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KOUZLO ROZLÁMANÉHO OPLATKU
Vážený čitateli. V naší rodině na Slovensku jsme ctili
krásný štědrovečerní zvyk rozdělení vánoční oplatky. Začátek
stolování patřil tátovi, který hned po přečtení příběhu
o Narození Ježíše a modlitbě, vzal vánoční oplatku o velikosti
dezertního talířku a rozlomil z ní kousek pro každého u stolu.
Řekl u toho, že Bůh se dnes dělí s lidmi o to nejvzácnější co
má, o svého Syna. Ten se narodil v chudobě a skrytosti, to
představuje prostý oplatek, ale přesto je to On, kdo naplnil
tužebné očekávání Izraele. Naplnění očekávání a tužby je
sladké jako med. Proto si každý namočil oplatku v mističce
s horkým medem, který jsme měli jako součást prostření
před sebou. Pak si každý už sám bral oplatky s medem a
maminka nezapomněla dodat, ať nám v žaludku zbude místo
pro vše ostatní… Zbytečně. Je dobré dodat, že oplatky, které
měly vánoční motivy, se vyráběly doma během adventu na
elektrickém zařízení, které jsme zdědili. Pekli se nejen pro
nás, ale pro celou širší rodinu a přátelé.
Milí obyvatelé Stěbořic, Jamnice, Nového Dvora
a Březové! Přeji Vám radostné a požehnané Vánoce!
Pro mnohé jsou to nejkrásnější chvíle v roce. Ale máme
kolem sebe lidi, pro které jsou letos Vánoce moc těžkým
obdobím, protože si více než jindy prožijí, že jim to, co se
od Vánoc očekává, nesmírně schází. Možná jsme to my,
kteří jim můžeme nabídnout kousek rozlomené vánoční

oplatky v podobě rozdělení se o čas, návštěvy, vyslechnutí.
Nemusíme chodit daleko, častokrát ti, koho naše rozdělení
se moc potěší, bydlí s námi pod jednou střechou. V době,
kdy se ani o pomeranč dětí nedělí, protože mají každý svůj,
nanovo objevme kouzlo dělení se. Kouzlo rozlámaného
oplatku…
Mgr. Klement Rečlo, farář

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V KNIHOVNĚ
V Místní knihovně Jamnice jsme se opět sešli v adventním čase, abychom si společně poslechli vánoční koledy
a ozdobili perníčky. Pro všechny byly připraveny perníčky, polevy bílé i barevné a zdobení v podobě různobarevných
perliček. Sešlo se nás 15 účastníků. Ti nejmenší perníčky hlavně ochutnávali. Větší děti, které s námi tuto akci před pár
lety zahajovaly, už samy zdobily. A musím uznat, že se od těch začátku o mnoho zlepšily. Dospělým, kteří přišli hlavně jako
doprovod, se zdobení líbilo asi nejvíc a soutěžili se svými potomky o co nejlépe nazdobený perníček. Všem ještě jednou
děkuji za účast a budu se na Vás těšit i v příštím roce.
Zuzana Šindelářová, Místní knihovna Jamnice
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tým si vytvořil název, vlajku a pokřik.
Zápolilo se například v chytání živých pstruhů
v bazénu, které následně týmy upekly na ohništi. Dále se
soutěžilo ve vytahování klíčů ze skleněných nádob, ve
kterých byly živé laboratorní myši. Dále ve fotbale, střelbě
z luku, střelbě ze vzduchovky, šátkované, překážkové dráze,
chytání vodních bomb, hledání pokladu v lese, sběru
koření po obci Vendryně, pojídání těstovin na čas, pojídání
pudinku, odemykání zámků a mnoho dalších. Soutěžilo se
také na poli kulturním, kde každý tým měl za úkol připravit
scénku na téma filmové komedie, kterou si vylosoval.
Každý večer si vedoucí připravili pro děti divadelní
scénku na téma soutěží, které je budou čekat další den.
Následovalo vyhodnocení dne, večerní modlitba a zpívání
u táboráku. Na celodenní túru „šipkovanou“ jsme vyrazili
na bájnou horu a zároveň nejvyšší vrchol Slezských
Beskyd - Velká Čantoryje (995 m.n.m.). Tábor byl ukončen
slavnostním vyhodnocením s grilováním kuřat a zpěvem
táborových písniček.
Na táboře se nám všem líbilo a těšíme se na příští
rok!
Martin Řehulka

Letošní rok jsme se vydali po několikaleté odmlce do
obce Vendryně, která je nám již dobře známá, a to v termínu
22.-29. července. Tentokráte vyrazilo 71 táborníků a z toho
60 dětí. Ubytováni jsme byli na faře a děj tohoto tábora se
odehrával ve stylu Pevnosti Boyard.
Táborníci přijeli na místo vlakem, kde je již očekávali
vedoucí s kuchařkami. Nejprve proběhlo přivítání a rozdělení
do šesti týmů, které mezi sebou celý týden zápolily. Každý

NA SLOVÍČKO…

se týká koníčků, rád čtu, cestuji – procestoval jsem opravdu
skoro celý svět, nejvíce se mi líbilo například v Izraeli
a USA, konkrétně v Kalifornii, kde jsem absolvoval i několik
pracovních a studijních pobytů. Rád také fotografuji.
Relaxuji také sportovními aktivitami, nejraději plaváním
a lyžováním.
  
4. Když se podíváte trošku s nadhledem a
odlehčením na život na vesnici a v našem hlavním městě
- v čem spatřujete hlavní rozdíly? Jaké klady a zápory byste
objevil?
Praha je hektická, uspěchaná, trošku odlidštěná,
anonymní, mezilidské vztahy jsou zde jiné, než u nás doma.
Zde se každý s každým zná, samozřejmá je sousedská
výpomoc, mám zde hodně přátel a o to raději je vidím,
protože chvíle setkávání s nimi jsou opravdu vzácné.

Vážení čtenáři, dnes Vám přináším rozhovor
s významným rodákem naší vesnice, panem Ing. René
Schreierem, MBA. Z obyčejného kluka, který navštěvoval
zdejší základní školu, se vypracoval svou pílí a úsilím až na
pozici náměstka pro řízení sekce ekonomické a provozní
a vrchního ministerského radu. Jeho dosavadní životní
příběh může být inspirací pro další mladé lidi, kteří touží po
tom, něco ve svém životě dokázat a přitom nezapomenout
na své kořeny.
1. Dobrý den, pane Schreiere, vím že jste rodákem
ze Stěbořic, potažmo z Březové, ale již velmi dlouho žijete
v Praze. Jak přímočará nebo naopak klikatá byla Vaše cesta
do Prahy?
Díky studiu na vojenském gymnáziu v Praze jsem
se do hlavního města dostal již ve 14 letech. Po třech
letech studia jsme se přesunuli do Vyškova, maturitou
jsem tedy středoškolská studia ukončil ve Vyškově. Poté
jsem absolvoval Univerzitu obrany – fakultu ekonomiky
a managementu v Brně. Zpět v Praze jsem se ocitl díky
zaměstnání, protože jsem sloužil u Čestné stráže Armády ČR
jako její velitel. V roce 2006 jsem odešel do civilu a v Praze
zůstal.

5. A na závěr Vašeho porovnání života ve velkoměstě
a na malé vesnici mi to nedá, abych se nezeptala: Uvažujete
o návratu zpět do své rodné obce nebo to již nepřipadá
v úvahu?
Pomohu si tímto rčením: Člověk míní, a Pánbůh
mění. Rád se domů vracím, nicméně si zatím nedokáži
představit, že bych podzim života měl trávit jinde, než
v místě, odkud pocházím.

2. Práce na ministerstvu - to už něco znamená!
Jak Vás vlastně napadlo ucházet se o tuto pozici a co Vaší
práci na pozici ekonomického náměstka ministra kultury
předcházelo?
Dostal jsem nabídku pozice ekonomického
náměstka od ministra kultury Daniela Hermana, kterého
jsem poznal v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde
jsem pracoval taktéž jako ekonomický náměstek.

  

Děkuji za rozhovor. Dana Grosserová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče, zastupitelstvo obce Stěbořice plánuje
v neděli 3. března 2018 ve 14:00 hodin upořádání slavnostního aktu „Vítání občánků“ narozených v roce 2017 do svazku Obce Stěbořice. Protože z důvodu zákona na ochranu
osobních údajů nemůžeme sami oslovit rodiče, žádáme tímto rodiče, kteří chtějí své dítě přivítat mezi občany obce, aby
nám o tom přišli říct.
Renáta Bittnerová

3. Nikdo z nás nežije pouze prací. A proto by naše
čtenáře jistě zajímalo, čemu se věnujete ve svém volném
čase, jaké jsou Vaše koníčky a záliby.
Volného času mám opravdu málo díky velkému
pracovnímu vytížení. Když se ale náhodou zadaří, tak
spěchám k rodině, kterou mám zde ve Stěbořicích, a pokud
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VELKÝM KULTURNÍM ZÁŽITKEM
Ve dnech 28. září až 5. listopadu letošního roku
se konal v Opavě a přilehlých obcích XIII. Mezinárodní
festival duchovní hudby. Festival pořádá každý lichý rok
prostřednictvím své agentury pan Karel Kostera ve spolupráci
se statutárním městem Opava, pod záštitou ministra kultury
ČR Mgr. Daniela Hermanna, biskupa Ostravsko-opavské
diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze a primátora
statutárního města Opavy Radima Křupaly.
Dovolte mi citovat právě primátora města Opavy,
který vyzdvihl význam festivalu těmito slovy:
„Co dva roky patří na Opavsku doba od svátku svatého
Václava po první listopadové dny Mezinárodnímu festivalu
duchovní hudby. Akci, která si od roku 1992, kdy se
uskutečnila poprvé, oprávněně získala výborné jméno nejen
v Opavě a okolí, ale i daleko za hranicemi naší vlasti. Za tuto
dobu vystoupilo v rámci festivalu několik stovek interpretů
nejen z České republiky, ale i z Kanady, Spojených států,
Ruska, Portugalska či Švédska. Duchovní hudba letos zazněla
v celkem osmi opavských i mimo-opavských chrámech
s hosty – sborem z Polska, varhaníkem ze Slovenska
a pražským chlapeckým sborem.
V sále Knihovny Petra Bezruče se představil v pořadu „Křeslo
pro hosta“ vynikající český herec Josef Somr. Závěr festivalu

pak patřil 70. výročí znovu vysvěcení jedné z opavských
architektonických dominant – kostela svatého Vojtěcha.“.
Stěbořice navštívil v rámci festivalu Chlapecký
pěvecký sbor Bruncvík z Prahy se sbormistryní paní Lenkou
Pištěckou. Nadšený zpěv chlapců zpestřil a obohatil mši
svatou v neděli 22. října. Všichni zúčastnění, které okouzlilo
nadšení, s jakým kluci zpívali, rádi zůstali i po mši a zvědavě
čekali na přídavek. Krátké vystoupení sboru zahrnovalo jak
ukázky písní moravských, tak písní židovských a romských.
Především v těchto rytmických písních vyznělo opravdové
nasazení a zapálení chlapců pro sborový zpěv. Obdivuhodná
byla i sólová vystoupení hochů, kteří do nich vkládali celou
svou odvahu a odhodlání.
Dana Grosserová

ŽIVOT FARNOSTI STĚBOŘICE

prostorem kostela a zpívají o tom, jak „v den, kdy Hospodin
přijde, bude světlo velké“. Do našeho kostela přicházíme po
celý advent vždy ve středu a v sobotu ráno. V sobotu navíc
děti čeká snídaně s pohádkou na faře.

Prožíváme advent, konec církevního roku. Symbolem tohoto období je adventní věnec. A jak v promluvě při
mši svaté o první neděli adventní kázal otec Klement Rečlo,
náš život se také někdy může podobat věnci, kruhu, který se
neustále točí stejně, stejně dokola. Ale nemá tomu být tak.
Vnímejme věnec spíše jako spirálu, která nás posouvá stále
dál a výš, vede nás žít plněji a hodnotněji. Po období prázdnin a odpočinku začal školní rok v naší farnosti zdánlivě také
jako něco, co se každoročně opakuje. Naštěstí jen zdánlivě.

Zanedlouho do skříně schováme adventní věnec,
snad v pokoji a radosti prožijeme dobu vánoční… a zase
tady bude mezidobí, zdánlivě zase. Těšíme se!
Anežka Štukavcová

Možná jste si v minulém čísle zpravodaje všimli pozvání ke stavbě. Při pátečních mších svatých se začala stavět
loď - Noemova archa. A protože děti Noemu a jeho rodině
opravdu pilně pomáhají, stavbě jde jako po másle a brzy
se do ní nastěhují první zvířátka. Zatímco děti v září začaly,
skupina mladých i starších zájemců právě končila roční přípravu na udělení svátosti biřmování. 17. září ji z rukou otce
biskupa Martina Davida přijalo 49 lidí. V září vyrazil autobus
s více jak dvaceti dětmi, s jejich rodiči i prarodiči na farní
výlet. Hlavním cílem bylo poutní místo Štípa u Zlína, kde
o. Klement společně s místním knězem sloužil mši svatou.
Po obědě z domácích zásob se autobus vydal do ZOO v Lešné. I přes nepříliš vydařené počasí se všem moc líbilo. Na
konci října se uskutečnil adorační den farnosti, den ztišení
a modlitby. K jednotlivým skupinkám mužů, žen, mládeže
a dětí promlouval P. Lukáš Engelmann, kněz farnosti Ostrava Třebovice a psychoterapeut v jednom. Společně jsme se
zamýšleli nad rolí otce a matky v rodině. V listopadu schola strávila společný prodloužený víkend na faře v Hlavnici. Schola se také symbolicky rozrostla, když už po delším
čase mezi ty starší přijala sedm mladých členek. Ministranti
v tomto rozhodně nezůstávají pozadu, na Štědrý den ráno
při rorátní mši svaté bude do řad ministrantů přivítáno pět
malých velkých posil. Roráty mají silnou tradici. Už od dob
Karla IV. mají podobu ranních mariánských mší. „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) zaznívá na začátku každé rorátní mše, lidé s lampičkami procházejí tmavým

POZVÁNÍ DO „MUZEA”
Ve stěbořickém zámku je celoročně instalovaná
výstava s názvem „Odkaz našich babiček a dědečků“. Jedná
se o historické předměty shromážděné jejich majitelem,
panem Karlem Kosterou. Nářadí, nábytek či obleky jsou
rozmístěny tématicky do růsných místností. Výstavou
vás osobně provede sám p. Kostera, který vaši prohlídku
rád zpestří také nějakou skladbou na harmonium. Svou
návštěvu si můžete objednat na tel. č. 553 661 219.
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TJ SOKOL STĚBOŘICE
Vážení spoluobčané, nastává období „zimního
spánku“, kdy všechna venkovní sportoviště osiří, a stěhujeme se do tělocvičen. Jaké jsou po „podzimu“ výsledky našich 3 fotbalových mužstev?

5, ŠLUPINA Vítek 2 a HÝŽA Tomáš 1 branku! GRATULUJEME
NAŠIM MINI ŽÁKŮM!
TENISOVÝ ODDÍL koncem listopadu provedl „zazimování kurtů“ a přesunul svou činnost také do tělocvičen.
Soutěže družstev, jak mužů, tak i žen, skončily následovně:
MUŽI 50+ = 5. místo, ŽENY = 6. místo! U mužů je to ústup
„ze slávy“, kdy v posledních ročnících vyhrávali, ale je třeba
říci, že hlavní opora družstva Jarek Solnický po operaci nemohl hrát ani v jednom zápase! Oddílový přebor MUŽŮ ve
čtyřhře (hrálo 6 párů) „suverénně“ vyhráli bratři Tomáš a
Jarek KRAMNÍ, kteří zvítězili ve všech zápasech! Bylo odehráno jen 10 utkání (z 15)! Oddílový přebor ŽEN ve čtyřhře
už byl odehrán mezi 4 páry všech 6 utkání (100 %)! Zvítězil
pár Katka KRAMNÁ a Petra TESAŘOVÁ! Gratulujeme! Kladně hodnotíme tréninky naší mládeže, kterých se ujal Ing.
Tomáš Kramný, který pokračuje i po skončení tréninku „venku“, v tělocvičně ZŠ Stěbořice! Mládež to baví, což je rozhodující pro další zlepšování!

Tak nejdřív MUŽI - skončili na 6. místě „Královského okresního přeboru», kdy ze 13 utkání 7x zvítězili - ani
jednou neremizovali a 6x prohráli. ZÍSKALI 21 bodů (loni
26) a skóre mají 38:31 brance (loni 43:25). Podzim jsme
začali velmi dobře a po dvou vítězstvích (v Hněvošicích 4:1
a doma s Dobroslavicemi 5:0) přišla „sprcha“, kdy nás pokořily Jakartovice 4:1! Potom následovaly zase dvě výhry
- „doma“ s Oticemi 2:1 a v Kobeřicích 3:0! Zatím to bylo
dobré! Ale další utkání doma se nám nevydařilo a prohra
1:4 s Vřesinou byla „krutá“! Život fotbalový však běžel dál
a vítězství nad Hlavnicí 7:1 bylo „sladké“!!! Pak však nastal
zlom a v dalších čtyřech utkáních přišla „velká krize“ a porážky doma s nováčkem OP - Březovou 2:3 a nepochopitelná porážka v Litultovicích (vedení po 1. poločase 3:1) = 4:5
byla nečekaná! Další domácí zápas se Slávií Opava zase naši
hráči nezvládli a prohráli 2:5. Následovalo utkání na hřišti
vedoucího mužstva OP - v Budišově n/Bud. a vysoká prohra (nejvyšší za poslední léta) - 7:0. Krize vyvrcholila! Vedení
fotbalového oddílu muselo na vzniklou situaci zareagovat a
po dohodě s trenérem Milanem Hanslíkem, který odstoupil
z pozice hlavního trenéra - byl jmenován dosavadní asistent
Ondřej ŠUMBERA, a na poslední 2 zápasy byl požádán ještě
bývalý trenér Stěbořic - Erich Říčný o zhodnocení situace.
Se Štítinou přišlo zlepšení a výhra 5:0 byla „balzámem na
fotbalovou duši“! Poslední (odložený) zápas v Dolních Životicích byl „korunován“ vítězstvím 2:0 a tak přece jen jsme
„relativně“ ještě obstáli. Nejlepším střelcem „podzimu“ se
stal s 9 brankami ČAVERA Petr! Doufejme, že JARO bude po
řádném rozehrání a tréninku důstojnější!!!

Zdárně se posunuje i možnost výstavby nových šaten a sociálního zázemí pro tenis, které by bylo možno už brzy odstartovat!
Naše ženy v odboru SPV každé pondělí cvičí v tělocvičně ZŠ Stěbořice!
Oddíl BADMINTONU (B.O.S.S.) zahájil dlouhotrvající turnaj 15 párů (přes celou zimu), rovněž v tělocvičně ZŠ.
Jsou v činnosti 5 dnů v týdnu, takže se nasportují dostatečně! V prosinci (29. 12. 2017 - pátek) ve sportovní hale
v Litultovicích pořádají „Vánoční turnaj“ párů!
Také STOLNÍ TENIS bude hrát svůj „Vánoční turnaj“
a to o den dříve (čtvrtek 28. 12. 2017) v KD ve Stěbořicích od
8,30 hod. Přijďte si po svátcích protáhnout svá těla!

STARŠÍ ŽÁCI (1+10) odehráli „podzim“ výborně! Z 6
utkání 4x zvítězili, 1x remízovali a jen 1 x prohráli. Získali 13
bodů a skóre 17:6 brankám! Obsadili III. místo se stejným
bodovým ziskem s druhým Slavkovem, ale s horším skóre! Pod vedením trenérů Aleše ŠIMONA a Karla SOCHORA
je naděje na ještě lepší výsledky na „jaře“! Soutěž střelců
vyhrál se 4 brankami Franta KRAMNÝ, po 3 brankách dali
Roman KAŠÍK, Tomáš STEUER a David VÁLEK. Další branky
přidali - DZIMBANÍK Martin, ČERNÝ David, ŠLUPINA Vít a
VOLEK Pavel (po 1 brance).

Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům, sportovcům a hlavně naším dětem popřát radostné a veselé prožití
vánočních svátků a do nového roku popřát to nejcennější
- pevné zdraví - mnoho sportovních úspěchů, jak osobních,
tak i v rodinách.
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice

MINIŽÁCI jsou chloubou našeho fotbalového oddílu! Pod vedením
trenéra Karla SOCHORA a (šéftrenéra
mládeže) Jardy KRAMNÉHO, z 9 utkání
8x zvítězili a jen jednou okusili porážku! Získali 21 bodů a skóre neuvěřitelné = 89:38 brankám! Suverénně vedou tabulku starší přípravky 15 skup.
CÚ (i když se oficiální tabulka u této
kategorie nevydává). Za početný stav
vděčných diváku z řad rodičů, prarodičů a všech příbuzných, kteří neúnavně
naše naděje povzbuzují, je radost se
na naše kluky dívat a pozorovat, jak jim
fotbalová „výuka“ jde k duhu. Už pomalu zvládají fotbalovou „abecedu“ a
bude to čím dál lepší! Jenom nepolevit
a pořádně trénovat! Nejlepší střelci:
BARTUSEK Honza 21 branek, GRACA
Šimon 19, KOVALČÍK Petr a KONEČNÝ
Vojta po 10, VOLEK Pavel 8, MIČKA
Eliáš 7, SOCHOR Filip 6, STEUER Brian
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s Aqeel Rehman a o vítězství rozhodl Martin Švec výhrou
3:1 s Jakob Dirnberger. A následně Jamajku 2:0, které rozhodl Daniel Mekbib výhrou nad Chris Binnie a poté Ondřej
Uherka s Lewis Walters. Jakub Solnický už k třetímu utkání
za rozhodnutého stavu nenastoupil.

JAKUB SOLNICKÝ NA MS V MARSEILLE
Reprezentační výběr squashistů se v neděli 26. 11.
2017 vydal do Francie na mistrovství světa týmů. Do bojů
s elitními soupeři zasáhne kvarteto Daniel Mekbib, Martin
Švec, Ondřej Uherka a Jakub Solnický. Tým se v Marseille
utká ve skupině s Austrálií a Walesem.

Pro český tým je celkové 21. místo nejlepším umístěním na
šampionátu týmů. V předchozích ročnících skončili na 23. a
25. místě.
Majka Solnická

Duely ve skupině se hrají na tři vítězné zápasy, mezi
nejlepší šestnáctku se dostanou dva nejlepší celky ze skupiny, zbytek bude hrát o umístění. Favoritem byl Egypt, který
má v první desítce šest svých zástupců. Světovému žebříčku
ovšem vládne Francouz Grégory Gaultier, který žije v Praze.
Cílem pro reprezentaci bylo získávání zkušeností
v soubojích s elitními squashisty. Australan Ryan Cuskelly
je na 16. místě světového žebříčku, jeho kolega Cameron
Pilley na devatenáctém. Největšími hvězdy Walesu jsou Joel
Makin (42. místo) a Peter Creed, který je třiašedesátý. Právě
s Walesem byl očekáván největší boj o postup ze skupiny.
Český tým se nedostal do hlavních bojů po prohrách
v základní skupině s favorizovanou Austrálií, která nakonec
skončila na děleném třetím místě, a s Walesem. Klíčový tak
pro lepší umístění byl páteční duel s Jižní Afrikou, se kterou
se šlo po výhře Daniela Mekbiba a prohře Ondřeje Uherky
do rozhodujícího utkání. V něm Martin Švec podlehl Rodney
Durbachovi v pěti setech. Od postupu nás dělil jeden bod.
Zápasy o umístění si už čeští hráči pohlídali. Nejprve porazili Rakousko 2:1, když první zápas vyhrál Jakub Solnický s Paul Maringer 3:0, poté Daniel Mekbib prohrál 2:3
FOTBALISTKY ZŠ USPĚLY V HALOVÉ KOPANÉ
V úterý 14. 11. 2017 čekal naše fotbalistky první letošní turnaj - okresní finále halové kopané dívek. Turnaj se konal ve
sportovní hale SFC Opava a zúčastnilo se ho celkem sedm
dívčích družstev. Naše reprezentantky nakročily do turnaje
výborně. První čtyři zápasy vyhrály s čistým kontem a rázem
se staly favoritkami turnaje. O ambicích na postup rozhodl
zápas se ZŠ Otická. Utkání bohužel naše hráčky nezvládly
a prohrály.

rickým úspěchem v této soutěži! Všem hráčkám děkujeme
za skvělou reprezentaci školy a okresu Opava v MS kraji.

V posledním zápase jsme hráli o druhé místo se ZŠ Kylešovice. Utkání nabídlo šance na obou stranách a skončilo
spravedlivě 1:1. Tento výsledek přinesl nečekanou zápletku,
protože oba týmy měly stejný počet bodů. Měli jsme o jednu
branku lepší skóre, avšak opavská škola více vstřelených
branek. Nikdo si nebyl jistý, co rozhoduje. Holky se konečné
stanovisko dozvěděly až při vyhlášení a mohly se radovat
z úžasného druhého místa a pověsit si na krk stříbrné medaile. Celý tým s výborně chytající brankářkou Andreou Volnou hrál dobře a druhé místo si zasloužil.

Útočnice: Ester Šarayová, Melanie Mičková, Iveta Stará
(9. tř.), Viktorie Petlachová (kap.), Veronika Štenclová, Karolína Kořistková (8. tř.), Monika Mičková (7. tř.)

Sestava:
Brankářka: Andrea Volná (8.tř.)
Obránkyně: Nikol Hříbková, Eliška Baranová (9.tř.), Aneta
Pavelková, Natálie Sedláčková, Sára Konečná (8.tř.), Anna
Zahlová, Klára Solnická (7.tř.)

Mgr. Michal Zajíček

Vzhledem k tomu, že vítěz okresního finále ZŠ Otická se
odmítla zúčastnit krajského finále, mohly naše fotbalistky
oslavovat také postup mezi nejlepší školy Moravskoslezského kraje. Turnaj se konal ve čtvrtek 7. 12. 2017 v Novém Jičíně. V prvním zápase naše hráčky nastoupily proti
sportovní škole ZŠ Klegova Ostrava. Soupeřky hrály výborně
a zaslouženě nás přehrály. Ve druhém utkání holky nastoupily proti ZŠ E. Zátopka z Kopřivnice. Po přihrávce Anety Pavelkové skórovala Viktorie Petlachová, která přidala i druhou
branku. V důležitých momentech tým podržela brankářka
Andrea Volná. Hráčky utkání zvládly a zvítězily 2:0. Proti ZŠ
Dobrá se nám zápas nepovedl a znamenal prohru 0:3. Přesto 3. místo v kraji je pro naši malou školu obrovským a histo5

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
školní jídelna ve Stěbořicích v současné době přijímá
nové strávníky. Pokud máte zájem, můžete se přihlásit
u vedoucí školní jídelny paní Heleny Morysové, která Vám
podá bližší informace. Od 1. 1. 2018 dochází po dohodě se
zřizovatelem ke zvýšení ceny obědu na 56,- Kč z důvodu růstu
nákladů souvisejících s přípravou pokrmů. Jedná se především
o mzdové náklady a investice obce v posledním období.

Rok 2017 se pomalu blíží ke konci, proto chci
poděkovat všem rodičům, občanům a spolkům za dosavadní
spolupráci. Přeji Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2018 pevné zdraví, hodně
lásky a spoustu radostných chvil se svou rodinou a svými dětmi.
Mgr. Miroslava Stonišová, ředitelka MŠ Stěbořice

ČTENÍ, MATEMATIKA I LOGIKA JSOU PRO NÁS ZÁBAVOU
Ve čtenářském klubu, který v letošním školním
roce navštěvují žáci nižšího stupně, si děti budují především
vztah ke knihám. Seznamují se s různými literárními žánry,
pojmy a hrami, posilují svou čtenářskou gramotnost. Děti
dle návodu píší každý svou vlastní knihu. Atraktivitu klubu
zvyšují také maminky, které vždy na klub upečou nějakou
dobrůtku pro děti.
Díky čtenářským klubům se z peněz projektu
do školního knižního fondu zakoupilo více než 200 titulů
různých knih pro všechny věkové kategorie.
A co na to všechno děti: „Hry jsou super, chtěli
bysme tady (ve škole) zůstat dýl.“, „My jsme doma naše
učili, jak se to hraje.“, „Já se chci stát spisovatelkou.“, „Mi se
líbí, že máme v knihovně tolik nových knížek.“.
Mgr. Iveta Glacová, žeditelka ZŠ Stěbořice

Již druhý půlrok probíhají na naší základní škole
díky projektu Evropské unie ŠABLONY ZŠ kluby logiky a
deskových her a čtenářský klub.
Klub logiky a deskových her je určen jak žákům 1., tak
i 2. stupně. Děti se zde v pěti klubech scházejí pod vedením
svých učitelek 1x týdně po dobu 90 minut a seznamují
se s pravidly mnoha stolních, deskových a logických her,
určených jak skupinám, dvojicím, tak jednotlivým hráčům.
Hry hrají s velkým zaujetím a nasazením. Díky projektu
jsou kluby velmi dobře vybaveny nejnovějšími hrami, které
u dětí rozvíjí schopnosti soustředění, strategie, logiky,
představivosti, počítání.
Žáci pak mnohé hry doma učí rodiče a získali také
spoustu tipů na dárky pod stromeček.
MIKULÁŠ V REŽII DĚTÍ

V příběhu se také objevila jedna z nejstarších legend, která
se o Mikuláši vypráví. Byla to legenda, kdy Mikuláš zachrání
chudou rodinu, tři dcery, jejich otec je chudý, již nemá
peníze na živobytí a právě Mikuláš mu tajně jednoho večera
hodí do okna tři měšce plné zlaťáků a tím rodinu zachrání.
Jako nejčastější atribut mívá totiž Mikuláš u sebe tři zlaté
koule na knize. Tento atribut je spojen právě s legendou
o této zchudlé rodině.
Na scéně rozhodně nechyběli andělé a čerti,
také diváci byli vtaženi do děje, po celou dobu ochotně
spolupracovali, odpovídali na nejrůznější otázky, dokonce
přišli Mikuláši na pomoc, když mu čerti schovali zlaťáky
na záchranu chudé rodiny. Diváci byli na závěr odměněni
sladkostmi a stříbrnou hvězdičkou, kterou jim andílci lepili
na čelo.
A odměnou herců byl jistě závěrečný potlesk, který
nechyběl po každém představení od jednotlivých tříd, a byl
důkazem toho, že scénka, kterou si pro tento den připravili,
se dětem líbila.
Mgr. Petra Řičická, ZŠ Stěbořice

Sv. Mikuláš – biskup, světec, zachránce, osoba
opředená mnoha legendami, člověk, který chodil po světě
a tajně pomáhal, zachraňoval, a přesto za to pro sebe nikdy
nic nechtěl.
O Mikuláši slyšely určitě všechny děti. Každému
se při vyslovení tohoto jména před očima vybaví postava
v dlouhém plášti, s dlouhým bílým vousem, s biskupskou
mitrou na hlavě se znamením kříže, v ruce biskupskou berlu,
jak 5. prosince večer rozdává dárky hodným a napraveným
dětem.
Svátek sv. Mikuláše je pro naši školu neodmyslitelnou
tradicí, o kterou se starají žáci deváté třídy. Pro deváťáky
je to vždy nelehký úkol nejen v tom, aby se děti něco
dozvěděly, ale zároveň i pobavily.
Letošní deváťáci si pro jednotlivé třídy připravili
divadelní představení, které na úvod vyprávělo o tom,
kdo je to Mikuláš, jak takový Mikuláš vypadá, zda ho děti
vůbec poznají a zda se na něj ještě v dnešní době děti těší.
KURZ TVŮRČÍHO ŠITÍ NA BŘEZOVÉ POKRAČUJE
Před dvěma léty jsme společně s maminkami na
mateřské dovolené dospěly k názoru, že bychom se mohly
naučit šít. Obchody jsou sice plné nejrůznějších dekorací,
ubrusů, doplňků, … ale vlastnoručně vyrobená věc má pro
nás úplně jinou hodnotu. Rozhodly jsme se uspořádat Kurz
tvůrčího šití, který vedla odborná lektorka. Nakoupily jsme
šicí stroje a pustily se do práce. Učily jsme se šít ubrusy, polštáře, nákrčníky, čepice, tepláky a další zajímavé kousky.
Na podzim roku letošního jsme si řekly, že bychom
se ve svých dovednostech mohly zdokonalit. Uspořádaly jsme proto kurz číslo 2. Probíhal během října a listopadu v hasičské zbrojnici na Březové. Naučily jsme se všívat
zipy, zhotovovat kapsy a dokonce jsme si troufly ušít jednoduché šaty. V letošním roce se k nám přidaly další šikovné maminky, takže své nadšení úspěšně šíříme dál.

Věříme, že nekončíme a těšíme se na další pokračování.
Kurz byl podpořen z programu Malý LEADER pro
Opavsko 2017.
Ludmila Slaninová
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HASIČSKÉ UZLOVÁNÍ
Po jednoleté přestávce jsme se s některými svými
svěřenci zúčastnili soutěže v hasičském uzlování, pořádané
již tradičně SDH Neplachovice. Protože jsme si v uplynulých
ročnících vybudovali tu nejlepší pověst, vlastně jsme přijeli
obhajovat titul vítězů v kategorii štafet a v kategorii starší
žáci. Na soutěž jsme přijeli v tomto složení: Petra Premusová, Andrea Volná, Zuzana Hájková, Tomáš Frenzel a Šimon
Škubník. Tato velice silná štafeta celkem bez problému první
místo obhájila s krásným časem 21,53 sekund (na další družstvo v pořadí dokonce s náskokem 4 sekund!). Celkem se
soutěže zúčastnilo 13 štafet.
Vítězem v kategorii starší žáci se stal po velkých bojích Tomík
Frenzel, druhé místo si vyuzlovala Peťa Premusová. Další
umístění našich mladých hasičů: Zuzča Hájková čtvrtá, Šimi
Škubník sedmý, Andy Volná osmá. Všechna tato umístění
jsou fantastická, celkový počet soutěžících v této kategorii
je 51 a my jsme všichni do osmého místa! Jsme na všechny

naše děti velice pyšní, opravdu poctivě trénovaly a krásné
výsledky byly rozhodně zasloužené. Doufáme, že v příštích
ročnících na dosažené úspěchy naváží také naši benjamínci
v mladších žácích.
Ing. Miroslava Hájková, Ing. Jan Hájka
Trenéři mládeže SDH Jamnice

AKUÁLNÍ SITUACE OKOLO ČIŠTIČEK ODPADNÍCH VOD
A KANALIZACE

Ve Stěbořicích jsme museli najít nové umístění
pro ČOV. Jednání s vlastníkem se táhla a nevypadalo to,
že bychom došli v brzké době k nějakému řešení. Z toho
důvodu jsme čističku umístili do rohu pozemku mezi splav
a tréninkové hřiště. Spodní konec bude sveden do oblasti
točny autobusů a odtud bude čerpadlem vytlačen do míst,
odkud už steče do čističky. Větev kanalizace, která měla
jít za zahradami kolem potoka na spodním konci, se proto
nebude realizovat.
Řešili jsme s projektanty, stavebními firmami
přes ČOV a se starosty obcí, kde čističky mají, několik
podstatných otázek. Zda budou čističky nějak zapáchat,
zda budou hlučné a zda nejsou příliš blízko zástavby. Byli
jsme ode všech ujištěni, že ČOV se běžně umísťují od 50
metrů a dále od zástavby. Musí splňovat normy ohledně
hluku a nočního klidu. Co se zápachu týče, jedná se v našich
případech o uzavřené nádrže a objekty, které nebudou cítit.
Jak vysvětloval projektant: „Čistička, která smrdí, nefunguje
správně.“.
Připravovaným projektem nejsme schopni zajistit
100 % odkanalizovaní všech domů v našich obcích. Víme
o nemovitostech, které nyní nemůžeme napojit na řád,
neboť by to bylo neúměrně drahé. I tyto stavby se budou
v budoucnu řešit. Nyní připravíme projekt, který obsáhne
většinu našich obcí.
Roman Falhar

V současné době probíráme na každé radě
a každém zasedání obecního zastupitelstva velmi podstatné
věci, které v budoucnu ovlivní naše vesnice. Nejen novou
tělocvičnu, rozhlednu na Šibenici, ale především projekt
kanalizace a čističek odpadních vod. Bohužel účast občanů
na zastupitelstvech je malá. Buďto nám zastupitelům
natolik věříte, že Vám pak stačí jen zběžné info z různých
zdrojů, anebo je Vám to jedno? Na úvodních schůzkách
k ČOV jsem byl velice mile překvapen, v jakém počtu jste
se ve všech vesnicích zúčastnili. Ovšem projekt se vyvíjí
a ne vše bude nakonec tak, jak se tehdy prezentovalo. Jedná
se především o umístění ČOV v našich vesnicích. Bohužel
jsme se nedomluvili s většinou vlastníků nemovitostí, neboť
jejich finanční požadavky byly mnohem vyšší, než kolik nám
stanovil odhad. A přestože jej můžeme mírně překročit,
v těchto případech se jednalo o příliš vysoké částky.
Vysvětlovali jsme jednotlivým vlastníkům situaci obce, a že
se jedná o projekt prospěšný všem, ale bohužel tato jednání
nikam nevedla. Což mne mrzelo a zdrželo nám to přípravu
celého projektu, ale ukázalo se, že všechno zlé je k něčemu
dobré. Společně s projektanty jsme našli jiná umístění
čističek, probrali to s příslušnými orgány státu, představili
zastupitelstvu a přítomné veřejnosti a odsouhlasili je.
V Jamnici bude ČOV umístěna na obecním pozemku
na výpadovce směrem na Vlaštovičky. V těchto místech bylo
s čističkou počítáno už dříve. Kanalizace bude vedena pouze
v zastavěné části. Např. na záhumení napravo při vjezdu od
Stěbořic byla původně plánovaná větev vypuštěna z důvodu
chybějící zástavby.
Na Březové bude ČOV umístěna namísto původní
požární nádrže. Zde jednáme se státem ohledně získání
pozemku.
V Novém Dvoře bude ČOV umístěna na pozemcích
dle platného územního plánu, cca 100 metrů za zástavbou
směrem k Močidlům. Původně plánovaná spodní větev, která
měla vést po zahradách, byla zrušena z důvodu nesouhlasu
jedné majitelky s umístěním kanalizace na jejím pozemku.
Ovšem jsme domluveni s projektanty, že hlavní řád, který je
veden v cestě okolo kaple, bude natolik hluboko, aby se do
něj mohlo napojit cca 90 % domů, které jsou pod cestou.
To proto, abychom se vyhnuli použití čerpadel pro odvod
splašků.

JAMNICE - KONTEJNERY
V minulém Zpravodaji jsem psal o neutěšené situaci
kolem kontejnerů na tříděný odpad v Jamnici. Ozvalo se mi
pak pobouřeně několik občanů Jamnice, že jsem očernil
celou obec a že problém není v Jamnici, ale jinde. Ať už to
je malý počet kontejnerů, občané jiných obcí, kteří tento
nepořádek dělají apod. Ovšem zaznamenal jsem i reakci, že
už se zjistilo, kdo ten nepořádek dělá a že si to s ním vyřídí
sami. Já osobně dodneška nevím, čím, respektive kým, byl
ten hrozný stav způsobený. Ale do pár týdnů od zmíněného
článku nastalo razantní zlepšení situace a momentálně je
kolem kontejnerů v Jamnici pořádek. Nečekal jsem, že
trocha textu ve Zpravodaji způsobí něco takového. Tímto
bych chtěl poděkovat všem, kteří se postarali o změnu stavu
v Jamnici k lepšímu. Děkuji.
Roman Falhar
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PROJEKTY A INVESTICE ROKU 2017
Ačkoliv se někomu může zdát, že se toho letos
moc nestihlo, není tomu tak. Našim hlavním úkolem bylo
rozjet projekt Čistírny odpadních vod a kanalizace, což se
nám podařilo. Na zpracování projektové dokumentace jsme
dostali dotaci a aktuálně se na tvorbě dokumentace usilovně
pracuje. Rozhodli jsme se také oprášit projekt Rekonstrukce
tělocvičny, uzpůsobit ho dnešním požadavkům
a minimalizovat náklady na rekonstrukci. Projekt je již
hotov, vyřizuje se stavební povolení a čeká nás nejtěžší část
- „sehnat peníze“. Nedostatek hrobových míst nás donutil
nechat zpracovat Studii rozšíření hřbitova, v příštím roce
bychom chtěli nechat zpracovat projektovou dokumentaci
a možná i začít s pracemi. Nechali jsme také zhotovit projekt
na Opravu kaple na hřbitově a požádali o dotaci na tuto
opravu. Dotace nám byla schválena, takže příští rok dostane
kaple kompletně novou střechu a fasádu. Aktuálně se také
připravuje projektová dokumentace na Nové chodníky
a parkoviště na „Malé straně“ ve Stěbořicích. V přípravné
fázi je také projekt na Opravu střechy hasičské zbrojnice na
Březové a projekt Parkoviště u Základní školy.
Byť se to nezdá, i tyto přípravy dokumentace
a projektů zaberou hodně času a úsilí, ale bez nich to bohužel
Název projektu
Rekonstrukce baru a kuchyňky
v KD ve Stěbořicích
Zpracování projektové
dokumentace ČOV a kanalizace
Nákup konvektomatu do školní
jídelny
Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce
tělocvičny
Nákup čelního nakladače na
traktor
Nákup elektrické tříkolky

nejde. Ani letos jsme ale nezaháleli a využili různé dotační
programy. Díky dotacím se vybudovalo nové parkoviště
u kostela či kompletně vyměnilo veřejné osvětlení ve
všech obcích. Z Moravskoslezského kraje a Ministerstva
vnitra jsme dostali dotaci na pořízení nového dopravního
automobilu pro jednotku požární ochrany obce, který
nahradí již dosluhující 40 let starou Avii. Dotaci jsme také
dostali na pořízení elektrické tříkolky. Z kraje roku jsme
dokončili rekonstrukci baru a kuchyňky v KD ve Stěbořicích.
Nutno podotknout, že při této rekonstrukci dosti
práce odvedli obecní pracovníci - bez nich by se částka
vyšplhala podstatně výše. Rozhodli jsme také zakoupit
čelní nakladač na obecní traktor, který byl často potřeba.
Abychom obec lépe reprezentovali, pořídili jsme také
zánovní obecní auto. Školní jídelna si vyžádala investici
v podobě nového konvektomatu a nečekaně i nového
kotle. Z drobnějších investic můžu jmenovat výměnu oken
a dveří v „Ofsajdu“, opravu a nátěr střechy KD v Jamnici či
nátěr obecní stodoly.

Dotační titul

Dotace

234 583,00 Kč
Program na podporu
přípravy proj. Dokumentace
(Moravskoslezský kraj)

1 660 000,00 Kč

500 000,00
Kč

488 406,00 Kč
469 030,00 Kč
153 670,00 Kč
Životní prostředí ve městech a
obcích (Státní fond životního
prostředí)

Studie rozšíření hřbitova
Nákup obecního auta
Výměna oken a dveří v „ofsajdu“
Nákup kotle do školní jídelny
Nákup dopravního automobilu Ministerstvo vnitra (450.000,-)
pro jednotku hasičů Jamnice
MSK (225.000,-)
Oprava a nátěr střechy KD
Jamnice
Podpora obnovy a rozvoje
Parkoviště u kostela
venkova Moravskoslezského
kraje 2017 (MSK)
Nátěr obecní stodoly
Rekonstrukce veřejného
osvětlení

Celková částka
projektu

Efekt 2017 (Ministerstvo
průmyslu a obchodu)

celkem investováno z rozpočtu obce

59 290,00 Kč

20 000,00 Kč

38 720,00 Kč
404 000,00 Kč
73 226,00 Kč
112 530,00 Kč
1 098 680,00 Kč

675 000,00 Kč

130 669,00 Kč
835 241,00 Kč

300 000,00
Kč

37 050,00 Kč
2 357 433,00 Kč

1 243 629,00 Kč

8 152 528,00 Kč

2 738 629,00 Kč
5 413 899,00 Kč

V příštím roce nás čeká opět spousta práce. Věřím, že nám toto pracovní nasazení vydrží, a že se zase posuneme v tom
„zkrášlování“ našich obcí o krok dále.
Závěrem mi, vážení občané, dovolte popřát Vám klidné a pohodové vánoční svátky plné radosti a úspěšný rok 2018.
Michal Komárek, místostarosta
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NÁKUP POZEMKŮ

Proč chceme kupovat pozemky? Není to tím, že
bychom nevěděli co s penězi, ale obec momentálně vlastní
minimum vhodných pozemků, které by mohla nabídnout
ke směně. Např. stát, ale i soukromí vlastníci raději námi
požadované pozemky smění za jiné, než aby je prodávali.
A obec jim nemá co nabídnout.
Roman Falhar

Připomínám všem vlastníkům půdy na našich
katastrech, že obec Stěbořice vykupuje pozemky
a v některých případech i nemovitosti. Pokud tedy uvažujete
nad prodejem svého pole, louky nebo jiného pozemku,
ozvěte se nám. Sejdeme se a prodiskutujeme podmínky.

Rada obce schválila:
1. Nařízení obce č.1/2017 Tržní řád, kterým se zakazuje
podomní a pochůzkový prodej
2. Výměnu holého vedení za závěsný kabel u veřejného
osvětlení obce podle předložených nabídek:
• Albreko s. r. o. ….......……………. 595.090,10 Kč s DPH
• MKK Lightservis, s. r. o. ……..... 330.924,11 Kč s DPH
• ReSpol, s. r. o. …………….......…. 537.101,29 Kč s DPH
Rada schválila nabídku fa MKK Lightservis, s.r.o.
3. Záměr směny pozemků v k. ú. Jamnice a to parc.
č. 680 , p. č. 540/10 a p. č. 540/9 ve vlastnictví obce
o celkové výměře 10197 m2 za pozemky ve vlastnictví
soukromého vlastníka p. č. 717/1 , p. č. 717/3,
p. č. 756/41 a p. č. 756/29 o celkové výměře 9950 m2
(pozemky pro cestu k rozhledně).
4. Nabídku fa City finance na zpracování výpočtu daňových
příjmů na rok 2018 - 2020 za cenu 2.904 Kč s DPH
5. Rozpočtovou úpravu č. 4

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY OBCE STĚBOŘICE
12. září 2017
Rada obce vzala na vědomí:
1. Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice Březová:
7. 9. 2017 proběhla schůzka s hasiči Březové ohledně
upřesnění stavební úpravy
Rada obce schválila:
1. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele výměny
veřejného osvětlení v obcích, byly osloveny firmy
• Albreko s. r. o. ..................................nedodal nabídku
• MKK Lightservis, s. r. o. ...s cenou 2.357.433 Kč s DPH
• ReSpol, s. r. o. ………....................…… nedodal nabídku
Rada vybrala fa MMK Lightservis, s. r. o. a schválila uzavření
smlouvy o dílo s touto firmou.
5. října 2017
Rada obce schválila:
1. Pronájem kůlny na pozemku parc. č. 89 v k. ú. Nový
Dvůr zájemci na dobu 5ti let za cenu 500 Kč za rok
2. Rozpočtovou úpravu č. 3
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Parkoviště u kostela“ na
vícepráce v ceně 9.429,53 Kč vč. DPH z důvodu doplnění
obrub
4. Nabídku fa PKV build s.r.o. na termovizní měření
obecních budov za cenu 23.960 Kč s DPH
5. Výsledek druhého kola (v prvním kole se nikdo
nepřihlásil) výběrového řízení na zhotovitele provedení
stavby náhradního zdroje vody na parc. č. 210/8 v k. ú.
Mladecko, byli osloveni tito dodavatele:
• Mgr. Kamil Kurka – HGO……......…. nepodal nabídku
• Vodní zdroje Holešov a. s... …....... nepodal nabídku
• UNIGEO, a. s. ……......................…. nepodal nabídku
• Ekodrill, s. r. o. ……...……. s cenou 434.753 Kč s DPH
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s fa Ekodrill, s.r.o.
6. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele provedení
stavby opravy fasády KD v Jamnici, byli osloveni tito
dodavatele:
• Krusberský Zdeněk ….................... nepodal nabídku
• Malchárek Radim ……................… nepodal nabídku
• Malík Lukáš ………........ s cenou 51.959,50 Kč s DPH
• Sváček Marek …….....… s cenou 57.311,95 Kč s DPH
Rada schválila dodavatele p. Malíka Lukáše, který podal
nejnižší cenu.

Rada obce doporučila obecnímu zastupitelstvu:
1. Přijetí daru - pozemku p. č. 48/4 a nově vzniklých
pozemků 50/12 a p. č. 1650 dle GP č. 509/101/2015
(všechny cesta na Barandov) od Římskokatolické
farnosti Stěbořice
28. listopadu 2017
Rada obce vzala na vědomí:
1. Proběhla schůzka se zástupci TJ Sokol Stěbořice ohledně
umístění stavby ČOV ve Stěbořicích.
2. Rozpočet na tělocvičnu zpracován, stavební úpravy
šaten 854.619 Kč a hala 17.847.800 Kč, chybí rozpočet
demolice
3. Návrh ceníku stravného dle ředitelky MŠ Stěbořice od
1. 1. 2018, tj. navýšení ceny obědů v doplňkové činnosti
z 50,- Kč na 56,- Kč
Rada obce doporučila obecnímu zastupitelstvu:
1. Schválit směnu části (asi 6700m2) z pozemku p. č.
850/1 v k. ú. Stěbořice pro stavbu ČOV s pozemky obce
pod hřištěm a kurty, tj. za pozemky 655, 419/16, 419/15
a pozemek 419/17
2. Pro ČOV v Novém Dvoře schválit odkup části (asi 600 m2)
pozemku p. č. 57/1 v k. ú. Nový Dvůr od soukromého
vlastníka za cenu 100,- Kč/m2
3. Schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019
a 2020

Rada obce vzala na vědomí:
1. Připomínky finančního a kontrolního výboru, starosta
se k připomínkám vyjádří na dalším zasedání OZ

Rada obce uložila starostovi:
1. Zajistit zpracování geometrického plánu pro oddělení
cca 6700 m2 z pozemku p. č.850/1 pro stavbu ČOV ve
Stěbořicích
2. Zajistit zpracování geometrického plánu pro oddělení
cca 600m2 z pozemku p. č. 57/1 pro stavbu ČOV
v Novém Dvoře

09. listopadu 2017
Rada obce vzala na vědomí:
1. Rekonstrukce odstavné plochy před kostelem Narození
Panny Marie ve Stěbořicích – stavba byla předána
12. 10. 2017

Rada obce schválila:
1. Rozpočtovou úpravu č. 5
9

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
16. října 2017
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s umístěním
ČOV na Březové a nutnosti odkoupení pozemku
od ÚZSVM, situací v Novém Dvoře, v Jamnici a ve
Stěbořicích, u Stěbořic dotaz na možnost výstavby ČOV
u malého rybníka
2. Informaci starosty obce o stavu převodu jednotlivých
pozemků z majetku ÚZSVM na obec
3. Informaci o převodu pozemku z majetku SPÚ do
majetku obce p. č. 97 (pozemek u zámku), 322/1(část
parčíku osvobození), 472/1(cesta u pivovaru) a 539/2
(cesta ke škole), vše v k. ú. Stěbořice
4. Informace k rekonstrukci tělocvičny a ke stavu projektu
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(nadzemní vedení veřejného osvětlení) mezi ČR
a ÚZSVM a obcí Stěbořice pro pozemek p. č. 215, ostatní
komunikace v k. ú. Stěbořice (zelený pás podél cesty na
Jezdkovice) za jednorázový poplatek ve výši 1.000 Kč
2. Vybudovat podélné parkovací stání na Malé straně ve
Stěbořicích a vyznačit zde klasický přechod pro chodce
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Žádost s návrhem úplatného převodu části pozemku
p. č. 184 (zelený pás podél cesty) a p. č. 268 (zelený
pás podél cesty) v k. ú. Stěbořice z majetku ÚZSVM do
majetku obce Stěbořice za odhadní cenu 100 Kč/m2.
Přesná cena by byla stanovena znaleckým posudkem.
Obec trvá na bezúplatném převodu z důvodu veřejného
zájmu
2. Žádost s návrhem úplatného převodu části pozemku
p. č. 216 (zelený pás podél cesty) a p. č. 243 (zelený
pás podél cesty) v k. ú. Stěbořice z majetku ÚZSVM do
majetku obce Stěbořice za odhadní cenu 100,- Kč/m2.
Přesná cena by byla stanovena znaleckým posudkem.
Obec trvá na bezúplatném převodu z důvodu veřejného
zájmu

13. prosince 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Plán inventarizace majetku obce Stěbořice k 31. 12.
2017
2. Pravidla rozpočtového provizoria a rozpočtové
provizorium obce na rok 2018
3. Střednědobý výhled hospodaření obce na roky 2019 2020
4. Směnu pozemků v k. ú. Jamnice a to parc. č. 680, p.
č. 540/10 (dle GP č. 141-67/2016) a p. č. 540/9 ve
vlastnictví obce o celkové výměře 10197 m2 za pozemky
ve vlastnictví soukromého vlastníka p. č. 717/1, p. č.
717/3, p. č. 756/41 a p. č. 756/29 o celkové výměře
9950 m2 (pozemky pro cestu k rozhledně)
5. Nákup pozemku nové p. č. 57/3 v k. ú. Nový Dvůr o
výměře 612 m2 dle GP č. 257-132/2017, který vznikne
oddělením z původní p. č. 57/1 v k. ú. Nový Dvůr za
cenu 100,-Kč.
6. Bezúplatný převod pozemku p. č. 19 o výměře 292 m2
v k. ú. Stěbořice z majetku ČR – ÚZSVM do majetku
obce Stěbořice (chodník)
7. Přijetí daru od Římskokatolické farnosti Stěbořice –
pozemku parc. č. 48/4 a nově vzniklé pozemky parc. č.
50/2 a parc. č. 1650 dle GP č.509-101/2015 (část cesty
na Barandov)
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Zprávu o činnosti a uskutečněných akcích v roce 2017
2. Zápisy a připomínky z jednání kontrolního a finančního
výboru
3. Rozpočet na rok 2018 Svazku obcí pro provoz
skupinového vodovodu Litultovice
4. Střednědobý výhled na roky 2019 – 2020 Mikroregionu
Opavsko severozápad
5. Rozpočet na rok 2018 Mikroregionu Opavsko
severozápad

DALŠÍ ZANIKLÉ HOSPODY V OKOLÍ

u rozestavěných objektů. V té době byl povolán do Březové
Strážní prapor Československé armády. Vojáci se ubytovali
v sále Hostince pana Radka, kde bylo dosti místa pro celou
rotu. Do této hospody chodil zcela jistě i čet. Jan Kubiš (později vykonavatel spravedlnosti na válečném zločinci
Reinhardu Heydrichovi).
V Novém Dvoře byl
Hostinec-Gasthaus. Všeobecně
se říkalo této hospodě
„U hluché”. Na stejném
místě je dnes Restaurace
U ARBORETA. Od konce roku
2015 je provoz přechodně
uzavřen. Po opravách však
vypadá celá budova velmi dobře. Doufáme, že bude brzy
opět k dispozici, hlavně pro návštěvníky Arboreta.
Ve Stěbořicích už dosti dávno zanikla hospoda Na
ČERNÉ HOŘE - Vavrečkův hostinec (později Kalusův) se
sálem a kuželnou.
Přilehlý sál využívali ke
cvičení sokolové i orli. Hrálo se
tu i divadlo. Několik desetiletí
zde bylo KINO.

V posledním čísle Zpravodaje jsem se zmínil
o zaniklé hospodě ve Stěbořicích. Na tom místě dnes stojí
samoobsluha TEMPO.
Dnes napíšu něco
o ostatních hospodách. Tak
třeba v Jamnici to byl Hostinec
na FOJTSTVÍ - majitel - Josef
Jamnický. Místní lidé mu říkali
“Zef “. Po něm pokračoval Emil
Jamnický. Pivo čepovala v této
hospodě i „Minka“ Uvírová.
V prvním patře byl dosti velký sál pro pořádání
plesů. Asi kolem roku 1972 byl hostinec uzavřen.
Dalším místem, kde lidé z Jamnice chodili na čepované, bylo
místo v dnešním obchodě. Nejdříve tam čepoval pivo pan
Josef Uvíra (někdy „Minka”), pak Alena Ručková. Popřípadě
Ferda Ručka.
V Březové to byl Hostinec pana Radka. Zde byly
známé a oblíbené “Papučové
bály”. K této hospodě se váže
jedna zajímavost. V době
budování tvrze “Šibenice”
(r. 1937 - 1938) v okolí
Březové a Jamnice se množily
záškodnické akce německých
ordnerů, kteří ničili zařízení

Drahomír Graca, kronikář
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vlastní představu a zkušenost s dětským hřištěm. Záleží
teď především na vás, jak rychle bude vaše dětské hřiště
vybudováno.
Nové kabiny pro tenisty
Stávající tenisové kabiny už pomalu dožívají
a neodpovídají moderním požadavkům na sportovní zázemí.
Po dohodě se zástupci TJ Sokol Stěbořice se zastupitelstvo
shodlo na potřebě vyřešení tohoto stavu. V příštím roce se
pokusíme o získání dotace na nové kabiny.
Workoutové hřiště
Pokud nevíte, co znamená workoutové hřiště,
nemusíte se stydět za svou neznalost, neboť se jedná
o nový pojem. A nakonec zjistíte, že je to jen jiné
pojmenování pro sadu tělocvičného nářadí (především
systému různých hrazd a žebřin), která je umístěna venku
a přístupná všem zájemcům o protažení těla. Už jsme
několikrát na radě i zastupitelstvu nakousli myšlenku, zda
takové hřiště vybudovat a kam je umístit. Využívat by je
pak mohli nejen starší žáci naší školy, fotbalisté, tenisté, ale
každý, kdo má zájem o takovéto cvičení. Jeden z návrhů na
umístění byl nevyužitý zadní tenisový kurt. Tuto investici ale
ještě budeme zvažovat.
Kamerový systém na výjezdech z obce
Další z investic, o které jsme se zatím bavili jen na radě.
Přestože jsme klidná obec s minimem kriminality, buďme
raději připraveni na nečekané situace, které mohou
nastat. Nedávný případ s osobou, která obtěžovala dítě
při cestě ze školy, sice nedopadl tragicky, ale mohlo to být
i jinak. A v takovou chvíli je kamerový systém na výjezdech
z obce neocenitelný. I zástupci Policie ČR vítají, pokud si obce
pořídí kamery. Je s tím sice spojena spousta administrativy
a nebývají to malé investice, ale na tyto účely se dají čerpat
dotace. Bude záležet na zastupitelstvu, zda zařadí v březnu
do plánovaného rozpočtu i náklady na kamerový systém.
Osazení příkop a jiných míst
Rád bych osadil další úseky příkop, kde chybí stromy a
keře, kam by se mohla schovat drobná zvěř a ptáci. Bohužel
současná krajina začíná být fádní. Velká pole, mizející stromy
v krajině a s tím spojený problém s větrnou erozí, s vodou,
úbytkem zvěře. Rád bych do krajiny vrátil opět stromy, aby
nevadily zemědělcům a zároveň se domluvil s jednotlivými
hospodáři, aby se k těmto výsadbám chovali šetrně. Všimli
jste si, jak blízko bývá oráno ke stromům? A ony pak často
odumírají, neboť nemají vhodné podmínky. Obec zajistí
stromky a Vás občany bych poprosil o pomoc při výsadbě.
Na jaře vyhlásím brigádu na sazení stromků a budu rád,
když se zapojíte. Naposledy nám pomohli členové Sokola
a Mysliveckého sdružení Soseň, kterým patří velký dík.
„Jejich“ stromkům na cestě k Zadním lesům se daří dobře
a rostou.
Roman Falhar, starosta

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2018
Příští rok bude z hlediska investic „krátký“ a to
z důvodu podzimních komunálních voleb. Vy svými hlasy
rozhodnete, jak jste byli s naší prací spokojeni a zda v ní
máme pokračovat. Do té doby se pokusíme stihnout co
nejvíce práce, aby byly naše vesnice ještě lepším místem
k životu. Co máme v plánu?
Rozšíření hřbitova a oprava hřbitovní kaple
V příštím roce musíme zadat vypracování projektové
dokumentace pro rozšíření hřbitova a případně započít
i s jeho výstavbou. Současná kapacita je naplněna
a zbývá jen několik volných hrobových míst. Zároveň
musíme uskutečnit rekonstrukci hřbitovní kaple, na kterou
jsme získali dotaci z ministerstva zemědělství.
Chodník a parkoviště na Malé straně ve Stěbořicích
a chodník k zámku
Je už zadáno vypracování projektové dokumentace
na opravu chodníku na Malé straně ve Stěbořicích
a chodníku k zámku. Zároveň vybudujeme namísto chodníku
pod zámeckým parkem podélná parkovací stání. Uvažovali
jsme nad šikmými parkovacími místy, ale na zastupitelstvu
jsme tuto variantu zavrhli pro příliš velké náklady z důvodu
nutnosti vybudování opěrné zdi ve svahu parku. Díky
podélným stáním získáme cca 10 parkovacích míst.
Rozhledna Šibenice
Na stavbu rozhledny máme stavební povolení, podali
jsme žádost o dotaci a začátkem února bychom měli znát
výsledek. Pokud dotaci získáme, začneme stavět. Našim
přáním je slavnostní otevření rozhledny 28. října 2018
spojené s oslavami 100 let republiky.
Revitalizace zámeckého parku
Už několikrát jsem avizoval, že budeme dokončovat
revitalizaci zámeckého parku. Pokaždé to ale něco přerušilo.
Nejpozději na jaře budeme muset s touto akcí začít, aby byl
park připraven na obecní slavnost v roce 2019.
Zpracování projektu chodníku k pivovaru
Další z projektů, o kterém jsem si myslel, že v tuto dobu
už bude hotový, anebo v běhu. Osobně považuji tento
projekt za velmi důležitý. V příštím roce zadáme vypracování
projektové dokumentace a budeme se rozhodovat, zda
chodník postavit ze svého nebo budeme zkoušet dotace
i s rizikem, že se tím může oddálit samotná stavba.
Tělocvična
Nedávno jsme konečně dostali informace o celkové
ceně za novou tělocvičnu. Původní odhady byly nižší, ale
vyšplhaly se nahoru. Budeme se pokoušet o získání jiných
zdrojů financování. Od toho se bude odvíjet další postup při
realizaci nové tělocvičny. Pokud byste měli nějaký zbytečný
milion, dejte nám vědět J
Dětská hřiště v Jamnici, na
Březové a v Novém Dvoře
Ve Stěbořicích už máme dětské hřiště
a dle ohlasů jsou spokojené nejen
maminky, že mají kam zajít se svými
potomky. Chceme proto po diskuzi
s místními vybudovat postupně dětská
hřiště i v Jamnici, na Březové a v Novém
Dvoře. Na Březové jsme už s občany
v kontaktu a řeší se vzhled hřiště a jaké
prvky na něj umístit. Tímto bych chtěl
oslovit především maminky (ale mohou
se vyjádřit i tatínci, prarodiče nebo další
příbuzní), aby se domluvily v jednotlivých
obcích mezi sebou a daly nám pak vědět
svou představu. Je zbytečné řešit vzhled
hřiště s jednotlivci, protože každý má
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OBECNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 2018
Opět jsme letos posbírali fotky od našich dvorních
fotografů Martina Frýdla a Jendy Suského a vytvořili z nich
nástěnný kalendář s nádhernými pohledy na Stěbořice.
Oba pánové mají talent a vkus a dokáží svými výtvory
přiblížit krásu Stěbořic a jejich okolí. V kalendáři naleznete
nejen fotky z různých ročních období, ale i pohledy z výšky.
Kalendář používáme především jako malou pozornost
našim partnerům, ať už se jedná o sousední obce, firmy
nebo instituce, se kterými spolupracujeme. Část výtisků
je určena i zájemcům z řad našich občanů nebo rodáků.
Kalendář si můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu
180 Kč.

LETOS SE V NAŠICH OBCÍCH NARODILI
Stěbořice:
Albert Barteska, Marie Raidová, Natálie Moravcová,
Anna Bláhová, Stella Řičická, Nikola Němčíková, 		
Beáta Habermannová
Jamnice:
Tomáš Montag, Simona Malíková
Nový Dvůr:
Šimon Gintar, Maxmilián Čajnák
		
NAŠI OBČANÉ NEJÚCTYHODNĚJŠÍHO VĚKU
Stěbořice:
Ludmila Kružberská 91 let, Jaroslav Jasník 97 let 		
(bydlí jinde), Vojtěch Raida 96 let,
Jamnice:
Božena Agelová 92 let, Ladislav Dubinský 82 let
Nový Dvůr:
Jiřina Hloušková 96 let (bydlí jinde), Marie 		
Kosterová 90 let, Gerhard Pytlík 82 let
Březová:
Františka Schölzigová 81 let, Jiří Premus 73 let
ROZLOUČILI JSME SE
Stěbořice:
Oldřich Berger, Ludmila Bergerová, Josef Burda, 		
Jan Vašíček, Josef Konečný, Leopold Šína, Marie 		
Peikerová, Rostislav Schreier
Jamnice:
Josef Kramný
Březová:
Bronislava Bednářová

Z obecního diáře
25. 12.2 017
25. 12. 2017
		
27. 12. 2017
		
28. 12. 2017
		
29. 12. 2017
		
13. 1. 2018
21. 1. 2018
		
27. 1. 2018
3. 2. 2018
10. 2. 2018
		
17. 2. 2018
		
24. 2. 2018
24. 2. 2018
25. 2. 2018
3. 3. 2018
		
25. 3. 2018
		

Živý betlém, 17:00 hod. u kostela, 		
Stěbořice
Štěpánská diskotéka , 20:00 hod. KD
Stěbořice
vánoční turnaj ve stolním tenise, KD 		
Jamnice
vánoční turnaj ve stolním tenise, KD 		
Stěbořice
vánoční turnaj v badmintonu, 			
sportovní hala v Litultovicích
Společenský Gala ples , KD Stěbořice
Rozloučení s vánočním časem, kostel 		
Stěbořice
Orelský ples, KD Stěbořice
Ples pro dobrou věc, KD Stěbořice
Společenský ples PS Stěbořice, KD
Stěbořice
Ples jazykové školy PRIMA LINGUA, KD 		
Stěbořice
Ples Cukrovaru Opava, KD Stěbořice
Hasičský ples, KD Jamnice
Maškarní ples pro děti, KD Jamnice
Vítání dětí narozených v roce 2017, KD 		
Stěbořice, 14:00 hod.
Vítání jara, benefiční nedělní 			
odpoledne, KD Stěbořice

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
75 let:

80 let:
85 let:

Terezie Bajuszová, Marie Dragonová, Marie Elblová,
Marie Fiedlerová, Drahoslav Graca, Růžena 		
Maglionová, Vojtěch Moravec, Marie Raidová, 		
Hildegarda Solnická, Anna Strnadlová, Václav Uvíra
Václav Hájka, Antonie Raidová, Emil Verony

Miroslav Král, Marie Solnická
90 let a více:
Božena Agelová, Jiřina Hloušková, Jan Jasník,
Ludmila Kružberská, Marie Kosterová, Vojtěch Raida
		

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová
čtvrtletník, 4/2017
Vydal Obecní úřad Stěbořice
Uzávěrka příštího čísla 10. 3. 2018
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby
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