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Poločas
Sportovní terminologií jsem já a současné zastupitelstvo
v poločase našeho zápasu. Jak se nám daří nebo nedaří hra, můžete
posoudit každý sám. Těch viditelných akcí se především v druhé
půli prvního poločasu vyskytlo hodně. Více se o nich dočtete
v článku místostarosty. Naštěstí není družstvo tvořeno pouze
starostou, ale hry se aktivně účastní i místostarosta, radní a někteří
zastupitelé. Ovšem kdo je soupeř? Na politiku si chválabohu
nehrajeme a o typické opozici se nedá mluvit. Ne, že by zastupitelé
odkývali všechno, s čím přijdeme. Naopak, spousta našich
návrhů je podrobena diskuzi a konstruktivní kritice. Kdo je tedy
protivník? Po dvou letech ve funkci musím bohužel konstatovat,
že je to dost často stát, respektive lidé, kteří jej reprezentují. Když
se vám úředník snaží dokázat, že schválení stavby musí provést
on, a ne kolega, který ho už vydal, a tím celou akci prodlouží o pár
měsíců a prodraží o několik desítek tisíc korun (o práci několika

lidí navíc ani nemluvě), dostáváte chuť se na stavění vykašlat.
Anebo když si zástupci jednoho úřadu stále vymýšlejí složitější
a složitější postupy při vydávání žádaného majetku. Ale zároveň
vás ujišťují, že je i v jejich zájmu obci tento majetek vydat.
A je jim jedno, že i u nás si chceme opravit chodníky a cesty.
To je pak panečku boj s větrnými mlýny. Člověku takové případy
berou chuť se vůbec o něco snažit. Ale pak se podívám na fotky
porovnávající stav před a po opravě, nebo se vydám mezi lidi,
ať už do kostela, do hospody nebo třeba na vánoční tvoření do
naší krásné školy a uvědomím si, že to s tímto těžkým soupeřem
nesmíme vzdát. Musíme se s ním rvát o každý balón, aby se nám
všem v našich obcích lépe žilo.
Přeji všem pohodové svátky a vše nejlepší v roce 2017.
Roman Falhar
starosta obce

MŠ Stěbořice
Opět po roce nastává čas vánoční. Čas shonu, domácího úklidu
a pečení cukroví, čas shánění dárků pro naše nejbližší. Nastává také
čas bilancování a ohlédnutí se za tímto rokem letošním. I přesto,
že děti z naší mateřské školy patří k nejmenším obyvatelům, byly
hodně často vidět na nejedné akci pořádané různými složkami obce
Stěbořice. Vzpomeňme alespoň na některé z nich… Ve sportovním
duchu provázely program soutěže „Vesnice roku“, svou nápaditost
a šikovnost předvedly v láskyplném vystoupení ke „Dni matek“
a svou zručnost a tvořivost ukázaly při výrobě ryb a rybek na
„Vánoční výstavce betlémů“ v Kulturním domě ve Stěbořicích.
Nic z toho ovšem by nebylo možné bez obětavé práce všech
zaměstnanců mateřské školy. Jsou to právě paní učitelky, které
dětem velmi brzy ukazují, jak to ve světě chodí. Vytvářejí u nich
základy pro pokračování ve vzdělávání a seznamují je s pravidly
slušného chování. Dále to jsou provozní zaměstnanci MŠ, kteří
také pomáhají v této náročné práci s dětmi. A v neposlední řadě
jsou součástí tohoto zázemí i paní kuchařky z naší školní jídelny,
které se starají o plná bříška všech dětí a připravují různé dobroty
na akce školky. Tímto bych chtěla všem těmto zaměstnancům
poděkovat za příkladnou spolupráci, ochotu a vstřícný přístup.
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, které osloví snad každého
a vybízejí k radosti a přátelství. Přeji nám všem, aby takovými tyto
sváteční dny opravdu byly a aby nám jejich atmosféra vydržela co
nejdéle. Nezapomeňme, že mnohdy jeden úsměv či vlídné slovo
stačí k tomu, abychom jiným udělali den krásnější.
Mgr. Miroslava Stonišová
ředitelka MŠ Stěbořice
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UPLYNULÉ UDÁLOSTI
VÁNOČNÍ KOUZLENÍ
Tradiční Vánoční kouzlení, akce, při které si ve škole můžete
načerpat předvánoční atmosféru, zhlédnout vystoupení dětí,
v dílničkách si připravit vánoční ozdoby a také ochutnat vánoční
dobroty v improvizovaném školním baru, měla obrovský
ohlas. Aby také ne. Vždyť na naši školní akci dorazilo okolo 500
hostů (letos opět více než vloni). A mnozí nešetřili slovy díků.
Došly nám i krásné pochvalné e-maily. Taková uznání jsou pro
nás obrovskou motivací pro další práci. Děkujeme všem rodičům
za zaslané pohoštění, všem hostům za účast a dětem za pomoc
při realizaci. Příští rok opět ve škole, tentokrát již s ozvučeným
vystoupením. Fotky i video z akce si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy.
Mgr. Iveta Glacová
ředitelka ZŠ Stěbořice

Z vystoupení dětí na Vánočním kouzlení

KDYŽ SE DĚTEM NECHCE ZE ŠKOLY DOMŮ…
DUŠIČKOVÁ NOC 9. TŘÍDY
Tajemná dušičková noc se stala začátkem podzimních prázdnin
ve škole. Spolu se svým třídním učitelem prožili deváťáci noc
plnou tajemství a hrůzy. Posilněni vlastnoručně připravenou
pizzou a unaveni volejbalovým zápasem zhlédli oscarový snímek
Mlčení jehňátek. To však nebylo nic proti hrůzostrašnému příběhu,
který napsala Míša a herecky ztvárnila Lucka. Po půlnoci začala
stezka odvahy v prostorách ztemnělé školy. Žádný kostlivec, upír,
vrah nás nepřekvapil, takže jsme mohli ulehnout k spravedlivému
spánku. O dostatek cukru pro naši zjitřenou mysl se postaralo
vánoční cukroví babičky jedné naší žačky. Ještě jednou děkujeme.
Určitě to byla noc, na kterou dlouho nezapomeneme.
Mgr. Tomáš Halátek

nakonec podařilo. Po schválení obce jsme strom uřezali a odnesli
do školy. V hodinách zeměpisu si žáci připravili vzdálenosti
vzdušnou čarou ze Stěbořic do svého vybraného města.
V pátek 2. 12. 2016 jsme se po vyučování sešli v dílnách a
pustili se do práce. Nejprve měření, pak řezání. Následovalo precizní vypalování pájkou. Nic lehkého, ale všem to šlo skvěle.
Někteří chlapci mezitím seřezávali kůru ze stromu. Po náročné
práci nás čekala večeře, o kterou se postaraly holky, které uvařily
špagety s omáčkou. K tomu nechyběl výborný čaj.
Závěr dne holky zpestřily připravenou „stezkou odvahy“.
Ráno po snídani jsme „zasadili“ strom a přidělali alespoň pár
destiček. Cíl projektu byl splněn. Celé společné odpoledne a večer
si všichni užili a navíc vytvořili pěkný rozcestník.
Mgr. Michal Zajíček

SMYSLOVÝ VEČER 8. TŘÍDY
Rok se s rokem sešel a žáci osmé třídy opět uspořádali v pátek
2. prosince svou tradiční vánoční noc ve škole. Tentokráte jsme
naše každoroční spaní ve škole nazvali „Smyslovým večerem“,
a to hlavně proto, že příchod Vánoc a Vánoce obecně vnímáme
všemi svými smysly: naším zrakem vánoční výzdobu, čichem
vůni cukroví, sluchem koledy, hmatem padající vločky, nejvíce
však chutí, když ochutnáváme štědrovečerní večeři či jiné vánoční
pochutiny.
Děti se rozdělily do skupinek, rozlosovaly si lidské smysly,
o kterých vytvořily poučné a zajímavé prezentace, vymyslely
k nim hry či pracovní listy.
Večer jsme si velice užili a zakončili večeří a americkým
filmem Šestý smysl, jenž byl nominován na Oscara, děti strhl
tajemnou atmosférou a především nečekaným vyústěním.
Mgr. Petra Mikulová

VČELA, COOL KARKULKA, HOROR A NOC 4. A 5.
TŘÍDY VE ŠKOLE
„Radost Martina je husa a džbán vína“ – tak zní známé
české přísloví. Žáci čtvrté a páté třídy se však páteční
(svatomartinské) odpoledne a večer nevěnovali husám (ani vínu),
ale pilné VČELCE. Paní učitelky pro ně připravily projektové
odpoledne a večer zaměřený právě na tento užitečný a pro člověka
naprosto nepostradatelný hmyz. Děti společně ve skupinách
plnily různé úkoly – sbíraly informace, na jejichž základě pak
napsaly testík, poté ze správných odpovědí sestavily včelí plást.
Měly také za úkol složit včelku a popsat části jejího těla a také
pomoct včeličce opýlit co největší počet květin. Tři vítězná
družstva dostala pěkné odměny, a už tu byl večer. Samozřejmě
večer se večeří a my všichni (i paní učitelky) jsme si pochutnali
na výborných pizzách. Mňam! Pak následovala večerní hygiena,
převlékání do pyžámek, a pššš – už nám začíná večerní kino.
Nezvyklé zpracování Červené Karkulky bylo fakt cool a moc se
nám všem líbilo. A teď už jen zbývá zachumlat se do svých spacáků
a nechat si něco hezkého zdát. Ale pozor – večer ještě nekončí!
Zatímco čtvrťáci poslouchali CD Malý princ, páťákům přečetla
paní učitelka hororovou povídku z knihy Jana Opatřila (spisovatel,
který nás navštívil minulý týden). Tak dobrou noc a (ne)hororové
sny! Ráno jsme vstali s úsměvem na rtech a po společné snídani
jsme se vydali do našich domovů. Tak zase příště, už se těšíme!
Mgr. Lenka Szturcová

SVĚT BEZ HRANIC ANEB ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
7. TŘÍDY
Výběr vhodného stromu, kácení, měření, počítání, řezání,
vypalování, kopání a po práci spánek na žíněnkách ve škole. Takto
by se dal jednoduše popsat projekt žáků 7. třídy s názvem „Svět
bez hranic aneb zlaté české ručičky“.
Cílem projektu bylo vytvořit rozcestník světových měst. Celé
to začalo procházkou do lesa a hledáním vhodného stromu, což se
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UPLYNULÉ UDÁLOSTI
Podzimní sezóna žáků SDH Jamnice
desátém,
nádherném
druhém a šestém místě,
starší pak dvakrát na
druhém a jednou na
osmém místě. V celkové
tabulce to našim týmům
Nové posily do týmu mladších žáků
vyneslo u mladších
šesté a u starších první místo!!! V takový úspěch jsme ani nedoufali. Na jaře bychom chtěli na tyto výsledky navázat.
Miroslava Hájková
SDH Jamnice

Po prázdninách se ze čtyř mladších žáků stali žáci starší a my
jsme zpočátku měli opravdovou obavu z toho, že se nám nepodaří
složit družstvo mladších žáků. Naštěstí nás přišli posílit tři pětiletí
chlapci a neuvěřitelně do stávajícího kolektivu zapadli. Proudaři
se sice i u mladších žáků museli naučit systém starších, ale zvládli
to na jedničku. Ve starších žácích nás zase posílil chlapec z SDH
Březová.
Na první podzimní soutěž jsme sice odjeli pouze s družstvem
žáků starších, kterým se ale v Sosnové dařilo a v netradiční sestavě
získali krásné 4. místo. Zbývajících tří podzimních kol už jsme
se zúčastnili s oběma družstvy, mladší se umístili postupně na

Letní návštěva obce Stěbořice
ve Stěbořicích. Zde měly děti možnost seznámit se s interiérem
zámku a díky jedinečnému podání našeho průvodce p. Kostery
poznat historickou sbírku, jež je v zámku umístěna. Samozřejmostí
prohlídky byly hudební vstupy, společné zpívání a reakce na
všetečné dotazy dětí.
Za ochotu zprostředkovat tuto neopakovatelnou návštěvu
zámku velice děkujeme panu starostovi Romanu Falharovi, za
výbornou komentovanou prohlídku panu Karlu Kosterovi a za
zajištění oběda laskavým kuchařkám z jídelny stěbořické základní
školy.
Přeji Vám krásný vánoční čas.
Kateřina Skalíková
spolek Za Opavu

Spolek Za Opavu v roce 2016 pořádal již 2. ročník příměstských
táborů pro děti ve věku 3-12 let. Letos jsme pro starší děti
zorganizovali program zaměřený na poznávání zámeckých areálů
Opavska. Společně
jsme se tak podívali
do Raduně, Hradce
nad
Moravicí
a
Dubové, pátrali jsme
po zaniklém zámku
v Opavě, ve výběru
nechyběl ani zámek
Účastníci tábora spolku Za Opavu

Ze života našich babiček a dědů
Připomínáme všem zájemcům, že na našem zámku je možnost
prohlédnout si sbírky pana Karla Kostery. Jedná se o dlouhodobou výstavu předmětů každodenní potřeby z dřívějších dob, kterou
autor nazval „Ze života našich babiček a dědů“. Můžete zde vidět
vybavenou školní třídu, řemeslné a zemědělské nářadí, kuchyň
včetně vybavení, kostelní textilie, hudební nástroje apod. Vše je
přehledně vystaveno v prostorách zámku a dostupné po domluvě
s panem Kosterou v jakoukoli roční dobu. Telefonní spojení na
průvodce je 553 661 219 (pevná linka) nebo 728 273 522 (mobil).
Tak neváhejte a přijďte se podívat, jak se kdysi žilo.

Pan Kostera jako průvodce

Naše Březová
soutěž ve formě disciplín. Děti byly nadšené, unavené a přesto
odcházely s balíčkem od Mikuláše, který dostaly na ukončenou.
Co však nás nejvíce zahřálo letos u srdce, bylo poprvé
rozsvícení stromku před hasičárnou. Děti a všichni dospělí si
mohli dojít od 13-15 hod. nazdobit nějakou ozdobu na stromeček,
bylo přichystáno pár tipů na ozdobu, ať šišky, perníčky, dřevěné
ozdoby, baňky, barvičky, různé třpytky, zvonečky, textilní krajky
atd... Každý si mohl něco udělat a pověsit na památku. Po ozdobení stromečku naše děti zazpívaly něco málo koled, všichni se
přidali a tak nám vznikla krásná vánoční atmosféra. Připili jsme si
vánočním punčem a rozsvítil se stromeček.
Tímto jsme ukončili náš rok a proto Vám všem přeji hlavně
krásné Vánoce po boku svých milých, naplněné touhou, láskou a
splněných přání.
Do nového roku 2017 přeji všem hlavně zdraví, lásku
a pohodu. Ať Vám všem nezmizí úsměv z tváře…
Kateřina Wirkotschová
SDH Březová

Než se malinko pozastavíte nad tímto vánočním časem a
shonem, ráda bych shrnula, co se vše za pár měsíců tady dělo
v naší vesničce Březová.
Nedávno nám bylo schváleno od p. starosty vysázení nových
mladých stromečků v areálu sportovního hřiště na Březové a to
z jižní strany mezi lípami, aby nám tam tolik nefoukalo, když
budeme hřiště využívat na všestranné účely sportu či hraní s dětmi,
moc děkujeme.
Zároveň, jak si někteří mohli všimnout, nám byl krásně osázen
pomník před hasičárnou a už letos krásně kvetl.
Další nová akce pořádaná hasiči na téma Drakiáda se velice
vyvedla, kde za pěkné účasti a krásného počasí si tuto akci užili
jak děti, tak i rodiče. Tatínkové nezaháleli a dokonce jsme mohli
uvidět i ručně dělané draky. Děti dostaly za účast párek v rohlíku a
všichni s drakem dostali krásnou cenu.
Na podzim jsou ukončené hasičské soutěže, ale naše děti
nezahálely a pro zpestření a opakování jsme byli pozváni do
Oldřišova na Mikulášskou nadílku a zároveň malou hasičskou
3

sport
TJ Sokol Stěbořice
Mini žáci na podzim nepoznali hořkost porážky a pod vedením
trenéra Jardy Kramného všech 7 zápasů vyhráli. Hrají ve skupině
„mladší přípravky“ 1+4 skup. C s názvem „Fotbal Jan Nezmar“.
Získali 21 bodů, při skóre 61:25 brankám. Nejlépe to střílelo
Pavlovi Volkovi, který vsítil 22 branek, druhé místo obsadil s 15
góly Šimon Graca a třetí je Honza Bartusek s 11 brankami. Je
radost se na naše „benjamínky“ dívat, jak se stále zlepšují.
Fotbalisté se pustili do sázení stromků, kterou pro
OÚ Stěbořice po fotbalové sezoně uskutečnil fotbalový oddíl.
Devět hráčů zasadilo zhruba 40 stromků.
Tenisový oddíl koncem listopadu provedl „zazimování“ kurtů
a na závěrečném zhodnocení se sešlo hodně členů. Někteří členové
neodloží rakety ani v zimě a budou se připravovat v tělocvičně ZŠ
Stěbořice a také trénovat v nedalekých Litultovicích.

Vážení spoluobčané, nastává období tzv. „Zimního spánku“,
kdy všechna sportoviště osiří a přestěhujeme se do tělocvičen.
Naše tři fotbalová mužstva jsou po podzimní části soutěžního
ročníku 2016-2017 na tom následovně.
Muži skončili v Okresním přeboru na 4. místě, kdy ze 13
utkání získali 26 bodů a skóre 43:25 brankám. Vyhráli v 8 zápasech
- 2x remizovali a 3x prohráli. V utkáních „doma“ jsme neprohráli a
jen 1x remizovali. V této tabulce jsme skončili na 2. místě, stejně
bodově jako vedoucí Hradec nad Moravicí. Ze zápasů „venku“,
kde jsme obsadili 6. místo, jsme 3x zvítězili, 1x remizovali a 3x
prohráli. Pod vedením předsedy fotbalového oddílu a vedoucího
mužstva Staně Krusberského, trenéra Milana Hanslíka a asistenta
Romana Ondráčka se nejvíc střelecky dařilo Romanu Kokoškovi
se 13 brankami, Michal Josefus na druhém místě dal 11 gólů a třetí
místo obsadil s 5 brankami Jakub Fiedler.
Starší žáci jsou po podzimu také na 4. místě soutěže nazvané
„Zelený pažit“ 1+7 skup. C. Ze 6 odehraných zápasů 3x zvítězili
a 3x prohráli. Získali 9 bodů a skóre 26:11 brankám. Nejlepším
střelcem se stal s 11 brankami Dominik Válek, druhý je se 4
góly Samuel Krajčír a bronzové místo obsadili Franta Kramný a
Zuzana Havlíčková se 3 brankami. Hrají pod vedením trenérů
Aleše Šimona a Karla Sochora.

Úspěšný tým tenistů TJ Sokol Stěbořice
Senzačního úspěchu dosáhl tým mužů 50+, který již po třetí za
sebou vyhrál tuto soutěž. Na závěrečném hodnocení v příjemném
prostředí „Panského mlýna“ v Kylešovicích, kterého se zúčastnili
hráči i příznivci tenistů, byl vyhodnocen na II. místě i Jarek
Solnický, který ve dvouhře pouze 1x prohrál.
SPV žen také vyvíjí stálou činnost. Pravidelně 2x v týdnu cvičí
v tělocvičně ZŠ Stěbořice.
Badmintonisté v listopadu započali sezónní turnaj smíšených
čtyřher. Dne 30. 12. 2016 od 9:00 hod. pořádají již tradiční
„Vánoční turnaj“, který proběhne ve sportovní hale v Litultovicích.
Také tradiční turnaj ve stolním tenise se uskuteční v prosinci a
to 29. 12. 2016 od 8:30 hod. v KD Stěbořice. Využijte vánočního
volna a přijďte si protáhnout svá těla. Startovat mohou jen
neregistrování hráči.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům, sportovcům a hlavně
našim dětem popřát radostné a veselé prožití Vánočních svátků a
do Nového roku 2017 pevné zdraví, mnoho sportovních úspěchů
jak osobních, tak i v rodinách.
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice
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HISTORIE OBCE
NAŠI VÝZNAMNÍ RODÁCI
MUDr. Ludvík Kalus – „lékař – lidumil“
Narodil se 4. srpna 1873 ve
Stěbořicích v domě čp. 3 jako
nejmladší z osmi sourozenců.
Jeho otec Antonín Kalus (sedlák) zemřel, když bylo Ludvíkovi
sedm let. Jeho maminka Josefa
zemřela v jeho 14-ti letech.
Z těchto smutných událostí je
vidět, že se s ním život nemazlil.
Obecnou školu vychodil ve
Stěbořicích. Díky blízké rodině
přesto studoval na Českém
matičním gymnáziu v Opavě,
kde maturoval v roce 1893.
Po maturitě začal se studiem na Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Pravděpodobně byl prvním vysokoškolákem
z naší obce. Na doktora medicíny promoval v březnu 1901. Rok
1901 je mezníkem ve vývoji českého lékařství na Opavsku.
V listopadu 1902 si vydobyl povolení lékařské praxe v tehdy tak
německé Opavě.
Na své povolání se po promoci poctivě připravil na pražských
klinikách, zejména na České dětské poliklinice. Rovněž byl vynikajícím porodníkem.
Byl typem starého rodinného lékaře. Po několik generací
léčil celé rodiny, byl vyhledáván obzvláště venkovským lidem.
Příkladem byl pro něj lékař z Kateřinek Jan Kolofík. Za 1. světové
války působil jako vojenský lékař.

Od doby, kdy přišel do Opavy, zasvětil Dr. Kalus veškerý
svůj život slezskému lidu. Působil i po stránce národní spolupracoval s Maticí opavskou a významně se uplatnil při
upevňování hospodářských základů českého národního života.
Byl spoluzakladatelem a později i vedoucím činitelem ve Slezské
obchodní zádruze. Kromě Matice opavské působil rovněž v Sokole,
v pěveckém sdružení Křížkovský, stal se prvním předsedou
Sdružení českých lékařů (1920). Své životní zážitky pak Ludvík
Kalus shrnul do rukopisu „Z jednotřídky na univerzitu“.
Patřil mezi ty, kteří převzali od nejstarší buditelské
generace ve Slezsku úkol budovat nadále základy národního
života na Opavsku a zejména téměř úplně poněmčené Opavě. Po
celou dobu svého lékařského působení v Opavě nikdy nezapomněl
na rodné Stěbořice.
I v době okupace zůstal v Opavě, kde snášel s ostatními Čechy
všechny útrapy a ponížení. V této těžké době byl podporován
širší rodinou ze Stěbořic, kteří mu dodávali zemědělské produkty
(vajíčka, mléko, brambory, máslo…)
MUDr. Ludvík Kalus zemřel 13. září 1949 v Opavě. Známý a
v širokých vrstvách českého lidu na Opavsku oblíbený lékař. Nad
hrobem ocenil jeho život a dílo Dr. Jan Sanetřík a bývalý zemský
poslanec Josef Lukeš. Účast na pohřbu byla veliká.
Pokračovatelem odkazu se stal jeho syn, rovněž lékař, Jaromír
Kalus, předseda poválečné Matice opavské (později přejmenované
na Matici slezskou…)
Drahomír Graca
kronikář obce

POZVÁNKA

Orel jednota
jednota Stěbořice
Stěbořice vás
vás zve
zve na
na
Orel

ŽIVÝ BETLÉM

neděli 25.
25. 12.
12. 2016
2016 vv 17
17 hodin
hodin
vv neděli
do Stěbořic
Stěbořic ke
ke kostelu
kostelu
do
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Přijďte mezi nás…
Dále Vás zveme na akce v roce 2017: 15. 1. 2017 – Rozloučení
s vánočním časem, kostel Narození P. Marie ve Stěbořicích a
11. 2. 2017 – ples Pěveckého sboru.
Velice děkujeme všem našim příznivcům za jejich podporu a
vám všem přejeme požehnané Vánoce a do nového roku ať vám
v srdcích stále zní „Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh
zdraví dá…“
Miroslava Šmalcová
Pěvecký sbor Stěbořice

Zpíváte rádi? Přijďte mezi nás! Sborový zpěv má své kouzlo.
Na pravidelných zkouškách se uvolníte, zrelaxujete, odbouráte
stres a setkáte se s lidmi různých věkových kategorií… No, není
to v naší „počítačové“ době nádherná příležitost nezapomenout
komunikovat?

Opavština pro samouky
Předseda pobočného spolku Stěbořice Matice slezské Vít
Skalička vydal po několikaleté práci obsáhlou publikaci o našem
nářečí. Zpracoval ji formou jazykové učebnice, včetně ilustrací.
Z knihy se stal okamžitě po vydání bestseller a jen se po ní
zaprášilo. Pokud se vám nepovedlo si ji včas zajistit, nezoufejte,
už se připravuje dotisk. Pan Skalička si zaslouží za svou práci
obdiv, protože ji kladně hodnotí i jazykoví odborníci a přispívá
k šíření dobrého jména Stěbořic.

Pěvecký sbor Stěbořice a Chrámový sbor z Opavy
na Vánočním koncertě 2015 v Opavě
Zpíváme pro radost, naši a našich posluchačů. Ani letošní
podzim jsme nezaháleli. 9. října se někteří členové našeho sboru
připojili k Chrámovému sboru z Opavy a zpívali v bazilice na
Sv. Kopečku, poté na Benefičním koncertě v Hněvotíně. Na
programu zazněly skladby starých mistrů a současných autorů.
Jako sólista program zpestřil p. Karel Kostera. V říjnu jsme
zazpívali na Benefičním koncertě v kostele sv. Václava v Opavě.
Dobrovolné vstupné a další finanční příspěvky byly použity na
zakoupení kompenzačních pomůcek a léčbu pro Matyáška a
Adélku. První adventní neděli jsme se připojili k Chrámovému
sboru Opava a zazpívali na adventním koncertě v Neplachovicích.
Posluchači byli opravdu úžasní a závěrečný potlesk proběhl ve
stoje! Byla to pro nás velká pocta.
Zveme Vás na Vánoční koncert 26. 12. v 15:00 hod. v kostele
Sv. Vojtěcha, kde účinkují: Opavský chlapecký sbor, Pěvecký
sbor Stěbořice, Chrámový sbor Opava, zazní Česká mše vánoční
Hej, Mistře J. J. Ryby, zpívají sólisté opery Slezského divadla
(T. Kavecká, E. Šporerová, J. Nociar, D. Hrda), diriguje Karel
Kostera.
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Aktuality z činnosti obce
Oprava místních komunikací v Jamnici
Po dlouholetém nátlaku starostů na Ministerstvo pro
místní rozvoj byl 1. 11. 2015 nově otevřen dotační titul na opravy
místních komunikací, které jsou v majetku obce. Rozhodli jsme
se toho využít, a po zvážení jsme dospěli, že nejvíce rozbitá
silnice je v Jamnici (byly zde liniové propady o hloubce až 7 cm).
Termín podání žádosti o dotace byl 15. 1. 2016. Bylo to sice hodně
„na knap“, ale vše se nakonec stihlo včetně potřebného vyřízení
povolení. Oprava byla dle projektanta naceněna na skoro 2,4 mil.
Kč s DPH, z čehož dotace by mohla být 50% až do výše 1 mil.
Žádosti o dotace byly vyhodnoceny koncem měsíce dubna a my
se dozvěděli, že jsme neuspěli a byli zařazení mezi náhradníky

na 45. místo. I když jsem moc nedoufal v úspěch, byl jsem z toho
zklamán, jelikož cesta byla opravdu v katastrofálním stavu. Zlom
nastal 20. 9., kdy jsme byli osloveni ministerstvem, zda jsme
schopni zrealizovat tuto akci ještě do konce listopadu. Po
dvoudenním telefonování jsem sehnal tři dodavatele, kteří by
to časově zvládli a my tak odpověděli kladně. Pak nastal týden
nervozity, zda budeme skutečně vybrání či nikoliv. Štěstí se
však na nás usmálo a my tak mohli rozjet výběrové řízení. Tuto
zakázku vyhrála fa Strabag a.s. s cenou lehce přes 1,5 mil. Kč
s DPH, tzn. že z dotace dostaneme 750 tis. a stejnou částku zaplatí i obec. S pracemi firma započala na počátku listopadu.
I přes chladné zimní počasí se dohodnutý
termín podařilo dodržet. Bylo to sice „za pět
dvanáct“, ale i přesto byla zaručena kvalita
práce. Samozřejmě by bylo vhodnější teplejší
počasí pro tyto práce, ale bohužel časový
harmonogram dotačních akcí nedokážeme
ovlivnit.
Jsem rád, že celý ten shon jak už při tvorbě
projektové dokumentace a dalších kroků stál
za to a občané a hlavně děti mohou užívat
bezpečnější a pohodlnější cestu bez výmolů.
Michal Komárek
místostarosta obce

Oprava silnice v Jamnici před a po

Připravovaná rozhledna Šibenice
cca 12 metrů a budou se v ní nacházet i naučné panely o výstavbě
opevnění. Jelikož se jedná o nejvyšší bod našeho katastru, je
odtud nádherný výhled na panoramata horstva Hrubého Jeseníku,
významné vrcholy Nízkého Jeseníku, Zlatohorskou vrchovinu a
rovinu směrem k Opavě a do Polska. Přehledně odsud bude vidět
i soustava okolních systémů vojenské obrany – bunkrů. Cena
celé stavby bude včetně projektové dokumentace cca 2,1 mil. Kč.
A jelikož již existuje pouze jediná dotační možnost na podobné
stavby, budeme se snažit ji využít.
Roman Falhar
starosta obce

Zastupitelstvo obce odhlasovalo na svém zasedání 13. 12. 2016
souhlas se stavbou rozhledny mezi Březovou a Jamnicí na místě
zvaném Šibenice. Pan projektant Moučka již dříve představil svou
vizi ohledně vzhledu rozhledny a jejího propojení s daným místem.
Veřejnost se s jeho představou mohla seznámit na stránkách obce,
ale jelikož ne každý pracuje s internetem, stručně se zde rozepíšu.
Na Šibenici a v jejím okolí měla za 1. republiky stát soustava
vojenských pevností. Stavba započala, ale povrchová část se
nestihla dokončit. Plánovaná rozhledna má navazovat na tuto
historii a svým vzhledem ji připomínat. Má být netypicky (pro
stavby svého druhu) postavena ze železobetonu, bude mít výšku

Vizualizace projektu nové rozhledny
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Aktuality z činnosti obce
Ladovy „bílé“ Vánoce aneb co my na to dnes…
Domácí kamna, krby a kotle bohužel nelze vybavit drahou
technologií na čištění spalin a tak záleží na každém z nás, kolik
jedů do vzduchu vypustíme. Při spalování odpadů vzniká řada
nebezpečných látek, které unikají do ovzduší - k těm známějším
patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselina
chlorovodíková, benzen či styreny. Při pálení odpadů tedy vzniká
mnoho toxických látek, které jsou silně rakovinotvorné, poškozují
hormonální, imunitní a nervovou soustavu, ničí naše oči, sliznice,
způsobují bolesti hlavy, únavu, slabost. Na jedy ve vzduchu jsou
nejcitlivější právě děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící
astmatickým či jiným respiračním onemocněním.
Rovněž sami dobře víme, jak velmi je obtěžující zápach, který
při špatném spalování cítíme a vidíme. Kazí den nám i našim
sousedům.
Chraňme, prosím, naše zdraví a naši přírodu.
Mgr. Martin Řehulka

Přichází období zimních měsíců a s ním spojené teplo našich
domovů jak vnitřní, které sálá z nás, obzvláště v období Vánoc, ale
i teplo z našich domovů, teda vnější, z našich krbů, kamen, kotlů…
Jsem velmi rád, že nám záleží na našem okolí a přírodě, která je
všude kolem nás, že se k ní chováme zodpovědně, a tím pečujeme
o naše zdraví. Jsem rovněž rád, že tak dáváme dobrý příklad
mladší generaci, dětem, aby i ony až jednou dovrší dospělého
věku a budou mít své domovy, se chovaly stejně tak s úctou
a respektem k naší přírodě a zdraví svému i svých spoluobčanů, tak
jako my. Ne nadarmo se říká - Ohýbej „stromek“, dokud je mladý.
Co jim vštípíme teď, budou brát časem jako samozřejmé. Proto
musí vědět, že mezi topidla patří dřevo, uhlí, brikety a NIKDY NE
ODPADKOVÉ KOŠE, PET láhve nebo dětské pleny. Na to máme
popelnice, speciální kontejnery, do kterých třídíme odpad.

Co se letos udělalo
stavební parcely. Rozhodli jsme se také provést něco se „starým
tělocvikem“. Stávající stav, kdy zde byla nevzhledná neucelená
plocha s všelijak parkujícími auty a kamiony, byl nevyhovující
a tato plocha byla přeměněna na parkoviště, které hlavně Mateřská
škola dlouhodobě postrádala. Díky dotacím jsme na poslední chvíli
rozhodli také opravit místní komunikace v Jamnici. Jejich stav si
to už dlouhodobě vyžadoval. Díky velkorysé dotaci poskytnuté
z Ministerstva kultury jsme se také pustili do rekonstrukce opěrné
zdi v zámeckém parku, která byla v havarijním stavu. Zeď by měla
být dokončena počátkem příštího roku. Aktuálně se chystá také
rekonstrukce baru a kuchyňky v kulturním domě ve Stěbořicích.
Chtěli jsme také provést kompletní výměnu veřejného osvětlení
za nové LED osvětlení a revitalizovat zámecký park, ale u těchto
projektů jsme dotace nezískali.
Věřím, že letošní tempo a nasazení nám vydrží i v příštím
roce, a co se týká dotací, že bude rok 2017 stejně úspěšný jako
ten letošní.

Rok 2016 pro nás znamenal spoustu práce. Jednak při přípravě
projektů, při zpracovávání žádostí o dotace, ale hlavně při realizaci akcí. Běžně tak bylo v souběhu několik rozjetých projektů a
my přebíhali z jednoho na druhý. Na některé projekty se podařilo
získat dotace, jiné jsme se rozhodli pro svou nutnou potřebu
provést i bez dotací. Přehled nejvýznamnějších z nich je níže
v tabulce. Jednou z prvních větších akcí byla Rekonstrukce fasády
budovy obecního úřadu. Na tento projekt bohužel nebylo možno
získat dotace, ale vzhledem k tomu, že obecní úřad by měl být
vizitkou obce, rozhodli jsme se toto financovat z vlastních zdrojů.
Dětem jsme snad udělali radost tím, že jsme nechali postavit
dětské hřiště, které v obci dlouhodobě chybělo. Na tuto investici
jsme také využili výhru v hodnotě 100.000,-, který jsme dostali
v roce 2015 v soutěži vesnice roku. Dlouhá léta také chátral vstup
na hřbitov a hřbitovní brána. Jelikož se otevřely dotace na tento
typ projektu, ihned jsme do toho šli, „oprášili“ projekt, který nechalo připravit předchozí vedení obce, a využili toho. Jelikož se
tento typ dotace nevztahoval na parkoviště a zpevněné plochy před
hřbitovem, museli jsme tyto práce uhradit z vlastního rozpočtu.
Na Barandově pak bylo potřeba zhotovit inženýrské sítě pro nové
Název projektu

Michal Komárek
místostarosta obce

Dotační titul

Rekonstrukce fasády budovy OÚ
Dětské hřiště Stěbořice
Rekonstrukce vstupu hřbitova

Udržování kulturního dědictví pro rok 2016
(Ministerstvo zemědělství)

Zpevněné plochy před hřbitovem
Technická infrastruktura Barandov

Celková částka
projektu
890 770,00 Kč
309 883,00 Kč
319 707,00 Kč

Dotace

214 275,00 Kč

392 104,00 Kč
1 694 574,00 Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 (Moravskoslezský
kraj)
Podpora obnovy a rozvoje venkova - podOprava místních komunikací v Jamnici pora obnovy místních komunikací (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Oprava zdi v zámeckém parku
Dotační titul Ministerstva kultury
Parkoviště u MŠ
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955 775,00 Kč

300 000,00 Kč

1 505 221,00 Kč

752 610,50 Kč

1 514 572,00 Kč
7 582 606,00 Kč

1 426 636,00 Kč
2 693 521,50 Kč

Aktuality z činnosti obce
Výhledy do roku 2017
pana projektanta, se kterým seznámíme veřejnost, a poté bychom
měli začít stavět. Apeluji na vás všechny, kdo se o toto prostranství zajímáte, abyste se vyjádřili k předloženému projektu. Protože
jakmile jej odsouhlasíme, už nebude cesty zpět. A s generály po
bitvě se špatně mluví.

Chtěl bych vás seznámit s plány obce pro rok 2017. V tuto
chvíli máme sice na účtě přebytek, ale není důvod se příliš
radovat. Před námi jsou velké akce, které už jiné obce mají za
sebou. Některé z nich se nedají zvládnout za jeden rok, ale rozhodli
jsme se je alespoň zahájit. Někdy se začít musí. Pro ty z vás, kteří
chodíte na zastupitelstvo, bude následující text pouze osvěžením
již zaslechnutých informací.

Rozhledna
Rozhledna je téma, které rezonovalo mezi vámi velmi silně.
Snad každý si na toto utvořil nějaký názor. Zastupitelstvo rozumně
odložilo rozhodnutí na další zasedání, protože projekt pana
projektanta Moučky není snadno stravitelný a potřebuje čas
k vytříbení postoje. Každý zastupitel měl zjistit ve svém okolí, jak
se na stavbu rozhledny dívají jeho známí. Na Březové a v Jamnici se rozjela podpisová akce na podporu výstavby, Stěbořice
a Nový Dvůr byly rozpolcené. Mladí byli většinou pro, starší spíše
přemýšleli nad využitím vynaložených prostředků na jiné účely.
Zastupitelstvo se nakonec jasnou většinou rozhodlo pro výstavbu
rozhledny. I když to obec bude stát jistý obnos peněz, nejen já
věřím, že to bude přínosná stavba pro naše obce. Pozitivně nás
zviditelní v širokém okolí, nabídne turistům místo k zastavení a
připomene předválečnou výstavbu opevnění, která naši krajinu
zasáhla mnohem více než jiné kraje. V roce 2017 se připraví
projektová dokumentace, stavební povolení, budou se soutěžit
firmy a možná se i začne stavět.

Rozpracované akce
O některých aktivitách se dočítáte pravidelně (např. ve
výběrech z rady a zastupitelstva), ale nepovedlo se je dokončit
v letošním roce. Jedná se např. o dokončení parkové zdi, na které
pracují sympatičtí zaměstnanci firmy Loučka, kteří pocházejí
z Podkarpatské Rusi. Dále je to dopravní studie našich obcí, která
by nám měla pomoci vytipovat kritická místa týkající se dopravy
a navrhnout odborná a především realizovatelná řešení. Dále je to
doplnění světel veřejného osvětlení v místech, kde je nedostatečné.
V neposlední řadě je to i rozpracovaná přestavba baru a zázemí
v KD Stěbořice, která bude hotova v druhé polovině ledna. Nové
židle zde již jsou, tak věřím, že nejen plesy budou díky tomu opět
o něco příjemnější.

Tělocvična
Před nedávnem jsem dostal od žáků naší školy obrovské
novoroční přání. Byla na něm podepsána minimálně půlka školy
a mimo jiné zde pomocí obrázků vyjadřovali svou nespokojenost
se stávající tělocvičnou. Sám vím, že naše škola a její žáci si
zaslouží modernější a kvalitnější místo ke sportování. Které bude
určitě využívat i široká po sportu dychtící veřejnost. Proto jsme již
započali přípravu, sešli se s projektantem, který má od nás konkrétní
zadání, a rádi bychom v roce 2017 měli minimálně projektovou
dokumentaci a stavební povolení. Budeme se snažit získat na tento
projekt finanční podporu i z jiných zdrojů, ale nebude to vůbec
jednoduché. Ale věřím, že do několika let bude nová tělocvična
sloužit všem.

Zeď zámeckého parku před rekonstrukcí a současný stav
Plánované akce
ČOV a kanalizace
Již dlouho se mluví o čističce odpadních vod a o odpadní kanalizaci. Volební uskupení to mívají ve svých programech, ví se,
že je to pro nás důležité, a nyní i stát začíná přitvrzovat ohledně
vypouštění odpadních vod. S místostarostou jsme absolvovali
několik jednání s odborníky, sbírali informace a nakonec jsme radě
a posléze i zastupitelstvu předložili variantu centrálního řešení
této situace pro Stěbořice. Odborná firma nám ovšem zpracuje
i návrh řešení pro Jamnici, Nový Dvůr a Březovou. Stále prý ještě
máme šanci na získání dotační podpory, protože pro obec by tato
investice byla obrovská. V roce 2017 by se měl začít připravovat
projekt. Bohužel budeme muset pravděpodobně vést kanalizaci
přes soukromé pozemky. Věřím, že se s vlastníky dohodneme
a za pár let už se nebudeme muset stydět za tu tekutinu, která teče
potokem. Vždyť normální by mělo být neznečišťovat své okolí.

Cesta na Zlatníky
Jedná se o projekt, který jsem na stránkách Zpravodaje již
několikrát zmiňoval. Myslel jsem si naivně, že to půjde lehce, ale
realita je jiná. V roce 2017 jej chceme začít realizovat minimálně
ve fázi projektové dokumentace a stavebního povolení. Zda se
nám povede na něj získat dotační podporu nebo jej budeme muset
zafinancovat z vlastních zdrojů, se teprve uvidí. Ale zde není na
co čekat, pěších zde chodí dost a nebezpečí od projíždějících aut
nepolevuje.
Rekonstrukce zámeckého parku
Jelikož máme projekt připravený, rekonstrukci zámeckého
parku nic nebrání. Původně jsme chtěli jít cestou dotací, ale po
zamítnutí a zjištění, co vše bychom museli měnit a připravovat,
a finanční příspěvek by stejně byl pod polovinou nutných výdajů,
jsme se na radě shodli, že jednodušší a nakonec pravděpodobně
i levnější bude jít cestou vlastního financování. Předpokládáme,
že již v zimě necháme provést terénní úpravy, na které by na jaře
navazovala výsadba. Abychom na obecní slavnosti mohli užívat
opravený park i zeď.

Rekonstrukce Malé strany a parkoviště u kostela
Jelikož nám stát v letošním roce dal/vrátil alespoň část komunikace Malé strany ve Stěbořicích, můžeme zde započít s rekonstrukcí chodníku a parkování u kostela. Snažíme se z tohoto
prostoru vytvořit esteticky pěkné srdce obce. Nejen obec, ale
samozřejmě i farnost. Je opravený kostel a prostranství kolem
něj, obecní úřad, dokončuje se parková zeď s novým vstupem do
parku, nejen maminky si mohou zajít s dětmi na dětské hřiště. Jen
ty chodníky a cesta nejsou v dobrém stavu. Jelikož se chystáme
dělat kanalizaci, musí cesta ještě počkat. Ale chodník a parkoviště
opravit můžeme. V polovině ledna bychom měli mít návrh od
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Aktuality z činnosti obce
Rekonstrukce společenských místností ve staré škole
v Novém Dvoře
Ministerstvo pro místní rozvoj nově vyhlásilo mimo jiné
i dotační titul na opravy prostor, kde se schází různé spolky. Sešli
jsme se tedy s projektantem a s místními v Novém Dvoře, dlouho
debatovali o případných úpravách v bývalé škole a pokusíme
se o dotaci. Držte nám palce, aby se Novodvorští mohli scházet
v opravených prostorách.

pokračovat. Všimněte si, jak z našich vesnic mizí kvetoucí rostliny
a keře, jak ve volné krajině odumírá spousta solitérních stromů
a nikdo je nenahrazuje. Pochvalu si zaslouží členové mysliveckého
sdružení Soseň, kteří se organizovaně, ale i individiduálně snaží
stromy dosazovat. I místní zemědělci (především VOD a Školní
statek) nám budou jistě nápomocni v údržbě zasazených stromů
a keřů a budou opatrní při manipulaci stroji v jejich blízkosti.
Vždyť kolik jich už uhynulo díky příliš blízké orbě, po zasažení
postřikem apod. Protože pokud se nebudeme o krajinu okolo nás
starat, jak v ní můžeme očekávat udržení drobného ptactva, zvěře
a hmyzu?

Dětská hřiště
Ve Stěbořicích a částečně i v Novém Dvoře mají nejen
maminky možnost si zajít s dětmi na dětské hřiště. V Jamnici
bohužel zatím vhodný prostor nemáme. Ale rádi bychom nabídli
Březovským, ale i Novodvorským možnost vybudování dětských
hřišť. Nečekejte monstrózní projekty, ale spíše zútulnění prostoru
pro venkovní setkávání.

Oprava kaple na hřbitově a na Březové
Při náhodné prohlídce jsme zjistili, že krov hřbitovní kaple
je ve velmi špatném stavu. Necháváme proto vypracovat projekt
a pokusíme se o podporu z dotačního titulu.
I kaple na Březové (obecní je naproti č. p. 55 a 54) volá po
opravě. Zde odhadujeme menší náklady a zrekonstruujeme ji sami.

Výsadby stromů, keřů a rostlin
Jelikož máme na obci zkušeného zahradníka, a protože nám
Slezské zemské muzeum vyšlo vstříc, začali jsme v roce 2016
s výsadbou především v intravilánu našich obcí. Ale některé
rostliny jsme sázeli i do krajiny (mimo jiné děkuji členům Sokolu
Stěbořice za podzimní brigádu). V dalším roce chceme ve výsadbách

Roman Falhar
starosta obce

Výběr z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
11. října 2016
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Seznámení s návrhem rozhledny mezi Březovou a Jamnicí,
návrh přednesl projektant pan L. Moučka. Zástupce
euroregionu Silesia pan Tománek přednesl možnosti
financování projektu z evropských dotací.
2. Závěrečný účet za rok 2015 Mikroregionu Opavsko
severozápad, včetně všech příloh a revizních zpráv.
3. Zprávu revizní komise Svazku obcí pro provoz skupinového
vodovodu Litultovice ze dne 20. 6. 2016.
4. Zprávu revizní komise Svazku obcí pro provoz skupinového
vodovodu Litultovice ze dne 26. 9. 2016.
5. Připomínky k nově vybudovanému parkovišti. OZ bylo
informováno o nedodržování zákazu vjezdu do uličky k MŠ,
starosta osloví Policii ČR.
6. Připomínky k umístění kontejnerů na odpad, bude předložen
návrh na oplocení kontejnerů.

3.

4.
5.

Návrh na vypořádání spoluvlastnictví pozemků v k. ú.
Jamnice zapsaných na LV č. 178 – pozemky parc. č. 296/18,
296/20, 296/23, 401/2, GP 622/8, GP 469/1 a 324/2 a
schvaluje vyvěšení záměru o tomto vypořádání.
Spolufinancování nákupu dopravního automobilu pro JPO
Jamnice
Odložení hlasování o rozhodnutí stavby rozhledny do příštího
zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2016.

13. prosince 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Záměr výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) včetně odpadní kanalizace ve Stěbořicích. V rámci projektu řešit i situaci
v Jamnici, Novém Dvoře a na Březové.
2. Rozpočtovou úpravu č. 7 a pověřilo radu obce ke konečné
úpravě rozpočtu.
3. Výstavbu rozhledny na Šibenici mezi Březovou a Jamnicí.
4. Souhlas s podáním žádosti „Základní škola Stěbořice
moderně“ do dotačního titulu MMR (podává ZŠ Stěbořice)
ohledně rekonstrukce odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu do školní budovy.
5. Pravidla rozpočtového provizoria a rozpočtové provizorium
pro rok 2017.
6. Kupní smlouvu mezi obcí Stěbořice a fa VZS Rychtář s. r. o.
na pozemek p. č. 233/1 v k. ú. Stěbořice za cenu 12,10 Kč.
7. Vybudování nového vrtu v k. ú. Mladecko a podání žádosti
o dotaci na tuto akci.
8. Koupi pozemku p. č. 949 v k. ú. Stěbořice pro rozšíření
hřbitova.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Prodej pozemku parc. č. st. 99/2 v k. ú. Stěbořice (na pozemku
stojí stavba domu č.p. 176) žadatelům za cenu 322 Kč/m2.
2. Prodej části pozemku parc. č. 99/1 (nově parc. č. 99/3
o výměře 1 357 m2) v k. ú. Stěbořice žadatelům za cenu
135 Kč/m2 z těchto důvodů:
- pozemek tvoří funkční celek s přilehlou budovou č. p. 176
- o tento pozemek se žadatelé starají a využívají ho již několik
let
- na tomto pozemku se nachází jímka, na kterou je připojena
zmíněná budova č. p. 176
- obec nemá pro tuto část pozemku žádné jiné využití a je pro
ni nepotřebný
- pozemek bude zatížen věcným břemenem služebnosti stezky
a cesty

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Seznámení s připravovanými projekty na rok 2017.
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Aktuality z činnosti obce
Výběr z jednání rady obce Stěbořice
14. září 2016
Rada obce schválila:
1. Výsledek výběrového řízení na poštovní schránky před
obecní úřad, předloženy nabídky firem DOLS a Straub. Rada
schválila nabídku firmy DOLS.
2. Rozpočtovou úpravu č. 4.
3. Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 99/2 (na pozemku stojí
stavba č. p. 176) a části pozemku parc. č. 99/1 (o výměře
1350 m2), oba v k. ú. Stěbořice.

Rada obce schválila:
1. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Dopravní
studie bezpečnosti v obci“, osloveni byli dodavatelé UDI
MORAVA s. r. o a UDIMO spol. s. r. o. Rada schvaluje
nabídku UDIMO spol s. r. o.
2. Opravu uličky v Jamnici na pozemku p. č. 793/1 o výměře
cca 270 m2 s náklady asi 90.000 Kč s DPH v rámci opravy
cesty v Jamnici.
3. Výměnu zbývajících obrubníků kolem kovárny v Jamnici a
jako zhotovitele JKJ Zempra.
4. Zhotovitelem projektu na opravu kaple na hřbitově pana
Ing. T. Rýže.
5. Rozpočtovou úpravu č. 6.
6. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce rekonstrukce
baru v KD Stěbořice. Osloveni byli: Vl. Klapetek, J. Burda,
J. Kramný. Rada vybrala nabídku Vl. Klapetka.
7. Žádost o příspěvek na Mikulášskou nadílku v Jamnici ve výši
50 Kč/dítě a pronájem KD bude zdarma.
8. Finanční spoluúčast obce ve výši 80.000 Kč na investiční
akci Tělovýchovné jednoty Sokol Stěbořice na akci „Obnova
tenisových kabin“. Předpokládané celkové náklady této akce
činí 560.000 Kč
Rada obce uložila starostovi:
1. Oslovit Policii ČR, aby dohlédla na respektování zákazu
vjezdu do uličky k mateřské škole.

10. října 2016
Rada obce vzala na vědomí:
1. Oprava silnice Březová – Nový Dvůr je hotova, chybí
doopravit výmoly ve Stěbořicích.
2. Úprava veřejného prostranství ve Stěbořicích (chodníky
a parkoviště u MŠ) – dílo je hotovo a předáno bez závad.
3. Žádost majitelů domu č. p. 99 ve Stěbořicích o odvodnění
obecní louky před tímto domem, za deště se zde tvoří velká
louže.
4. Schválenou dotaci od ministerstva vnitra na nákup dopravního
auta pro SDH Jamnice ve výši 450.000 Kč. Moravskoslezský
kraj přislíbil přispět na nákup stejně jako v roce 2016 částkou
ve výši 225.000 Kč.
Rada obce schválila:
1. Rozpočtovou úpravu č.5.
2. Zapojení obce do projektu „Cestami proměn“ v roce 2017.
3. Umístění 2 ks laviček na hřbitov, nabídky zajistí starosta.
4. Nákup 130 ks židlí do KD Stěbořice za celkovou cenu
352.495,-Kč s DPH.
5. Příspěvek na činnost v roce 2016 pro SDH Březová ve výši
4.000,-Kč.
6. Záměr vypořádání spoluvlastnictví pozemků zapsaných na
LV č. 178 v k. ú. Jamnice a to: 296/18, 296/20, 296/23, 401/2,
324/2 , GP 622/8 a GP 469/1.
7. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava
místní komunikace v Jamnici“, osloveni byli dodavatelé:
Jankostav s. r. o., Strabag a. s., Kareta s. r. o., Silnice Morava
s. r. o. Vybrána byla nabídka s nejnižší cenou od firmy Strabag
a. s.
8. Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce opěrné
zdi v zámeckém parku“, osloveni byli zhotovitelé Loučka
Pardubice s. r. o., Zamazal ml. & spol. s. r. o., MgA Tomáš
Skalík. Vybrána byla nabídka firmy Loučka Pardubice s. r. o.

28. listopadu 2016
Rada obce vzala na vědomí:
1. Dokončení oprav povrchu silnice na Malé straně ve
Stěbořicích.
2. Započetí prací na rekonstrukci baru v KD Stěbořice.
3. Informace ze schůzky s projektantem ohledně stavby nové
tělocvičny u ZŠ.

Obecní kalendář 2017
Obec Stěbořice opět vydala nástěnný kalendář. Fotografie
poskytli místní fotografové Martin Frydl, Jan Suski a slavkovský
Jan Hrbáč. Kalendář je formátu A3, cena za jeden kus je 180 Kč a
k dostání je na obecním úřadě.

8. listopadu 2016
Rada obce vzala na vědomí:
1. ČOV Stěbořice - proběhla schůzka se zástupci fy CET
(administrátorem projektu), jenž byl přizván na zasedání
zastupitelstva.
2. Oprava místních komunikací v Jamnici - bylo předáno
staveniště.
3. Rekonstrukce opěrné zdi v zámeckém parku – staveniště
předáno, oprava se již realizuje.
4. Oprava kaple na hřbitově – je nutné nechat vypracovat
pasport stavby.
5. Schůzku s majitelem pozemku parc. č. 949 v k. ú. Stěbořice
ohledně rozšíření hřbitova. Rada doporučuje pozemek
odkoupit.
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V roce 2016 z našich řad navždy odešli:
Stěbořice:
Anna Krusberská, Anděla Radková, Antonie Schindlerová,
Marie Mičková, Miroslav Petlach, Michal Burda, Věra Palzerová,
Věnceslava Komárková, Stanislav Krusberský, Marie Králová,
Milan Palzer
Jan Raida, Jaroslava Gracová, Josef Štencel
Březová:
Jan Radek, Jan Weisz

Životní výročí:
75 let
Binar Josef, Dragon Karel, Jurkovičová Marie,
Klásková Marie, Krčmaříková Anna, Krusberský Václav,
Pavelková Božena, Schwarzová Miroslava, Suski Jan,
Sywala Břetislav, Šenková Kamila,
80 let
Czechová Vlasta, Grosserová Ludmila, Hajka Antonín,
Kosterová Anna, Kremserová Libuše,
Schölzigová Františka, Šmalcová Marie,
Šmalec František, Šopáková Markéta
85 let
Hájková Albína, Raidová Marie, Vaněčková Danuše
90 let a více
Agelová Božena, Hloušková Jiřina, Jasník Jan,
Kružberská Ludmila, Raida Vojtěch

Narodili se:
Stěbořice:
Julie Dušková, Mikuláš Martinek, Viktorie Janošíková,
Viktorie Kokošková, Izabela Richterová,
Tereza Bartusková, Dominik Plepla, Prokop Weisz
Jamnice:
Sára Pierniková, Elena Škubníková, Tomáš Beil,
Eliáš Komárek
Nový Dvůr:
Viktorie Špičáková, Tomáš Deutsch, Adéla Kašparová,
Aneta Otipková
Březová:
Radim Šmalec, Sebastian Machel

Vítání občánků v roce 2017
Stejně jako v minulých létech plánujeme na příští rok 2017
vítání občánků narozených v průběhu roku 2016. Žádáme
tímto rodiče, kteří chtějí, aby bylo jejich dítě uvítáno mezi občany
Stěbořic, přijďte nám o něm říct.
Vítání občánků proběhne v neděli 5. 3. 2017 ve 14:00 hodin.

Naši občané NEJÚCTYHODNĚJŠÍHO VĚKU:
Stěbořice:
Věnceslava Komárková 94 let, nyní Ludmila Kružberská 90 let,
Jan Jasník 96 let
Jamnice:
Božena Agelová 91 let, Ladislav Dubinský 81 let
Nový Dvůr:
Jiřina Hloušková 95 let (ale nebydlí v ND), Marie Kosterová
89 let, Gerhard Pytlík 81 let, nyní Jan Václavík 82 let (nově
přistěhovaný)
Březová:
Františka Schölzigová 80 let, Jan Radek 91 let,
nyní Jiří Premus 72 let

Z obecního diáře
Vánoční čas 2016
•
25. 12. Živý betlém, 17:00 hodin u kostela
•
25. 12. Štěpánská diskotéka, 20:00 hodin KD Stěbořice
•
27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise, KD Jamnice
•
29. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise, KD Stěbořice
•
30. 12. Vánoční turnaj v badmintonu
Začátek roku 2017
•
7. - 8. 1. 2017
Tříkrálová sbírka
•
15. 1.		
Rozloučení s vánočním časem, koncert, kostel
		
Narození Panny Marie, Stěbořice, 15:00 hod.
•
20. 1. 		
Valná hromada SDH Jamnice
•
21. 1. 		Společenský Gala ples - KD Stěbořice
•
28. 1. 		Orelský ples – KD Stěbořice
•
4. 2. 		
Ples pro dobrou věc – KD Stěbořice
•
7. 2. 		
zasedání obecního zastupitelstva, 18.00 hod.
•
8. 2. 		
Den otevřených dveří ve výuce, ZŠ Stěbořice
•
11. 2. 		Společenský ples PS Stěbořice – KD Stěbořice
•
11. 2. 		
Místní domácí večírek, hasičská zbrojnice
		Březová
•
18. 2. 		
Ples Cukrovaru Opava – KD Stěbořice
•
18. nebo 25. 2. 	Společenský večírek v zábavném duchu,
		
stará škola Nový Dvůr
•
24. 2. 		
Valná hromada TJ Sokol Stěbořice, KD Stěbořice
•
25. 2. 		
Hasičský ples – KD Jamnice
•
26. 2.		
Maškarní ples pro děti – KD Jamnice
•
5. 3. 		
Vítání dětí narozených v roce 2016
		
KD Stěbořice, 14:00 hodin
•
11. 3. 		
Posezení k MDŽ, hasičská zbrojnice Březová
•
březen 		
Velikonoční dílničky, hasičská zbrojnice Březová

Pro vysvětlení: Uvádíme zde vždy jen nejstaršího muže a ženu
z každé vesnice. Pouze pokud nejstarší osoba v daném roce zemře
(nebo se odstěhuje, či přistěhuje), pak uvádíme i toho, kdo ji/jeho
jako nejstarší nahradí.

Pošta
Po několika letech se snad blýská na lepší časy. Česká pošta
se rozhoupala a namísto ostudného výdejního místa nám poskytne
rozšířenější služby. Tzv. Poštu partner. To, čemu se jiné obce
urputně brání, my uvítáme s radostí (po několika letech zkušeností
s pouhým výdejním místem, kde jste nevyřídili skoro nic).
Provozovat Poštu partner bude Tempo (bývalá Jednota), ale bude
zde nabídnuto mnohem více služeb (určitě uvítáte především
finanční transakce – např. výběr důchodů apod.) a větší provozní
doba (15 hodin týdně). Fungovat by vše mělo od února. Tak snad
budeme příjemně překvapeni.
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