JARO 2017
Milí spoluobyvatelé naších malebných obcí!
udělal Bůh pro nás. Pro každého člověka a pro celé stvoření.
V nádherném chvalozpěvu křesťanského slavení Bílé soboty
zazní v noci pokorné vyznání: Nic by nám neprospělo, že jsme
se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni. Nádherné volání po
smyslu života! Nové číslo zpravodaje vychází s probouzející se
jarní přírodou. Dovolím si říci, že nás v tomto období zastihlo
odhodlané pro to nové, co nám rok přinese. Nedokážu říci, jestli je
to jaro, co nás mobilizuje. Mne určitě dává odvahu a smysl to, že
Ježíš za nás zaplatil svým životem, a tím nás vykoupil. Ze strachu,
ze samoty i ze smrti. A proto tušíme – možná už víme a máme
zkušenost - kdo nad kým vyhrává. Zvu Vás všechny ke krásnému
a hlubokému prožití Velikonoc a přeji dny plné života.
Klement Rečlo
duchovní otec

Na svých toulkách přírodou mám moc rád místa, kde se zima
potkává s jarem. V horách je tím místem pásmo, kde se mokrá
zažloutlá tráva potkává s hranicí sněhu, ustupující vlivem slunce
výš a výš…
U nás nehybné hladiny rybníků najednou ožily ve vlnivém
pohybu a místo bruslařů je obsadilo vodní ptactvo. Na příkopech
ještě neodtál zbytek sněhu a už vyrazily první rostliny.
Mám tohle rád asi proto, že vím, kdo nad kým vyhrává! Všichni
víme, že životodárný pohyb a růst vyhrává nad mrtvou strnulostí
zimy. Do tohoto období zapadá prastarý svátek Velikonoc.
Řekneme si, že Velikonoce k nám nepromlouvají tolik, co
Vánoce? Zatímco Vánoce prožíváme v lidském rozměru, co dobré
člověk dělá pro člověka, Velikonoce jsou spíše o tom Dobru, co

Oltářní obraz Narození Panny Marie v našem kostele.

Jméno malíře našeho
obrazu (zatím) neznáme.
Víme však, že popis
obrazu
je
totožný,
a v některých detailech
se přesně podobá obrazu,
který je umístěn v Paříži.
V době, kdy byl náš
obraz malován, musel
být malíř v blízkosti
obrazu, který je dnes
v Louvre. Jiná možnost
prostě není. Snad se
nám jednou podaří tuto
záhadu rozluštit.
Oltářní obraz v kostele Narození Panny
Marie ve Stěbořicích byl
Stěbořický oltářní obraz
umístěn na oltáři v době
působení administrátora
P. Tomáše Coufala v letech 1844-1850. Tehdy nahradil původní
starý, zcela zničený obraz. Dnes již nevíme, co nebo kdo byl na
starém obraze namalován. Můžeme se jen domnívat, že to mohl
být sv. Mikuláš, protože kostel byl původně zasvěcen i jemu.
Nynější obraz byl pořízen p. Františkem Mitschkou
ze Stěbořic, sedlákem z č. p. 10 (později tam bydleli Palzerovi).
Drahomír Graca
kronikář obce

Náhodou jsem si prohlížel na internetu obrazy z Louvre
v Paříži. U jednoho obrazu jsem zůstal jako u vytržení. Byl to
barokní obraz, jehož autorem je Bartolomé Esteban Murillo
(1618-1682).

Originální obraz z Louvre v Paříži
V popředí uprostřed novorozená Panna Maria, ozářená světlem,
je vytažena z koupele služkou, která ji podává jiné služce. Andílci jim podávají osušku. Na scénu sestupuje oblak andělů z nebe.
Autor Murillo zařazuje božské postavy do scény plné lidskosti.
V pozadí vlevo v polostínu matka dítěte sv. Anna leží na loži, otec,
sv. Jáchym je po jejím boku.
Je to jedinkrát, kdy Murillo zobrazil téma dětství Panny Marie,
ačkoliv ta se objevuje jako dospělá v jeho četných dílech. Toto
plátno namaloval Murillo v roce 1660 pro tympanon umístěný
v kapli „Neposkvrněného početí“ katedrály v Seville ve Španělsku.
Sevillané měli velkou úctu k Panně Marii a jejímu neposkvrněnému
početí.
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Masopust 2017
Celý průvod odstartoval v pivovaru, kde jsme se začali scházet
v 8:00 hod. Sešlo se zde 26 tradičních masopustních masek.
Průvod doprovázela hudební kapela PAKO, ke které se přidal
pochodový buben s vozembouchem. První historická masopustní
zastávka v třetím tisíciletí byla u rodiny Jana Komárka.
Při obcházení domů jsme byli mile překvapeni, jak nás
hospodáři přivítali a pohostili. Krásně si potančili s medvědem
a do kasičky na žrádlo pro medvěda dali nějaký ten peníz. Celá
veselice skončila v hospodě Panská, kde patřil konec poděkování
za účast masek. Celý masopustní průvod nafotil Jenda Suski
a Drahoš Graca, kterým patří velké díky. Díky tomu, že se při
průvodu vybraly nějaké peníze, dohodlo se, že budou použity na
příští rok, např. na koupi masky medvěda (jelikož letošní maska
byla zapůjčena) a na další režijní položky průvodu.

Podobně jako za dávných časů našich stařenek a stařečků,
i v naší obci proběhl v sobotu 25. 2. 2017 po několika desetiletích
MASOPUSTNÍ PRŮVOD S VODĚNÍM MEDVĚDA. Pořádala
jej skupina PAKO (Patrik Poledník a Martin Komárek), celý nápad
vznikl u sklenice piva v místní hospodě. Mrzelo nás, že tradice
„Masopustu“ v naší vesnici zanikla, i když v okolních vesnicích
funguje. Proto jsme se dohodli, že bychom se pokusili tento zvyk
znovu obnovit.

Masopust z roku 1957
Jelikož obec Stěbořice je velice rozsáhlá a má nespočet domů,
rozhodli jsme se, že letošní masopustní průvod obejde předem
nahlášené domy. Kdo chtěl, mohl se přihlásit na facebooku či
e-mailu: pakosteborice@seznam.cz.
Masopust z roku 2017
Za organizátory bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se
na masopustním průvodu podíleli. Jak maskám, tak těm, kteří nás
pohostili. Věříme, že tato tradice MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
S VODĚNÍM MĚDVĚDA ve Stěbořicích bude podporována
i v dalších letech. Doufáme, že se v příštím roce sejdeme ještě ve
větším počtu.
Patrik Poledník, Martin Komárek

Masky byly různorodé a originální

Místní knihovna v Jamnici
Jaro už pomalu přebírá vládu nad zimou a všechno kolem
nás se probouzí. Ráda bych i já probudila své stávající čtenáře a
poděkovala za vaši přízeň a přivítala v Místní knihovně v Jamnici
také čtenáře nové.
Opět vám nabízíme k vypůjčení spoustu stálých zajímavých
titulů, kterých je naše knihovna plná a k tomu si každé tři měsíce
můžete vypůjčit knihy nové.
V loňském roce jsme se v knihovně setkali při mnoha zajímavých akcích a i letos se budu v knihovně těšit na setkání s vámi.
Hned 1. dubna nás čeká každoroční Velikonoční tvoření, při
kterém si děti i jejich
rodiče či prarodiče
mohou vyrobit vlastní
jarní dekorace a mohou si s nimi doma
dovytvořit tu správnou
velikonoční
atmosféru. Při loňském
velikonočním tvoření
se sešlo pár nadšenců,
Tvoření s dětmi v jamnické knihovně

kteří si přišli zpříjemnit odpoledne a vyrobit si nevšední
velikonoční ozdoby.
K příležitosti oslavy Dne dětí bych chtěla uspořádat turnaj
s názvem „Čtenáři, nezlob se!“ Bude to obdoba hry „Člověče,
nezlob se!“, která se bude konat v příjemném prostoru naší
knihovny.
Ani letos nebudou zájemci o esoteriku, přítomnost andělů,
minulé životy a další podobná témata, ochuzeni o besedu s paní
spisovatelkou Věrou Hešíkovou.
Školáci, studenti a rodičové, připomínám, že v knihovně
můžete využít službu celoroční obalování učebnic a knih. Knihy
vám zabalíme do pevné fólie, na míru a kvalitně. Službu mohou využít všichni, kteří chtějí mít své knihy chráněny obalem.
Za obalení vybíráme dobrovolný poplatek dle velikosti formátu
A5 6 Kč, A4 8 Kč a A3 10 Kč.
Veškeré informace a termíny akcí budou zveřejněny na webu
knihovny http://jc.knihovnaholasovice.info/, facebooku Místní
knihovna Jamnice a vývěsce u vchodu do knihovny.
Zuzana Šindelářová
Místní knihovna Jamnice
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MEMORIÁL OTCE JOŽKY 2017
Pomalu, ale jistě se blíží 4. ročník memoriálu otce Jožky.
Termín závodu je již tradičně, jako každý rok, 8. května. V tento
den se také slaví svátek Panny Marie - prostřednice všech milostí,
jejíž sochu máme v areálu našeho kostela ve Stěbořicích. V 10:00
hodin bude mše svatá obětována za o. Jožku. Hlavním celebrantem
bude generální vikář Mons. Martin David.
Měření času bude zajištovat profesionální firma na zpracování
sportovních výsledků Championchip. Každý závodník obdrží
čip, který se připevní ke kotníku, jelikož jsou senzory na koberci,
a po proběhnutí cílem automaticky zaznamenají jeho čas a pořadí.
Kdyby se čipy připevnily na ruku nebo na jakékoliv jiné místo, tak
by závodník nemusel být zaznamenán.
Trasa závodu a kategorie jsou identické jako v předchozích
ročnících memoriálu. Na vítěze opět čekají hodnotné ceny. Start
závodu bude v 15:00 hodin. Registrace závodníků bude od 12:00
do 14:30.
Od 17:30 se rozproudí koncert, kde se můžete těšit na, nám
již známého, písničkáře Pavla Helana a nově i na gospelovou
zpěvačku Dominiku Gurbaľovou z Košic. Doprovázet je bude
fenomenální saxofonista Michal Žáček. Sborové části jejich písní
zazpívá schola Stěbořice pod vedením Anežky Štukavcové.
Michal Žáček je samouk na sopran saxofon a také flétnista.
Brzy po ukončení školy se stal jedním z nejžádanějších saxofonistů
ostravského regionu, kde působil se svou kapelou Gizd Q a spolu
s Borisem Urbánkem v seskupení TUTU. Pravidelně spolupracuje se slovenským jazzovým bardem Petrem Lipou nebo
s legendárním Richardem Müllerem. Pět let byl stálým členem
bandu Jany Kirschner a často spoluúčinkuje jako host různých
hudebních formací. Svou virtuozitou se jako fenomenální
saxofonista a hráč na dechové nástroje prosadil nejen v rodné

Memoriál otce Jožky 2016
České republice a na Slovensku, ale i v USA, Mexiku, Německu
nebo ve Francii. Je vyhledávaným studiovým a koncertním
hudebníkem, členem Ostravského rozhlasového orchestru,
od roku 2010 firemní hráč Yamahy. Vstupné na koncert je dobrovolné.
Na běžecký závod se můžete přihlašovat na této adrese:
http://championchip.cz/RegSystem/akce/MOJ2017.
Srdečně zveme všechny občany na závod, kterým uctíme
památku o. Jožky Motyky a poté na následující koncert zmíněných
interpretů!
K závěru bych ještě rád poprosil ty, kdo se nebudou memoriálu účastnit jako běžci, aby se v případě zájmu přihlásili jako
pořadatelé (schůze pro pomocníky bude 20. dubna ve čtvrtek po
mši svaté na faře), či případně fandili běžcům na tratích!
Mgr. Martin Řehulka
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MÁTE DOMA PŘEDŠKOLÁKA?
aneb POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
•

Zákonný zástupce dítěte je povinen omlouvat každou
nepřítomnost dítěte v MŠ – způsob omlouvání je blíže určen
ve školním řádu MŠ.
Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání
1. Individuální vzdělávání dítěte (bez pravidelné denní docházky
dítěte do MŠ).
2. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně
základní školy speciální.
3. Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve
které ministerstvo povolilo plnění PŠD.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní
povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím
přestupku podle §182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Individuální vzdělávání dítěte
• ZZ dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro
dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně
vzděláváno a oznámit to ředitelce MŠ nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku.
• V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního
předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení
o ind. vzdělávání doručeno ředitelce MŠ s uvedením období
a důvodů.
• Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte,
které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě
vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří
úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další
postup při vzdělávání.
• Pokud se ZZ nedostaví s dítětem k ověření (termíny jsou
uvedeny ve školním řádu MŠ) a to ani v náhradním termínu,
ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte a dítě musí
ihned nastoupit ke vzdělávání do MŠ.
• Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě
opětovně individuálně vzdělávat.
• Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí ZZ
dítěte.
Mgr. Miroslava Stonišová
ředitelka MŠ Stěbořice

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí
s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění
povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění
Předškolní vzdělávání je povinné pro 5leté děti od začátku
následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky
(PŠD). Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském
obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová mateřská
škola“).
Na koho se povinné předškolní vzdělávání vztahuje?
• Státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.
• Občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají
déle než 90 dnů.
• Jiné cizince pobývající na území ČR déle než 90 dnů.
• Účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinnosti zákonných zástupců
• Zákonný zástupce dítěte (dále jen ZZ) je povinen přihlásit
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce,
ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
(pokud dítě ještě nedochází do MŠ).
• Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem
ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu.
Pokud ZZ dítěte zvolí jinou MŠ, než odpovídá jeho školskému
obvodu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
• Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní
docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu nejméně 4 hodiny
denně – od 8–12 hodin, mimo dny školních prázdnin.
• Dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i ve dnech školních
prázdnin a po celou dobu provozu.

A ZASE TEN ZLATÝ ÁMOS
Nemusíte být pamětníky, abyste si vzpomněli, že v roce 2006
se paní učitelka Lucie Šupíková
zúčastnila na popud našich žáků
celorepublikové soutěže Zlatý Ámos
a probojovala se až do finálové
šestky „nejoblíbenějších“ kantorů
naší republiky. Uplynulo 11 let a
historie se opakuje. Opět se našli
aktivní a kreativní žáci naší školy,
Mgr. Michal Zajíček
opět se objevil nadšený, uctívaný,
obdivovaný a skvělý kantor. Tyto ingredience dohromady daly
vzniknout nové naději, že učitel naší školy bude opět bojovat a
bodovat v anketě o nejoblíbenějšího kantora Česka. Pan učitel
Michal Zajíček byl letos žáky 7. třídy přihlášen do Ámose a nás
ani nepřekvapilo, že si svým vystoupením získal srdce poroty a
ta jej poslala do krajského a semifinálového kola, a následně i do
finále. To se uskuteční v pátek 24. 3. 2017 v Praze. Mimo jiné se
zde šest letošních finalistů setká s panem prezidentem Milošem
Zemanem a paní ministryní školství Kateřinou Valachovou.
Držme tedy panu učiteli Zajíčkovi palce, ačkoliv již nyní je pro
nás naším Zlatým Ámosem.
Mgr. Iveta Glacová
ředitelka ZŠ Stěbořice

PÝCHA NAŠÍ ŠKOLY
Přelom pololetí je obdobím vědomostních olympiád.
Ze školních kol vzešlí vítězové následně reprezentují školu
v okresních kolech v Opavě. Letos nám naši žáci opravdu neudělali
ostudu. Skvělé čtvrté místo v okrese v Olympiádě z českého
jazyka obsadil David Ručil z deváté třídy. Ještě lepší umístnění
získala Eliška Podešvová, žákyně 8. třídy, která v konkurenci žáků
nejen osmých, ale i devátých tříd dokázala obstát na výbornou
v gramatickém testu i konverzaci a svými znalostmi si zajistila
úžasné třetí místo v anglické olympiádě. Tato skvělá umístnění
našich žáků jsou zajisté důkazem nejen kvality jich samých, ale
i kvality naší školy.
Mgr. Tomáš Halátek
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TJ Sokol Stěbořice
Badmintonisté uspořádali Vánoční turnaj dne 30. 12.
v Litultovické hale a vyhlášení výsledků proběhlo v restauraci
Panská ve Stěbořicích. Turnaj vyhráli hosté z Opavy, ženy Lenka
Weiglhoferová s Pavlou Juchelkovou a muže vyhráli Jiří Juchelka
s Radimem Křeskem.

Už zase jaro klepe na dveře. Po dlouhé zimní přestávce
sportovci opět nabírají formu a brzy začnou mistrovské soutěže.
Koncem března 25. 3. od 15 hod. přivítáme na našem hřišti
prvního soupeře a to Pustou Polom „B“. Věříme, že kluci po
intenzivní přípravě vykročí tou správnou nohou, a ještě zdramatizují jarní část soutěžního ročníku 2016–2017. Po podzimu
naši muži skončili na 4. místě okresního přeboru se ziskem 26
bodů a skóre 43:25 brankám. V přípravných utkáních jsme zatím
3x zvítězili a jednou prohráli. Ve dnech 16. - 19. února proběhlo
soustředění v Žimrovicích stejně jako v loňském roce. Je to ideální místo, kde je vše pohromadě - ubytování, tělocvična a umělá
tráva. K regeneraci posloužila sauna a bazén. Také na stmelování
kolektivu bylo pamatováno.
Žáci se zúčastnili turnaje ve Štítině. Mezi čtyřmi účastníky
slavili vítezství. V novinovém článku bylo napsáno: „Fotbalisté
ze Stěbořic, kteří byli ze všech mužstev nejmenší, ukázali, že
fotbal nespočívá pouze ve fyzické vyspělosti, ale hlavně chutí
hrát, bojovat a nezapomínat na to, že jde o kolektivní hru.“ Žáci
1+7 zahajují jarní zápasy až 22. dubna utkáním v Brumovicích.
Mini žáci také začínají až 20. dubna ve Slavkově. Pod vedením
trenérů Jardy Kramného, Aleše Šimona a Karla Sochora pilně
trénují v tělocvičně ZŠ Stěbořice.
Tenisté na své výroční schůzi v „pivovaru“ zhodnotili celoroční
činnost a na závěr si zahráli kuželky. Jeden ze stěžejních úkolů je
získat do oddílu více mládeže a obnovit tréninky žáků.

Jakub Solnický ve finále mistrovství ČR 2017
Také Vánoční turnaj ve stolním tenise proběhl mezi vánočními
svátky v KD ve Stěbořicích. Hrálo celkem 30 hráčů ve čtyřech
kategoriích. Mužskou dvouhru vyhrál Marek Barteska a tím
obhájil loňské vítězství. Kategorii žen opanovala hráčka z Opavy
Andrea Štychová, starší žáky Jonáš Pavlíček ze Zlatnik a mladší
žáky Tomáš Franzal z Opavy.
Poslední únorový pátek proběhla Valná hromada TJ Sokola
Stěbořice s průměrnou účastí. Z hostů přijel jako loni tajemník
RS ČUS z Opavy p. Ladislav Kreisel, starosta Stěbořic p. Roman
Falhar a náš dlouholetý příznivec p. Miroslav Klásek.
Ještě bych chtěl zmínit dalšího vynikajícího sportovce. Na
mistrovství České republiky (5. března 2017) ve squashi došlo
k velkému překvapení. Do nedělního finále se probojoval
stěbořický sportovec - Jakub Solnický. Squashista Jakub Solnický
sice ve finálovém utkání prohrál. Prohrát však s 18násobným
mistrem republiky Janem Koukalem není vůbec žádná ostuda.
Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokol Stěbořice

Oba finalisté z letošního mistrovství ČR

MÍSTNÍ DENNÍ TÁBOR VE STĚBOŘICÍCH
Zveme děti ve věku od 6 do 12 let na místní denní tábor. Pro
děti je připraven program vždy od 7:00 do 15:30 v kulturním domě
a také na různých místech Stěbořic a sousedních obcí. Strava je
zajištěna ve školní kuchyni. Dopoledne a odpoledne děti dostávají
svačinu, v poledne jdeme na oběd do školní jídelny. Děti se mohou
těšit na nejrůznější hry, tvoření, výlet, nové kamarády a také

celotáborové téma. Minulým rokem nás provázela postava
mořeplavce Kryštofa Kolumba a děti se staly jeho velkými
pomocníky při objevování „nové země“. Necháme se překvapit,
jaká dobrodružství čekají na letošní účastníky. Programem se
budeme snažit dětem co nejvíce ukázat Stěbořice a jejich okolí,
místa známá i méně známá. Přihláška je k dispozici na obecním
úřadě. Fotky minulých ročníků jsou ke shlédnutí na webových
stránkách rajce.net MDT Stěbořice.
Anežka Štukavcová
spoluorganizátorka MDT

Spokojení účastníci MDT 2016
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NA SLOVÍČKO…
Dnes bych Vám ráda představila mladého, sympatického
muže, pana Mgr. Michala Zajíčka, učitele na Základní škole ve
Stěbořicích. Čím je výjimečný, jakým způsobem zviditelnil
jak základní školu, na které působí, tak celou obec Stěbořice?
Pan Zajíček učí na II. stupni základního vzdělávání informatiku, zeměpis, tělesnou výchovu, dějepis a výchovu k občanství.
Každý den dojíždí za svými žáky 11 km z Branky u Opavy. Ale
toto všechno není důvodem, proč se o něm v současné době píše.
Tím důvodem je to, že za velice krátkou dobu si dokázal získat
sympatie svých žáků natolik, že se jej rozhodli přihlásit originálním způsobem do celonárodní soutěže o nejoblíbenějšího učitele
základních a středních škol „Zlatý Ámos“. Velkým úspěchem bylo
již vítězství v regionálním kole a postup do semifinále. Skvělé
vystoupení pana Zajíčka a jeho žáků v tomto semifinále mu však
zajistilo účast ve finále této soutěže!

Dovolíte nám nahlédnout také do Vašeho soukromí? Naše
čtenáře by určitě zajímalo, zda jste dosud svobodný nebo již
zadaný a jaká překrásná náhoda Vás přivedla právě k nám do
Stěbořic?
Svobodný, ale už patnáct let zadaný. Ano, byla to opravdu
překrásná náhoda, protože do Stěbořic jsem se dostal díky krátkodobému studiu matematiky. Na základě toho jsem totiž dostal od
paní ředitelky příležitost učit informatiku.
Vybral jste si v dnešní době nelehké povolání pedagoga a
učitele. Co Vás na tomto povolání nejvíce těší a jak vidíte sám
sebe za několik let?
Nejvíce mě těší zájem žáků o nápady a akce, které se snažím
vymýšlet a realizovat. To je těžká otázka, ale doufám, že se toho
moc nezmění. Už jenom nominace do Zlatého Ámose je pro mě
obrovskou motivací a závazkem do další práce. Samozřejmě bude
záležet na dalších okolnostech – žáci, rodiče, škola. Teď je to vše
v naprostém pořádku a věřím, že si to všichni společně užíváme.
Za to bych jim všem chtěl poděkovat.

Dobrý den, pane učiteli, celá základní škola ve Stěbořicích,
a prostřednictvím jejich žáků potažmo i celá obec, žije Vaším
postupem do finále soutěže o nejoblíbenějšího učitele v České
republice nazvané „Zlatý Ámos“. Po internetu a po emailech
k Vám putují hlasy o největšího sympaťáka – učitele. O titul
absolutního vítěze této soutěže pro letošní rok se utkáte v pátek
24. března 2017 v Praze s pěti dalšími skvělými učiteli a učitelkami.
Ale to se již rozhlížíme z vrcholu ledovce. Začněme tedy pěkně od
začátku. Čí to byl vlastně nápad nominovat Vás do soutěže „Zlatý
Ámos“ a co všechno předcházelo s napětím očekávanému finále?
Pokud mám správné informace, tak s nápadem přišli žáci
sedmé třídy, ve které jsem třídním učitelem. Až do teď bylo
víceméně všechno v režii žáků, kteří nejdříve sesbírali ve škole sto
podpisů, napsali moji charakteristiku, v básničce sepsali největší
společný zážitek a odeslali přihlášku. Poté následovalo regionální
kolo, ve kterém mě v rámci úžasné divadelní scénky představili.
Následovalo semifinále v Praze, na které mě vybavili třemi věcmi
a ty jsem před šestnácti člennou porotou prezentoval. Z toho
vyplývá, že hlavní zásluhu na tomto úspěchu mají žáci a za to jim
chci poděkovat.

Dana Grosserová

Podomní prodej
Určitě jste se s podomními prodejci už setkali. Nenahlášeně
Vás navštíví cizí osoba, která se Vám snaží prodat úžasné hrnce,
kosmetiku, cokoli. Případně po Vás chce ukázat vyúčtování plynu
nebo elektriky, neboť Vám může nabídnout mnohem „lepší“
podmínky a Vy „ušetříte“. Takový člověk bývá slušně oblečen,
snaží se působit mile a je neodbytný. Málokdy ale máte
z jeho návštěvy radost. Buď zjistíte, že jste koupili „šunt“,
případně uzavřeli nevýhodnou smlouvu, anebo jste byli přímo
okradeni. Tito vykukové se zaměřují především na starší lidi,
protože se spoléhají na to, že u nich snáze uspějí. Ale dokáží
oblafnout skoro kohokoli. Obvodní oddělení Policie ČR ve
Velkých Heralticích proto doporučilo starostům „svých“ obcí,
abychom varovali občany před kontaktem s těmito lidmi. Pokud
u Vás doma zazvoní někdo cizí, se kterým nejste domluveni na
schůzce, slušně jej odmítněte a nevpouštějte jej k sobě domů.
A dejte vědět na obecní úřad (pevná linka 553 661 017), případně
na služebnu do Velkých Heraltic (tel. 974 737 751). Některé obce
mají i vyhlášku, kde takovouto formu prodeje na svém katastru
zakazují.
Pozor! Tyto osoby své fígle stále vylepšují. V poslední době
nabízejí např. kontrolu komínů, kontrolu kotle atd.

My všichni Vám budeme držet palce. Vždyť už jen samotná
účast ve finále je obrovským úspěchem. Kolik učitelů bylo do
soutěže přihlášeno? A kdo konkrétně Vás ve finále soutěže v Praze
bude osobně doprovázet a podporovat? Jak se na vyvrcholení celé
soutěže připravujete?
Letos bylo do ankety žáky nominováno celkem 55 učitelů, což
je podle ředitele ankety PaedDr. Ladislava Hrzala rekordní počet.
Osobně mě bude doprovázet přítelkyně a náš devítiměsíční syn.
V pátek na finále mě samozřejmě přijedou podpořit žáci mé třídy.
Já osobně se připravuji hlavně psychicky. Tohle všechno je pro
mě nové a neznámé. Hlavní přípravy jsou samozřejmě s žáky.
Snažíme se společně vymyslet a připravit finálová vystoupení.
Podle všeho jste si jako velmi mladý učitel rychle získal
sympatie a obdiv svých žáků. Řekněte nám, jak dlouho ve
Stěbořicích učíte, zda je to Vaše první nebo již několikáté působiště
a kde jste studoval?
Ve Stěbořicích učím šestým rokem a je to moje první působiště.
Studoval jsem tělesnou výchovu a výchovu k občanství na Ostravské
univerzitě. Aprobaci jsem si rozšířil ještě studiem zeměpisu.

ilustrační foto
6

Aktuality z činnosti obce
Vítání občánků narozených
v roce 2016
V neděli 5. března se v obřadní síni kulturního domu ve
Stěbořicích sešli rodiče, prarodiče a známí nově narozených
občánků Stěbořic, Jamince, Nového Dvora a Březové z roku 2016.
Celkem bylo pozváno 18 dětí, ale ne všem to vyšlo. Protože tak
velký počet osob by se do obřadní síně jen s obtížemi vměstnal,
proběhlo Vítání na dvakrát (ve 13.30 a v 15.00). Děti mezi
občany Stěbořic uvedl starosta a paní radní Dana Grosserová,
obřadem prováděla paní matrikářka Renáta Bittnerová.

Vítání občánků 2017 - první skupina
Kulturní vložku zprostředkovali básničkami a písničkami sourozenci Adam a Anežka Bergerovi a Adéla a Šimon Gracovi. Vše
zdokumentoval místní fotograf Martin Frýdl. Děti obdržely od
obce finanční příspěvek, dřevěné dětské puzzle a pamětní list.
Každá maminka dostala jako poděkování kytičku. Po zpracování
dostanou rodiče i CD s fotkami a památeční fotku. Jsme rádi,
že dětí bylo takové množství a už nyní se těšíme na nové občánky,
kteří se narodí či již narodili v roce 2017. Zatím to vypadá, že jich
bude také požehnaně. Znovu ale připomínáme, abyste nám dali
vědět o svém narozeném děťátku.

Vítání občánků 2017 - druhá skupina

Změna v placení vodného

Kontejnery na velkokapacitní
odpad

Zavádění registračních pokladen, tzv. EET se nás dotkne také
při platbě vodného. Jelikož by musel provozovatel vodovodu
firma Jiří Lenart promítnout náklady na pořízení pokladny,
programu apod. do ceny vodného, bylo Svazkem obcí pro
provoz skupinového vodovodu Litultovice odsouhlaseno, že cena
se měnit nebude a platby bude možno provádět jen bezhotovostní
cestou. Tzn. převodem na účet nebo platbou složenky. Toto platí
již od vyúčtování na jaře 2017. Už nepůjde platit v hotovosti (ani
na obcích, ani na úpravně vody).

Přibližně v první polovině dubna budou opět přistaveny
kontejnery na velkokapacitní odpad. Tj. na odpad, který se
nevejde nebo nepatří do popelnice (např. starý nábytek, koberce,
keramika apod.). Je možné odevzdat i menší množství stavební
sutě. Ta nesmí obsahovat nebezpečný odpad – eternitovou krytinu,
asfaltovou izolaci apod.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad, autobaterie,
elektroodpad, plasty, papír, sklo, bioodpad, pneumatiky!
Elektroodpad je možno odevzdat v obecním dvoře, větve na
hromadu za obecní stodolou, plasty, papír, sklo do kontejnerů
k tomu určených.
Kontejnery budou opět umístěny v pátek odpoledne
a v sobotu dopoledne na obecním dvoře ve Stěbořicích a u
hasičáren v Jamnici, Novém Dvoře a na Březové a bude u nich
dohledem pověřený pracovník.

Kam s trávou, větvemi apod.
Začíná se hlásit jaro a hodně z nás dělá úklid na zahradách.
Proto připomínám, trávu a listí můžete buďto uložit do svého
kompostéru (pokud jste si ještě na obci nevyzvedli, můžete tak
učinit v pracovní době – nejprve se zastavte na OÚ ohledně
podepsání smlouvy o výpůjčce a pak Vám jej vydají naši
pracovníci v obecní stodole) anebo do velkého kontejneru
u obecní stodoly. Jen upozorňuji – PATŘÍ SEM POUZE TRÁVA
A LISTÍ. Pokud v něm budeme nacházet různé květináče,
odpadky nebo větve, přestaneme kontejner přistavovat!
Pokud máte větve nebo i celé stromy, pak je může uložit na
hromadu na louku pod obecní stodolou. Na louku je PŘÍSNĚ
ZAKÁZANO vozit cokoliv jiného! Neskladujte nám zde stavební
odpad, trávu ani jiné věci.
Pokud máte k uložení stavební suť (bez nebezpečných
materiálů - eternitu, azbestu, lepenky apod.), kontaktujte starostu
ohledně domluvy, kam s ní. Upozorňuji, že se to týká menšího
množství suti (ne např. půlky kontejneru apod.).

ilustrační foto
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Aktuality z činnosti obce
Rybaření na přehradě v Novém Dvoře

Půlroční se dá zakoupit vždy jen pro polovinu kalendářního
roku (leden - červen nebo červenec - prosinec). Zájemci
o povolenky se musí vypravit na obecní úřad ve Stěbořicích
(doporučuji si nejdříve zavolat, ale přítomni jsme skoro vždy
do 16-17 hod.). K hlídání dodržování rybářského řádu jsou
radou obce určeni vybraní porybní. Ale máme ještě jednu prosbu
na rybáře – kromě těch, obsažených v rybářském řádu – všímejte
si svého okolí a pokud by se někdo rozhodl nedodržovat tento
řád (pytlačení, nepořádek u vody apod.), nahlaste to porybnému
nebo na OÚ. Žalovat se sice nemá, ale pokud bychom při revizi
rybářských lístků a skutečného stavu ryb zjistili závažné nesrovnalosti, mohli bychom z ekonomických důvodů tento překrásný revír
uzavřít. A to by byla velká škoda. Tak Petrův zdar!

V září 2014 byla zjištěna závada na požeráku přehrady
v Novém Dvoře. Jelikož nešla opravit jinak, musela se veškerá
voda vypustit. I díky velkému suchu v roce 2015 došlo k napuštění
přehrady až koncem roku. A jelikož nebylo možno smysluplně a
ekonomicky odstranit z napouštěné přehrady rostliny, které v ní
během pomalého napouštění zůstaly a které by trhaly rybářům
vlasce, nenabízeli jsme v roce 2016 rybářské povolenky.
Soustředili jsme se na zajištění ryb, údržbu břehových porostů
apod. Ale nyní už nastal den D pro všechny tiché blázny a od
března letošního roku si mohou pořídit rybářskou povolenku na
tento soukromý revír. Dle potřeby jsou k dispozici jednodenní (200
Kč), desetidenní (800 Kč), půlroční (2.000 Kč) a roční (2.500 Kč).

Nebezpečný odpad

Obec se zajímá o nákup
nemovitostí

V úterý 25. dubna od 15 do 17 hodin se bude vybírat od občanů
nebezpečný odpad. Sběrné místo bude tradičně na parkovišti před
obecním úřadem. Pokud byste tento den nemohli, můžete svůj
nebezpečný odpad odevzdat do obecního dvora, kde si jej od vás
převezmou obecní pracovníci. Nebezpečný odpad jsou: znečištěné
obaly (od barev, olejů apod.), absorpční činidla, čistící tkaniny
(znečištěné olejem apod.), olověné akumulátory, rozpouštědla
(ředidla, odmašťovací prostředky), kyseliny, zásady, pesticidy
(postřiky), olej, barvy, léčiva, baterie (monočlánky). Tekuté
odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách.

Pokud se chystáte prodat svou nemovitost (pole, zahradu, dům
apod.), obraťte se prosím na obecní úřad. Obec se často dostává
do situace, kdy potřebujeme nějaký pozemek, ale vlastník jej
nechce jen tak prodat. Spíše je nakloněný jeho výměně. Obec má
sice nemovitostí dost, ale v drtivé většině se jedná o polní cesty,
které nelze pro tyto účely (výměnu) použít. Proto bychom rádi
odkoupili polní pozemky, neboť to napomůže rozvoji obce. A
když si uvědomím, za kolik někteří prodali své pozemky jiným
lidem a kolik by jim byla schopna zaplatit podle oficiálního
odhadu obec... Proto prosím nabídněte své pozemky obci, protože
na tom nakonec můžeme vydělat všichni.

Obecní slavnost
Některým ještě neuschl šos z loňského Novodvorského
vodníka a již je tady čas na plánování další obecní akce…
Jak se již stalo naší obecní tradici ve střídání Novodvorského
vodníka a Obecní slavnosti, můžete se tedy letos, po akčním
Vodníkovi, těšit na Obecní slavnost, která se uskuteční 12. 8. 2017
v zámeckém parku. Budeme se opět snažit připravit Vám
bohatý odpolední program jak pro dospělé, tak pro děti v krásném
prostředí, v té době již nově zrekonstruovaného zámeckého parku.
Večer jsme připravili program pro opravdové „rockové
pařmeny“, od 22:00h proběhne koncert kapely Kabát revival.
Těšíme se v létě na viděnou.

Symboly nebezpečnosti

Vykrádání aut
Prozatím se sice v našich obcích nic takového nestalo, ale
neměla by tím být ukolébána naše ostražitost. V okolí se už
vyskytly případy, kdy byla vykradena auta. Pravděpodobně
se jedná o pachatele, kteří sem dělají nájezdy odjinud a pokud
nejsou chyceni přímo při činu, tak skoro beze stopy zmizí. Policie
proto doporučuje, abychom nenechávali nic cenného v autě, jako
např. kabelku, peněženku, notebook apod. Nejsme sice na takové
nebezpečí zvyklí, ale proč dávat zlodějům příležitost? Policisté
z Velkých Heraltic připomínají, že auto není trezor.

Momentka z obecní slavnosti 2015
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Aktuality z činnosti obce
Co nás čeká
Zeď u zámeckého parku - do konce května musí být hotovo.
Firma bude pokračovat v dozdívání a úpravách nejbližšího okolí.
Zámecký park - na jaře proběhnou terénní úpravy. Prořez
stromů a odstranění přestárlých nebo nevhodných keřů jsme již
udělali vlastními silami dle schváleného projektu. Po terénních
úpravách se dodělají cesty, posezení a výsadba.
ČOV a kanalizace – proběhlo výběrové řízení ohledně výběru
zhotovitele projektové dokumentace. Na ní se už pracuje. Také
jsme požádali kraj, který nám přispěje částkou 500 tis. Kč na
dokumentaci.
Rekonstrukce chodníků na Malé straně ve Stěbořicích
a parkoviště u kostela – byli jsme úspěšní s žádosti o dotaci u
Moravskoslezského kraje a na tuto akci obdržíme 300 tis. Kč.
Nyní se upřesňuje projekt parkoviště, bude se čekat na stavební
povolení a vybere se zhotovitel. Hotovo by mohlo být do karmaše.
Stejně tak i neopravené chodníky.
Rozhledna - už je hotova projektová dokumentace, která nyní
koluje po úřadech ohledně stavebního povolení atd. Zároveň se
pracuje na dotační žádosti. Hotovo by mohlo být do konce roku,
případně z jara 2018.
Tělocvična – projektanti připravují podklady pro stavební
úřad, aby povolení bylo do podzimu hotovo. Samotná stavba
započne podle získaných prostředků z dalších zdrojů (nejen
obecních).

Vizualizace projektu nové rozhledny
Cesta na Zlatníky – ve fázi příprav pro oslovení zhotovitelů
projektové dokumentace
Nákup nového dopravního auta pro zásahovou jednotku
hasičů v Jamnici – proběhne výběrové řízení na dodavatele
vybaveného automobilu.
Další – jsou i další projekty (oprava hřbitovní kaple,
rekonstrukce společenských místností ve staré škole v Novém
Dvoře, oprava střechy hasičárny na Březové, oprava kaple
na Březové apod.), které zde příliš nezmiňuji, protože buďto
jsou teprve ve fázi příprav, případně se u některých čeká na
podporu z dotačních titulů.

Badmintonový oddíl

a Pěvecký sbor Stěbořice
vás zve na

Vítání jara s Kačenkou
Beneﬁční nedělní odpoledne

Kdy: neděle 26. 3. 2017 v 15:00 hod.
Kde: KD Stěbořice
Účinkují:
Pěvecký sbor Modrásci ZŠ Stěbořice
Opavský chlapecký sbor ZŠ Vrchní a CZŠ Sv. Ludmily
Kačenka Juchelková

Country skupina AZYL
Pěvecký sbor Stěbořice

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován rodičům Kačenky na cvičení
tzv. KLIM-THERAPY, které pojišťovny nehradí, ale Juchelkovým velice usnadňuje pohyb
a manipulaci s Kačenkou. Příběh Kačenky si můžete přečíst na webových stránkách:
http://badmintonsteborice.webnode.cz/aktuality/
Přijďte si poslechnout hudbu, která spojuje, a u kávičky příjemně strávit nedělní odpoledne.
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VÝBĚR Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
7. února 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků
zapsaných na LV č. 178 v k.ú. Jamnice – parc.č. KN 296/18,
KN 296/20, KN 296/23, KN 401/2, GP 622/8, GP 469/1 a KN
324/2 (mimo lesní pozemky, budou řešeny zvlášť) mezi obcí
Stěbořice a spoluvlastníky.
2. Záměr prodeje pozemku parc.č. KN 540/8 v k.ú. Jamnice
podle předloženého geometrického plánu č. 141-67/2016
(vzniklé z původní parc.č. GP 468/10 v k.ú. Jamnice).
3. Finanční příspěvek z rozpočtu obce Stěbořice na rok 2017 pro
farnost Stěbořice ve výši 80.000,- Kč.
4. Finanční příspěvek z rozpočtu obce Stěbořice na rok 2017 pro
TJ SOKOL Stěbořice ve výši 100.000,- Kč.
5. Odložení rozhodnutí o investování obce do dluhopisových
fondů KB o půl roku.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Seznámení s plánovaným zapojením obce do dotačních titulů
v roce 2017.
2. Seznámení s přípravou opravy parkoviště před kostelem
a s prvním návrhem nového parkoviště.
3. Seznámení se zavedením služby HANDY asistent –
individuální přeprava osob - hlavně pro seniory v rámci projektu MAS Opavsko, který se bude rozbíhat v nejbližší době.
4. Žádost p. Kláska o pozvání zástupce ÚZSVM na další
zasedání OZ k osvětlení postupu převodu majetku ze státu
na obce.
5. Informaci členky školské rady p. Mgr. Peikerové o návrhu
vedení ZŠ o zákazu používání mobilů v prostorách školy
během vyučování, zastupitelstvo doporučuje zavézt tento
zákaz.
Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Starostovi pozvat zástupce ÚZSVM na další zasedání OZ
obce Stěbořice dne 28.3.2017.

Výběr z jednání rady obce Stěbořice
10. ledna 2017
Rada obce schválila:
1. Podání žádosti na kompletní výměnu světel veřejného
osvětlení v dotačním titulu, ve kterém jsme žádali i v roce
2016.
2. Příkazní smlouvu mezi obcí Stěbořice a firmou Construction
Energy Tech s.r.o. na poradenství a vedení projektu „Kanalizace a ČOV Stěbořice“. Úplata za tyto práce nepřesáhne
částku 363.000 Kč bez DPH (439.230 Kč s DPH).
3. Rozdělení pozemku p. č. 99/1 v kú Stěbořice (nově vzniklý
pozemek je parkoviště u OÚ).
4. Rozdělení pozemku p. č. 419/2 v kú Stěbořice (nově vzniklý
pozemek je parkoviště u ZŠ).
5. Odměnu ředitelce ZŠ v navržené výši.
6. Dary pro nové občánky - pamětní list, fotka, kytka a finanční
dar ve výši 1.000 Kč.
7. Pronájem bytu správce zámeckého areálu.
8. Nákup stolů do „staré školy“ v Novém Dvoře.
9. Finanční příspěvek pro Orel jednota Stěbořice ve výši 49.000
Kč.
10. Oslovit projektanta, aby předložil nabídku na zpracování
projektové dokumentace na opravu střechy na hasičské
zbrojnici na Březové.

12. prosince 2016
Rada obce vzala na vědomí:
1. Práce na dopravní studii obcí začnou v březnu.
2. Dotaz, zda je v rozpočtovém plánu na rok 2017 i výroba
laviček do kaple v Jamnici. Vzhledem k tomu, že je již na
rok 2017 naplánováno více jiných investičních akcí, o této
investici se rozhodne až na podzim podle aktuálního stavu.
Rada obce schválila:
1. Nabídku na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
odstavné plochy před kostelem ve Stěbořicích od projektanta
Zbyňka Nováka za cenu 29.210 Kč.
2. Připojit se k výzvě Sdružení obcí Hlučínska (SOH), aby
navýšení prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti
(z důvodu navýšení platů řidičům) zafinancoval v plné výši
kraj a nepřenášel toto navýšení na obce.
3. Schválení odměny ředitelce MŠ.
19. prosince 2016
Rada obce schválila:
1. Výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace rozhledny na Šibenici Ing. arch. Lumír Moučka za
cenu 348.500 Kč s DPH (další nabídky byly od Remopartners
za 520.300 Kč s DPH a Maura s.r.o. za 477.950 Kč s DPH).

Rada obce vzala na vědomí:
1. Zavedení služby HANDY asistent – individuální přeprava
osob – dopravu především pro seniory, jde o projekt MAS
Opavsko, který by se měl v nejbližší době rozběhnout.
2. Žádost o finanční podporu Římskokatolické farnosti Stěbořice
ve výši 80.000 Kč na stavební akce. Rada doporučuje zastupitelstvu žádost schválit.

29. prosince 2016
Rada obce schválila:
1. Rozpočtovou úpravu č. 8.
2. Ocenění pozemků – Katastrální úřad zapsal na list vlastnictví
obce níže uvedené pozemky, které je nutno ocenit. Ceny byly
navrženy podle ocenění pozemků v rámci pozemkových
úprav z listopadu 2015. V k. ú. Stěbořice: KN 1147 – trvalý
travní porost (6578 m2) a KN 1246/1 – ostatní plocha, zeleň
(1550 m2). V k. ú. Nový Dvůr: KN 335/2 – ostatní komunikace (89 m2) a KN 574 – ostatní komunikace (3286 m2).

Pokračování na straně 11
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Aktuality z činnosti obce
24. ledna 2017
Rada obce schválila:
1. Nabídku firmy JK Grant na zpracování a podání žádosti
o dotaci, administraci veřejné zakázky v případě získání
dotace, administrace projektu vč. ukončení projektu na
opravu kaple na hřbitově.
2. Nabídku firmy JK Grant na zpracování a podání žádosti
o dotaci, administraci veřejné zakázky v případě získání
dotace, administrace projektu vč. ukončení projektu na rekonstrukci odstavné plochy před kostelem ve Stěbořicích.
3. Nabídku projektanta Fuchse ohledně rekonstrukce
mostu u pivovaru (hlavní prohlídka mostu, statický výpočet
zatížitelnosti mostu) za cenu 25.410 Kč s DPH.
4. Nákup konvektomatu do školní jídelny od firmy CHLAZENÍ
servis s.r.o. za cenu 488.406 Kč s DPH.
5. Vyvěšení Tibetské vlajky.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Rekonstrukce baru v KD ve Stěbořicích je dokončena.
2. Informaci, že hranatá verze tělocvičny je o cca 500 000 Kč
dražší než půlkruhová. Přesto se rada přiklání k hranaté
variantě z důvodu lepšího využití celého prostoru.
3. Nabídku zástupců Komerční banky na investice do dluhopisového fondu KB. Rozhodnutí ponechává na zastupitelstvu
obce.
4. Havarijní stav konvektomatu ve školní jídelně.

8.

Hospodářský výsledek MŠ Stěbořice za rok 2016 ve výši
6.167,13 Kč a souhlasí s převodem celé částky do rezervního
fondu.
9. Výměnu 3 ks dveří a 3 ks oken v hospůdce Ofsajd.
10. Nákup čelního nakladače na traktor od firmy Agroservis
Hlučín za cenu 153.670 Kč. Dále byla předložena nabídka
firmy Agrotrans Otice za cenu 177.870 Kč.
11. Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Stěbořice a Mikroregionem
Opavsko severozápad v rámci projektu „Informační systém
pro propagaci turistického ruchu“.
12. Smlouvy o zániku stávajících (nevymezených) věcných
břemen a současně smlouvy o vzniku služebnosti inženýrské
sítě (vymezené dle GP) na pozemcích p. č. 429, p. č. 464,
p. č. 427 v k. ú. Jezdkovice přes které vede vodovodní řád
v majetku obce a to podle nového GP č. 163-31/2012, kterým
je služebnost nově vymezena.
13. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě č. 1/2014.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Informaci o naplněnosti hřbitova ve Stěbořicích (volná pouze
4 hřbitovní místa).
Rada obce ukládá starostovi:
1. Oslovit odborníka, který navrhne jak opravit netěsnost poblíž
výpustní roury a v přepadu hráze přehrady v Novém Dvoře.
2. Oslovit architekta ohledně rozšíření místního hřbitova.

28. února 2017
Rada obce vzala na vědomí:
1. Kontrolu plnění úkolů z minulých rad:
a) hřbitovní kaple – stavební povolení vyřízeno, podána
žádost o dotaci
b) projektová dokumentace Rozhledny u „Šibenice“ – dokumentace byla podána na stavební úřad
c) rekonstrukce odstavné plochy před kostelem Narození
Panny Marie ve Stěbořicích – byla podána žádost o dotaci
d) parkoviště u ZŠ – zpracován geometrický plán, letos bude
vypracována projektová dokumentace.
Rada obce schválila:
1. Nabídku firmy Pracný na výměnu svítidel veřejného osvětlení
ve Stěbořicích.
2. Zhotovitelem projektové dokumentace na stavbu kanalizace
a ČOV ve Stěbořicích včetně místních částí firmu AGPOL
s.r.o. za cenu 1.975.930 Kč s DPH. Další nabídky podali firma
Provod – inženýrská společnost s.r.o. s cenou 2.274.800 Kč
s DPH a firma Projekty Vodam s.r.o. s cenou 2.347.400 Kč
s DPH.
3. Zhotovitelem projektové dokumentace celého projektu výstavby tělocvičny Ing. Stanislava Rippela s cenou
114.500 Kč s DPH. Další nabídku předložil Ing. Kamil
Kořistka s cenou 174.000 Kč.
4. Zhotovitelem projektové dokumentace - dílčí části haly
Ing. Libora Langra s cenou 354.530 Kč. Další nabídku
předložila firma Benpro s.r.o. s cenou 414.400 Kč.
5. Nový rybářský řád a ceník pro chytání ryb v Novém Dvoře
v roce 2017.
6. Finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč pro klub seniorů
v Jamnici a promíjí jim nájem za KD Jamnice u příležitosti
setkání důchodců.
7. Finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro klub seniorů ve
Stěbořicích.

Parkování na chodnících
Občas slyším stesky na to, v jakém stavu máme chodníky ve
Stěbořicích. Intenzivně jednáme s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových ohledně převodu pozemků do vlastnictví
obce. Pokud vše půjde dobře, mohli bychom část obdržet už
v letošním roce. Ale za špatný stav chodníků si můžeme i my sami.
Kolikrát se mi stane, že jdu po Stěbořicích a najednou na chodníku
stojí zaparkované auto nebo traktor. A v tu chvíli musím na cestu.
Nejen, že tato vozidla ničí dlažbu, ale především brání chodcům
v chůzi po chodníku. Myslete na to, že když zablokujete chodník
svým autem, tak děti nebo maminky s kočárky musí vstoupit do
vozovky a zde se jim může něco stát. Kromě toho není stání na
chodnících dovoleno. Policie ČR mě už upozornila, že se na to
bude soustředit a takto zaparkované řidiče pokutovat. Platí to i pro
parkování ve vjezdech, které jsou součástí chodníku. Pokud Vás
napadlo, kde tedy mají auta stát, pak je zde několik řešení. Určitě
ve dvoře svého domu, případně na vyhrazených plochách, nebo
na cestě, pokud vedle zůstane min. 6 metrů průjezdné plochy. Dle
sdělení Polici ČR nevadí stání přes plnou čáru (krajnici), která
pouze ohraničuje jízdní pruh.
Vždyť znám několik případů, kdy se přijel pochlubit příbuzný
za rodinou novým nákladním autem a po jeho odjezdu zůstal
zvlněný a poničený chodník. Případně návoz materiálu k jednomu
domu udělal úplně to samé, najel na chodník a po něm zůstalo
vlnobití.
Myslete proto prosím nejen na stav našich chodníků, ale
především na bezpečnost ostatních a parkujte nejen Vy, ale i Vaše
návštěvy mimo chodník! Předem děkuji.
Roman Falhar
starosta obce
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Parkoviště před kostelem a Obecním Úřadem
Toto pomyslné srdce Stěbořic, mentální střed obce
(geografický bude jinde), má ještě velké rezervy co se vzhledu
týče. Farnost začala už před časem s rekonstrukcí kostela a jeho
okolí, obec loni opravila fasádu úřadu, přidala dětské hřiště a
aktuálně dokončuje parkovou zeď a samotný park, ale chodníky
a komunikace jsou pořád nepěkné. Proto jsme oslovili dopravního
projektanta a domluvili se s ním na přípravě podkladů pro odbor
dopravy a také pro krajské dotace. Jelikož se jedná o místní
komunikaci, neexistuje dotační titul na opravu přilehlých

pohled
z opěrné zdi
Vizualizace
opraveného
parkoviště

chodníků. Ty musí zaplatit obec. S povrchem komunikace se ještě
nic dělat nebude, až teprve po položení kanalizace. Nyní by se
jednalo o vyhozené peníze. A jakpak bude parkoviště vypadat? Na
tomto prostoru se mnoho nového vymyslet nedá, jen materiál.
Projektant navrhl i s ohledem na navazující dlažbu kolem kostela
použít žulové kostky různé barevnosti. Dále zde bude prodloužen
chodník směrem nahoru k zámku pro bezpečnější překonání
prostoru a vytvořeno místo pro přecházení. Zůstane zde zachováno
7 parkovacích míst včetně povinného místa pro invalidu. Celý
prostor tak dostane řád a pěkný vzhled. Samotná realizace by měla
proběhnout v létě, aby na karmaš bylo hotovo.
Roman Falhar

Návrh rekonstrukce parkoviště u obecního úřadu

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

8. 4.
Velikonoční dílničky, hasičská zbrojnice Nový Dvůr
11. 4.
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ, ZŠ Stěbořice
14. 4.	Křížová cesta s dramatizaci, kostel Narození Panny Marie
27. 4.	Školička pro maláčky - adaptační program, 15 - 16 hodin,
MŠ Stěbořice (dále pak každý čtvrtek až do 8. 6.)
30. 4.
Pálení čarodějnic, 18 hodin, horní hřiště Jamnice
30. 4.
Pálení čarodějnic, areál SDH Březová
30. 4.
Pálení čarodějnic, Nový Dvůr
5. 5.	Táborový oheň a lampionový průvod k osvobození obce,
areál SDH Březová
8. 5.
Memoriál otce Jožky - běh okolím Stěbořic, Stěbořice
9. 5.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, 10 - 16 hodin,
MŠ Stěbořice
14. 5.
Den Matek, KD Stěbořice
21. 5.
Den Matek, hasičská zbrojnice Nový Dvůr
21. 5.
První svaté přijímání, 10 hodin,
kostel Narození Panny Marie
24. 5.
Maminkám a tatínkům - jarní vystoupení ZŠ,
	KD Stěbořice
27. 5.
Dětský den, farní areál a dětské hřiště Stěbořice
Květen Jaro v Arboretu, Arboretum Nový Dvůr
Květen	Soutěže mládežnických družstev ve fotbalu,
hřiště TJ Sokol Stěbořice
9. 6.	Slezská muzejní noc, Arboretum Nový Dvůr
Červen Dětský den, Nový Dvůr

Recyklujte s hasiči z Březové

sběr vysloužilých elektrospotřebičů
SDH Březová vyhlašuje opět bezplatný sběr vysloužilých
elektrozařízení, elektrospotřebičů.
Nabízíme všem občanům Stěbořic, Jamnice, Nového
Dvora a Březové, bezplatnou likvidaci nefunkčních, vysloužilých,
zastaralých elektrospotřebičů, které vám doma překáží, nebo leží
na půdě, ve stodole, či ve sklepě. Naložíme a zlikvidujeme tyto
spotřebiče, které přichystáte před vaše vrata.
Sběr zařízení proběhne v sobotu 25. března v následujících
časech:
Nový Dvůr a Březová od 8 do 9 hodin
Jamnice od 9 do 10 hodin
-	Stěbořice od 9 do 11 hodin
V tuto dobu již mějte vše k odevzdání nachystáno před domem.
Více informací se dozvíte v místním rozhlase nebo na
plakátech.
Důležité – všechny spotřebiče a zařízení musí být kompletní,
nerozebrané, či jinak poškozené, jinak nebudou odebrány!
Petr Wirkotsch
SDH Březová

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová
čtvrtletník, 1/2017
Vydal Obecní úřad Stěbořice
Uzávěrka příštího čísla 10. 6. 2017
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby
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