PODZIM 2017
Stěbořická 8ička
V sobotu 20. května proběhl v naší obci 1. ročník canicrossového závodu s názvem Stěbořická 8ička. Canicross je běh se psem
v terénu, při kterém má pes postroj, běžec sedák kolem boků a jsou
spojeni pružným vodítkem.
Závod probíhal v Háji a kolem rybníků, trasy měly tvar osmičky
a jejich délky byly přizpůsobeny věku závodníků. Dospělí běželi
5 km lesem, děti do 15 let obíhaly oba rybníky. Mezi závodníky
byli zkušení canicrossaři i nadšenci, kteří si tento druh sportu přišli
poprvé vyzkoušet. K vidění
byly rozličné rasy velkých
i malých psů. Nejmenší závodníci do 8 let běželi s plyšovými
pejsky kolem menšího rybníka za velkého povzbuzování
diváků.
Pro závod bylo zajištěno nejen výborné občerstvení, které
zajistila rodina Weiszova, ale
také vystoupení dogdancingu
a ukázka psí poslušnosti. Na
místě byl i veterinární a zdravotnický dozor. Na trase bylo
několik fotografů a celá akce
byla navíc natáčena pomocí
dronu, takže každý závodník
si může najít video i fotky na
internetových stránkách.

Díky sponzorům byly nejen pro vítěze, ale pro všechny
účastníky připraveny pěkné ceny, diplomy a pro první tři z každé
kategorie i medaile.
Závod měl velmi pozitivní ohlas, i zkušení canicrossaři ocenili
výbornou připravenost a hlavně krásné prostředí. Myslím, že akce
byla i pěknou prezentací naší obce. Počítáme proto s pořádáním
dalšího ročníku. Kdo byl letos pouhým divákem, bude příští rok
vítán jako canicrossový závodník!
(fotky a video najdete na www.vycvikspolecenskychpsu.cz)
Hana Suchánková
pořadatelka

Milé děti, milí rodiče!
Co nás čeká během letošního školního roku? Doslechli jsme se,
že se nás chystá navštívit Noe. Naším úkolem mu bude pomáhat
postavit archu - loď, nalodit zvířata…
Noe bude potřebovat i Vaši pomoc!
Hra začala 22. září páteční mši svatou! Všechny potřebné
informace se dozvíte na některé páteční mši svaté.
Noe se těší i na Tebe!
A co naše Fallon z Indie?
Na ni jsme samozřejmě nezapomněli. Poslali jsme jí dopis
s Vašimi obrázky a už teď se těšíme, co nám odpoví.
mládež farnosti
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SLAVNOSTI DOŽÍNEK
„Krajina Stěbořic do mlhy se halí.
Znavená země tiše odpočívá.
Když plody polí do stodol jsme dali,
ovoce v sadech ještě sklidit zbývá.“

dechovka a mladí v krojích byli seřazeni a nezbývalo už nic jiného, než vyrazit. Za stálého deště a tou nejkratší cestou, kolem
kulturního domu, průvod směřoval ke kostelu. Dobrá nálada určitě
nechyběla.„Nejspíš jsme se letos moc modlili za déšť“, ozvalo se
ze skupiny zúčastněných zemědělců přijíždějících ke kostelu.
Odbila patnáctá hodina a začala mše svatá. Mši sloužil o. Klement Rečlo spolu s hlavním celebrantem o. Pavlem Cieslarem.
Na začátku byl při slavností fanfáře kostelem přinesen dožínkový
věnec naší mládeží v krojích. V obětních darech místní zemědělci
přinášeli zeleninu, ovoce a plody naší práce a dále už bohoslužba
pokračovala jako obvykle.
Po děkovné mši svaté program pokračoval ne v zámeckém
parku, jak tomu bylo loni, ale letos poprvé v kulturním domě.
K poslechu a tanci hrál pan Zdeněk Graca, proběhlo vyhlášení
soutěže o nejlepší dožínkový koláč, který letos pekly maminky
s dětmi či babičky s vnoučaty. Ti nejhladovější se utkali v soutěži
o největšího dožínkové jedlíka, kdy se v kategorii dospělých
poprvé proti sobě postavily týmy a děti si to rozdaly každý sám
za sebe. Jedlíci si letos pochutnali na lahodných vločkách s jahodami, smetanou a dalším ovocem. Při slavnostech byla možnost
vybrat si z bohatého občerstvení anebo si jen tak popovídat u dobré kávy připravované v dožínkové kavárně.

Těmito slovy začínala báseň, která byla recitována místní
mládeží na začátku děkovné mše svaté za úrodu. A taky že ano.
Naše obec Stěbořice, v den Dožínkových slavností, se opravdu zahalila do mlhy a deště. Ale i přes tuto nepřízeň počasí se slavnost
uskutečnila.
Už čtvrtým rokem slavnost započala před VOD Stěbořice, kde
se shromáždila všelijaká technika od traktorů, fréz s žebřiňákem,
dětských vozítek, až po kombajn místního zemědělského družstva.
Nově se letošního ročníku zúčastnily i traktory Školního statku a
Masarykovy střední zemědělské školy z Opavy. Po úvodním slově
pana starosty se ujal mikrofonu o. Klement a následně požehnal
všechnu shromážděnou techniku. Letos se poprvé průvodu
zúčastnila i mládež, která byla oděna v krojích a slavnostně nesla dožínkový věnec v čele průvodu. Všichni zúčastnění, technika,

Jsem moc rád, že i přes nepřízeň počasí se místní nebáli
a připojili se do dožínkového průvodu a taky za to, jaká atmosféra
a nálada na slavnosti panovala. Věřím a zároveň doufám, že tato
slavnost bude jen růst a stále více lidí se bude angažovat a tím
pádem slavnost posouvat dál.
Václav Štukavec
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Místní denní tábor
Píše se rok 1675 a do Francie právě přijíždí mladík, plný síly
a elánu začít život ve velkoměstě a využít všeho, čeho se naučil
od svého otce. Má jen jedny šaty, starého koně a kord. Nezahálí.
V krčmě si přisedá k urostlému muži, liší se nejen věkem, ale také
obsahem talíře. Vyhladovělý mladík lstivě spolyká oběd onoho
muže, ten si to však nenechá líbit. Vyzývá ho na souboj. Mladík
s výsměchem přijímá. „V jednu na rynku u kašny“. Jde dál.
Potkává jiného muže, tentokrát je zdrojem konfliktu mladíkův kůň.
Nedovolí nikomu, aby jeho koně někdo jmenoval starou herkou.
„Ve čtvrt na dvě na rynku u kašny“. Sebevědomí mu opravdu nechybí. Když si i do třetice domluví souboj, je si jist, že jednoho
po druhém přemůže. Přichází ke kašně a nestačí se divit, čekají
tam na něj všichni tři známí. Začíná souboj. Nejdříve se mladík
statečně brání, po chvíli je však přemožen zkušenými kordisty.
A jako by toho nebylo málo, navíc je ještě nařčen ze zrady krále,
má u sebe totiž cár papíru, kde je napsáno o plánovaném napadení
krále...
Opravdu s tím má mladík něco společného? A kdo jsou ti
muži... A jak je možné, že při svém umění zacházet s mečem se
jen tak poflakují po městě jako povaleči?

Další den přišli na stopu dvěma lotrům, jejichž zapomenuté věci
nalezli kolem ohniště v areálu střelnice. Podle nich se dověděli,
že dříve byli tito dva muži rovněž mušketýry. Nešťastné události
z nich však udělaly nepřátele krále. Od teď věděli, že jsou na
stopě vévodovi Medíkovi z Almedy a rytíři Henrymu z Fénie.
Jaký mají důvod přepadnout krále, mušketýrům napověděl starý
moudrý muž ve věži kostela. Od něj zjistili, že král uchovává
jeden z mnoha klíčů ke korunovačním klenotům a ten je pro lotry velice lákavý. Mušketýři věděli kde, kdo, proč… A kdy jim
napověděl plakát a přijatá pozvánka krále na Včelařské slavnosti
chystané právě na pátek 25. srpna roku 1675 v 10 hodin. Král bude
projíždět lesem. A Medík s Henrym, kteří si byli kupovat koně
v nedaleké vesnici Milostovice, jistě využijí skrýší lesa, kde si na
krále počkají. Vše je jasné. Nyní už jen zbývá připravit se k útoku
a obraně krále. Pod vedením zkušených mušketýrů si děti v lese
postavily opevnění. Medík s Henrym neměli šanci. Mušketýři
jej obklíčili, zajali a jako trest museli desetkrát oběhnout rybník.
A konečně se dočkali, po lesní cestě se k nim blížil král Ludvík
XIV. se služebnou a zároveň překladatelkou Lady Hanse. Král jim
vyslovil své velké díky, Mušketýři mu vzdali hold a slíbili i nadále
poslušnost a věrnost… Po lese se rozléhal radostný křik: „Jeden
za všechny a všichni za jednoho!“ A nejsou to jen prázdná slova.
Opravdu, děti ve svých družstvech držely při sobě. Hrály poctivě
a nám se líbilo, že například ti starší pomáhali v náročném terénu
túry těm mladším.
Týden ve znamení francouzské hymny, modré barvy a všude
po parku se povalujících kloboucích byl u konce. Milí mušketýři,
děkujeme za skvělý čas strávený s vámi.
(fotky z tábora jsou ke shlédnutí na rajce.net MDT Stěbořice 2017)

Tady vše začíná. Možná vám, milí čtenáři, neuniklo, že se
na konci srpna po Stěbořicích objevovalo nápadně mnoho dětí
v modrých pláštích, kloboucích s perem a dřevěným mečem.
Naši mušketýři právě pomáhali Aramisovi, Athosovi, Porthosovi
a mladíkovi d´Artagnanovi s dopadením lotrů. První den našli
mapu, ve které bylo zakresleno místo plánovaného přepadení.

Vašek Štukavec, Vojta Kolarčík, Adél Štukavcová,
Anežka Štukavcová a kočka

Člověče, nezlob se!

Jak to tedy vypadalo na stupních vítězů? Jako čtvrtá skončila
Helen Stará, třetí byla Terezka Straňáková, na druhém místě
Kryštof Kubica a první byl jeho táta – Radek Kubica. Vítězům
blahopřejeme a s ostatními se těšíme na setkání zase za rok.

Již 3. ročník turnaje ve stolní hře „Člověče, nezlob se“ odstartoval 2. září ve 14:30 hod. Tentokrát jsme se rozhodli přesunout
celou akci do kulturního domu, jelikož venku bylo sychravo.
V základním kole k hracím stolkům usedlo celkem 40 hráčů
všech věkových kategorií. Těsně před začátkem někteří nadšenci
rychle studovali pravidla hry, aby byli připraveni na každou herní
situaci. Hrálo se opět na celkem 4 kola, základní kolo a čtvrtfinále
u stolečků na deskové hře, semifinále s velkou molitanovou
kostkou a kobercovým plánkem. Finálové kolo pak opět s „živými
figurkami“. Každý finalista si vybral 2 „figurky“, které obdržely
trička s označením turnaje, a s nimi musel dojít po vyznačeném
hracím poli až do domečku. Ve finále se tentokráte potkala celá
rodinka Kubicova, táta se synem jako finalisti a maminka hrála
figurku. No není to krásné? A o to nám, organizátorům, šlo
především – aby sobotní odpoledne strávily celé rodiny pohromadě.
A nechyběly ani slzičky, jak některým dětem bylo líto, že nevyhrály. I to patří k životu. Nemůže být stále slunečno, musí také
zapršet, aby se nám stromy zelenaly a vzduch se pročistil.

Za tým organizátorů – badmintonistů,
Mirka a Jirka Šmalcovi
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MŠ Stěbořice
Děti z naší mateřské školy, pod vedením svých učitelek, opět ukázaly svou
šikovnost a získaly ocenění ve výtvarné
soutěži - "Příběh stromu v naší zahrádce".
Gratulujeme a dětem přejeme, ať jsou i nadále kreativní a tvořivé.
Mgr. Miroslava Stonišová
ředitelka MŠ

Výukový pobyt ve Skotsku
k největšímu jezeru Velké Británie Loch Lomond (Loch = lake
= jezero), které je součástí Trossachského národního parku. Loch
Lomond leží na hranici oblasti zvané Highlands. Součástí tohoto
jezera jsou desítky ostrovů a ostrůvků. Jezerní oblast, jak je tato
část Skotska s velkým počtem větších i menších jezer nazývána,
je oblíbenou destinací novomanželů na jejich líbánkách. Tvořili
zde také světoznámí básnící, kteří jsou podle této oblasti nazýváni
Lake District Poets – William Wordsworth, S. T. Coleridge a Robert Southey. Měly jsme tak příležitost vidět kus krásné skotské
přírody.Toto jezero posloužilo jako inspirace také mnoha hudebním umělcům. Po relaxaci u jezera jsme se vydaly poznat
Skotsko z kulturně – hospodářské stránky. Poslední zastávkou naší
tour byla totiž destilérie skotské whiskey Glengoyne. Zde jsme se
seznámily s kompletní procedurou výroby tohoto lahodného moku
a dozvěděly jsme se také, jak významnou roli hraje v hospodářství
Velké Británie. Neděli jsme strávily v největším městě Skotska
Glasgow. Zde jsme navštívily galérie a odpolední kávu jsme si
daly v Rock Café. Samozřejmě jsme nemohly vynechat nákupy
v místních obchůdcích.
Jsme moc rády, že jsme mohly strávit krásných (i když někdy
hodně hektických) čtrnáct dní v zemi na severu britských ostrovů.
V zemi, pro kterou je tak typický déšť, mlha, kostkované sukně,
zrzavé vlasy, zelené kopce a lochnesská příšera. O Skotech se
traduje, že prý jsou lakomí. My jsme měly možnost poznat jen
jejich kladné vlastnosti, jako je přátelskost, vždy dobrá nálada a pohostinnost. Té se nám dostalo od našich domácích. Pan
a paní Robinson nám umožnili nahlédnout do života pravé skotské
domácnosti. Starali se o nás jako o vlastní. Dokonce nám uvařili
typické skotské jídlo Haggis. Jedná se o jehněčí mleté plíce, játra
a srdce smíchané s cibulí, obilninami a kořením, tradičně vařené
v ovčím žaludku. Haggis se podává s bramborovou a tuřínovou
kaší. I přes výše zmíněné „ingredience“ to byla dobrota. Opravdu!
Celý tento pobyt nám dal mnohé a obohatil naše životy o plno
poznatků, zážitků a také přátel. Nejvíce nám k srdci přirostla
Andri z Kypru, Cristina ze Španělska a Bader ze Saudské Arábie.
Strávili jsme spolu mnoho krásných chvil a moc se těšíme na další
naše shledání, které se uskuteční, doufejme, velmi brzy…

Program Erasmus+ umožnil výjezd tří kantorek naší základní
školy za vzděláním. A jak to všechno probíhalo?
6. 8. 2017 v 6.00 ráno jsme vyrazily, Lenka Szturcová, Alexandra Katreniaková a Kateřina Knůrová, vstříc dobrodružství
a poznání. Naše cesta započala v polském Krakově, odkud nás letadlo dopravilo do Edinburghu, hlavního města Skotska. Na letišti
již čekalo taxi, které nás zavezlo do ubytování ve čtvrti zvané
Muirhouse. Zde nás již čekali pan a paní Robinson. Ubytování
bylo trošku stísněné. Sdílely jsme jeden malý pokojík se dvěma
dvouposchoďovými postelemi, jednou skříní a komodou. V tomto
domečku s námi bydleli ještě čtyři další studenti. Dva ze Saudské
Arábie, jeden Ital a jeden Rus.
Hned v pondělí nám začala výuka anglického jazyka v jazykové škole TLI English Language Training. Po příchodu jsme
absolvovaly rozřazovací test a pohovor a pak se přemístily do
tříd. Lekce probíhaly ve skupinkách, kde bylo cca 15 žáků. Naši
spolužáci pocházeli z různých koutů světa, např. ze Španělska,
Itálie, Nizozemska, Kypru, Saudské Arábie a dokonce také ze
vzdálené Jižní Koree, Kolumbie i Číny. Díky způsobu výuky, který
byl zaměřen na konverzaci, jsme naše spolužáky dobře poznaly
a seznámily se s jejich domácí kulturou a zvyklostmi. Každý den
nám výuka začínala v 9.30 a trvala do 15.15 hod. Poté jsme se
vydaly objevovat krásy Edinburghu. Největší dominantou tohoto
historického města je místní hrad, ke kterému vede královská ulice
„Royal Mile“. Mezi další úchvatná místa, která jsme v tomto městě
navštívily, patřil například královský palác „Holyrood Palace“, ve
kterém po dobu návštěvy Skotska přebývá královna. Navštívily
jsme také muzea a galerie a viděly umělecké skvosty světových
mistrů.
Jelikož jsme měly pouze jeden víkend na poznávání
vzdálenějších krás Skotska, vybíraly jsme velmi pečlivě z pestré
nabídky výletů, které organizovaly místní cestovní agentury. Abychom zažily alespoň ze všeho kousek, rozhodly jsme se vyrazit
na výlet, během kterého jsme mohly poznat část historie, přírody
i kultury. První zastávkou našeho sobotního výletu byl monumentální hrad Stirling nacházející se zhruba dvě hodiny cesty
severně od Edinburghu. První zmínky o tomto hradu pocházejí již
z 11. století. Tento hrad hrál významnou roli ve skotské historii.
Sídlili zde skotští králové, a narodila se zde také Marie Stuartovna. Po prohlídce tohoto úchvatného hradu jsme se přemístily

Mgr. Lenka Szturcová
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Masáže děti dětem na naší základní škole
A mohla jsem začít… Od dubna 2016 jsem začala pracovat
s dětmi ve své třídě, poté jsem od září naučila sestavu cviků děti ve
všech ostatních třídách na nižším stupni. Dále ve třídách s dětmi
pracuje jejich třídní učitelka.
Jaký přínos mají masáže pro naše děti? Obrovský!!! Přináší
dětem relaxaci, snížení hladiny stresu. Pomáhá jim zlepšit
koncentraci. Posiluje respekt ke svým spolužákům. Přináší
sebeuvědomění a hlubší pocit sebe sama. Děti mají příležitost
naučit se říkat „ano“ a „ne“ před dotekem. A to nejdůležitější?
Dítě, které na sobě prožívá pozitivní účinky z masáží, bude
mít také pravděpodobně zkušenosti s lepšími vztahy se svými
vrstevníky, rodiči a sourozenci, stejně jako s námi – učiteli.

Lidské bytosti potřebují dotek. Toto jednoduché tvrzení potvrdil výzkum v oblasti neurovědy. Ovšem jak lze zapojit tak
životně důležitý smysl jako je dotek do našeho každodenního
života?
Proto mne nadchl program Masáže ve školách a začala jsem
konat. Program MISP je založený na vzájemném respektujícím
doteku (děti dětem) a to běžně oblečených dětí - v oblasti zad,
hlavy, týla a rukou - pod dohledem dospělé osoby. Děti se učí
jednoduchou sestavu cviků a další doplňkové aktivizační hry.
Paní ředitelka mi umožnila absolvovat kurz MISP Instruktor.
Obdržený certifikát mi dovoluje zavádět masáže do školského
prostředí. Program MISP byl založen v Anglii v roce 2000.
Postupně byl ověřen a dnes je praktikován již v 38 zemích celého
světa. Zavedení programu MISP ve školách je možné pouze certifikovaným instruktorem MISP.

Mgr. Jana Holušová

ŽÁCI PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY STĚBOŘICE
První řada odzadu zleva: Mgr. Eva Cenková - třídní učitelka, Mgr. Iveta Glacová – ředitelka školy.
Druhá řada: Natálie Stupňová, František Lhotský, Jáchym Ručka, Ondřej Láznička, Jakub Malík, Hynek Uvíra, Jan Kramný,
Mikuláš Vymětal, Mikuláš Baránek.
Třetí řada: Čestmír Slanina, Vendula Ševčíková, Elen Mišurcová, Eliška Martinková, Sofie Ocásková, Johana Bokišová, Emma
Pierníková, Lukáš Ryž.
Čtvrtá řada: Tadeáš Konečný, Štěpán Holuša, Matyáš Pavelek, Šimon Scholz, Vojtěch Šindler, Ondřej Zbytovský, Vít Klapetek.
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STĚBOŘIČTÍ TENISTÉ NA WIMBLEDONU
Začátkem července se čtyři tenisté, důchodci ze Stěbořic,
zúčastnili největšího tenisového turnaje na světě – Wimbledonu.
Tentokrát však pouze jako diváci - rakety nechali doma. Splnil se
jim jejich životní sen.
Viděli jsme několik zajímavých utkání. Atmosféra byla fantastická. Obdivovali jsme celý wimbledonský areál a rovněž perfektní organizaci, od prodeje vstupenek přes bezpečnost... Ano, ochutnali jsme i tradiční specialitu „jahody se šlehačkou“, kterou musí
ochutnat snad každý návštěvník. Upozorňujeme ale, že vstupenky
není jednoduché sehnat, protože na Wimbledon se sjíždí fanoušci

Turnaj v Polsku
Naši polští přátelé z Krzanowic uspořádali 29. července
všestranný turnaj v desetiboji vícečlenných soutěžních družstev
sedmi vesnic.
Byly pozvány tyto obce z Polska: Bojanow, Pietraszin,
Borucin, Wojnowice, Krzanowice. Českou republiku reprezentovaly družstva z Rohova a ze Stěbořic.
Ve vyrovnané konkurenci skončilo naše družstvo ze Stěbořic
na pěkném 4. místě. Za naši obec bojovali do posledního dechu:
Maruška Solnická, Marta Hopová, Martin Komárek a Drahoš
Graca.
Všichni se dobře bavili, nálada byla výborná!
Drahomír Graca

z celého světa. Dokonce i počasí nám v Londýně přálo. Během pobytu v Anglii jsme si stačili prohlédnout i některé pamětihodnosti
Londýna.
Přejeme všem dalším, kteří plánují se na Wimbledon podívat,
ať si splní svůj sen a tento turnaj navštíví. Je to skutečně zážitek
nejen pro tenisty na celý život.
Jirka, Petr, Bořík a Drahoš

TJ Sokol Stěbořice

a Steuer Brian). Rekordního vítězství však dosáhli proti Jakartovicím, které rozstříleli 17:3! Branky stříleli jak na "běžícím
pásu" - hlasatel nestačil zapisovat ani hlásit "příval" branek.
Úspěšných střelců bylo nakonec 8. Byli to: Kovalčík Petr 4x,
Graca Šimon 3x, po dvou gólech přidali Mička Eliáš, Volek Pavel,
Sochor Filip a Bartusek Jan, jednu branku vstřelili Steuer Brian
a Konečný Vojta. Po třech zápasech mají 9 bodů a skóre 28:10!
V této kategorii se tabulky nevydávají, ale určitě by byli na
předním místě! Tuto kategorii vede trenér Karel Sochor a na obě
skupiny "dohlíží" šéftrenér mládeže Jarek Kramný. GRATULUJEME NAŠIM MINI ŽÁKŮM!
Tenisté nám již tolik radosti nedávají. Družstvo mužů ve
složení Pavel Masný, Pavel Bitner, Láďa Chmela, Oskar Kubíček
a Drahoš Graca zatím zvítězili jen 2x ze sedmi utkání. Ještě mají
3 zápasy, tak se snad "zadaří" ve zbývajících utkáních. Družstvo
žen také 2x vyhrálo. Reprezentují nás: Ing. Alena Králová, Bára
Haasová, Majka Solnická, Katka Kramná, Marie Bergerová
a Šárka Solnická. Je chvályhodné, že předseda tenisového oddílu
trénuje společně se Zdeňkem Tesařem naši mládež. Přebor oddílu
ve čtyřhře mužů bohužel stagnuje. Naopak přebor ve čtyřhře žen
se rozjel dobře.
Naše ženy v ČA-SPV už začaly 11. září s pravidelným
cvičením v tělocvičně ZŠ. Využívat tělocvičnu budou 1x týdně.
Oddíl badmintonu zorganizoval již 3. ročník turnaje ve hře
"Člověče nezlob se "! O zdařilé akci píší badmintonisté na jiném
místě.
Volejbalisté pilně trénují každý týden a také připravili na
sobotu 23. 9. 2017 turnaj na hřišti za ZŠ.
Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokol Stěbořice

Stěbořičtí fotbalisté rozjeli své soutěže. Muži odstartovali
OP s názvem "Královský okresní přebor", vítězstvím na hřišti
v Hněvošicích 4:1 a pokračovali velmi dobrým výkonem
v domácím utkání s nováčkem OP - Dobroslavicemi 5:0. Pak
ale přišla porážka v Jakartovicích 1:4, která byla ovlivněna
neproměňováním našich šancí a také vyloučením našeho hráče
Michala Josefuse! V dalších dvou zápasech jsme plně bodovali
– s Oticemi "doma" 2:1 a "venku" v Kobeřicích "B" 3:0. To nás
vyneslo na 3. místo (ke dni 15. 9. 2017) tabulky OP se 12 body
a skóre 15:6. Zvlášť je potěšitelné, že se nám chytají dobrými
výkony střelci branek Michal Jamnický a navrátivší se Vojta
Graca. Je to důležité, zvlášť kdy je náš "kanonýr" Roman Kokošek
pro zranění dlouhodobě postaven mimo sestavu a Jakub Fiedler
má časté pracovní povinnosti i o víkendech. Pod vedením trenéra
Milana Hanslíka, asistentů Romana Ondráčka a nově i Ondřeje
Šumbery, předsedy fotbal. oddílu a vedoucího mužstva Stáně
Krusberského, se výkony našeho mužstva stabilizují a je vidět
pokroky v myšlení při hře. Jen tak dále! Ale nezakřikněme to.
Mládežnická mužstva nám dělají jen radost. STARŠÍ ŽÁCI
1 + 10 pod vedením Aleše Šimona, sehráli zatím jen jedno utkání,
a to ve Vávrovicích, kde zvítězili 6:1. Branky stříleli: Steuer Brian
2x, Válek David, Kašík Roman, Dzimbaník Martin a Šlupina Vít.
GRATULUJEME!
MINI ŽÁCI letos hrají skupinu 1+5 a vedou si "excelentně".
Už odehráli tři utkání a ve všech zvítězili! Ale vezměme to
po pořádku. Ve Slavkově 6:4 (branky: Honza Bartusek 3x,
Vojta Konečný 2x a Pavel Volek 1x). "Doma" pak přivítali Holasovice a po nervydrásajícím boji zvítězili 5:3 (branky: Honza Bartusek 3x – jednu z penalty, po jedné brance přidali Kovalčík Petr
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Krásný den z Březové
Začal nám opět školní rok pro naše děti, které se těší a jiné ne,
rodičům přibývají opět starosti a více povinností s dětmi. Velmi
moc přeji všem dětem krásné výsledky ve škole a spoustu dobrých
kamarádů a kamarádek, rodičům pevné nervy.
Jak jsem vás již informovala v předešlém zpravodaji, nevěděli
jsme, zda vůbec složíme další dětské hasičské družstvo mladších,
protože nám už některé děti vyrostly, a přesto se nám zadařilo
a s velkým úspěchem Vám můžu představit naše nové hasičské
družstvo mladších žáků, které běhá za Březovou ve složení zleva
Danek Martínek, Vašek Šveda, Lucka Mührová, Lucka Bednářová,
Matěj Melich, Vojta Šindelář a Adam Wirkotsch.
Děti jsou strašně šikovné a již jsme se účastnili 2 soutěží, kde
jsme se umístili na krásném 7. místě z 15 družstev v Sosnové
a 10. místě v Jamnici. Blahopřeji a děkuji rodičům za spoluúčast
a pomoc.
Naše fotky ze závodů a akcí na Březové se můžete kdykoli
podívat na adrese www.brezovausteboric.cz.
U příležitosti Benátské noci byla pořádána v sobotu 22. 7. také

nová akce pod názvem Březovský zpátečník, která se hodně povedla stejně jako krásné horké počasí. Hezky jsme se pobavili
a účastníci byli spokojeni i přes malou účast.
Léto nám sice skončilo, ale i přesto nás čeká ještě pár soutěží
a hlavně se blíží Drakiáda pro děti a jejich rodinky pravděpodobně
14. 10. v 14.30 hod. u nás na Březové.
Tímto Vás všechny zveme, přijďte se pobavit a fandit nejen
dětem, ale třeba i tatínkům.
Pěkné podzimní dny.
Katka Wirkotschová

Hasiči z Jamnice druzí v MSP
Moravskoslezský pohár (dále jen MSP) je seriál soutěží
v požárním útoku. Pro ročník 2017 bylo stanoveno 14 soutěží. Naše
7 členné družstvo mužů z Jamnice se zúčastnilo každé soutěže, ve

které za každé umístění získávalo body, které se postupně sčítaly.
Do startovní listiny letošního ročníku MSP se celkem zapsalo
18 družstev mužů a 12 družstev žen. Poslední soutěž letošního
ročníku proběhla 3. 9. v Neplachovicích. Trať v Neplachovicích
je travnatá s mírným převýšením a tak řádně prověřila všechna
družstva. Naši muži zde bojovali o celkové 1. místo s mistry
v hasičském sportu s Prchalovem. I přes velikou snahu našich
mužů Prchalov potvrdil své kvality a zvítězil. Naši tedy celkově
skončili na druhém místě, což je pro náš sbor obrovský úspěch,
protože konkurence byla veliká. Naše družstvo mužů se začalo
aktivně účastnit MSP teprve loni, kdy muži skončili na pátém
místě a zvítězili v anketě „skokan roku“. Letos si kluci pořádně
mákli, a skončili na skvělém a do letoška nepředstavitelném
stříbrném místě.
Chtěl bych jim tím moc poděkovat za skvělou prezentaci
našeho sboru a obce v kraji a přeji jim, aby se jim takto dařilo
i nadále.
Jakub Vaněk

Dobré zprávy z pošty
V minulém Zpravodaji jsem kritizoval Českou poštu
a společnost Tempo, že nám chtějí změnit provozní dobu Pošty
partner na nevýhodné časy (pro většinu občanů). Bohužel pak
dlouhodobě onemocněla pracovnice Tempa, která měla pobočku
na starosti a neměli za ni náhradu. Z toho důvodu zůstal pobočka
po celé prázdniny uzavřena. Absolvoval jsem s Českou poštou
i s Tempem řadu jednání a výsledek je pro obec příznivý. Vše ale
záleží rovněž na personální obsazenosti místní prodejny. V době,
kdy píšu tento článek, to vypadá, že po různých peripetiích se našla
vhodná osoba, která bude mít v Tempu Stěbořice poštovní služby
na starosti. I provozní doba by měla zůstat zachována, jak jsme
byli zvyklí. Ale jelikož tato paní je zároveň prodavačkou, obával
jsem se, jak bude tento systém fungovat? Co když přijdu na poštu
a obsluha bude zrovna v obchodě se zákazníky? Budu muset čekat,

dokud všechny neobslouží? Zástupkyně Tempa mne ujistila, že
v provozní době Pošty partner budou mít zákazníci pošty přednost.
Pokud by se stalo, že paní z pošty bude např. na pokladně, tak nejprve dokončí aktuálního zákazníka, a poté se okamžitě přesune na
poštu. Případné další nakupující by převzala jiná kolegyně. Oproti dřívějšku nabídla zástupkyně Tempa, že pošta bude fungovat
i mimo provozní dobu pobočky. Ale v takovou dobu mají přednost
zákazníci obchodu. Paní z pošty by nás tedy měla obsloužit i mimo
otevírací dobu poštovní pobočky, pokud je otevřen obchod a ona
bude mít na to čas. Uvidíme, jak a jak dlouho bude toto fungovat.
Přeji si, aby to bylo co nejdéle a pobočka České pošty pracovala
ke spokojenosti nás všech.
Roman Falhar
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Co bylo kdysi v místě dnešního
Nákupního střediska ve Stěbořicích 1895-2017
Nejdříve tam byl Hostinec „U zlatého
jablka“ (ve znaku bylo zlaté jablko se stopkou a listem), majitel byl pan Vilém Fiala.

Další nápis byl „Pohostinství“.

Pak to byl „Zájezdný hostinec U Kubných“ (ve slově zájezdný není chyba, tak
to tam bylo napsáno).

Pak „Hostinec Rud. Kalus“.

Po zbourání hospody vyrostlo na stejném místě „Nákupní středisko Jednota“.
Dnes je to „Nákupní středisko Tempo“.

Drahomír Graca
kronikář

NA SLOVÍČKO
Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali „střídání stráží“ ve
funkci účetní na obecním úřadě ve Stěbořicích. Dlouhá léta jste
byli zvyklí řešit své potřeby nebo platit poplatky paní Bohušce
Hlaváčové. Také my zastupitelé jsme si navykli konzultovat s ní
každou změnu rozpočtu i přípravu celkového rozpočtu na příští
roky. Se samozřejmostí jsme přijímali závěrečná hodnocení
kontrol, čí auditů hospodaření obecního úřadu, ve kterých vždy
vyzdvihovali vzorné vedení účetnictví a bezchybnost práce paní
Hlaváčové.
Poté, co sama požádala o uvolnění z funkce a možnost odchodu
do předčasného důchodu, byla na její místo v konkurzu vybrána
rovněž rodačka ze Stěbořic – paní Marie Solnická. Pro tuto práci
ji předurčilo jak její odborné vzdělání, tak bohatá praxe na postu
účetní ve strojírenské firmě. Ve velmi krátké době se rychle zapracovala a věřím, že ji tato práce bude přinášet každodenní radost
a naplnění.

2006 až 2010 jsem spolupracovala se starostou panem Ing. Vítem
Kosterou, kterého pak ve funkci starosty vystřídal pan Libor Volf
a po něm pan Roman Falhar. Se všemi starosty byla velmi dobrá
spolupráce, takže jsem se do práce vždycky těšila.
2. Mohla bys zavzpomínat na časy ještě před Tvým nástupem
do funkce účetní obce? Kde jsi studovala a pracovala předtím?
Kdy a proč Tě napadlo přihlásit se právě na tuto pracovní pozici?
Po maturitě na SEŠ v Opavě jsem necelé 3 roky pracovala
v opavské Květeně jako plánovačka a pokladní. Po šestileté MD
jsem se tam vrátila a 1 rok jsem pracovala jako hospodářka na
zahradě a další rok ve finanční účtárně. V roce 1988 jsem nastoupila do místní pobočky České spořitelny. Byla to práce na zkrácený
úvazek a na OÚ zároveň hledali uklízečku, takže se to dalo hezky
skloubit dohromady. Na pracovní pozici účetní by mě ani nenapadlo se přihlásit. Byla mi spíše nabídnuta. Byla jsem ještě na MD
s nejmladší dcerkou a na plný pracovní úvazek jsem pomýšlela až
od jejich tří let. Později, kdy začala narůstat nezaměstnanost, jsem
byla za tuto nabídku nesmírně vděčná.

1. Bohuško, potkávali jsme Tě denně mnoho let na obecním
úřadě ve Stěbořicích a vždy jsme oceňovali Tvou milou ochotu
každému pomoci a poradit. Můžeš nám dnes prozradit, kolik to
bylo let? Jak dlouho jsi pracovala jako účetní obce Stěbořice
a s kterými starosty jsi spolupracovala?
Na obecní úřad jsem nastoupila 1.6.1995, tedy před plnými 22
lety. Na pozici účetní jsem vystřídala paní Bohušku Vašíčkovou,
která odešla do důchodu. Nastupovala jsem s obavami, jak tuto,
pro mě úplně novou práci, zvládnu, ale tehdejší starosta pan Jan
Raida mi svým přístupem dodal sebedůvěru a práce účetní mě
začala bavit. V roce 2002 vystřídala pana Raidu ve funkci paní
Ing. Pavla Mandrlová, která zde působila do roku 2006. V létech

3. Práce na obecním úřadě Ti přinášela jistě každodenní nové
zážitky a zkušenosti vyplývající z neustálého kontaktu s místními
lidmi. Můžeš se s námi podělit alespoň o některé z nich, takové,
které již navždy zůstanou ve Tvé paměti?
Zážitků za ta léta bylo hodně, některé úsměvné, kuriózní, ale
nechyběly ani ty nepříjemné, kdy bylo třeba uklidnit nějakého
rozčíleného občana a starosta zrovna nebyl přítomen. Avšak takových situací, v porovnání se setkáními s milými lidmi, bylo velmi
málo.
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2. Vidím, že máš bohaté zkušenosti jako účetní. Přesto
účetnictví ve firmě a na obecním úřadě je docela odlišné. Co Tě
nejvíce překvapilo, co je pro Tebe nové a jiné?
Překvapilo mě hlavně to, jak úplně jiné toto účetnictví je. Paragrafy a položky mě straší občas i v noci. V „normálním“ účetnictví
se řeší hlavně náklady a výnosy, a to u obce není tak podstatné.
Důležitý je rozpočet, a hlavně mít na všechny plánované akce
v rozpočtu peníze.

4. Odchod do důchodu z plného pracovního nasazení je jistě
pro každého člověka významným mezníkem v životě. Vím, že máš
velkou rodinu – manžela, maminku, děti a vnoučata. Určitě teď
budeš mít na všechny své blízké více času. Čemu a komu se budeš
věnovat především?
Myslím, že se rozhodně nudit nebudu. Chtěla bych se
především věnovat vnoučatům, dokud ještě o to stojí a také
mamce, která potřebuje stále více péče. Zároveň mě baví práce na
zahradě, pěstování zeleniny, i když se to dnes moc finančně nevyplatí. Také mě baví vaření, pečení a výroba zdravějších produktů,
než nám nabízejí naše obchody, jako třeba ovocných a zeleninových šťáv, pečiva z celozrnné mouky, aj. A kdyby mi zbyl čas,
tak třeba zase něco upletu vnoučatům. To všechno jsou plány, ale
jaká bude skutečnost, ukáže až čas.

3. Známe Tě jako nadšenou sportovkyni. Co pro Tebe sport
znamená a v čem Ti pomáhá? Jak vlastně odpočíváš a kde bereš
energii pro svou práci?
Vzhledem k sedavému zaměstnání potřebuji sport hlavně pro
odpočinek a relax. Neznám nic lepšího, než si vyčistit hlavu při
jízdě na kole, tenisu, badmintonu, volejbalu nebo v lese.
4. Jaké máš plány do budoucna, ať již v pracovním nebo
osobním životě?
Chtěla bych se naučit ty paragrafy a položky a získat přehled
jako má Bohuška. Mně prozatím některé souvislosti nedocházejí
a ona to sype z rukávu jako nic. Ale doufám, že je to jen otázka
času. Co se týká osobního života, žádné velké plány nemám.

1. Majko, věřím, že jako rodačku ze Stěbořic Tě všichni
obyvatelé našich vesnic znají, přesto se nabízí otázka:
Co jsi dělala před svým nástupem na obecní úřad ve Stěbořicích
a jak dlouho jsi pracovala u svého dřívějšího zaměstnavatele?
12 let jako účetní a mzdová účetní ve firmě STROJÍRNA
Vehovský s.r.o. v Oticích.

Bohuško, ještě jednou děkujeme a Majko, přejeme hodně
úspěchů a spokojenost v práci!
Dana Grosserová

Co nás čeká

hřbitova. Skrze boční přístavky hřbitovní kaple budou proraženy
namísto oken a dveří nové otvory pro průchod ze starého na
nový hřbitov (a opačně). V jihozápadní části nového hřbitova
bude umístěn vstup pro pěší, kteří přicházejí po záhumenní cestě
z horního konce. Na novém hřbitově se počítá s umístěním laviček
pro odpočinek a zasazení několika stromů. Jelikož nás situace
s volnými hrobovými místy přiměla řešit tento problém, budeme
se snažit vybudovat nový hřbitov co nejdříve. Pokud se někdo
chcete seznámit blíže s plánovanou studií rozšíření hřbitova,
můžete si ji přijít prohlédnout na obecní úřad.
Roman Falhar

Blíží se zima a práce venku budou pomalu utichat. Ale přesto
musíme dokončit několik akcí.
Výměna světel
Požádali jsme o dotaci ministerstva průmyslu a obchodu na
úsporu elektrické energie u veřejného osvětlení. Loni jsme byli
neúspěšní, ale letos se nám povedlo ji získat. Už jsme vysoutěžili
i firmu, která celou výměnu provede. Namísto sodíkových světel,
budou instalovat nová LED svítidla. Výměna se týká všech našich
obcí.
Parkoviště u kostela
V tuto chvíli již probíhají práce na rekonstrukci odstavné
plochy před kostelem, ze které vznikne nové parkoviště ze
žulových kostek. Akce se koná za finančního přispění Moravskoslezského kraje. Hotovo bude do konce října. Do té doby prosím
o trpělivost při parkování na Malé straně a o opatrnost při
procházení staveništěm při cestě ke kostelu.
Rozhledna
Rozhledna už má stavební povolení a nyní pracujeme na podání
žádosti o dotaci skrze Euroregion Silesia společně s dalšími obcemi od nás a s gminami z polského příhraničí. V únoru bychom
měli znát rozhodnutí o přiznání dotace a začátkem léta by se měly
rozeběhnout stavební práce. Do konce roku 2018 by mělo být hotovo. Dobré by bylo, pokud by se rozhledna povedla dokončit do
28. října 2018, kdy budou probíhat oslavy 100 let od vzniku ČSR.
Rozšíření hřbitova
Na zastupitelstvu 22. srpna vystoupil i pan architekt Marek
Štěpán, který zde představil svou studii rozšíření hřbitova, kterou mu zadala rada obce. Hřbitov se rozšíří západním směrem
do pole, které jsme odkoupili před časem. Boční ohradní zdi budou prodlouženy, nová západní strana bude uzavřena ocelovým
plotem. Na severní straně bude vybudován vstup na nový hřbitov,
u kterého bude zřízeno menší parkoviště. Současná západní strana
hřbitova zůstane zachována a z nové části na ni bude umístěno
kolumbárium (místo pro uložení uren). Zázemí pro hrobníka
a nové záchody budou umístěny v severozápadním rohu nového
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Okolo Stěbořic
V tomto článku vám nepředstavím přímo obec kde žiju, ale
spíš okolí vesnice Stěbořice. Myslím si, že dobrodružství lze zažít
jak na opačném konci světa, tak také „doma“. Každý člověk miluje místo, kde se narodil a kde má kořeny. Během života se můžeme
ocitnout kdekoliv ve světě, ale pořád existuje místo, kterému se
říká „doma“. A také v okolí domova lze najít spoustu krásných
míst.
Já jsem jednou v zimě vyrazil na malou procházku okolo
Stěbořic. V podstatě to nikomu nic neřekne, ale v člověku, který
tady prožil život to probouzí nespočet vzpomínek. Má procházka
vedla nejdříve kolem stěbořického hřbitova. Tady si uvědomíte,
kolik lidí, jež jste znali a kteří tuhle cestičku ke hřbitovu prošli
nesčetněkrát, tady odpočívá.Věnuji jim tichou vzpomínku, vybavím si pár historek, které jsem s těmi lidmi prožil a s vlhkým
okem pokračuji dál. Dojdu až k lesu “Kalinovec”. Nejdříve projdu kolem chajdy Kalinka. Před chatou je malý rybníček. Dnes
je vypuštěný, ale zdá se, že místo je udržované. Opodál mě zaujme kadibudka na jejíchž dveřích je namalován Jelen. Na nedalekém stromě je natažená kůže z divočáka, do které zobou ptáci. Je
zima a poměrně dost sněhu, takže je tohle pro ně takové zpestření
jídelníčku. Podívám se ještě směrem k polím, kde vidím srnky
a zpoza kopce vykukuje věž stěbořického kostela. Jdu dál, do lesa.
Začíná sněžit, je ticho, bezvětří jen opodál bublá potůček, který
si probíjí cestu zasněženým lesem. Je tady vidět lidská činnost.
Někdo tady vybudoval v potoce malé vodní kolo. Kolo se zrovna
netočí, je zablokované větví. Větev vyndám a ejhle ,,přece se
točí“. Kousek dál je další místo, které stojí za pozornost. Zde si
vybavuji dětství a školní léta. Je tady takový malý kamenný lom
nebo spíš odhalená skála, která nám ukazuje jak se v minulosti
vrásnilo zdejší podloží. Mám toto místo spojené se vzpomínkou
na jednoho učitele. Projdu tedy tohle místo a v hlubokém sněhu
postupuji lesem nahoru po svahu. Vyjdu z lesa a dál jdu přes pole
až na cestu mezi Stěbořicemi a Březovou. Jdu kousek po cestě
a pak dál přes pole, kde překonám cestu na Jamnici a mířím dál
k lesu “Soseň”. Tento les má pro mě obzvlášť velký význam.
Stála v něm chatka nebo spíš bouda, ve které jsme kdysi
s kamarády trávili volný čas. Nejdříve jsme sem v období

prázdnin chodili stanovat, ale později nám myslivci chatu na
nějaký čas propůjčili. Bylo to krásné období mládí. Bohužel
z chajdy už zbylo jen torzo. Po jeho prozkoumání pokračuji dál
přes pole na Milostovice. Cestou ještě vylezu na myslivecký
posed a pozoruji okolí. Na polích jsou vidět srnky a taky člověk
na běžkách. Srnky si vyfotografuji a vyrážím dál. Zastavuji se
u malé rokle, ve které stojí myslivecká chata. Prohlížím si ji, nakukuji do oken, ale nic není vidět. Už se stmívá. Měl bych nabrat směr domů. Projdu kolem starých stodol, za kterýma zahnu
směrem na bývalý vyhlášený Stěbořický pivovar. Dnes je tady
příjemná restaurace, kde se občerstvím a opět zavzpomínám. Za
doby před revolucí to bylo jedno zmála míst.kde se dalo dobře
pobavit, kde hrávaly kapely jako např. SYSTÉM, později GRAIV.
Tímto Vás hoši zdravím. No a z pivovaru vede cestička kolem
Stěbořických rybníků. Na těchto místech se opět zasním a zavzpomínám na to, jak jsme se tady chodili koupat, kde když jsem
vlezl do vody, tak se běžně stávalo, že jsem se srazil s kaprem.
A to potápění tady bylo fantastické. Pod vodou byl porost řas
a potápět se mezi těmi řasami bylo jako se procházet v hustém lese. Něco podobného jsem později viděl v moři. Dále
vzpomínám na rybolov. Vždy po jeho skončení jsme tady s kluky
chodili ze zbylých tůněk vybírat malé rybky. Většinou to skončilo
tak, že jsme byli všichni od bahna až po krk. Nevím, proč rodiče
tolik nadávali. Chápete to? Ani neměli radost z těch ryb, co jsme
donesli. Jestli to nebylo tím, že byly moc malé. Ale malá ryba
taky ryba. U rybníka jsme vlastně trávili celý rok. Chodili jsme se
sem koupat, býval tady tělocvik a v zimě bruslení a hokej. Rybník
ještě ani pořádně nezamrzl a už jsme tady hráli hokej, což někteří
z nás odnesli koupelí v ledové vodě. A odtud už je kousek zpět do
vesnice. Do vesnice, po které když se procházím, tak potkávám
kamarády z dob, o kterých píši. Někteří tady stále žijí, jiní se
tady vracejí ze světa zavzpomínat a třeba taky povyprávět svým
potomkům o tom, co jsme tady prožívali. Tak toto je malý pohled
na místo, kterému říkám „doma“. Stěbořice - vesnice kousek od
Opavy.
Jan Suski

A v nepořádku vyhrává …

Už delší čas sledujeme s obecními pracovníky stav kolem
sběrných míst na tříděný odpad. Každý typ kontejneru se vyváží
s jinou frekvencí. Tak např. kontejner na plasty vyprazdňují
Technické služby 1 až 2x týdně. Papír se vyváží 1x za dva týdny
apod. Občas se stane, že u kontejnerů najdeme věci, které sem
nepatří a jejich původní vlastníci je měli odevzdat na obecním
dvoře nebo odvézt na skládku. Nešvarem je, že občané do kontejneru naházejí papírové krabice vcelku a nerozeberou je. Takové
krabice pak kontejner rychle naplní, a pokud přijde s papírem někdo
další, nechá jej ležet u něj. Obecní pracovníci mají za úkol dbát na
pořádek na sběrných místech po celý týden, aby vítr (nebo zvířata)
neroznesl odpadky po okolí. Na skoro všech sběrných místech je
to u nás podobné. Až na Jamnici. Zde bylo už před časem vybudováno pěkné kryté místo pro umístění všech kontejnerů, a přesto
je zde vždy hrozný nepořádek. A tento stav trvá už dlouho. Co
je ovšem zarážející, není to způsobeno malým počtem kontejnerů
a velkým objemem tříděného odpadu v Jamnici. To by pak bylo na
obci, aby přidala další kontejner, ať mají obyvatelé Jamnice kam
odkládat plasty a papír. Bohužel je situace taková, že kontejnery
jsou poloprázdné a někteří občané (protože věřím, že toto dělá jen
pár jedinců) odhodí svůj odpad prostě ke kontejneru na zem. Však
on to někdo uklidí. Ale takto to přeci nejde dělat. To je neúcta
k práci jiných! Ano, obecní pracovníci mají na starost úklid

Běžný pohled u kontejnerů v Jamnici

i kolem kontejnerů, ale nejsou tady přeci od toho, aby sbírali odpadky po nějakém ...
Proto bych vás všechny poprosil, rozšlapávejte papírové
krabice před vhozením do kontejneru. Zkuste potlačit plasty
v kontejneru tak, aby se do něj vešel i váš sáček s odpadem. Pokud
to jde, vhazujte sklo do jeho kontejneru, aby se láhev roztříštila.
A pokud se stane, že jsou kontejnery úplně plné, naskládejte svůj
odpad tak, aby jej neroznesl vítr. Případně choďte ke kontejnerům
ve dnech po jejich vývozu, kdy máte největší šanci najít je prázdné.
Pro připomenutí uvádím, jak jsou vyváženy. PLASTY: Stěbořice
– pondělí a čtvrtek, ostatní vesnice ve čtvrtek. PAPÍR a SKLO
všechny vesnice každou sudou středu.
Roman Falhar
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VÝBĚR Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Prodej pozemku parc. č. 420 v k. ú. Stěbořice zájemcům
s nejvyšší nabídkou
2. Prodej pozemku parc.č. 1545 v k. ú. Stěbořice za cenu 100
Kč/ m2 obci Jezdkovice
3. Smlouvu o dopravní obslužnosti v obci Stěbořice mezi
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a obcí Stěbořice
4. Vybrané prioritní prvky k realizaci po pozemkových úpravách
v k. ú. Stěbořice a v k. ú. Nový Dvůr
5. Do funkce přísedícího u Okresního soudu v Opavě na období
2017-2021 pana Bořivoje Wolfa

22. srpna 2017
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Seznámení se studii rozšíření hřbitova ve Stěbořicích, studii
představil autor Ing. arch. Marek Štěpán
2. Informaci starosty obce s přípravami projektové dokumentace a situacemi v jednotlivých obcích v přípravě akce výstavby
ČOV
3. Záměr zákazu podomního a pochůzkového prodeje ve všech
obcích vydáním nařízení obce č. 1/2017
4. Informaci o zpracování studie k řešení dopravní situace v obci
(o dopravní bezpečnosti)

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY OBCE STĚBOŘICE
25. července 2017
Rada obce vzala na vědomí:
1. Získání dotace ve výši 700.000,- Kč z ministerstva zemědělství
na opravu hřbitovní kaple
2. Schválenou dotaci na posílení zdroje pitné vody (nový vrt)
v Mladecku
3. Špatný stav komunikace Nový Dvůr – Březová
4. Žádost mysliveckého sdružení Hajné Jamnice o vymalování
myslivecké místnosti v KD Jamnice
5. Informaci o ukončení provozu obchodu v Jamnici k 30. 9.
2017
Rada obce schválila:
1. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 89 v k.ú. Nový Dvůr (kůlna
za starou školou)
2. Zápis do obecní kroniky za rok 2015
3. Navýšení počtu dětí v MDT a přijetí dalšího organizátora
4. Rozpočtovou úpravu č. 2
5. Finanční spoluúčast obce ve výši 10.000,- Kč na akci
Dožínky 2017
6. Navržený výběr prioritních prvků k realizaci po komplexních
pozemkových úpravách

29. srpen 2017
Rada obce vzala na vědomí:
1. Dokončení odvodnění louky před domem č. p. 99 ve
Stěbořicích
2. Nová tělocvična - dílčí části projektu hotovy (demolice stávající tělocvičny a stavební úpravy šaten), dokončuje se projekt
nové haly
Rada obce schválila:
1. Výsledek druhého kola výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce odstavné plochy před kostelem ve Stěbořicích,
nabídku podala jedna firma:
a) JKJ Zempra s. r. o. s cenou 835.241,- Kč s DPH
Rada schvaluje fa JKJ Zempra s. r. o. jako zhotovitele
odstavného parkoviště
2. Nabídku na vypracování projektové dokumentace „Stavební
úpravy místních komunikací (chodníky a parkoviště na Malé
straně, chodník k zámku)“ od Ing. Zbyňka Nováka za cenu
48.425,- Kč s DPH
3. Přihlášení obce do energetické burzy na dodavatele elektřiny
a zastupování zde fa Enterplex
4. Výsledek výběrového řízení na nátěr obecní stodoly, nabídky
byly podány:
a) firma Miloš Kramný………… s cenou 45.600,- Kč
b) firma Pavel Koutecký………. s cenou 37.050,- Kč
Rada vybrala nabídku s nižší cenou pana Kouteckého.

Společný projekt mikroregionu
Opavsko severozápad

V průběhu prázdnin se konečně začaly projevovat výsledky
dalšího společného projektu mikroregionu Opavsko severozápad
na vybavení cyklotrasy, která propojuje všechny naše obce, tj. nás,
Hlavnici, Bratříkovice, Velké Heraltice, Sosnovou, Úvalno, Brumovice, Holasovice a Neplachovice. Každá obec si mohla vybrat
místo na svých pozemcích, kam umístí lavičky, koše, vitrínu s turistickou mapou a stojan na kola. Místa byla vybírána tak, aby
sloužila nejen turistům, ale i místním. Ve Stěbořicích jsme umístili tyto prvky kolem rybníků a vitrínu u nového parkoviště „na
tělocviku“. V Jamnici jsou lavičky s vitrínou a košem umístěny
ve středu obce u rybníka a blízko kříže na cestě na Březovou
(poblíž Šibenice). Na Březové byly lavičky instalovány do
hasičského areálu. V Novém Dvoře je jedna lavička u kříže na
rozcestí ke kravínům a druhá u spodní cesty k přehradě (podél
plotu arboreta). Vzhledem k podmínkám projektu jsme zaplatili
50% nákladů, zbytek hradila dotace. Součástí projektu je i mobilní
turistický průvodce, který majitelům tzv. chytrých telefonů ukáže
vytipované zajímavosti té které obce. Tento průvodce je zdarma ke
stažení na stránkách mikroregionu www.opavsko-severozapad.cz
Věřím, že tento projekt má smysl a přinese užitek nejen nám,
ale i všem návštěvníkům našich obcí. Je to další malý krůček pro
rozvíjení turistické infrastruktury na Opavsku.

Změna vlastnických vztahů
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Na jaře 2015 byly zapsány komplexní pozemkové úpravy do
katastrálních knih se všemi změnami. Každý vlastník na katastrech
Stěbořic a Nového Dvora podepsal prohlášení, že byl s nimi seznámen a souhlasí. Ale nyní se ukazuje, že si někteří majitelé stále
myslí, že vše zůstalo při starém. U některých to tak opravdu je,
ale u mnoha došlo ke změnám. Stát např. přepsal potoky a jejich
okolí na obec nebo na Povodí Odry. A pokud zde měl dříve někdo
pozemek, obdržel za to náhradu v polích ze státní půdy. V žádném
případě se nejednalo o vyvlastnění, ale o výměnu! A jelikož potoky a jejich okolí je vedeno jako ostatní zeleň, má je za obec
na starosti pan Jan Vavrečka. Proto upozorňuji všechny, kdo si
myslíte, že v těchto katastrech (netýká se Jamnice) vlastníte kus
potoka, abyste si nejprve ověřili, zda to tak opravdu je. A netěžili
zde žádné dřevo. Jinak byste se mohli dopustit krádeže na obecním
nebo státním majetku.
Zájemci o zpracování dřeva samovýrobou, obraťte se prosím
na Jana Vavrečku (tel. 720 142 312), který má na starosti prodej
obecního dřeva (pocházející mimo les Háj), nebo na Ing. Ladislava
Guru (tel. 731 421 307), který se nám stará o Háj. Oba pánové jsou
odborníci na svých místech, kteří mají přehled o obecních lesích.
Roman Falhar

Poplatky

Situace kolem ČOV

Vážení občané, vzhledem k tomu, že stále více občanů zapomíná
hradit pravidelné poplatky za psy, poplatky za vývoz domovního
odpadu, nájmy dle smlouvy a podobně, přistoupí obecní úřad ke
zpřísnění jejich vybírání. Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
o místních poplatcích můžeme dle čl. 39 odst. 2 této vyhlášky
navýšit v termínu nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Toto
se týká především poplatku za psy. V tomto roce bude občanům,
kteří nezaplatí poplatek za psa do 30. 9. 2017, navýšen pouze
o jednonásobek. Tato informace již byla několikrát vyhlášena
místním rozhlasem a dlužníci byli upozorněni také písemně.
Co se týká poplatku za vývoz domovního odpadu, budou
dlužníci upozorněni a v případě, že na toto upozornění nebudou
reagovat, bude jim odňat čip. Všichni „staří“ dlužníci byli již
několikrát upozorněni!
Marie Solnická

Před časem drtivá většina z Vás odevzdala evidenční listy
ohledně přípojek na novou odpadní kanalizaci. Pokud tak někdo
neučinil, bude osloven k zaslání informací. Projekční firma zpracovává plány pro první stupeň administrativního řízení. Obec se
mezitím snaží domluvit s jednotlivými vlastníky na podmínkách
odkupu pozemků pro všechny čistírny odpadních vod. Bohužel
tato jednání nejdou tak rychle, jak jsem si na začátku představoval.
Ale věřím, že se nakonec domluvíme, vždyť jde o věc, která bude
sloužit úplně všem. Zaslechl jsem i hlasy, že se budeme připojovat
na Zlatníky, protože oni už začali kopat. Zde bych chtěl uvést věci
na pravou míru. Přestože se Zlatníkama máme vztahy na nadstandardní úrovni, kanalizaci a čističku budeme mít každý svou.
Je to i z toho důvodu, že Zlatníky a Milostovice mají společný
projekt, který byl vypracován před delší dobou, a nepočítalo se
v něm s napojením Stěbořic. Nyní na tento projekt získali dotaci
a už je nemožné do něj zahrnout Stěbořice s cca 1200 obyvateli
(tento údaj je odhad do budoucna).
Přestože slýchám i názory, že o čističce se ve Stěbořicích
mluvilo už někdy v 80. letech 20. století a dodneška nestojí, tak
nesouhlasím, že nyní to dopadne stejně. Obrazně řečeno, rozpohybovali jsme kolos (tím, že jsme zadali vypracování projektu za
milionové částky) a ten se dal do pohybu. A jeho zastavení by obec
stálo zbytečně velké částky. Proto věřím, že do několika let už do
našich potoků nepotečou splašky. A není důležité, kdo pak bude
stříhat pásku při slavnostním otevření nových čističek.
Roman Falhar

SMS hlášení

Pokud se Vám stává, že nechytnete hlášení obecního rozhlasu
(protože jste zrovna v práci, nebo máte tak kvalitní okna apod.)
a nechodíte na obecní stránky každý den, abyste si všimli aktuálních informací, a přesto vás zajímá, co se na obci děje, pak mám
pro vás dobrou zprávu. Už před časem jsme na radě kývli na zřízení
služby SMS hlášení. V nejbližší době obdržíte leták, který vyplníte dle instrukcí, odevzdáte na obecním úřadě a začne vám chodit
hlášení i formou sms. Samozřejmostí je výběr z možností, které
zprávy vás zajímají. Můžou vám chodit sms jen s informacemi ke
sportu, nebo s obchodními nabídkami (kdy přivezou jahody, nebo
kuřice), o hrozícím nebezpečí (tuto kategorii doufám nebudeme
muset využívat) nebo o kulturních akcích. Anebo všechny. To
bude záležet na vás. Služba je určena všem typům telefonů, ať už
jsou obyčejné nebo chytré. SMS hlášení je pro občany zdarma,
veškeré náklady nese obec.

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

Kam byste chtěli další lavičky?

7. 10., 14:00
Drakiáda, SDH Jamnice
14. 10., 14:30
Drakiáda, SDH Březová
říjen		
Drakiáda, SDH N. Dvůr
5. 11., 14:30
Pobožnost za všechny zemřelé, hřbitov, Stěbořice
listopad		
Ukončení všech soutěží, hřiště TJ Sokol Stěb.
26. 11.		
Výstava betlémů, MO KDÚ-ČSL, KD Stěbořice
3. 12., 17:00
Mikulášská nadílka a rozvěcování vánočního 		
		
stromu, Orel, kostel Stěbořice
3. 12.		Rozsvěcování vánočního stromu, SDH Jamnice
prosinec		Rozsvěcování vánočního stromu, SDH Březová
prosinec		Rozsvěcování vánočního stromu, SDH N. Dvůr
8. 12.		
Vánoční kouzlení pro veřejnost a rozsvěcování
		
stromu, ZŠ Stěbořice
9. 12.		
Mikulášská zábava, TJ Sokol, KD Stěbořice
25. 12.		
Živý Betlém, Orel, kostel Stěbořice
25. 12.		
Štěpánská diskotéka, TJ Sokol, KD Stěbořice
27. 12.		Turnaj ve stolním tenise, SDH Jamnice, KD
prosinec		Turnaje ve stolním tenice, Vánoční badmin-		
		
tonový turnaj a Silvestrovský fotbal, TJ Sokol

Jak jsem psal na jiném místě Zpravodaje, umístili jsme nově
do našich obcí několik laviček. Chtěl bych požádat Vás občany
o spolupráci při vytipování dalších míst, kam bychom mohli dát
další lavičky. Své návrhy posílejte mailem, poštou nebo přineste
osobně. Ideální by bylo, pokud byste vybírali umístění na obecní
pozemky, ale rozumím, že ne každý se umí k takové informaci
dostat. Věřím, že rozmístěním dalších laviček uděláme naše
vesnice a jejich okolí ještě útulnějšími a bude to ku prospěchu
nejen nám, kteří zde žijeme, ale i všem návštěvníkům, kteří k nám
dorazí.

Kontejnery na velkokapacitní
odpad
Přestože mají naši občané celoročně možnost odevzdávat věci
do kontejneru na velkokapacitní odpad na obecním dvoře, budou
opět přistaveny tyto kontejnery do všech vesnic. Přesný termín
ještě neznáme, ale znovu to bude kolem poloviny listopadu. Dáme
včas vědět. Sledujte obecní vývěsky, hlášení rozhlasu a obecní
www stránky.
Roman Falhar
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