PĚVECKÝ SBOR STĚBOŘICE
PS Stěbořice již tradičně během roku pořádá několik koncertů. Např. letos v březnu to byl koncert k poctě Eduarda Hakena.
Stěbořický sbor také spoluúčinkuje s Chrámovým sborem Opava na různých akcích v našem kraji. Ať už jsou to koncerty nebo
slavnostní mše svaté (v červenci k výročí narození Mons. Josefa Veselého nebo na karmaši ve Slavkově). Také jsme se převlékli do
historických kostýmů a byli součástí zámecké zahradní slavnosti k letošnímu výročí 790 let obce Stěbořice.
V neposlední řadě se sbor snaží jezdit do zahraničí. Jako se
to stalo i letos, kdy jsme navštívili na pozvání Otce Miroslava Janiaka
Sicílii. Na tomto zájezdě jsme si mohli zazpívat na mnohých
úžasných místech tohoto ostrova, což se každému asi nepoštěstí. A
zároveň si užít památek, slunce a moře do sytosti.
Mezi nejrušnější období sboru však patří zimní období, kdy máme
mnoho vánočních koncertů. A mezi ty největší patří již tradičně Mše
J.J. Ryby – Hej mistře v doprovodu orchestru, za spoluúčasti
Chlapeckého sboru při Základní škole ve Stěbořicích, Chrámového
sboru z Opavy a Pěveckého sboru Bílovec. Letos se uskuteční v
neděli 26. 12. 2010 v 15. hod v kostele sv. Ducha v Opavě.
Pěvecký sbor však nepořádá jen koncerty, ale i tradiční
Pěvecký ples, který je znám svou bohatou tombolou domácích
pečených výher, ať už od pana Kostery, či jiných členů sboru. Přijďte
se společně s námi pobavit 26. února 2011.
To vše by se ale nedělo bez našeho pana dirigenta Karla Kostery, který letos oslavil již své 75. narozeniny.
No a když už jsme u těch výročí. Tak PS Stěbořice příští rok oslaví 40. výročí od svého založení. Čímž bych chtěla pozvat
nové i bývalé členy, aby si přišli mezi nás zazpívat a tím rozjasnit naše společné středeční večery.
Martina Holušová
předsedkyně PS Stěbořice

S D H J A M N IC E A R O K 2 0 1 0
Činnost našeho sboru v tomto roce byla velmi pestrá a různorodá. Z bohatého programu bych se rád zmínil o naších hlavních
aktivitách.
Požární sport
V letošním roce se opět všechna tři naše družstva: družstvo mužů, žen i dětí zúčastňovala pravidelných soutěží. Družstvo
dětí, mladší žáci, se pravidelně zúčastňuje seriálu soutěží, které pořádají družstva Mladeckého okrsku a některá družstva v okolí. Jarní
část probíhala samostatně, sestávala z šesti soutěží. Ne vždy se dařilo podle představ. Velké změny v kolektivu měly za následek
nevyrovnané výkony. Podzimních kol bylo také 6 a v celkové tabulce skončili na 2. místě, bod za vedoucí Hlavnicí. Bylo zřetelné, že se
děti spolu sžily a začaly podávat adekvátní výkony. Škoda jen, že nás není víc
a nemůžeme dát dohromady také družstvo žáků starších. Ženské družstvo
závodilo v seriálu soutěží Moravskoslezského poháru, kde skončilo v důsledku
přibývající konkurence na 6. místě z 16. družstev. Občas také zavítalo na
Opavskou ligu. Muži se pravidelně zúčastňovali Opavské ligy, kde skončili na
9. místě z 24 zúčastněných družstev.
Výjezdy s historickou technikou
Dne 8.5. jsme se zúčastnili výročí založení Hasičského záchranného
sboru v Opavě, které se konalo na Horním a Dolním náměstí. Zde jsme
provedli ukázku hašení požáru s historickou koňskou čtyřkolovou stříkačkou.
Největší letošní akcí byla účast na V. celorepublikovém srazu hasičstva s
výstavou historické techniky, která se konala na výstavišti Zahrada Čech v
Litoměřicích 11. a 12.6. Tady jsme vystavovali všechny tři naše historické
stříkačky a v rámci zahajovacího ceremoniálu na Litoměřickém náměstí jsme
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zde předvedli také ukázku zásahu se čtyřkolovou stříkačkou, kterou živě vysílala ČT24. Tento sraz se těší velké oblibě, což dokazuje
přes 10 000 návštěvníků za 2 dny.
Kulturní činnost
I letos jsme uspořádali několik kulturních akcí v naší obci. Za zmínku
stojí určitě také „Pálení čarodějnic“, tradiční soutěž „Překonej rybník“ a
„Drakiáda“, které se těší čím dál větší oblibě. Rovněž jsme se podíleli na
organizaci obecní slavnosti ve Stěbořicích. Doufáme, že všem hladovcům
chutnalo…
Zásahová jednotka obce
Jak všichni určitě víte, v měsíci červnu nás navštívila neblahá a nikým
neočekávaná událost -"povodeň". Zásahová jednotka obce Stěbořice - Jamnice
se aktivně podílela několik dní jak při zásahu, tak i při likvidaci následků této
katastrofy: čerpání vody, úklid zejména „Pivovaru“ a zprovoznění odtoku
„Přehrady“ v Novém Dvoře. Opět se ukázalo, že vybavenost jednotky, která rok
od roku stoupá, je základem pro efektivní a účinnou činnost jednotky. Všem bych
chtěl poděkovat za usilovnou práci při těchto povodních. V důsledku zefektivnění
naší činnosti při nenadálých zásazích jsme od kraje dostali plovoucí čerpadlo, které, jak doufáme, bude sloužit ke spokojenosti a blahu
všem.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům popřát příjemně prožité Vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel a v roce novém
hodně zdraví a pohody.
Michal Komárek, starosta SDH

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
venku se sype sníh a přináší nám nejen práci s jeho odklízením, ale i
radostné představy o ideálním vzhledu Štědrého dne, Vánočních svátků i závěru
roku. V této krásné předvánoční atmosféře si všichni přejeme, aby starosti a
problémy zůstaly na zápraží našeho domu a abychom tento čas mohli strávit ve
společnosti lidí, jež jsou našemu srdci nejbližší.
Podle rčení „Přej a bude Ti přáno.“ pojďme okolo sebe šířit pochopení,
důvěru, přátelství a zodpovědnost za své smýšlení vůči druhým i sobě samým.
Čeká nás nový rok a pokud si jej budeme reálně představovat jako úspěšný,
úspěšným pro nás i bude.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám z celého srdce popřál překrásný Štědrý den i večer, příjemné prožití Svátků vánočních
a v celém roce 2011 pevné zdraví, kopu štěstí, ale hlavně hromadu dobrých lidí okolo Vás.
Děkuji Vám za důvěru a těším se na další spolupráci.
Libor Volf
Váš starosta obce

POSTŘEHY ZE ŽIVOTA
Současný kněz ve Stěbořicích – pro nás starší stále náš pan farář, pro děti a mládež otec Josef, Jožka, Josífek, si každého
získá svou nevídanou laskavostí a vstřícností. Nikoho neodmítne, před žádnou prosbou nezavře
dveře fary. S velkým porozuměním vyslechne člověka zoufalého, ale i toho, kdo si přijde pro radu
nebo si jen tak popovídat. Nejdůležitější je pro něj osoba, s kterou právě teď mluví, vyslechne jej, i
kdyby měl chvilku počkat plný kostel věřících. Chceme, aby věděl, že si vážíme všeho, co za
krátkou dobu vykonal a zorganizoval. A že nás zajímá i jeho každodenní život, starosti a práce.
Pokusme se několika otázkami nakouknout do jeho nitra.
1. Co Vás po příchodu do Stěbořich nejvíce překvapilo, na co jste se těšil, čeho se obával?
Andělem zvěstovatelem mého nového působiště se stal pan děkan Nového Jičína, a to otec Alois
Peroutka. Jednoduše řekl: „Půjdeš do Stěbořic.“ Zalapal jsem po dechu. Marně jsem pátral v
paměti, kde Stěbořice leží. Kde je jim začátek a konec. Bál jsem se, že pojedu na nucenou
duchovní dovolenou bez přístupu k lidem do jesenických hor. Řekl jsem si: „Tak co, práce se
nebojím, budu opravovat spadlé kostely.“ Pan děkan pokračoval a prozradil, že je to rodiště
nejlepšího kněze Vítka Řehulky, a že je to působiště generálního vikáře otce Martina Davida.
Polknul jsem podruhé. Ptal jsem se sám sebe: „Co tam tedy mám dělat já?!“
První dny pobytu v novém prostředí jsou vždycky mořem různých studených i teplých proudů.
Člověk v tom všem plave a ani nezná směr. Ale věřte tomu, že před dvěma a půl roky, když jsem
seděl na podané židli a hodnotil účastníky nejzdařilejší koloběžky, cítil jsem se jako přijatý. Bylo
mi dobře. A když mi někdo z radních podal kelímkový půllitr, bylo to pro mě chlapské pohlazení a start nových vztahů.
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2. Vaši předchůdci, počínaje p. Martinem Neduchalem, se zasloužili o rekonstrukci kostela i fary. Vy jste se soustředil na generální
opravu sakristie. Na co jste nejvíce pyšný a co se Vám nejvíce povedlo?
Ano, pustil jsem se do generální opravy sakristie kostela. Je to taková „kuchyně“, kde se připravují dobroty, aby naše setkání dobře
dopadlo. Přiznám se, že se mi do tohoto druhu opravy vůbec nechtělo. Vždyť jsem sotva dokončil opravu sakristie v kostele v Šenově u
Nového Jičína a už zase mě čekalo stejné rozhodování, stejná práce. Ale vlak už byl na cestě a já do něj naskočil. Přes Kulturní
památkovou péči v Opavě, přes prosby a záměr o. Martina Davida, přes „přísné“ slovo kostelníka pana Pepíka Bartuska („Nejdřív se
bude opravovat sakristie.“), mi nic jiného nezbývalo. Navíc, přiznejme si sami, to byla skutečně vážná potřeba. Vždyť je dnes ostudou
nosit vodu z útrob cizího objektu, je ostudou chodit na toaletu za plot nebo žlutě zdobit zadní stěny kapliček, je ostudou, když se vám
propadne strop oratoře o 20cm,... Víte, z čeho mám největší radost? Že všichni, kteří na ní pracovali nebo pracují jsou odborníci. Že
naše sakristie v sobě ponese kus krásného umění, které do kostela patří. Že nového kněze, který přijde po mě, neuvítá sníh, ale teplo
domova. Že na ní stěbořané můžou být právem pyšní i za 50 let. Vždyť je to poctivá robota, ne?

3. Řekla bych, že jste se po svém příchodu k nám velmi rychle zorientoval v tom, co je pro
farnost i celou obec nejdůležitější, čím je třeba začít, co dokončit a do čeho se pustit až
posléze. Až bude rekonstrukce sakristie dokončena, kterým směrem napřete své síly?
Náš kostel není ověnčen dokonalým uměleckým stylem, ani vysokou hodnotou dávné staré
doby. Je nám vzácný proto, že ho nosíme uvnitř srdce. Je zvonící sirénou na cestě lidem
do práce a je vítacím majákem pro lidi, kteří se těší domů. Jeden ze vzácných obyvatel
Stěbořic prohlásil, že podle kostela poznáme, jací lidé ve vesnici bydlí. Ano, potom, kde
jsem všude byl a působil, myslím, že tento člověk má pravdu. A když vidíme, kde kostel
leží, že je to ve středu obce, že jsou kousek doktorské ordinace, knihovna, zámek, kulturní
dům,..., snažím se o to, aby také prostředí kolem kostela bylo hezčí. Už v prvním půlroce
roku 2011 najede do areálu prostranství kolem kostela těžká technika. Bude se bagrovat.
Bude se vozit štěrk. A snad - je to možné - po letních prázdninách se budete moci projít
po nové žulové dlažbě.
Každá fotka ze svatby bude hezčí a každý pohřeb důstojnější.
Lidé mě také moc prosí o vymalování kostela, na které se váže nová elektroinstalace, ale
tušíte správně, to všechno spolyká mnoho finančních dotací a darů.

4. O vánočních svátcích, především Štědrém večeru, nikdo nechce a nemá být sám. Jak
a s kým tento tajuplný večer strávíte?
Ano, to máte pravdu: „O Vánocích nemá být nikdo sám.“ Nevím, jestli dělám správně,
ale prozradím Vám svůj způsob vánočního prožívání. Dne 24. prosince si pustím pohádku Tři oříšky, ze skříně sundám tu zaprášenou
krabici pozlátek a jiných třpytivých kuliček. Postavím stromek a pustím se do díla úžasu slavení tajemství Vánoc. Také rád rozlepuji
všechny ty obálky s vánočními přáními. Čtu si je pomalu. To se ví, že někdy cosi mokrého, studeného a zakaleného steskem spustím po
tváři, ale vždyť jsou Vánoce. Také gruntuji celý barák. Večer se slavnostně obleču, nachystám večeři a donesu z kostela Pána Ježíše v
podobě proměněného chleba. Jím kapra a vykládám Kristu celý prožitý rok. K večeři nám hrají koledy. Někdy Pánu Bohu něco
vyčítám, jindy se smějeme. Jak v každé jiné rodině. Večer jdu na půlnoční mši oznámit lidem zvěst o narození vzácného božského
Dítěte. Co k tomu dodat? Řekl bych, že údiv, posvátnou úctu i lásku máme všichni kdesi zasunutou hluboko v nás a stačí málo a zase
jsme více lidmi.

5. Co byste rád vzkázal všem občanům Stěbořic i přilehlých obcí? Jaké je Vaše poselství pro nastávající sváteční období a nový rok?
Malé nenucené poselství: Nebojme se bojovat za všechny dobré hodnoty. Prosím o vytváření vesnice s živými a dobrými vztahy, kde je
radost vychovávat děti, kde je radost setkat se se sobě rovnými v útrapách stáří. Krásna vesnice vždycky souvisela s dobrými a
moudrými lidmi. Roku 2011 se nebojme. Pán Bůh se o nás postará. Hezké Vánoce a šťastný celý nový rok.

Dana Grosserová, Josef Motyka

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ STŘEDISKO VE STĚBOŘICÍCH V PROVOZU.
Obyvatelům obcí Stěbořic, Jezdkovic, a opavských MČ Zlatník a Milostovic slouží od 15.
listopadu 2010 nové zdravotní středisko v budově Obecního úřadu ve Stěbořicích. V kompletně
zrekonstruovaných prostorách je ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a ordinace
všeobecného praktického lékaře pro dospělé.
Přízemí budovy prošlo na jaře 2010 rekonstrukcí, projekt byl průběžně konzultován s
oběma lékaři. Stavební část kompletně financovala obec s přispěním Moravskoslezského kraje.
Celkový náklad rekonstrukce se nakonec vyšplhal na částku cca 2,2 mil. Kč, přičemž z dotací bylo
hrazeno 400 tis. Kč.
Výhodou nových prostor je bezbariérový přístup do chodeb i ordinací, bezbariérové WC
pro imobilní pacienty, dostatečné zázemí pro pacienty i personál, vyhrazená izolační místnost pro
děti, i samotné sloučení obecní úřadovny a ordinací pod jednu střechu.
Ordinace lékaři vybavili podle soudobých odborných, ergonomických a hygienických
požadavků. V ordinaci praktického lékaře pro dospělé nechybí prosklená recepční stěna v
pracovně sestry, omyvatelný sedací nábytek a lůžka, úložný nábytek šitý na míru zdravotnickému
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vybavení, vč. zabudované ledničky, nové kartotéky. Místnost sestry disponuje multifunkčním polohovatelným lehátkem sloužícím i jako
plnohodnotné odběrové křeslo. Ordinace je napojena na internet, a tak je zajištěna síťová komunikace s pacienty i kolegy lékaři,
získávání provozních a odborných informací pro pacienty. Pracovna sestry a lékaře jsou propojeny hlasovým i počítačovým systémem.
Prostředí čekárny doplňují originální akvarely Miroslava Dyla s motivy slezského venkova a pořady z rozhlasového přijímače.
Otevřením nového střediska bylo završeno úsilí k vytvoření stabilních podmínek pro primární péči v našem mikroregionu.
Společně s pracovišti v Dolních Životicích a ve Velkých Heralticích tvoří středisko regionální ambulanci s širokým časovým rozsahem
provozu a výbornou místní dostupností.
V rámci naší praxe (vč. pracovišť v Dolních Životicích a Velkých Heralticích) nabízíme  kompletní služby v oboru praktického
lékařství v místě – primární diagnostiku a léčbu, prevenci, posudkovou činnost,
závodní preventivní péči  dojezd do domácnosti nemocných (pro obyvatele obcí
Dolních Životic, Jezdkovic, Milostovic, Stěbořic, Velkých Heraltic, Vlaštoviček a
Zlatník bez poplatku)  ordinační dobu 30 hodin v týdnu, každý pracovní den
 možnost telefonického sjednání termínu a náležitostí Vaší návštěvy u nás  2x
týdně ordinace do 18 hodin  3x týdně poradna pro objednané pacienty  každý
den možnost odběrů  možnost ošetření v kterémkoli středisku  celotýdně
možnost konzultace s lékařem na mobilu  zasílání zpráv e-mailem, skenování
nálezů  ukládání zpráv do IZIPu a Karty života  slevy pro pacienty zúčastňující
se preventivních prohlídek.
Mimo to nabízíme na středisku ve Stěbořicích  okamžitou diagnostiku
CRP, glykémie, glykovaného hemoglobinu, mikroalbuminurie, těhotenský test
 vyšetření EKG  sledování antikoagulační léčby s okamžitým vyšetřením INR (warfarinizovaní pacienti)  možnost dalších testů z
odběrů biologického materiálu v ordinaci  moderní metodu testu skrytého krvácení ze stolice  přenosné přístroje na monitoraci
tepové frekvence při pohybové terapii  1x týdně poradna (v rámci ní např. dispenzarizace diabetiků ve spolupráci s diabetology,
sledování pacientů s hypertenzí, chorobami štítné žlázy, poruchami metabolismu tuků ve spolupráci se specialisty)  erudovanou
pomoc v odvykání kouření  zajištění a řádné uskladnění očkovacích látek v ordinaci.
Rád bych tímto poděkoval všem občanům Stěbořic, kteří nám jakkoli pomohli při zařizování, stěhování, montážích a úklidu bez jejich pomoci bychom se neobešli. Přejeme všem našim pacientům, aby se v nové ambulanci cítili příjemně a do nového roku
pevné zdraví a život naplněný štěstím.
MUDr. Vít Skalička

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE TĚŠÍ.
Těšíme se na Vánoce
nejkrásnější svátky v roce.
Už už aby tady byly, aby se nám nezpozdily…
Takové je přání všech dětí v naší mateřské škole. Měsíc
prosinec je pro všechny děti měsícem plného očekávání, přání. Už od
počátku měsíce snad každé dítě myslí na blížící se svátek svatého
Mikuláše, který naši školičku také navštívil. Dětem rozdal dárky a ty
mu na oplátku zazpívaly a přednesly písničky a básničky. Děti upekly
vánoční cukroví, abychom měli co nabídnout maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům, které jsme pozvali do školky na krátký vánoční
program spojený s vánoční dílnou, kde jsme všichni společně vytvářeli
dárečky a krásné ozdoby.
Stromečku, pojď už k nám, já tě rád přivítám………
Pro tento rok jsme společně s dětmi přichystali čtyři vánoční stromečky – jeden před školkou pro krásu, jeden pro zvířátka a
dva pro Ježíška. Tolik očekávaného Ježíška se děti dočkaly 16. prosince, který jim přinesl plno dárků. Prožili jsme krásné chvíle při
hraní, zpívání a kreslení.
Vám všem také přejeme krásné Vánoce, hodně dárečků a ke všem těm balíčkům „ přibalte“ ještě jeden „Čas, který svým
dětem věnujete“.
Věřte, že to je ten nejlepší vánoční dárek.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Stěbořice
Obecní úřad Stěbořice připravuje vydání knižní publikace k 760. výročí první písemné zmínky o obci Jamnice.
Brožura "Historie Jamnice v období 1937 - 1947" byla připravena na základě faktů a vzpomínek rodáků a občanů obce Jamnice.
Obsahuje přehled informací, který ještě nebyl v takovém rozsahu publikován. Poukazuje na některé zajímavé skutečnosti a události,
které by neměly být zapomenuty. Věříme, že si se zájmem počtou všechny věkové generace. Po vydání publikace bude prodej
oznámen obecním rozhlasem.
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