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Milí spoluobčané,

ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou tady. Jako již tradičně
proběhla během školního roku spousta zajímavých akcí, které
potěšily nejen děti a jejich rodiče, ale určitě i Vás, ostatní občany
obce. Vždyť emotivní vystoupení těch nejmenších ke Dni matek
má určitě spousta z Vás ještě v živé paměti. Také aktivity ve
spolupráci se Základní školou ve Stěbořicích byly pro děti
zajímavé a přínosné.
Ale z čeho jsme měli největší radost my? Z toho, že svou
práci děláme rádi a dobře, což pozitivně ohodnotila i Česká školní
inspekce, která u nás letos v dubnu provedla kontrolní činnost.
Kladně zhodnotila nejen klima celé MŠ, ale také spolupráci se
školní jídelnou a kreativitu a nápaditost výchovně – vzdělávací
práce. Celé znění inspekční zprávy si můžete přečíst na webových
stránkách mateřské školy www.ms-steborice.cz v záložce
aktuality.
Přejeme Vám klidnou dovolenou plnou sluníčka a odpočinku
s načerpáním nových sil.
kolektiv MŠ Stěbořice

Jarní vystoupení 2017

Více než tři sta diváků shlédlo ve středu 24. května v KD ve
Stěbořicích vystoupení žáků naší základní školy. Komponovaný
pořad věnovaný maminkám a tatínkům se podle dlouhotrvajících potlesků určitě vydařil. Jednotlivá vystoupení udivovala
přítomné svou profesionalitou a pestrostí. Na začátku potěšily
diváky svým milým tanečním vystoupením děti ze školní družiny.
Jednotlivé choreografie s dětmi nastudovala paní vychovatelka
Ivana Petlachová. Hned posléze zahráli mladí herci pohádku
O zakleté princezně, kterou režíroval pan učitel Tomáš Halátek.
Závěr první půlky patřil vyhlášení „Stěbořického Oskara“, jehož
po zásluze získal Martin Bláha. Letos dobrý pocit z představení
umocnilo získání ocenění pro nejlepší dětský amatérský soubor
v okrese Opava. Během přestávky si návštěvníci mohli prohlédnout zajímavou výstavu prací žáků školního keramického kroužku,
připravenou paní vychovatelkou Kateřinou Cihlářovou.
Druhou polovinu programu zahajovalo hudební vystoupení
dvaatřiceti malých flétnistů pod taktovkou paní učitelky Jany
Holušové. Krásný zpěv, krásnou hudbu, to vše nabídl pěvecký
soubor Modrásci vedený sbormistryní paní učitelkou Lenkou

Den dětí ve škole 2017
Szturcovou. Závěr patřil příležitostnému učitelskému souboru
Kajetán, který rozesmál sál svým novátorským zpracováním
Starých pověstí českých.
Mgr. Tomáš Halátek
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Stěbořická školní družina

Školní družina při Základní škole Stěbořice poskytuje
volnočasové aktivity pro 105 dětí 1. stupně. Odpolední činnost
probíhá ve čtyřech hernách, které jsou krásně vybaveny novým
nábytkem. Každá má své specifikum. Velká je vybavena také
kuchyňkou a obchůdkem, kde si děti s oblibou hrají. Malá zase
poskytuje útulné a milé zázemí. Sportovní je vybavena žíněnkami,
fotbalovými brankami a pingpongovým stolem pro uvolnění
neutuchající energie dětí. Ta poslední slouží především ke
klidnějším aktivitám starších dětí.
Ve všech hernách máme pro děti velký výběr stolních her,
stavebnic, výtvarných materiálů, a také jejich nejoblíbenějšího
Lega.
Školní družina poskytuje dětem zapojení do různorodých
kroužků. Taneční pod vedením Ivany Petlachové v letošním
školním roce nacvičil dvě nádherná představení, kterými se
děti prezentovaly na zimním a jarním vystoupení naší školy a
s velikým úspěchem na charitativní akci Ponožkový den v Opavě.
Sportovní vyžití mají děti v pohybových hrách, pod velením Věry
Lázničkové, kde k pestrým aktivitám využívají tělocvičnu a hřiště
školy. Jóga, vedená Katkou Cihlářovou, je zaměřena především na
protažení těla a uvolnění všech smyslů.
Téměř polovina dětí školní družiny navštěvuje kroužek keramiky, kterým je provází Katka Cihlářová. Malí i velcí vytvářejí
krásné výrobky, relaxují a baví se. Keramiku děti pravidelně
vystavují na vánočních dílnách v naší škole a jarním vystoupení
v kulturním domě. Každý školní rok se účastní soutěže malých
keramiků na ZŠ B. Němcové, odkud si vždy dovezou výborná

umístění. Velmi oblíbený kroužek tvoření, kde se děti učí doslova
„tvořit“ rozličnými technikami a z různorodých materiálů, vede a
inspiruje Ivana Petlachová.
V rámci školní družiny pořádáme pravidelná setkání
s mateřskou školkou ve Stěbořicích, při uměleckém dopoledni
v keramické dílně a sportovním dopoledni v tělocvičně školy.
Děti si svými výtvarnými pracemi zdobí herny a chodby školní
družiny. Mají proto stále pestré, veselé a měnící se prostředí, kde
tráví svůj volný čas mezi školním vyučováním a návratem domů.
Školní družina je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem.
Také se snažíme realizovat vlastní projekt „Zdravá družina“.
Sladkosti nahrazujeme dětem ovocem a zeleninou. V rámci Dne
dětí jsme měli velký ovocný raut. Dík patří mnohým rodičům,
kteří nám sezonní ovoce poskytují zdarma.
Ke svým činnostem děti využívají také školní zahradu a hřiště,
tělocvičnu, školní kuchyň, knihovnu a jednou týdně počítačovou
učebnu.
Naším cílem je poskytování pestrého a aktivně stráveného
volného času vašim dětem.
V podtitulu názvu máme „veselá školní družinka“ a tou také
chceme pro děti být.
Katka Cihlářová

Vítání jara s Kačenkou

V neděli 26. března badmintonisté B.O.S.S. a PS Stěbořice
uspořádali 1. ročník benefiční akce s názvem „Vítání jara
s Kačenkou“. Za organizátory a všechny účinkující velice
děkujeme všem, kdo přispěli Kačence na KLIM-TERAPHY a
svou účastí vytvořili nádhernou atmosféru první jarní neděle…
Fotografie z této akce můžete shlédnout na adrese:
http://mirink.rajce.idnes.cz/2017_03_26_Benefice_Kacenka
Děkujeme!
Mirka a Jirka Šmalcovi

inzerce

ZÍSKEJTE DOTACI AŽ 100% NA NOVÝ
KOTEL A 50% NA ZATEPLENÍ A
VÝMĚNU OKEN
Vážení spoluobčané,
obec Stěbořice pro Vás se svými partnery připravuje v průběhu
srpna besedu na téma „Jak získat dotaci pro Váš rodinný dům“.
Na této besedě se dozvíte:
- jaké jsou podmínky pro získání dotace
- kdy je potřeba dotaci vyřídit, aby na Vás zbyly peníze
- jaký je postup pro úspěšné vyřízení dotace a kdo Vám s tím může
pomoci
- jak lze rekonstrukci profinancovat, než přijde dotace na Váš účet
- možnost zprostředkování podání žádosti o Vaší dotaci na úřadě
Termín bude upřesněn dle skutečného zájmu o besedu,
proto svůj projevený zájem prosím potvrďte na jeden z uvedených
kontaktů: dotacedodomu@email.cz , 777 994 318
(v případě malého zájmu může být beseda zrušena)
Daniel Kuzník

ZELENÁ PRO DŮM.cz s.r.o.
777 994 318
dotacedodomu@email.cz
www.zelenaprodum.cz
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Pomáháme Pokojnému přístavu

Pomáhat potřebným se na naší škole stalo věcí samozřejmou,
a proto jsme i my deváťáci chtěli v této tradici pokračovat.
Letos jsme pomáhali Pokojnému přístavu - mobilnímu hospici
opavské Charity. Připravili jsme vaflový a muffinový den. Upekli
a prodali jsme tři sta vaflí a čtyři sta muffinů našim spolužákům.
Zorganizovali jsme charitativní exhibiční zápas - učitelé proti
dívčímu fotbalovému týmu, který se uskutečnil koncem června.
Stálo nás to sice hodně úsilí, ale dělali jsme to pro dobrou věc. Je
skvělé vědět, že děti z naší školy umějí pomáhat. Díky štědrosti
našich mladších spolužáků a zaměstnanců školy bylo vybráno
15 600 korun. Moc děkujeme!
Žáci 9. třídy ZŠ Stěbořice
Pohoda před školou 2017

Mladí hasiči v SDH Jamnice

Knihovna v Jamnici

Pomalu vrcholí hasičská sezóna v žákovských soutěžích, blíží
se také finále v Lize Mladeckého okrsku. Tohoto seriálu pátečních
soutěží v hasičském útoku se již mnoho let tradičně účastní také
družstvo mladších a starších žáků z SDH Jamnice.
Zatímco družstvo mladších žáků, kteří i v počtu pouhých šesti
obsazují průběžné jedenácté místo (máme tři šestileté předškoláky
v tomto týmu), starší žáci si již před finálovým kolem zajistili
bodovým náskokem celkové první místo. Získali zlatý pohár,
putovní pohár a také si zajistili účast v Poháru starosty OSH, který
se konal 24. 6. 2017 v Hlučíně.
Na soutěži, která se konala v Litultovicích dne 9. 6., starší
žáci obsadili krásné 2. místo s časem 24:39. Šimon Škubník,
který ten den běžel pravý proud i u starších žáků, získal ocenění
za nejrychlejší sestřik s časem 23:16.
Na této soutěži kromě požárního útoku probíhala také soutěž
v naší velice oblíbené disciplíně, kterou je uzlování. V mladších
žácích jsme obsadili 1. místo – Šimon Škubník, 2. místo – Adam
Foltis, dále ve starších žácích 1. místo – Tomáš Frenzel a 2. místo
– Petra Premusová.
Miroslava Hájková a Jan Hájka
vedoucí mládeže SDH Jamnice

Předešlé měsíce byly v Místní knihovně Jamnice nabité
akcemi. Byly to příjemné dny, kdy jsme se sešli i mimo výpůjční
dobu a strávili spolu veselé, naučné i posilující chvíle, jak fyzicky,
tak duševně.
Měsíc březen byl měsíc čtenáře, a tak jsme v knihovně vybrali
a ocenili dva čtenáře. Byly to dvě ženy, které si v loňském roce
půjčily nejvíce knih. Za dospělé vyhrála Miroslava Hájková a za
dětské čtenáře to byla Michaela Vymětalová. Obě čtenářky dostaly
poukázku do knihkupectví.
Na apríla 1. 4. si děti přišly do knihovny vyrobit vlastní
velikonočně-jarní dekorace, se kterými si doma mohly vytvořit
velikonoční výzdobu.
V knihovně se už třetím rokem scházejí naši důchodci, a pokud
se nesejdou tam, tak spolu podnikají výlety do okolí.
Pokud není knihovna obsazena důchodci, scházíme se tam my,
maminky s dětmi. V zimě k tomu ale nebyly dobré technické podmínky, tak jsme čekaly. až bude tepleji a teď jsme se začaly scházet
venku, pokaždé u někoho doma. A je to moc fajn. Maminky, které
by měly zájem se k nám přidat, informujte se o dalším setkání ve
výpůjční době knihovny a můžete přijít mezi nás.
Dlouho jsme hledali lektorku jógy a konečně jsme ji našli.
Od května zahájila lekce jógy paní Jana Blahutová v Kulturním
domě v Jamnici, kde se scházíme každé úterý od 18 hodin.
Lekce trvá cca 80 minut. Pokud budete mít zájem přijít si zacvičit,
můžete, zatím jsou volná místa.
Letos nás opět navštívila a předala něco ze svých znalostí
a zkušeností spisovatelka paní Věra Hešíková. I tentokrát byla
hojná účast, za kterou jsme obě s paní spisovatelkou byly rády.
Jak vidíte, v knihovně se pořád něco děje a to je moc fajn,
protože knihovna se tak stala nejen místem, kde si můžete přijít
vypůjčit knihy svých oblíbených autorů, ale také je to místo
setkání a příjemných zážitků.
Na závěr připomínám výpůjční dobu Místní knihovny
Jamnice, která je v úterý každý sudý týden od 16 do 18 hodin.
Ráda přivítám nové čtenáře. Pro každého se najde ta pravá kniha.
Zuzana Šindelářová
knihovnice Místní knihovny Jamnice
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Hasiči z Jamnice opět na Hasičských slavnostech v Litoměřicích

V pátek a sobotu (9.-10. 6. 2017) proběhl již sedmý ročník
Hasičských slavností v Litoměřicích – celorepublikového setkání
hasičů s výstavou historické techniky, které se konají jedenkrát za
3 roky. Jedná se o jedinečné setkání hasičů z celé České republiky
i ze zahraničí. V podstatě jde o hasičský svátek, kde se setkává
mnoho hasičských sborů, jež si navzájem předávají zkušenosti,
navazují přátelství a představují svou techniku.
Náš sbor se těchto slavností účastnil již pošesté. Ve středu
v podvečer jsme naložili všechny naše historické stroje a poté
nečekaně do půl jedenácté řešili nefungující zásuvku pro připojení
přívěsného vozíku. Závadu se ale podařilo odstranit a my tak
ve čtvrtek ráno vyrazili směr Litoměřice. Na místo jsme dorazili po čtvrté hodině. Po registraci nás čekalo složení stříkaček
a veškerého vybavení a uskladnění do střežené haly. Poté jsme se
byli ubytovat a šli na večeři. Mnozí z nás byli z cesty unaveni a
už se těšili do postele. Přece jenom je to do Litoměřic necelých

a dekorování praporů. Letos se zúčastnilo nástupu 121 praporů.
Po dekoraci se vydal do pohybu slavnostní průvod na výstaviště.
My jsme se tohoto průvodu zúčastnili tentokrát s dvoukolovou
stříkačkou, zvanou hydrofor. Po obědě se pak opět otevřely brány
výstaviště pro návštěvníky. Letos jich bylo opravdu hodně. Jak
jsme se pak dozvěděli, letos navštívilo výstaviště za oba dva dny
necelých 27.000 návštěvníků. Mezi nejvýznamnější návštěvníky
výstaviště patřil kardinál Dominik Duka a starosta Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter, který náš sbor
dobře zná a vždy nás přijde pozdravit. I my jsme si výstaviště
postupně obešli a kochali se velkým počtem historické i moderní
hasičské techniky. Letošní ročník vystavovalo svou techniku 250
sborů a k vidění bylo přes 300 kusů techniky. Slovo jsme prohodili také s jedinými našimi krajany, s hasiči ze záchranného útvaru
z Hlučína, kteří přivezli moderní těžkou techniku. V podvečer
pak proběhly ukázky zásahů na Labi zakončené hasičkou hudební
fontánou a ohňostrojem. Po oba dva dny bylo krásné slunečné
počasí a příjemných 25 °C, což bylo pro nás (oblečených
v dobových uniformách) ještě přijatelné. V neděli ráno jsme
naložili techniku, sbalili věci a po zakončující schůzi jsme vyrazili
zpět domů. Velké poděkování patří firmě SANTA-TRANS, s.r.o.
a firmě PRESTAR, s.r.o., které nám zapůjčili bezplatně vozidla,
Janu Zbytovskému z Jamnice, který zapůjčil zdarma přívěsný
vozík a v neposlední řadě obci STĚBOŘICE za finanční podporu.
Bez jejich podpory by účast na této velkolepé reprezentativní akci
nebyla možná.
Michal Komárek
starosta SDH Jamnice

400 km a 7 hodin cesty. V pátek po snídani jsme vytáhli stříkačky
na naše tradiční výstavní místo, naleštili je a připravili zázemí
(stan, lavičku, ledničku atd.). Bylo půl hodiny před otevřením
výstaviště, kdy jsme usedali na lavičku převlečeni do dobových
uniforem, připraveni na návštěvníky. Pátek patřil především dětem,
kdy výstaviště navštívilo hodně škol a školek. Pátek uplynul jako
voda a my techniku zase tlačili zpět do haly. Sobotní program
začal v 10 hodin na litoměřickém náměstí. Po slavnostním nástupu následovaly proslovy vážených hostů a známých osobností

SDH Březová

Opětovně Vás všechny zdravím z Březové, naší malé vesničky.
Jako ostatní vesničky i my máme mladší družstvo hasičů a ráda
bych Vám napsala, že i přesto, že jsou malí, tak se nám podařilo
vyhrát krásné 5. místo ve Vrbce. Ze 17 družstev, což byl náš zatím
nejlepší úspěch.
Nadále trénujeme a zdokonalujeme se. Bohužel na podzim od
nás odejde další člen – Daniel Dostál. Bude nás málo, tak uvidíme,
co bude dál.
Nedávno jsme pořádali dětský den s tématikou „Pevnost
Boyard“. Akce se účastnily různé věkové kategorie dětí a dokonce
se do her zapojili i rodiče. A to bylo krásné. Za každý úkol
děti dostaly klíč. Za 7 splněných stanovišť a 7 klíčů děti šly za

otcem Fúrou, kde po splnění úkolu a rozluštění hádanky, děti daly
společně dohromady heslo "Dětský den". A odměna? Sypaly se
zlaťáčky. Děti, které je posbíraly, si pak za ně vybraly odměnu
ve formě hraček, psacích potřeb, zápisníků a dalších drobností.
Odměny nám věnovali sponzoři - Opavanet a Elok Opava. Tímto
jim moc děkujeme. Zároveň děkuji za ochotu rodičů na dětském
dni a snahu maminek za nápady a realizaci.
Na podzim budeme pořádat, stejně jako vloni, Drakiádu.
Termín ještě upřesníme, ale už se na vás moc těším.
Užívejte si krásného, doufám i teplého, léta s pořádným
odpočinkem, pěknou dovolenou s kopou zážitků a hlavně vždy
vše s úsměvem.
Kateřina Wirkotschová
SDH Březová
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Na památku otce Jožky běželo ve Stěbořicích téměř 500 závodníků

Letos odstartovalo, na již čtvrtém ročníku Memoriálu otce
Jožky, na 500 závodníků. Akci zorganizovala místní jednota Orel
Stěbořice spolu s farností Stěbořice. Běželo se v kategoriích muži,
ženy a žáci. Délka tratí byla tradičně 4 a 10 km. Mnoho rodin
běželo společně, a tak ti nejmenší trať absolvovali v kočárku nebo
připnuti v nosičce se svou maminkou.
Běh byl připraven v obvyklém termínu 8. 5., kdy si připomínáme
svátek Panny Marie – Prostřednice všech milostí. Tento mariánský
svátek uctíváme vždy se vzpomínkou na otce Jožku Motyku, který
v naší obci působil v letech 2008-2013 .
Právě za něj byla obětována mše svatá. Tuto mši sloužil, dnes
již pomocný biskup Ostravsko-opavské diecéze, Mons. Martin
David. Společně s ním zde byli také o. Klement, opavským děkan
o. Jan Czudek a farář z Dolní Lutyně o. Marián Pospěcha, který
byl spolužákem o. Jožky ze semináře.
Na bohoslužbu dorazila také rodina o. Jožky z Mostů u Jablunkova. Po mši svaté jsme se všichni shromáždili u kapličky se
sochou Panny Marie, Prostřednice všech milostí v areálu farní
zahrady, abychom se zde pomodlili litanie loretánské. Další
program již patřil přípravám na závody a koncerty, které tradičně
následují po vyhlášení vítězů.
Výstřelem ze startovní pistole zahájil pomocný biskup Mons.
Martin David v 15.00 závod, který si nenechalo ujít celkem 483
běžců všech věkových kategorií. Nejlepší výsledek na trati na

10 km vybojoval Roman Janeček s časem 39 minut 19 sekund.
Jednalo se zároveň o nový rekord na této trati. V kategorii ženy
byla nejrychlejší Pavlína Grygarová, která 10 kilometrů zdolala
za 46 minut 52 vteřin. Čtyřkilometrovou trasu uběhl jako první
Vít Palzer za 16 minut 14 vteřin. Za ženy zvítězila v rekordu tratě
Nikola Henčlová s časem 21 minut 18 sekund. V kategorii žáci
se na čtyřkilometrové trati nejlépe umístil v rekordu tratě Oliver
Zamazal s časem 17 minut, 6 sekund. Dívkám vedla Viktorie
Petlachová, která dosáhla cíle s časem 20 minut, 26 sekund také
v rekordu tratě.
Dekorování vítězů se ujal pomocný biskup Mons. Martin
David.
Večerní program patřil koncertu. Na pódiu se představila
gospelová zpěvačka Dominika Gurbaľová z Košic. Doprovázel
ji saxofonista Michal Žáček. Sborové části jejich písní zazpívala
schola Stěbořice pod vedením Anežky Štukavcové. Diváky pobavil
svými songy také písničkář Pavel Helan, který u nás koncertoval
také na loňském ročníku Memoriálu otce Jožky. Účinkující
dokonce, i přes chladné počasí, místy roztančili zaplněný areál u
kostela.
Fotografie a výsledky závodu najdete na stránce:
www.orelsteborice.cz.
Martin Řehulka

Výsledky:

10 km – muži
1. Roman Janeček, Caramba! Team		
39:19 REKORD
2. Marek Czeczotka, 1. Běžecký Jablunkov 39:39
3. David Wittek, Sokol Opava – Kingteam 40:13

10 km – ženy
1. Pavlína Grygarová			
2. Jana Dominiková, MK Seitl Ostrava
3. Renáta Jalůvková, Caramba! Team

46:52
53:05
53:17

4 km – muži
1. Vít Palzer, Sokol Opava – Kingteam
2. David Král, Sokol Opava – Kingteam
3. Patrik Slaný, Sokol Opava – Kingteam

4 km – ženy
1. Nikola Henčlová			
2. Markéta Vavrečková			
3. Kateřina Cihlářová, Opava		

21:18 REKORD
21:28
23:08

16:14
16:33
16:36

4 km – žákyně
1. Viktorie Petlachová, Stěbořice		
20:26 REKORD
2. Anna Beňovičová, Sokol Opava		
21:41
3. Anna Kovalčíková, Orientační Běh Opava 22:44

4 km – žáci
1. Oliver Zamazal, Mountaintime Felt Aropec 17:06 REKORD
2. Martin Bláha, Kingteam Opava		
17:47
3. Daniel Juříček, Ostrava			
18:15
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Významná osobnost - Jindřich Janotta, majitel zámku ve Stěbořicích

Jindřich Janotta se narodil 18. dubna 1856 v Opavě, rodičům
Therezii (roz. Heinzové) a Josefu Janottovi, který pocházel
z Kateřinek, ze selského gruntu.
Jindřich vystudoval německé reálné gymnázium v Opavě.
Po maturitě, kterou ukončil s vynikajícím prospěchem, sloužil
Jindřich jeden rok u polního dělostřelectva v Olomouci, kde
dosáhl hodnosti záložního důstojníka. Poté pokračoval ve studiích
na Technické univerzitě ve Vídni - obor strojírenský a získal titul
inženýra. Praktická studia vykonával v cukrovaru v Lipníku nad
Bečvou, a poté podnikl studijní cestu po cukrovarech v monarchii.
S výrobní technologií cukru se seznámil ve známé chemické
laboratoři Ústředního spolku cukrovarnického průmyslu ve Vídni
a tato zkušenost předurčila jeho další životní dráhu. Po skončení
studií v roce 1878 nastoupil J. J. praxi v břeclavském cukrovaru.
Od roku 1880 přešel do služeb Opavské rafinerie cukru, kde přijal
místo ředitele cukrovaru ve Skrochovicích. Tento cukrovar byl
založen v roce 1857 a byl později sloučen s Opavskou rafinerii
cukru (pozn. - při bombardování Opavy v roce 1945 rafinerie
vyhořela, na jejím místě pak působil národní podnik PAPCEL...).
V roce 1881 se J. J. oženil s Marianou Krackhardovou, dcerou
strojírenského továrníka z Brna. Již v roce 1882 se novomanželům
ve skrochovickém cukrovaru, kde tehdy bydleli, narodil syn Ernst
(později byl sekretářem rak. - uherského velvyslanectví v Bernu,
Švýcarsko). Po narození dalšího syna, Jindřicha Josefa r. 1886 se
přestěhovali do Opavy. Jindřich později padl v 1. světové válce,
jeho jméno je uvedeno na pomníku padlých na našem hřbitově.
V novém bydlišti se roku 1892 ještě dočkali narození vytoužené
dcery Margarety. Ve Stěbořicích jí všichni později říkali „Gretla“.
O ní musím ještě napsat pár vět, protože byla všestrannou sportovkyní. Jezdila na koni, byla vynikající krasobruslařkou. Kolem
roku 1922 patřila k předním tenistkám v Československu.

A zpět k Jindřichu Janottovi. Ten byl v Opavské rafinerii cukru
od roku 1907 prezidentem její správní rady. Pod jeho vedením
byla rafinerie přebudována na nejmodernější podnik svého druhu
v celé tehdejší monarchii. Císař František Josef I. udělil Jindřichu
Janottovi za zvláštní zásluhy Řád železné koruny III. třídy. V roce
1894 vstoupil v Opavě do Obchodní a živnostenské komory, od
roku 1905 byl zvolen jejím prezidentem. Zasloužil se o vybudování nové správní budovy pro komoru v r. 1909 - 1910. Tato
budova patří mezi klenoty opavské architektury – dnes Městský
dům kultury Patra Bezruče.
Široký rozhled zejména v ekonomice předurčil, že J. J. působil
v mnoha institucích i mimo jeho hlavní cukrovarnický obor. Mimo
jiné byl správním radou Braneckých železáren.
V době 1. světové války působil jako přední národohospodář
válečné ekonomiky i jako organizátor humanitárních akcí, zejména v péči o invalidní vojáky a jejich rodiny. Za svou angažovanost
byl císařem Karlem I. dne 14.února 1918 jmenován a povýšen
do dědičného šlechtického stavu. Paradoxní na tom však je, že
po vzniku Československé republiky byly u nás šlechtické tituly
zrušeny zákonem č. 61 z 10.prosince 1918.
Jindřich Janotta se osvědčil i na poli kulturním, když od roku
1897 byl místopředsedou kuratoria Muzea Františka Josefa pro
umění a řemesla v Opavě (dnešní Slezské zemské muzeum).
Taktéž od roku 1897 byl zvolen poslancem Slezského zemského
sněmu. Byl jmenován doživotně členem panské sněmovny Říšské
rady ve Vídni.
Činorodost a všestrannost J. J. lze dokumentovat i jeho zájmem
o sport a zvláště pak sponzorstvím opavského sportovního klubu
DSV. Angažoval se v řadě spolků, opavský městský střelecký
spolek ho jmenoval čestným členem. Střelba patřila k jeho velkým
koníčkům.
V roce 1904 zakoupil Jindřich Janotta od svého staršího
nevlastního bratra Huga, zámek a panství ve Stěbořicích, které
neustále zveleboval a rozšiřoval.
Tato významná osobnost Slezska prožila velkou část svého
neskutečně plodného života ve Stěbořicích. Zde taky zemřel
12. května 1944. Byl pohřben do rodinné hrobky na Městském
hřbitově v Opavě.
Drahomír Graca
kronikář
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III. ROČNÍK „MEMORIÁL KAMILA KRÁLE“ STĚBOŘICE

Ve Stěbořicích se v sobotu 24. června uskutečnil již
třetí ročník fotbalového turnaje pod názvem III. ROČNÍK
„MEMORIÁL KAMILA KRÁLE“, zesnulého dlouholetého
trenéra a místního funkcionáře. Proti sobě porovnali síly a kvalitu
fotbalového umu naši mini žáci a starší žáci v konkurenci
osmi mužstev. Tyto dvě kategorie hrály souběžně na celé ploše
fotbalového hřiště ve Stěbořicích, které bylo pro tento účel
rozděleno na dvě části a hrálo se formou malé kopané. Naši
nejmenší benjamínci poprvé v historii pořádaní tohoto turnaje

obsadili první místo. Starší žáci skončili třetí, ale bojovali do posledních sil jako lvi! Všem zúčastněným se tento turnaj náramně
líbil, nikdo neodcházel s prázdnou. Každý tým obdržel kromě
diplomu a poháru také fotbalový míč a každý hráč si domů odnesl
medaili.
K úspěšnému průběhu turnaje přispělo příznivé počasí, bohaté
občerstvení za lidové ceny a výborná atmosféra. Závěrem chci
poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří pomohli ať už finančně
nebo přiložili ruku k dílu. Bez těchto lidí by tento turnaj nebylo
možné vůbec uskutečnit, ještě jednou jim tímto děkujeme a za dva
roky se budeme zase těšit u IV. ročníku.
Jarek a Katka Kramní

TJ Sokol Stěbořice

Čas dovolených a prázdnin nastal a také ve
sportovním klaní se uzavřeli fotbalové tabulky. Jaké byly
výsledky? Okresní přebor mužů - roč. 2016/2017 skončil
posledním utkáním v sobotu 17. 6. 2017 s Hněvošicemi. Jak
jsme dopadli? Jako poslední léta, kdy jsme měli dobře rozehraný
„podzim“, ale na „jaře“ přišly dvě porážky s předními týmy
tabulky a bylo po nadějích na postup. Ale nezatracujme naše
fotbalisty, kteří „vyzrávají“ a snad se v budoucnu postupu dočkáme.
Pod vedením předsedy fotbalového oddílu Stani Krusberského,
trenéra Milana Hanslíka a asistenta trenéra Romana Ondračka,
skončili naši muži na 4. místě tabulky okresního přeboru, kdy z 26
utkání 15x zvítězili, 5x remizovali a 6x prohráli. Před posledním
utkáním jsme získali 47 bodů, při skóre 73:43 brankám. Nejlepším
střelcem celého ročníku se stal Roman Kokošek s 21 brankami,
2. místo obsadil Michal Josefus s 11 brankami a na 3. místě je
Kuba Fiedler s 10 góly. Chtěl bych poděkovat všem hráčům,
realizačnímu týmu a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí
na zdárném chodu družstva mužů.
Starší žáci hrají soutěž 1+7 skup. C. Po nepříliš zdařilém
„podzimu“, kdy jsme z 6 utkání 3x vyhráli, ale také 3x prohráli,
jsme si odnesli zisk 9 bodů. „Jaro“ už bylo o něčem jiném.
V 5 utkáních jsme pokořili soupeře a bodovali, jen s vedoucími
Litultovicemi jsme prohráli. Pod vedením trenérů Aleše Šimona
a Karla Sochora starší žáci za 12 utkání 7x zvítězili, 1x remizovali
a 4x prohráli. Získali 22 bodů, při skóre 43:27 brankám. Nejlepším
střelcem „jara“ v této kategorii se stal Dominik Válek s 12 brankami, na 2. - 3. místě byli dva střelci, a to Samuel Krajčír a David
Válek, oba po 5 gólech. Příští sezónu již budou hrát soutěž 1+10.
Velkou radost nám dělají mini žáci, kteří získali bronzovou medaili. Pod vedením trenéra Jardy Kramného udělali za
rok velké pokroky, kdy na „podzim“ všech 7 utkání vyhráli,
a tím získali 21 bodů, při skóre 61:25 brankám. Na „jaře“ pak
přidali 15 bodů, když 5x zvítězili a jen 2x prohráli. Skóre bylo

53:33 brankám. Celkem sezonu zakončili 12 vítězstvími a 2x
nestačili na lepšího soupeře. Celkově vybojovali 36 bodů při
skóre neuvěřitelných 120:58 gólům. V této kategorii se tabulky
nevydávají, ale troufám si tvrdit, že bychom byli na čelním místě.
Nejlépe to na jaře střílelo Honzovi Bartuskovi, který skóroval 25x,
Pavel Volek dal 11 branek a na třetím místě se 6 góly se umístili
Šimon Graca společně s Petrem Kovalčíkem. Gratulujeme
k výborným výkonům našim mladým hráčům.
Tenisté zahájili jarní sezónu úpravou kurtů, instalovali nové
umělé lajny na kutru č. 2, vysypali novou antukou všechny kurty,
a tak je připravili na sezónu. Družstvo mužů už odehrálo 4
utkání se střídavými výsledky. V letošním roce je oslabeno o Jardu
Solnického, který se musel podrobit operaci kolene. Kapitánskou
roli převzal Pavel Masný, který si povolal jednoho spoluhráče
z Opavy – Pavla Bittnera. Dále reprezentují Sokol: Drahoš
Graca, Láďa Chmela, Ing. Vladimír Smolka a samozřejmě Pavel
Masný. Doma vyhráli s Chuchelnou 2:1, ale v dalších třech
utkáních prohráli. Snad se ještě zadaří.
Naše ženy také už mají za sebou 2 utkání. V dramatickém
utkání doma zvítězily 3:0 s týmem Happy Team. V dalším zápase
se už tak nedařilo a bohužel prohrály, ale to ženy napraví v dalších
zápasech. Oddíl reprezentují: Ing. Alena Králová, Barča Haasová,
Majka Solnická, Maruška Bergerová, Šarka Solnická a Katka
Kramná.
Badmintonisté také koncem dubna zavřeli tělocvičnu ZŠ
a přesedlali na kola. Čtveřice Jarek Mička, Láďa Chmela, Jarek
Burda a Ondra Konečný se zúčastnili Memoriálu Rostislava Tesaře
v Hlavnici, kde najezdili až 92 km na Kružberskou přehradu a
okolí.
Do letních dnů, dovolených a prázdnin Vám všem, vážení
spoluobčané, přeji hodně slunečných dnů a pohody.
Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokola Stěbořice
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Aktuality z činnosti obce
Česká pošta – pro lidi?

Změna
dvoře

Nevím, jak často využijete v dnešní době služeb České pošty.
Pokud ano, pak jste určitě uvítali návrat k „normálnějšímu“ režimu.
Tj. rozšíření provozní doby na 15 hodin týdně, navýšení služeb
o peněžní transakce apod. Sice již nemáme pobočku České pošty,
ale tzv. Poštu partner v prostorách obchodu Tempo, ale to nejspíš
málokomu vadilo. Byl jsem rovněž rád, že obec naší velikosti, kde
vždy byla pošta, má opět většinu poštovních služeb. Nyní ovšem
Tempo a Česká pošta zvažují změnu otevíracích hodin. Odpoledne
by bylo otevřeno pouze v pondělí. Ostatní pracovní dny byste si
své „poštovní“ záležitosti ve Stěbořicích museli vyřídit pouze
dopoledne. Když jsme se z obce proti tomu ohradili, argumentovali
pověření zástupci výhodností pro občany a pro jejich zaměstnance.
Kde si vyřídí poštu člověk pracující dopoledne, který odjíždí před
6tou hodinou a vracející se někdy odpoledne? To zástupci České
pošty neřeší. Jsou zodpovědní za poskytování této veřejné služby
občanům, ale chovají se, jako by chtěli stěbořickou pobočku opět
uzavřít.
Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a Česká pošta si opět
nějakým neuváženým krokem nezhorší už tak dost pošramocenou
pověst.

provozu

na

obecním

Chtěli jsme vyjít vstříc občanům, aby mohli většinu odpadu,
který vyprodukují a který nepatří do popelnice, odevzdat zdarma
na jednom místě. Aby nikoho nelákalo pohodit např. lednici někam
do příkopu. Proto jsme umožnili svážet a odevzdávat v areálu
obecního dvora elektroodpad, větve, kovový odpad, nebezpečný
odpad apod. Areál jsme neuzamykali a spoléhali se na slušné chování. Po čase se bohužel ukázalo, že někteří chápou pojem „obecní“
jako „patřící všem“ a do areálu naváželi věci, které sem nepatřily.
Často se mimo otevírací hodiny v areálu pohybovaly osoby,
které zde neměly co dělat a svou účast zde nikomu nenahlásily.
Proto jsme přistoupili k uzamykání areálu, instalovali jsme zde
bezpečnostní zařízení a podřídili jeho provoz určitým pravidlům.
Byla určena správkyně areálu, které se musí každý návštěvník
předem ohlásit v tomu určených hodinách. Chápeme, že např.
pro vývoz větví se ideálně hodí sobota, proto jsme prodloužili
otevírací dobu. Neznamená to, že správkyně bude sedět a čekat
u brány, ale že po předchozí domluvě (tel. 723 343 853) přijde
areál otevřít.
Nová provozní doba je:
• Pondělí		
7:00 - 17:30
• Úterý		
7:00 - 14:30
• Středa		
7:00 - 17:30
• Čtvrtek		
7:00 - 14:30
• Pátek		
7:00 - 14:30
• Sobota		
9:00 - 12:00
Žádáme všechny občany, aby dbali pokynů správkyně a nepohybovali se po areálu bez doprovodu pověřené osoby!

Jdeme s dobou

Hitem dnešní doby je elektromobilita. Už není velkou
vzácností potkat i na našich silnicích elektromobily různých
továrních značek. I nás na jedné výstavě zaujalo elektrovozítko –
tzv. rikša. Vyzkoušeli jsme ji, posoudili její parametry, zkontrolovali
kvalitu, a nakonec jsme ji pořídili. Jako „služební vozidlo“ byla
svěřena paní Martě, protože je určeno především pro úklidové a
lehčí práce. Stála 60 000 Kč a rovnou jsme si zažádali i o dotační
příspěvek ve výši 20 000 Kč, který nám byl posléze přislíben.
A tak již několik týdnů můžete potkávat paní Martu, která v tmavé
helmě brázdí okolí Stěbořic se svou hbitou tříkolkou. Určitě je to
elegantnější a levnější než kvůli úklidu okolo kontejnerů jezdit
traktorem.

Máme novou spolupracovnici

Po 22 letech odchází naše paní účetní Bohuslava Hlaváčová a
na její místo byla výběrovým řízením vybrána paní Marie Solnická
ze Stěbořic. Jelikož účetnictví obce je velmi specifická oblast,
která je pod neustálou kontrolou různých nadřízených orgánů, trvá
zaučení nové účetní podstatně déle než v privátní sféře. Proto ještě
nějaký čas můžete na obci potkat obě účetní.
Paní Hlaváčové děkujeme za její bezchybnou a vzornou práci
a paní Solnické přejeme spokojenost a úspěchy v nové práci.

Návrh rozšíření hřbitova

V roce 2016 se uzavíraly smlouvy na další 10leté období
pronájmu hrobových míst. Ukázalo se, že skoro všichni nájemci
mají zájem o prodloužení nájemní smlouvy a tím pádem se
uvolnilo velmi málo hrobových míst. Jezdkovice se sice chystají
stavět vlastní hřbitov, ale nečekám kvůli tomu brzké uvolnění
hrobů ve Stěbořicích.
Jelikož je situace kritická, začala ji rada obce řešit. Oslovili
jsme pana architekta Štěpána z ateliéru Štěpán, neboť se věnuje
návrhům i po duchovní stránce (mimo jiné navrhl kostel Sv.
Ducha v Ostravě-Zábřehu). Přeci jen rozšíření hřbitova je
nelehký úkol, který by měl v návštěvnících navozovat uklidňující
pocit a být důstojným místem posledního odpočinku pro další
generace. Nechtěli jsme jen rozkreslit zakoupený pozemek na
x hrobových míst, ale vyřešit jej i po estetické stránce. Studie se
právě dokončuje, a jakmile bude hotova, bude k nahlédnutí na
obecním úřadě. Představíme jej i na následujícím zastupitelstvu
22. srpna, na které Vás srdečně zvu.

Pozemek na prodej

Obec Stěbořice nabízí k prodeji pozemek p. č. 420 v k. ú.
Stěbořice. Jedná se o pole, na kterém dlouhá léta hospodařil pan
Janetzký. Výměra pozemku je 748 m2, lze na něm stavět a není
zatížen nějakým omezením. Zájemci se případné další informace
dozvědí na obecním úřadě.
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Aktuality z činnosti obce
Ohradní zeď a zahájení
rekonstrukce parku

Elektroodpad

Rozšířili jsme nabídku pro odevzdání elektroodpadu o úsporné
žárovky. V chodbě obecního úřadu přibyl nový stojanový koš
na odložení úsporných žárovek. Dohodli jsme se se společností
Ekolamp, která tento druh odpadu likviduje, a oni nám na zkoušku
zapůjčili sběrnou nádobu. Pozor ale, sem patří pouze úsporné
žárovky. Klasické žárovky patří do popelnice (komunálního
odpadu). Zářivkové trubice a jiný elektroodpad (lednice, pračky,
elektrické nářadí, kuchyňské přístroje apod.) můžete odevzdat na
obecním dvoře nebo do červeného kontejneru za horní zastávkou
ve Stěbořicích.

Jakmile to počasí na jaře dovolilo, nastoupila k dokončení
rekonstrukce ohradní zdi zámeckého parku realizační firma.
Tentokrát v obměněné sestavě nových pracovníků z Ukrajiny. Měl
jsem obavy, zda vše zvládnou, protože si se zahájením jarních
prací dávali na čas, ale chlapci ukázali, že jejich zájmem je
odpracovat co nejvíce času, které jim dává vízum, aby se mohli
vrátit ke svým rodinám se slušným výdělkem. Jen mi bylo
smutno, když jsem od nich slyšel o těžkostech se získáním
pracovního povolení a porovnával to se záběry z nedávné
doby, kdy osobám z jiných kultur bylo bez zbytečné byrokracie
umožněno přesídlit do EU. Proč se musí těm pracovitým klást
do cesty překážky? A přitom je za nimi vidět kus poctivé práce.
Každopádně firma dodržela daný termín, zeď je dokončena a
pevně věřím, že nám bude sloužit mnoho dalších desetiletí.
Upozorňuji ale všechny, aby nevstupovali na břidlicové desky,
které jsou uchyceny nahoře na zdi. Tyto desky zde neslouží jako
chodník nebo sedátko, ale mají ochranou funkci proti dešti. Jejich
pořízení bylo nákladné.
V parku jsme započali s prvními úpravami dle připraveného
projektu revitalizace tohoto prostoru. Už dříve došlo k prořezání
některých keřů, nyní jsme vytvořili první část nové cesty.
Momentálně propojuje prostranství před kulturním domem
s novým vstupem a je zakončena u borovice na spodním
prostranství, ale bude pokračovat dále až k zámku. Protože se
však bude muset zasáhnout i do svahu uprostřed parku, kde se
bude muset odebrat určité množství hlíny, nechali jsme tyto práce
do období po obecní slavnosti. Nový trávník by se již nechytl a
nechtěli jsme riskovat blátivé podloží při srpnové zábavě.

ÚZSVM – převody pozemků

Doprava a bezpečnost v obci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
je pro spoustu obcí těžkým protivníkem, přestože selský rozum
říká, že stát by měl své obce podporovat. Bohužel ani ve státní
správě nemají úplně jasno, co se může vydat a co se musí prodat.
Z našich obcí tím trpí především Stěbořice. Jamnice, Březová
i Nový Dvůr mají minimum pozemků ve vlastnictví státu. Ve
všech našich katastrech se jedná o cca 83 pozemků o celkové
výměře přes 168 tis. m2. Pozemky v katastru Stěbořic tvoří 75 %.
Týká se to nejen pozemků pod chodníky, místními komunikacemi, ale i polních cest apod. Pokud bychom si museli tyto pozemky kupovat, neúměrně by to zatížilo náš rozpočet a nezbyly by
prostředky např. na podporu našich organizací. I moji předchůdci
žádali ÚZSVM o pozemky, ale zjistil jsem, že musíme tlačit víc.
Absolvoval jsem několik jednání, jak s pracovníky úřadu, tak
s jeho vedením v Opavě i v Ostravě. O naší problematice jsem
mluvil nejen s generální ředitelkou, ale i s bývalým ministrem
financí a jeho zástupci. Dále jsem tuto problematiku nadnesl
i Svazu měst a obcí, protože nejsme jediní s těmito problémy.
Reportáž přijela natáčet i Česká televize. Nyní Svaz intenzivně
jedná s ministerstvem i Úřadem ohledně zpřesnění typu pozemků
určených k výdeji obcím a připravují materiál pro vládu ČR.
Snad se věci pohnou správným směrem a stát se přestane chovat
k obcím macešsky.

Jelikož se doprava v našich obcích stále mění – řekl bych
spíše k horšímu – a některá dopravní řešení jsou dneska již
nevyhovující, oslovila rada obce před časem odbornou firmu pro
zpracování dopravní studie. Ta by nám měla říci, kde např. chybí
nebo přebývají dopravní značky, zda je někde vhodné zpomalit
dopravu a jakým způsobem to udělat, případně vytipovat kritická
místa. Začali jsme na komunikacích ve vlastnictví obce, a proto
se průjezdy vesnicemi řešily jen velmi okrajově, i když i ty by
zasluhovaly pozornost. Ale jelikož se jedná o silnice III. třídy ve
vlastnictví kraje, je zde situace komplikovanější. Studie je hotová
a zájemci se s ní mohou seznámit na obecním úřadě, případně na
nejbližším zastupitelstvu. Předpokládám, že ne vše bude přijato
s jásotem, ale zpracovatelská firma se snažila skloubit konkrétní
situace se státní normou a dopravními předpisy. Protože některé
oblasti jsou problematické, např. Malá strana ve Stěbořicích, kam
auta zajíždějí nepřiměřeně rychle, nebo zajíždění rodičů s dětmi až
k základní škole, kde je slepá ulice a auta se zde otáčí a couvají,
do toho se kolem pohybují ostatní děti, které snadno přehlédnete.
Chceme proto řešit tyto oblasti, abychom se zde cítili bezpečně
nejen jako chodci, ale i jako řidiči, a předešli jsme kolizím.

Roman Falhar
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VÝBĚR Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
28. března 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočet obce Stěbořice na rok 2017 jako schodkový s příjmy
24.220 tis. Kč, výdaji 37.354 tis. Kč a financováním ve výši
13.134 tis. Kč po provedených úpravách návrhu rozpočtu:
a) navýšení v příjmové části o 500.000,- Kč (přijetí dotace
z KÚ MSK na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV)
b) ve výdajové části navýšení položky místní správa
o 500.000,- Kč (nákup nového služebního auta)
c) navýšení položky příspěvek obce na provoz MŠ o
14.000,- Kč (nákup čističe konvektomatu)
Schodek rozpočtu je uhrazen z přebytku finančních prostředků
minulých let.
2. Prodej 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) zájemkyním za
cenu 8.840,- Kč.
3. Navržené změny územního plánu obce Stěbořice k prověření
odpovědným odborem Magistrátu města Opavy.
4. Smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace
ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu kraje na projektovou
dokumentaci stavby kanalizace a ČOV ve Stěbořicích včetně
místních částí.
5. Finanční příspěvek z rozpočtu obce Stěbořice na rok 2017 pro
pana učitele Zajíčka za reprezentaci školy a obce v soutěži
Zlatý Amos a vystavení pamětního listu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Seznámení s přípravou opravy parkoviště před kostelem a
plánovanou schůzkou s občany.
2. Zprávy z kontrolního a finančního výboru.
3. Omluvný dopis paní ředitelky ÚZSVM v Opavě k jejímu
pozvání na zasedání OZ k osvětlení postupu převodu majetku
ze státu na obce.
4. Návrh rozpočtu Svazku obcí pro provoz skupinového
vodovodu na rok 2017.
5. Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí pro provoz
skupinového vodovodu.
6. Závěrečný účet za rok 2016 – Svazek obcí pro provoz
skupinového vodovodu.
7. Revizní zprávu k 28. 2. 2017 Svazku obcí pro provoz
skupinového vodovodu.
Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Člence školské rady p. Mgr. D. Peikerové zjištění možnosti
pořízení pocitové mapy školy.

6. června 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Závěrečný účet obce za rok 2016 se souhlasem s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
2. Účetní závěrku obce za rok 2016.
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ SOKOL
Stěbořice.
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Římskokatolické
farnosti Stěbořice.
5. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k pozemkům p. č. 44/4, ostatní plocha, ostatní komunikace a
p. č. 44/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stěbořice.
6. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k pozemkům p. č. 44/6, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 44/8 ostatní plocha komunikace a p. č. 44/9 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stěbořice.
7. Bezúplatný převod pozemků p. č. 141 v k. ú. Stěbořice a
p. č. 584 k. ú. Nový Dvůr z majetku ÚZSVM na obec
Stěbořice.
8. Přijetí pozemku do majetku obce Stěbořice jako majetkové
vypořádání pozemku v katastrálním území Stěbořice - část
pozemku parc. č. 654/1, nově 654/3 o celkové výměře 182 m2.
9. Přijetí pozemků v katastrálním území Jamnice do majetku
obce Stěbořice – jedná se o pozemky p. č 799/3, 799/4, 799/5,
799/6, 799/7, 799/8 a 799/9 a 797/2 a 797/3.
10. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1545 k. ú. Stěbořice – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 808 m2.
11. Předběžný souhlas s investování výstavby nových kabin
tenisového oddílu, předpokládané náklady jsou do
650.000,- Kč, výstavba je plánovaná v roce 2018, bude
prověřena možnost získání dotace.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Závěrečný účet Mikroregionu Opavsko severozápad za rok
2016.
2. Informaci o proběhlých zasedáních finančního a kontrolního
výborů bez připomínek.
3. Informaci o nové otevírací době pobočky České pošty od 1. 8.
2017 a nesouhlasí s touto úpravou.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
1. Paní Mgr. D. Peikerovou k jednání s ředitelkou ZŠ Stěbořice
ve věci zmapování silných a slabých stránek školy (školního
klimatu).

Areál za zámkem – bývalý
školní statek
Upozorňuji všechny a především rodiče, abyste vy nebo vaše
děti nevstupovali do budov v areálu za zámkem. Jedná se o bývalé
chlévy, ve kterých se nacházejí různé jímky, případně jejich
statika už není z nejpevnějších. I v okolí budov dbejte prosím
na svou bezpečnost. Může se stát, že některý z poklopů „zmizí“
a pak by mohlo dojít k neštěstí. V areálu se můžete procházet a
prohlédnout si tento kout Stěbořic, který mnoho místních nezná,
ale velmi doporučuji, aby zde děti byly pouze v doprovodu
dospělých.
Roman Falhar
starosta obce
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VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY OBCE STĚBOŘICE
21. března 2017
Rada obce schválila:
1. Záměr pronájmu pozemků:
a) pozemek parc. č. 92 v k. ú. Nový Dvůr- zahrada za starou
školou č. p. 23
b) pozemek parc. č. st. 89 (751 m2) v k. ú. Stěbořice (plechová hala za zámkem)
c) pozemek parc. č. 1615 (471m2) v k. ú. Stěbořice.
2. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Stěbořice
za rok 2016 ve výši 37.099,19 Kč a souhlasí s převodem
částky ve výši 30.099,19 Kč do rezervního fondu a částky ve
výši 7.000,- Kč do fondu odměn a účetní závěrku sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
3. Návrh rozpočtu ZŠ Stěbořice na rok 2017.
4. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro klub seniorů
v Novém Dvoře.
5. Finanční příspěvek Matici slezské na nákup diktafonu do
částky 3.000,- Kč.
6. Finanční příspěvek Českému svazu včelařů na pořízení
reprezentativního stánku ve výši 5.000,- Kč.
7. Prominutí nájmu za charitativní akci „Vítání jara s Kačenkou“.
8. Nákup elektrické nákladní tříkolky pro potřeby pracovníků
obce s pořizovací cenou do 60.000,- Kč s DPH, lze získat
dotaci až do výše 20.000,- Kč.
9. Nabídku fa JK Grant na vypracování a podání žádosti o dotaci
na nákup el. tříkolky za cenu 5.000,- Kč.
10. Částečnou obnovu sekací techniky obce s nákladem do
100.000,- Kč.
11. Nabídku architekta Ing. arch. Marka Štěpána na vypracování
studie rozšíření hřbitova.
12. Vystoupení skupiny Kabát revival na obecní slavnosti 2017,
jednáním pověřuje p. Ing. J. Weiszovou.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a doporučuje jej
zastupitelstvu schválit.
2. Připomínky kontrolního výboru. Starosta připraví odpovědi.
3. Žádost o koupi části pozemku GP parc. č. 468/10 v k. ú.
Jamnice za cenu 8.840,- Kč a doporučuje zastupitelstvu
pozemek zájemci prodat.
4. Návrhy změn územního plánu obce a doporučuje je
zastupitelstvu ke schválení.

23. května 2017
Rada obce schválila:
1. Rozměr nové tělocvičny - 36,52 m x18,52 m x výška 7,20 m.
2. Nákup nového kotle do školní jídelny od firmy Chlazení
servis s.r.o. za cenu 112.530,- Kč.
3. Rozpočtovou úpravu č. 1.
4. Pronájem pozemku parc. č. 92 (zahrada za starou školou)
v k. ú. Nový Dvůr zájemci za cenu 2.500,- Kč/rok.
5. Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi obcí Stěbořice
a Českým svazem včelařů, základní organizací Stěbořice.
6. Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi obcí Stěbořice
a Orel jednotou Stěbořice.
7. Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi obcí Stěbořice
a Maticí Slezskou, pobočným spolkem ve Stěbořicích.
8. Finanční spoluúčast obce ve výši 10.000,- Kč na pořádání dne
dětí v sobotu 27. 5. 2017.
9. Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč z rozpočtu
MSK na projekt parkoviště u kostela ve Stěbořicích.
10. Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 225.000,- Kč z rozpočtu
MSK na pořízení dopravního automobilu pro jednotku
požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Stěbořice v
místní části Jamnice.
11. Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu
MSK na projekt Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních
částí Jamnice, Nový Dvůr a Březová.
12. Nabídku fa URBITECH na hlášení místního rozhlasu pomocí
zasílání SMS zpráv, celkové náklady činí 15.000,- Kč za rok.
13. Záměr prodeje pozemku parc. č. 420 v k. ú. Stěbořice.
Rada obce doporučila:
1. Zastupitelstvu obce Stěbořice přijetí darovaných pozemků od
Moravskoslezského kraje.
2. Zastupitelstvu obce Stěbořice prodej části pozemku parc.
č. 545 v k. ú. Stěbořice (polní cesta hned u Jezdkovic) k plánovanému přístupu na nový hřbitov.
15. června 2017
Rada obce schválila:
1. Výsledek výběrového řízení na pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku hasičů
Jamnice. Byli osloveni tři dodavatelé, nabídku předložila
pouze firma Hagemann, a. s. s cenou 908.000 Kč bez DPH.
Na doporučení výběrové komise rada schvaluje tohoto dodavatele a schvaluje také kupní smlouvu s tímto dodavatelem.
2. Výsledek výběrového řízení na nátěr a opravu střechy kulturního domu v Jamnici. Byly předloženy tyto nabídky:
• Jan Zbytovský		
130.669,16 Kč vč. DPH
• Patrik Martinek		
131.720,00 Kč vč. DPH
Rada schvaluje nabídku Jana Zbytovského.
3. Přihlášení se skrze firmu Enterplex do energetické burzy na
dodavatele plynu pro další období.
4. Záměr pronájmu části budovy bez č. p. stojícím na pozemku
parc. č. st.104 v k. ú. Stěbořice (dílny za zámkem).
Rada obce vzala na vědomí:
1. Informaci místostarosty ohledně rizik podomního prodeje a
doporučuje zastupitelstvu obce zákaz podomního prodeje.

10. dubna 2017
Rada obce schválila:
1. Nákup nového auta pro obec ŠKODA YETI (1,4 TSi, 90 kW,
09/2014, 8500 km) za cenu 404.000,- Kč se slevou 5.000,- Kč
od firmy Porsche Olomouc.
27. dubna 2017
Rada obce schválila:
1. Výsledek výběrového řízení na výměnu 3 ks oken a 3 ks dveří
v hospůdce „Ofsajd“, nabídky předložili:
• fa 1. Okno.cz		
s cenou 73.226,- Kč s DPH
• fa Kadula Okna – dveře s cenou 77.385,- Kč s DPH
Rada vybrala a schválila nabídku fa 1. Okno.cz.
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ČOV

Situace kolem plánovaných čističek odpadních vod (ČOV) a
kanalizace se pomalu posouvá kupředu. Na jaře jsme vybrali
firmu, která připraví projektovou dokumentaci, a požádali o dotaci
(na tuto dokumentaci) Moravskoslezský kraj. A byli jsme úspěšní
(500.000 Kč). Projekční firma připravila z dodaných podkladů
návrhy, kudy by kanalizace vedla, a kde by měly být umístěné
ČOVky. Snažila se v maximální možné míře, aby vše bylo
umístěno na obecních nebo státních pozemcích. Bohužel někde
se bude muset kanalizace vést přes soukromé pozemky. Pokud
to vlastníci dovolí. Stejný případ je i u ČOV, kde budeme muset
pozemky vykoupit. Už jsme v jednání s jednotlivými vlastníky. Po
dohodě s projektanty jsme udělali veřejné slyšení v každé obci,
abyste se mohli osobně seznámit s celým projektem, přeptat se na
věci, co vás zajímaly, případně pak individuálně probrat možnosti
svého připojení. Jelikož musí být projekt i v této první fázi co
nejpřesnější, obdrželi jste tiskopisy s ortofotem vaší nemovitosti,
kam jste měli zakreslit své požadavky na vedení přípojky. Tyto
tiskopisy firma zpracuje a použije pro projekt. S obavami jsem jel
na první ze setkání (s obyvateli Březové), protože jsem měl strach,
že účast bude bídná a paní projektantka se setká jen s pár lidmi.

Jaké však bylo překvapení, když se hasičárna na Březové zaplnila
snad všemi zástupci jednotlivých rodin. Podobné to pak bylo
i v Jamnici, Novém Dvoře a i kulturní dům ve Stěbořicích praskal
ve švech. Bylo jen dobře, že jste se těchto schůzek zúčastnili
v tak hojném počtu. Věřím, že i pro vás to bylo přínosné. A jak
teď budou postupovat práce? Co nejdříve musíme zajistit souhlasy všech soukromých vlastníků, přes jejichž pozemky povedeme
kanalizaci, dále musíme odkoupit pozemky pro jednotlivé ČOV.
Firma musí dokončit první stupeň projektové dokumentace a
podat jej na příslušné odbory magistrátu města Opavy, abychom
měli povolení kolem poloviny roky 2018. Pak bude následovat
druhý stupeň projektové dokumentace, stavební povolení a podání
žádosti o dotaci. A podle toho, jak uspějeme, budeme buďto stavět
s dotací nebo s úvěrem. Tato akce totiž není o tom, stavět jen
když vyjde dotace, ale odkanalizování našich obcí je dluh, který
máme vůči životnímu prostředí a k jehož odstranění nás stát a jeho
instituce tlačí a neodpustí nám jej. V některých obcích trval celý
proces 7 let, jinde 3 roky. Věřím, že to zvládneme v podobných
časových horizontech.
Roman Falhar

zákaz napouštění bazénů

Vzhledem k dlouhotrvajícím špatným podmínkám v oblasti
doplňování spodních vod (opakovaný nedostatek sněhu v zimních měsících, loňský suchý rok atd.) platí od 26. června ZÁKAZ
NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ ZAHRAD PITNOU
VODOU Z OBECNÍHO VODOVODU! Vyzývám všechny, aby
toto respektovali. Platí to pro všechny obce sdružené ve Spolku
pro společný vodovod (Hlavnice, Dolní Životice, Mladecko,
Jezdkovice a Litultovice). Situace je vážná a nerespektování
nařízení může způsobit omezení dodávek vody pro všechny.
Děkuji za pochopení.
Roman Falhar
starosta obce
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Badmintonový oddíl TJ SOKOL Stěbořice zve Vás, Vaše děti i rodiče

na 3. ročník turnaje Člověče, nezlob se!

Kdy?
2. 9. 2017
Kde?
Zámecký park Stěbořice
V Kolik? 15:00 hod
Startovné 50,- Kč, občerstvení k dispozici.
Registrace hráčů na tel. č. 606 754 134 - Jiří Šmalec
Zde nezáleží na věku ani fyzické kondici!
Přijďte se pobavit s celou rodinou.

Z obecního diáře

15. 7.
14:00		
Překonej rybník, Jamnice
15. 7.
20:00		Benátská noc, Jamnice
22. 7.			
Hasičská soutěž, Březová
22. 7.			Benátská noc, Březová
22. 7. - 29. 7.		Orelský tábor pro děti, Vendryně
22. 7. nebo 29. 7.		
Pouť ke kapli sv. Anny, farnost Stěbořice
12. 8.			
Zámecká slavnost, Stěbořice
19. - 20. 8.		Indiánské léto, Arboretum Nový Dvůr
21. - 25. 8.		
Místní denní tábor, Stěbořice
22. 8.
18:00		
Zasedání zastupitelstva obce
Srpen			Benátská noc, Nový Dvůr
2. 9.			
Turnaj „Člověče, nezlob se!“, Stěbořice
3. 9.			
Dožínková slavnost, Stěbořice
10. 9. 			
Karmaš ve Stěbořicích, farnost Stěbořice
23. 9.			
Volejbalový turnaj, Stěbořice
23. 9.			
Výlet rodin s dětmi, Stěbořice
Září			
Drakiáda pro děti, Březová

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová
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