. Rekonstrukce parkové zdi – byly osloveny firmy, práce by
měly započít ještě na podzim a hotovo bude na jaře. Na
tuto akci jsme obdrželi dotaci z ministerstva kultury ve výši
1.514.572,-Kč
6. Rekonstrukce cesty Nový Dvůr - Březová – cesta je opravena,
na proběhlé práce je 2 roky záruka, ale doufám, že bude
sloužit mnohem déle
7. Chodník na Zlatníky – ve fázi příprav, vybíráme projektanta a
chceme požádat o dotaci
8. Inženýrské sítě pro nové parcely na Barandově – firma VZS
Rychtář již provádí výkopy a ukládá kanalizaci a vodovodní
potrubí pro nové domy. Hotovo by mělo být do konce září
9. Rozhledna – ve fázi příprav
10. Rekonstrukce baru a zázemí v kulturním domě ve Stěbořicích
+ nákup nových židlí – bar v kulturním domě se začíná
rozpadat a i rozvody elektrické energie neodpovídají dnešním
požadavkům. Proto se chystáme jej nechat udělat znovu,
včetně kuchyňky a rozvodů. Rovněž většina židlí je v KD
od samého začátku a jsou již opotřebované. Proto chceme
nakoupit cca 130 nových. Vše bychom rádi stihli do plesů.

obdrželi. Ale ještě nebylo vyhráno. V 1. kole výběrového řízení
se nikdo o zakázku nepřihlásil, do toho přišla zima a museli
jsme ji vyhlásit na jaře 2016 znovu. To už byla situace lepší a
zakázku vyhrála firma pana restaurátora MgA. Tomáše Skalíka
z Radkova. Oproti původním plánům navrhl na schody znovu použít
teraco, které už dnes málokdo umí. Schodiště bylo popraskané
a proto se muselo vybetonovat úplně znovu. Celý památník
bylo potřeba očistit od usazeného prachu, mechů, vyplaveného
cementu, který tvořil ve spárách nevzhledné krusty apod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co nás čeká

Z obecního diáře

1. - 2. 10. 2016		
Vyřeš/ž si svou dýni,
			
Arboretum, Nový Dvůr
16. 10. 2016		
Adorační den farnosti, Stěbořice
21. 10. 2016		
HOSPODA NA RŮŽKU (divadelní hra),
			Stěbořice
Říjen 2016		
Drakiáda pro děti, Nový Dvůr
6. 11. 2016		
Pobožnost za všechny zemřelé, Stěbořice
27. 11. 2016		
Výstava betlémů a výrobků s vánoční
			
tématikou, Stěbořice
Listopad 2016		
Dušičková šípkovaná, Nový Dvůr
15. 11. 2016 - 30. 4. 2017 Výstava „Švestky v lidové kultuře“,
			
Nový Dvůr
3. 12. 2016		
Mikulášská diskotéka, Stěbořice
4. 12. 2016		
Mikulášská nadílka, Stěbořice
9. 12. 2016		
Vánoční kouzlení a slavnostní
			
rozsvěcení ZŠ, Stěbořice
Prosinec 2016		
Rozsvícení vánočního stromu,
			
Nový Dvůr a Stěbořice
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