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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Aktuální informace
k projektům

ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobčané,
číslo našeho Zpravodaje, které právě držíte v rukou, je výjimečné. Uzavírá totiž čtyři roky práce zastupitelstva, rady,
místostarosty i starosty. Byly to roky, kdy
mnozí z nás sbírali zkušenosti s prací pro
obec. Někdo se zapojoval více, někdo
méně. A věcí k řešení bylo hodně. Jejich
přehled najdete uvnitř čísla. Ne vše se
povedlo, ne vše dopadlo podle očekávání. Potěšující bylo, že rada obce, i když
byla poskládána ze všech minulých kandidátek, byla jednotná a projevilo se to
na uskutečněných akcích. A pokud snad
někteří ze zastupitelů měli k rozhodnutím rady připomínky, vždy to bylo konstruktivní a ku prospěchu věci.
V pátek 5. a v sobotu 6. října budete mít jedinečnou možnost ohodno-

Hřbitovní kaple
tit náš výkon a přínos pro obec a tím
i pro vás. V tyto dva dny se konají
volby do nejen našeho zastupitelstva.
Proto bych Vás chtěl požádat, abyste
se zúčastnili a ukázali, že Vám není
lhostejné, jakým směrem se bude naše
obec ubírat v následujících čtyřech letech. O vaši přízeň se bude ucházet 45
spoluobčanů na třech kandidátkách.
Někteří ze stávajících zastupitelů se
rozhodli, že už kandidovat nebudou.
Chtěl bych jim poděkovat za jejich
práci a popřát vše dobré v dalších letech. A kdo povede další období Stěbořice a s kým bude spolupracovat
v rámci rady i zastupitelstva je nyní ve
vašich rukou.
Roman Falhar, starosta

Kaple je hotova, má novou střechu, fasádu a připravené průchody do plánované rozšířené části
hřbitova. Firma David Nowický odvedla kus dobré práce a pevně věřím, že kaple v této podobě
bude zkrášlovat místo posledního odpočinku našich blízkých dlouhá léta.

Rozhledna
V některých rádiích proběhla zpráva, že jsme stavbu rozhledny odložili. Nevím, kde autoři čerpali
své informace, ale na Šibenici se čile staví. Stavba
postupuje pomalu, se stavebním dozorem, s realizační firmou a s projektantem postupně řešíme
různé záludnosti. Hotovo by mělo být koncem
roku. Termín slavnostního otevření bude nově
stanoven. Ten původní na 100 let republiky byl
z důvodu posunutí výběrového řízení na výběr
stavební firmy zrušen. Připomínám, že z důvodu
bezpečnosti je přísný zákaz vstupu na stavbu!
Pokračování na straně 7.

Naši prvňáčci

V

pondělí 3. září 2018 jsme s radostí přivítali do řad školáků Základní školy Stěbořice 15 dětí. Slavnostně naladěná děvčátka a chlapci
do školy doprovodili jejich rodiče. Ve
vstupní hale školy byli všichni přivítáni paní ředitelkou Ivetou Glacovou.
Za obec k dětem a rodičům promluvila paní Dana Grosserová. S přáním
šťastného a radostného začátku se
přidala také nová třídní paní učitelka
prvňáčků Hana Střílková. Poté už si
jednotlivé děti převzali naši nejstarší – deváťáci, aby svěřené prvňáčky
doprovodili do jejich třídy.
Přejeme všem dětem, a nejen těm
v první třídě, aby se jim ve škole líbilo, škola pro ně byla příjemným útočištěm nabízejícím vzdělání a také
příjemně a smysluplně strávený volný čas.
Mgr. Iveta Glacová,
ředitelka ZŠ Stěbořice

Zleva zadní řada: Mgr. Hana Střílková, Sára Kavanová, Evelína Petlachová, Sára Sabo, Mgr. Iveta Glacová,
Dominik Moravec, Šárka Šímová, Nela Šafránková.
Přední řada: Matyáš Štencel, Nela Dušková, Aleš Buček, Lukáš Tůma, Diana Deutschová, David Slanina,
Adéla Šimkovská, Michael Falhar a Jan Paleta.
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Denně vzlétej k svému cíli, využívej každou chvíli!

S

tarý letec a objevitel Gustav Komár se domnívá, že za pár set let naše země přestane
existovat. Proto povolal ke splnění úkolu známé letce Howarda a Charlese, aby 5 nezbytně
důležitých věcí k životu našli a tím zachránili
naši planetu. Bohužel museli nouzově přistát
a ocitli se v malebné vesničce, kde zrovna začínal místní denní tábor dětí ve Stěbořicích.
No a jak už to tak ve světě nadpřirozených bytostí a kouzel bývá… tábor dětí zmizel a objevilo se 40 letců, kteří každý den objevovali
různá místa naší planety. Díky mouše Otravce se dozvěděli, kde se nezbytně důležité věci
k životu nacházejí a jakým směrem letět, a tak
mohli postupně plnit úkol starého Gustava.
Jako správní letci si své zážitky a dojmy
z cest zaznamenali do cestovního deníku, do
kterého teď nakoukneme a přiblížíme se do
táborového dění…
První den nás pasovali na letce a pak jsme
letěli k Mrtvému moři, kde jsme potkali starce a získali jsme sůl. Své jméno si nepamatoval, za to věděl spoustu zajímavostí o soli.
Druhý den jsme zavítali na Island a potkali
místního indiána. Když se nám podařilo roz-

dělat oheň, uvařili jsme si sami polévku z různých ingrediencí, která byla moc slaná.
Třetí den jsme šli dlouhou túru pro vodu
do Tanzanie (Jamnice), navštívili hasičskou
zbrojnici a prohlíželi hasičské vozy. Poté přišli unaveni a na konec dne si zahráli baseball.
Čtvrtý den jsme letěli na Nový Zéland a přepadli nás Maorové. Spolu s letkyněmi Rose
a Amélií jsme šli do lesa pro vzácnou rostlinu. Tato rostlina byla pro kmen Maorů moc
vzácná, takže jsme ji vzali a utíkali pryč. Tento tábor je super!
Pátý den jsme se vydali za
Cyrilem a Metodějem pro
písmo, které nám darovali
za uhodnutí hádanek a vložení ruky do jejich výborného, voňavého a 300 let
starého kompotu.
Hodně se nám líbila vodní skluzavka, chození na
túry, přenášení soli, soutěže, vodní hry, povídání
o hasičích, ovečka Shaun
a vzpoura proti Vaškovi

Ohlédnutí za obecní slavností

V

ymyslíte, v jakém stylu to letos bude,
vymyslíte soutěže, vymyslíte odpolední kulturní program, vymyslíte večerní
kulturní program, domluvíte občerstvení,
ušijete si kostýmy, ale neporučíte větru, dešti a slunci… V loňském roce jsme doufali,
že přestane pršet a v letošním jsme si zase
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moc přáli, aby začalo… Po zahájení slavnosti to vypadalo, že se na tom slunci upečou
jen organizátoři, ale bohudík se tak nestalo
a i v letošním roce jsme se mohli radovat
z hojné účasti našich občanů.
Letošní obecní slavnost se nesla v duchu
oslav výročí 100 let od vzniku Československé republiky a byl tomu přizpůsoben
i odpolední program pro
děti. Děti a v letošním roce
dokonce i dospělí prošli
díky stanovištím, která byla
označena od roku 1918 až
po rok 2018, celým stoletím. Poskládali si mapu
Československa, cvrnkali
kuličky, utíkali přes hranice,
stříleli po nepřátelích, sklá-

a Vojtovi. Líbila se nám i moucha Otravka,
i to, jak utíkala před plácačkou a repelentem.
Vařením polévky, rozděláváním ohně, zpěvem a různými zábavnými hry jsme v sobě
projevili táborového ducha. Tábor jsme si
moc užili a těšíme se na další rok.
Ze zápisků leteckých posádek Modří baroni,
Zelení letci, Létající berušky a Pastelky
Odkaz ke zhlédnutí fotek: https://vasek8.
rajce.idnes.cz/MDT_2018_-_Letecky/
Adéla Štukavcová, organizátorka akce

dali model naší budoucí rozhledny a spoustu dalších. Přípravu jsme nebrali na lehkou
váhu a k stanovištím jsme doladili i dobové
oblečení.
Odpolední atmosféru dotvářela cimbálová
muzika Grunt, duo Cibulka a Polák a večer
to úžasně rozbalila slovenská kapela Team
revival a nejenom, že jim to skvěle hrálo, ale
zpěvák byl dokonce podobný Palu Haberovi, takže fanynky stály před pódiem a hltaly
každý jeho pohyb…
Podle reakcí některých spoluobčanů, myslím, že se nám letos opět povedlo udělat
akci, kde se všichni dobře bavili.
Nakonec bych chtěla za pomoc poděkovat těm zastupitelům, kteří se zúčastnili
a pomohli, byť jen tím, že si vzali pod palec
stanoviště a taky kamarádům, kteří přiložili
svou ruku k dílu.
Jana Weiszová, radní obce
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Farní prázdninové momenty

P

rázdniny se vzdalují nadzvukovou
rychlostí, a my se díky fotografiím
v mobilu, momentům zapsaným v paměti
a výpisům z účtu vracíme k tomu, co se
vlastně odehrálo. Rád se podělím se dvěma prázdninovými momenty nabízenými
a prožitými s lidmi naší farnosti Stěbořice
a přidám pár fotek.
Přesně v polovině července jsme vyrazili už po páté na duchovní obnovu v Ta-

trách. Ubytování na vybydlené faře v Dolnom Smokovci mělo obrovské kouzlo a silně
prověřilo improvizaci kuchařů, kterými byla
každý den jiná čtveřice. Sporák, který chyběl, šikovně nahradila elektrická plotýnka
i varná konvice a špagety z vypůjčené várnice na čaj byly úžasné…
Posíleni chutným tělesným pokrmem i tím
duchovním z modlitby a zamyšlení v krásném
dřevěném kostelíku zvládla naše skupina kluků a holek nejen národní symbol Slovenska –
Kriváň, ale dokonce i náročný přechod přes
Priečne sedlo k Zbojníckej chate.
Naše nadšení pro hory, které nezchladilo ani časté mrholení, zachytil i reportér televize JOJ, v jejich večerních zprávách se objevily tváře
českých turistů, tentokrát v příkladném
podání :-D.
Další farní prázdninový moment začal
v jednu srpnovou neděli, kdy u kostela ve Stěbořicích zastavil luxusní autobus s přívěsem.

Za malou chvilku se naplnil přívěs koly
a kufry zmizely v zavazadlovém prostoru.
Pro 52 lidí na palubě začala „Farní dovolená v Tyrolsku kolmo“. Po nočním přesunu jsme zaparkovali u chaty za vesničkou
Weissenbach am Lech. Odsud jsme vyráželi
každý den buď na kole, autobusem nebo
kombinovaně. Údolí řeky Lech skýtá stovky
kilometrů cyklostezek s minimálním převýšením, ale my jsme si kopce nenechali ujít,
protože jsou kořením cyklistiky.

A protože sázíme na jistotu, přivezli jsme
s sebou do Rakouska českou kuchyň a slezské kuchařky. Ochotní pomocníci dělali
obsluhu i myčku.
Nebudu popisovat itinerář dovolené. Byl
náročný. Raději uvedu tři věci, které jsme
v Rakousku obdivovali: dokonalé třídění
odpadků, obrovská ohleduplnost řidičů
vůči cyklistům a totálně zbytečné zámky
na kola – všude bylo jasné: zde se nekrade. Co není moje, patří někomu jinému.
Podaří se nám tohle přenést do mentality:
co není uzamčené, může být i moje? Jsem
optimistou a začínám nezamykat kolo. Dávám šanci všem poctivým.
P. Klement Rečlo,
Římskokatolická farnost Stěbořice

Dožínkové slavnosti ve Stěbořicích

N

edělní slavnostní průvod naší obcí
prozrazoval již tradiční, pátým rokem
pořádané, Dožínkové slavnosti. Oproti minulému roku se především lišil v tom, že
počasí nám dopřávalo optimističtější náladu a tím i radostnější prožitek celého dne.
Než se celý průvod vydal vesnicí, přivítal
krátkým slovem starosta obce a o. Klement
všechny zúčastněné – od řidičů traktorů,
kombajnů, fréz, dětských vozítek či spolujezdce až po pěší podpůrce a dechovku
z Krnovska, která doprovázela svým hraním celý průvod. Okolo 17 zemědělských
strojů směřovalo od VOD Stěbořice až

dolů k Orlovně, kde se otočili a jeli si pro
požehnání do dalšího roku. Po požehnání strojů mohla začít mše svatá v místním
kostele, kterou celebroval hlučínský děkan
P. Pavel Kuchař spolu s o. Klementem. Ke
slavnostněji prožité mši svaté za úrodu
dopomohla vstupní skladba dechovky
z Krnovska a mládežnický pár v krojích,
který přinesl dožínkový věnec a uvítal lid
básní.
Po děkovné mši svaté za úrodu se všichni
přemístili do nedalekého zámeckého
parku, kde už bylo přichystáno bohaté
občerstvení. Během posezení u kávy, piva

a zelňačky hrál pan Zdeněk Graca. Není
koláč jako koláč! To dosvědčily pekařky,
které se zapojily do soutěže o nejlepší dožínkový koláč a potvrdily, že se dá upéct
i netradičně. V soutěži o nejrychlejšího
jedlíka těstovin se zelím a uzeným se k vyškrábanému talíři probojovali jak ostřílení
jedlíci tak i nadšenci z řad dětí.
Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na
přípravách a doufám, že tato slavnost bude
sílit jak v počtu účastníků, pomocníků tak
i díkem za úrodu.
Těším se na další rok.
Václav Štukavec, organizátor akce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Všesokolský slet 2018

V

šesokolský slet 2018 se uskutečnil ve
dnech 30. 6.–6. 7. na stadionu Eden
pražské Slavie, povedl se ve všech směrech
a byl plný spolupráce a přátelství Sokolů
z celého světa. V překrásné atmosféře spolupráce všichni prokázali soudržnost v duchu zakladatele Sokola Miroslava Emanuela
Tyrše a zvláště při skladbě s názvem “Spolu”,
kterou nacvičili sokolové z České
republiky a Slovenska k blížícímu
se 100. výročí vzniku společného
státu, nezůstalo jedno oko suché.
A podobné to bylo i u všech dalších skladeb.
Co však předcházelo. V říjnu
loňského roku započaly nácviky
jednotlivých vystoupení. Mezi dorostenky a mladší ženy, do skladby
“Siluety”, se přihlásily také tři ženy
ze Sokola Stěbořice: Jana Kremserová, Iveta Ondráčková a Miloslava Volfová. Po náročném devíti-

měsíčním nacvičování ve Slavkově, s dalšími
devětadvaceti ženami a pod vedením slavkovské učitelky Martiny Trojančíkové, se pak
účastnily secvičných ve Slavkově a v Ostravě,
a také samotného Všesokolského sletu v Praze.
Krom cvičebního nářadí si účastnice vše
platily samy. Našli se ale také sponzoři, kteří
s financováním pomohli. Proto cvičenkyně

chtějí ze srdce poděkovat za podporu především firmě KamizMachinery s.r.o. Petra Vašendy, tělovýchovné jednotě TJ Sokol Stěbořice a firmě Elektro Volf.
Pozitivní energie, která v celé Praze vládla,
nabila všechny účastníky na dalších mnoho
let dopředu a většina je rozhodnuta účastnit
se příštího všesokolského sletu, ať už jako cvičenec, organizátor, nebo jen divák.
Rozloučení s bratry sokoly a sestrami sokolkami bylo při odjezdu
dojemné a povznášející. Z Prahy
jsme si všichni odvezli množství
nádherných vzpomínek a zážitků
a už se nemůžeme dočkat dalšího
setkání.
S heslem”
Ať žije Všesokolský slet 2024”
Jana Kremserová,
Iveta Ondráčková,
Miloslava Volfová
a Libor Volf (autor článku)

Podzim 2018 v TJ Sokol Stěbořice

S

těbořičtí fotbalisté rozjeli své soutěže
už koncem srpna, a to Muži v okresním
přeboru! Začátkem září pak všechny ostatní
soutěže! V sezóně 2018-2019 máme přihlášena čtyři mužstva, jsou to: Muži v okresním
přeboru, Dorost v okresní soutěži, Mladší
žáci 1+7, MINI žáci – mladší přípravka 1+4.
Družstev se ujali jako trenéři: Muži – Ondřej Šumbera s asistentem Romanem Ondráčkem, Dorost – Jarek Kramný, Mladší
žáky 1+7 vede Karel Sochor a MINI žáky
1+4si vzal na starost Aleš Šimon.
 OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ – nedobrý
start do soutěže souvisel hned první porážkou «doma» se Slávií Opava 1:4! Potom jsme
vybojovali první bod v Litultovicích a následně už zlepšeným výkonem přidali druhý
bod za remízu s Vřesinou. Stále jsme čekali
na první vítězství. To přišlo ve čtvrtém zápase
v Kobeřicích «B», kde jsme jednoznačně zvítězili 5:0! Se ziskem 5 bodů jsme byli zatím na
8. místě OP! A podařilo se i v neděli9. 9. využít domácího trávníku a porazit Dobroslavice rekordně 8:3! Věřím, že budeme v tabulce
zlepšenými výkony jen «stoupat» výš a výš,
tak jak si stěbořický fotbal zaslouží.
Po dvou letech neúčasti DOROSTU se do
nové sezony podařilo sestavit nové mužstvo, kde se ukázalo na dobrou spolupráci
s ostatními oddíly okresu a máme dostatek
hráčů pro «Okresní soutěž». V prvním svém
mistrovském utkání vyhráli s Pustou Polo4
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mí 4:1, hráno na hřišti v Suchých Lazcích.
Branky stříleli: Kramný Franta 2x, Válek
Dominik a Kudlík Jan – oba 1x. Raritou soutěže je, že dvě mužstva startují z jiného okresu, a to Odry a Studénka. A hned v zápase
«doma» právě s Odrami jsme prohráli 0:2!
 MLADŠÍ ŽÁCI 1+7 sehráli první utkání
na hřišti ve Vítkově a bohužel prohráli těsně
3:2. Obě naše branky dal Vít Šlupina. I v dalším zápase se klukům nedařilo a prohráli se
silným Slavkovem 8:2! Máme oproti soupeřům hendikep, že naši kluci jsou nejméně
o jeden rok mladší a v této kategorii je každý
půl rok znát. Ale to nevadí! A až kluci dorostou, tak zase budou vyhrávat!
 MINI ŽÁCI – mladší přípravka 1+4 začíná skutečně od «píky»! Jsou začínající s fotbalem od těch prvních krůčků, a tak výsledky nejsou vůbec podstatné. Důležité je, ať to
kluky baví a časem se určitě budou zlepšovat. Přesto hned v prvním zápase ve Vítkově se jim podařilo zvítězit 9:8 (poločas 5:5).
Branky dávali: Cojocaru Nikolas 4x, Scholtz
Šimon 3x a Falhar František s Kružberským
Vojtou 1x. Radost z prvního vítězství v jejich fotbalovém životě byla převeliká! Je radost dívat se na jejich bojovnost a zápal do
hry! V dalším zápase se jim už tolik nedařilo
a prohráli se Slavkovem 1:8. Naši branku
vsítil: Vojta Kružberský. Tolik k fotbalu!
 TENISTÉ také hrají své soutěže, jak
družstvo mužů 50+, tak i ženy. V posled-

ním utkání mužů se našim hráčům podařil
senzační výsledek proti Háji «A», kdy zvítězili 2:1! Vyhráli obě čtyřhry, vedli 2:0, a tak
výsledek dvouhry už nic nezměnil. Ve čtyřhrách hráli: Jarek Solnický spolu s Pavlem
Masným a ve druhé dvojici Láďa Chmela
s Liborem Šeldrem! Výsledky dalších zápasů
jsem bohužel neobdržel. Pokračuje i oddílový přebor ve čtyřhrách, ale velmi liknavě. Je
třeba využít ještě příznivého počasí a dohrát
soutěže. Čeká nás v brzké době i stěhování
všech věcí z tenisových buněk a příprava na
výstavbu nových šaten. V září se uskutečnilo
i přátelské tenisové utkání mezi naším oddílem a slovenskými Piešťany. Tolik k tenisu!
 ČASPV žen zahájila činnost cvičeními
v tělocvičně ZŠ Stěbořice začátkem září. Budou se scházet každé pondělí pod vedením
školené cvičitelky.
 BADMINTONISTÉ chtěli uspořádat
jako každý rok turnaj v hraní «Člověče, nezlob se», ale pro nedostatek vhodných termínů se nakonec turnaj neuskutečnil. Je to
škoda! Pro příště by se měly oddíly domluvit, aby se akce nepřekrývaly.
 VOLEJBALISTÉ reprezentovali naši
obec na turnaji v Hlavnici, na soutěži Mikroregionu – severozápad. Obsadili v silné konkurenci pěkné 4. místo, kdy v boji
o «bronz» jen těsně podlehli! Zúčastnilo se
8 družstev.
Bořivoj Wolf, předseda TJ Sokola Stěbořice
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Setkání Březováků

V

sobotu 28. 7. proběhlo XXVI. setkání
osad, obcí a měst se společným názvem
Březová – Brezová. Na setkání dorazí vždy
přes deset Březových a jedna Brezová pod
Bradlom ze Slovenska. Pořadatelem letošního ročníku se stala nedaleká Březová u Vítkova. A právě proto se po několikaleté pauze
rozhodla parta hasičů z naší Březové, opět
účastnit setkání. Hlavní program se odehrává vždy v sobotu, a to hasičská soutěž, fotbalový turnaj a volejbalový turnaj. Nabídnuto
bylo fotbalistům a obecnímu úřadu, zda se

chtějí účastnit, ale kvůli dovoleným zůstala
účast jen na hasičském družstvu Březová
u Stěbořic s doprovodem.
Letos poprvé setkání započalo již v pátek
poznávacím programem pro předem nahlášené Březováky a večerním setkáním představitelů. V sobotu hned po slavnostním
nástupu proběhlo rozlosování jednotlivých
soutěží a sportovní klání započala. Jako vždy
nejdelší fotbalový turnaj končil kolem 19hodin a teprve poté proběhlo vyhlášení výsledků, ukončení setkání a taneční zábava. Naši

hasiči promyšleným a rychlým provedením
obsadili výborné 2. místo v netradiční, zábavné hasičské soutěži. V následné, dobrovolné disciplíně o nejrychlejší „nabíračku“
se podařilo právě naší trojici zadáků nejrychleji zavodnit požární stříkačku, a proto
jsme získali další ocenění dne. Výprava na
setkání se opravdu vydařila. Už se těšíme na
sraz Březováků v příštím roce, který bude
v Březové u Úmonína (okres Kutná Hora)
v sobotu 27. 7. 2019.
Petr Wirkotsch, SDH Březová

Klub seniorů ve Stěbořicích

K

dyž napíši: Klub seniorek ve Stěbořicích, nebudu daleko od pravdy, poněvadž do klubu dochází jen ženy. A tak
hned v úvodu si dovoluji apelovat na muže:
“Přijďte mezi nás!“ „Přijďte i vy, ženy, které
s účastí stále otálíte!“
Náš spolek vznikl v květnu v roce 2004.
Existujeme tedy více než 14 let. K založení klubu došlo za působnosti starostky paní Ing. Pavly Mandrlové. První
schůzka se konala 18. 12. 2004 na faře
za účasti zástupců Charity – dobrovolnice pro venkov paní Marie Smolkové,
dobrovolnice pro město Opava RNDr.
Olgy Rampáčkové a v neposlední řadě
paní starostky, která přislíbila podporu.
Přítomen byl i místní kněz Mgr. Martin
David. V té době přišlo na schůzku pouze 23 seniorů.
V současnosti je zapsáno něco málo přes
30 seniorek. Setkáváme se v přísálí Kulturního domu ve Stěbořicích každou druhou
středu v měsíci.
Náplní našich setkání je především to,
že alespoň na chvíli opustíme domácí
stereotyp, popovídáme si, oslavíme ži-

votní jubilea, zveme mezi sebe osobnosti,
které nás vědomostně obohatí. Tak například pan Mgr. Petr Láznička s námi putuje po krajích, které mnohé z nás nikdy
nenavštívily a dnes již nenavštíví. Pharm.
Dr. Marie Zajícová pro nás připravuje
zajímavá témata: Alzheimerova choroba,
artróza, osteoporóza, úskalí nadměrného
užívání léků apod. Během 14 let jsme pozvaly tolik hostů, že pro nedostatek prostoru v časopise jim nelze věnovat alespoň větu.
Pořádáme také výlety
do blízkého i vzdálenějšího okolí, navštěvujeme divadla, koncerty, účastníme se dle
možností
veškerého
dění v naší obci. Již 2×
jsme se účastnily počítačového kurzu.
Závěrem jen tolik, že
život nás za ta léta naučil překážky překonávat s grácií nám vlastní.
Byť se silnými dioptrie-

mi, elegantními berlami, opraveným srdcem či vyměněnými klouby, naslouchátky
(někdy jeden nemusí slyšet vše) a vůbec –
slunce svítí, i když je zataženo. Všechny,
bez ohledu na věk, máme mladistvou duši,
kterou však nikdo nevidí, ale to opotřebované tělo vidí každý.
A já přeji všem seniorům plnou náruč
zdraví, pohody a štěstí a lásku na každý
den a stále.
Za seniorky Růžena Orlíková

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Vzpomínka na 21. srpen 1968 ve Stěbořicích

Portrét Ludvíka Svobody
Portrét Alexandra Dubčeka.
Odznak Dubčeka s trikolorou.

U

dálosti v srpnu 1968 se
nevyhnuly ani Stěbořicím.
icím.
Sovětská okupace snad zasáhla
áhla každého z nás. Zmařená nadějee na změnu
nevyšla.
Ve Stěbořicích se krátce nato objevily různé nápisy. Tak třeba naa zdi stodoly
pana Václava Krále (dnešní obecní stodola) byl nápis «DUBČEK JE NÁŠ». Synci
l í vápno,
á
ze Stěbořic použili velice kvalitní
protože tento nápis byl čitelný po mnoho
let i přesto, že byl později zalíčen. Na dřevěných vratech stodoly pana Josefa Krem-

sera pod kostelem (dnes Autoservis Fran- Gregorem – agronomem ve Školním stattiška Pavelka) zase napsali «IVANI IDITĚ ku ve Stěbořicích. Tato památná lípa tam
DOMŮ». První dvě slova byla napsána az- roste dodnes.
Drahomír Graca, kronikář obce
bukou. Pisatel si v tom fofru nevzpomněl,
jak se rusky píše písmeno «D», tak slovo
«DOMŮ» bylo napsáno v češtině.
V tu dobu jsem se učil v opavské tiskárně.
Tiskli jjsme ve velkém nákladu portréty Dubčeka
D
a prezidenta Svobody.
Z odpolední
o
směny jsem do Stěbořic přivezl balík těchto plakátů.
boř
Sb
bratrem Jardou jsme je na jednosedadlovém «pincku» rozvezli po
seda
celé d
dědině. Bylo toho dost. K překvapení n
na druhý den hlásil místní rozhlas: «Do rána nám někdo vyzdobil
vesnici, jelikož bude pršet, sundejte
vesn
obrazy z vrat a plotů, a dejte si je za
obr
okna!» Z tohoto hlášení jsme nakookn
nec měli radost.
Další
Da zajímavost o srpnu 1968 jsem
dověděl nedávno od Jendy Suského,
s e dově
ž e kkoncem srpna 1968 byla vysázena ve
Stěbořicích na zámeckém dvoře «Dubčekova lípa svobody“. Zasadil ji pan Rudin
Dubčekova lípa v zámeckém dvoře.
Kavan – zahradník, spolu s panem Láďou

OKÉNKO DO ŽIVOTA
NAŠICH BABIČEK A DĚDŮ
Víte, že…

• v našem Stěbořickém zámku můžete najít od roku 2007 zajímavou výstavu
různorodých předmětů každodenní potřeby našich rodičů a prarodičů?
• zde pan Karel Kostera shromáždil bezpočet exponátů z Opavska a Jesenicka, které naši předkové běžně používali v kuchyni, světnici, ve škole, na
dvoře, na statku, na zámku i při bohoslužbách v kostele?
• pan Kostera má již 83 let a mnoho z těchto historicky cenných předmětů
sám ještě pamatuje z dob svého dětství a mládí?
• je začal shromažďovat již před 20 lety? Vyhledával zajímavosti na půdách a ve
starých stodolách, nakupoval ve starožitnictví, čistil je, vracel jim jejich původní podobu a nakonec je citlivě zařadil do jednotlivých tematických celků?
• exponáty rozestavil ve 14 místnostech v přízemí zámku, jimiž můžete volně procházet a zase se vracet k tomu, co Vás zaujalo?
• rád obohatí své průvodní slovo zpěvem a hrou na jedno ze 4 harmonií?
• kromě zdejších občanů provázel svou sbírkou vzácné návštěvníky z Prahy,
Karlových Varů, ze Slovenska a Polska?
• podstatná část jeho sbírky byla k vidění 2x v Minoritském klášteře v Opavě, ve Slavkově a v Hradci nad Moravicí?
• můžete zde provést své rodiny i přátelé z blízka i z daleka, zavolat předem
na telefon 553661219 a požádat pana Kosteru o zpřístupnění prohlídky
i jeho zasvěcený výklad vlastně kdykoliv?
• návštěvu muzea můžete doporučit rodinám i celým školám, starším lidem
pro vzpomínky, mladým pro poučení?
Dana Grosserová, radní obce
6
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Praktický lékař MUDr. Skalička informuje
Internetová stránka ordinace
Máme vytvořenou novou internetovou
stránku www.ordinaceskalicka.info (s tím
info na konci), kde skutečně najdete všechny zásadní informace o provozu ordinace,
tedy všechny kontakty, ordinační hodiny

apod., ale navíc i různé užitečné rady a odkazy týkající se zdravotní péče. Také zde
vždy aktualizujeme informace o blížících se
dovolených, očkovacích kampaních a další
novinky.

E-recepty
Je možnost zaslání receptu elektronickou
cestou, bez nutnosti vyzvednutí listinné
formy, a to těmito dvěma způsoby:
1. Napíšete nám e-mail, že žádáte o předpis konkrétních léků, a my Vám zašleme
recept(y) v e-mailové zprávě. Ty si pak

vytisknete nebo jen ukážete v lékárně na
displeji Vašeho mobilu či tabletu.
2. Zkontaktujete nás telefonicky a my vám
zašleme alfanumerický kód v SMS zprávě. Ten nadiktujete lékárníkovi.

Preventivní prohlídky
Hodně se nás lidé ptají, jak často se provádí
preventivní prohlídka a co všechno zahrnuje za vyšetření. V přehledu je to takto:
• Preventivní prohlídku u praktického
lékaře byste měli absolvovat každé dva
roky. Vyšetření je užitečné ze zdravotních
důvodů (včasné odhalení zdravotních rizik nebo nemoci), ale i z ryze praktických
(vytvoří se při ní dokumentace pro Vaše
další prohlídky apod.) Termíny další prohlídky evidujeme, ale není v našich možnostech Vás všechny postupně zvát, proto
doporučujeme, abyste tuto záležitost vedli sami v patrnosti, popř. kdykoli zavolejte
a my Vám vše upřesníme.
• Součástí prohlídky je především rozhovor o zdravotním stavu (anamnéza)

•

•

•
•
•

a tělesná prohlídka (fyzikální vyšetření),
které má celkový charakter.
Dále laboratorní vyšetření krve a moče
v intervalech stanovených zdravotním
řádem, ale samozřejmě se individuálně
odběry rozšiřují podle indikace lékaře.
Od 50 let vyšetření přítomnosti krve ve
stolici (zde je doporučeno do 55 let každoročně), popř. je možnost absolvovat
preventivní koloskopii (jednorázově).
EKG od 40 let věku co 4 roky nebo častěji
podle indikace lékaře.
Ženy od 45 let doporučujeme k mamografickému vyšetření (co 2 roky).
Součástí je i kontrola řádného a doporučeného očkování.

Pokračování ze strany 1.

Aktuální informace
k projektům
ČOV a kanalizace

P

rojektová dokumentace se tvoří
a posunuje se kupředu. Nejviditelnějším projevem jsou návštěvy zástupců projektantů, kteří poctivě obchází
všechny domy a proměřují a zapisují
potřebné údaje pro jednotlivé domovní přípojky. I díky nim dochází k aktualizaci vedení hlavního řádu kanalizace. Objevují se sice nové problémy,
ale řešíme je.
Rekonstrukce vodovodního řádu
Poslední dobou se potýkáme s problémy na spodním konci Stěbořic, kde
je vodovodní řád z 60. let 20. století
a začíná dosluhovat. Je na něj napojeno nemálo obyvatel (panelové domy
a přilehlé nemovitosti). Začínáme připravovat jeho rekonstrukci, která by se
mohla stihnout ještě letos.

Parkoviště u školy

V

průběhu září nastoupí firma JKJ
Zempra na stavbu parkoviště
u základní školy. Pak zde bude kulturnější parkování nejen pro učitele a návštěvníky sportovišť, ale zlepší se i dopravní bezpečnost v bezprostředním
okolí školy. Rodiče, kteří vozí své ratolesti skoro až před dveře (a ohrožují
při vytáčení jiné děti, které přicházejí
ke škole), mohou parkoviště využít
jako kruhový objezd.

Tělocvična

N

Očkování proti chřipce
Zima se blíží, takže se prosím hlaste sestřičce
ohledně očkování proti chřipce. Jako každý

rok je možné si vakcínu zamluvit.
Vít Skalička, všeobecný praktický lékař

a zastupitelstvu jsme se shodli, že
započneme se stavbou tělocvičny
ještě letos. Jedná se však o momentálně největší investici za posledních
několik volebních období a není jednoduché ji připravit. I s ohledem na
blížící se komunální volby a cca měsíční paralyzování rady obce, než se
zvolí nová rada a starosta, jsme na
doporučení konzultační firmy odložili výběrové řízení na období po volbách. Vše je připraveno, bude stačit
vybrat firmu a začít stavět. I stavební
firmy nyní odmítají zakázky, což by se
v zimním období mělo zlepšit.
Roman Falhar, starosta
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Bilance volebního období 2014-2018

P

o volbách na podzim 2014 se utvořila
zcela nová rada v čele se starostou Romanem Falharem. Místostarostou se stal
Michal Komárek, dalšími členy rady byli
Dana Grosserová, Jana Weiszová a Martin
Řehulka. Spoustu věcí a správných postupů
jsme se museli učit za pochodu, protože jen
někteří z nás měli zkušenosti s řízením obce.
Naštěstí jsme si nehráli na stranické chování, dobře známé z vrcholné politiky, ale prodiskutovávali jsme a konali věci, o kterých
jsme byli přesvědčeni, že jsou potřebné pro
správné fungování vesnice a pro její rozvoj.
Rada je totiž ten výkonný orgán, který v drtivé většině případů navrhuje a uskutečňuje,
co se bude dělat. Skládá pak účty zastupitelstvu, které má sílu některé věci zamítnout
nebo podpořit. Jsem rád, že i se zastupitelstvem jsme měli velice korektní vztahy,
přestože někteří jednotlivci občas měli jiný
názor. Což je ale v demokratické společnosti normální. Také jsme se snažili Stěbořice
pozvednout i vůči jiným obcím. Jsme jedna
z největších obcí na západ od Opavy a poslední dobou to vypadalo, že nám ujíždí

2015

 V Jamnici se dokončila rekonstrukce
místní hasičárny. Spoustu práce zde odvedli
místní hasiči, obec platila materiál a řemeslníky.
 V tomto i dalším roce jsme přistoupili
k rekonstrukci břehů stěbořických rybníků. Dále jsme zde osadili lavičky a nechali
vyrobit nový domeček nad studánku.
 Byl dokončen rozpracovaný projekt na
revitalizaci zámeckého parku. K projednávání jeho finální podoby jsme přizvali i širokou veřejnost. Zde jsme nebyli úspěšní s žádostí o dotaci a prozatím byla realizace prací
v parku odložena na nové zastupitelstvo.
 V tomto roce se nám povedlo vyjednat
s krajem bezplatného převzetí celého areálu za zámkem. Likvidace starých budov
nás bude sice něco stát, ale máme celou oblast pod kontrolou a časem zde může např.
vzniknout nová obytná zóna, domy pro seniory apod.

2016

 V roce 2016 jsme přistoupili k rekonstrukci bytu ve staré škole v Novém Dvoře.
Pronajali jsme jej pak místní rodině s dětmi.
 Po složitých přípravách jsme postavili
dětské hřiště na nevyužitém obecním pozemku ve Stěbořicích.
 Poprvé se nám povedlo získat krajskou
dotaci na první z řady parkovišť a díky tomu
jsme zkulturnili prostor na „tělocviku“.
8
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vlak. Jinde investovali a zvelebovali a u nás
to stagnovalo.
Jelikož lidská paměť bývá děravá, připomeňme si, co se vše za poslední 4 roky udělalo.
Při převzetí vedení obce jsme nedělali žádné
revoluce, naopak jsme i nadále podporovali
akce, které zde už byly za našich předchůdců.
Tím mám na mysli organizaci Obecní slavnosti, Novodvorského vodníka, tradičních
akcí všech spolků, ale i novinek – např. turnaje Člověče, nezlob se apod. Pokračovali jsme
s místním denním táborem, kde se i přes navýšení kapacity stává, že některé děti musíme
odmítat. S farností úspěšně spolupracujeme
při Dětském dnu a Dožínkách. Vše se ale
odvíjí od schopných lidí, kteří mají chuť něco
dělat pro druhé.
Zintenzivnili jsme komunikaci se státními
úřady při získávání pozemků potřebných pro
obec (pod chodníky, cestami). Některé pozemky jsme vykoupili od soukromých vlastníků.
Na obecním dvoře jsme celoročně umožnili
odevzdávat velkoobjemový odpad (koberce,
nábytek apod.), elektroodpad a další.
Po několika letech od nového územního

plánu obce jsme přistoupili k jeho první
změně. Vyžádaly si to komplexní pozemkové
úpravy a především příprava výstavby čističek odpadních vod.
Začali jsme komunikovat s médii a tak jste
se nejen vy mohli o Stěbořicích dočíst v tisku,
či o nás slyšet v rádiu nebo vidět v televizi na
okresní, krajské, ale i celostátní úrovni. Několikrát jsme se zapojili do prestižní putovní
výstavy Má vlast cestami proměn.
Ve spolupráci se spolky (Sokol, myslivci)
a s občany jsme začali s výsadbami stromů
a keřů podél polních cest (u Zadních lesů,
cesta Jamnice-Březová).
Po jednáních s Českou poštou se povedlo
domluvit obnovení plnohodnotných služeb
pošty formou systému Pošta partner v místní
prodejně Tempo.
Navýšil jsem počet pracovníků obecní
party, protože naše katastry jsou rozlehlé,
práce je více než dost a ve dvou lidech a občasných brigádnicích se sotva stíhala běžná
údržba. Dnes už z nich nejsou jen zametači
veřejných prostranství, ale plnohodnotná
údržbářská četa.

 Rovněž jsme zprovoznili obecní facebookové stránky, kam dáváme informace
o tom, jaké akce se právě konají, v jakém
jsou stavu rozpracované stavby, umísťujeme sem pozvánky na činnost našich spolků.
Takto jsou s námi v kontaktu i rodáci, kteří
bydlí daleko.
 V mateřské školce jsme museli řešit nečekanou situaci s odpadáváním velkých
kusů omítky v prostorách, kde se pohybují
děti. Postupně jsme nechali opravit stropy
v obou patrech, aby se našim nejmenším
nic nestalo.
 V Jamnici nám kraj (za naší finanční
spoluúčasti) opravil hlavní cestu, my jsme
nechali dokončit chybějící obrubníky.
 Poprvé jsme se také zúčastnili prestižní soutěže Vesnice roku. Dosáhli jsme zde
na krajské a nakonec i na celorepublikové
vítězství v kategorii Cena naděje pro živý
venkov. Výhru jsme použili na vybudování

dětského hřiště ve Stěbořicích. V roce 2016
jsme se soutěže zúčastnili znovu.
 Nový pracovník započal za asistence dalších členů obecní party s opravou obecní
stodoly. I když se jedná „jen“ o hospodářskou stavbu, zkrášluje teď své okolí.
 Započali jsme také s přípravou položení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace)
u nových parcel na Barandově. A nabídli
je k prodeji. Přestože jsme si stanovili tvrdé
podmínky (povinnost do 6 let zkolaudovat
stavbu apod.), povedlo se všechny pozemky prodat a i díky novým rodinám, které
zde už bydlí, se nám opět plní školka.
 V Jamnici jsme započali s opravami kulturního domu, které postupně trvaly celé
období. Jednalo se o nátěr střechy, výměnu
zbývajících oken, dokončení oprav fasády.
 Na přehradě v Novém Dvoře jsme opravili požerák a znovu ji napustili. Začíná se
stávat vyhledávaným rybářským revírem.

Především rodiče, přivážející své děti do
mateřské školky, tak mohou zaparkovat na
nové ploše. Rovněž jsme zde nechali zbudovat i nový chodník podél hlavní cesty.
 Nezapomněli jsme ani na naše padlé z 1.
světové války a opravili jejich nádherný pomník na místním hřbitově.
 Jelikož obecní stodola už měla nový kabát, přistoupili jsme i k rekonstrukci fasá-

dy obecního úřadu. Snažili jsme se vrátit
budově co nejvíce její původní vzhled. Při
té příležitosti se natřela střecha a opravil komín.
 Na Březové jsme přistoupili k opravě tanečního parketu v hasičárně, pořídili jsme
sem novou myčku, nádobí a židle.
 Díky získané dotaci z ministerstva zemědělství jsme opravili vstup na hřbitov,
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vybudovali před ním parkoviště pro několik
aut a pan kovář Roman Mička zrekonstruoval vstupní bránu.
 V Jamnici jsme byli jako náhradníci vybráni při získání dotace ministerstva pro

místní rozvoj na rekonstrukci místní komunikace - Malé strany. Z vlastního jsme
zde dobudovali chybějící chodníky.
 V kulturním domě ve Stěbořicích jsme
nechali udělat nový bar, zázemí za barem

a pořídili jsme nové kvalitní židle.
 Z ministerstva kultury se povedlo získat
dotaci na opravu zdi kolem zámeckého
parku a vybudovali jsme zde i nový vstup
včetně části plánovaných cest.

tápí, jsme zadali vypracování projektu na
novou halu. Dnes máme k dispozici kvalitní
projekt včetně stavebního povolení.
 V tomto roce jsme rovněž pořídili čelní
nakladač na obecní traktor, pořídili jsme
elektrickou pracovní tříkolku a nové služební auto.

 Pro zásahovou jednotku hasičů z Jamnice
jsme pořídili i díky dotacím z kraje a z ministerstva vnitra nový přepravní automobil
neboť jejich Avie už měla nejlepší léta dávno
za sebou.

obou stranách česko-polské hranice.
 Pokračovali jsme ve zvelebování místa
posledního odpočinku našich blízkých a nechali opravit kapli na našem hřbitově.
 Jelikož poslední roky jsou nejen u nás
velmi suché, v zimě chybí sníh a rovněž
díky rozrůstání nejen Stěbořic, ale i dalších
vesnic napojených na náš vodovod, nechali jsme vyhloubit nový 100 metrový vrt na
pitnou vodu v Mladecku. Na tuto akci nám
přispělo ministerstvo životního prostředí.
 A třetí z řady parkovišť podpořený dotací z našeho kraje vyroste v nejbližší době
u základní školy. Bude sloužit nejen vyučujícím, ale i sportovcům a budoucím návštěvníkům připravované tělocvičny.
 A co se nepovedlo?
 Nepovedlo se uskutečnit plánovanou revitalizaci zámeckého parku.

 Dále jsme nestihli postavit chodník na
Zlatníky, aby děti a dospělí nemuseli chodit
po silnici, kde jim hrozí nebezpečí od projíždějících aut.
 V získávání pozemků od státu jsme úspěšní jen napůl. Stále ještě zbývá mnoho parcel
v majetku státu, které jsou pro nás potřebné.
 Rozšíření hřbitova – přes slibný začátek
jsme se zastavili při tvorbě projektové dokumentace. Jedná se však o velmi potřebnou
akci, neboť stávající kapacita je už zcela naplněna.
 Jak vidíte sami, ty čtyři roky byly naplněny spoustou akcí, které nám budou
sloužit ještě dlouhá léta. I díky ekonomice
nám plyne více peněz ze státního rozpočtu, ale vše je to o lidech. Práce je spousta,
stát a jeho úředníci si vymýšlejí nové a nové
nařízení, postupy a omezení a obecní úřad
je obsazen pouze třemi osobami. Z toho
především starosta je ten, kdo vyjednává s úřady, je v kontaktu s projektanty, se
stavebními firmami a v neposlední řadě
s občany. Proto je velmi důležitá podpora
a spolupráce s dalšími zastupiteli. Rozhádané zastupitelstvo škodí celé obci. Chtěl bych
poděkovat místostarostovi, celé radě, ale
i zastupitelstvu, za vše, co jsme společně za
uplynulé 4 roky dokázali.
Roman Falhar, starosta

2017

 Tento rok byl úspěšný na získávání dotací. Jedna z nich byla opět z kraje a díky
ní jsme opravili parkoviště před obecním
úřadem a kostelem, který jsme nechali vydláždit, abychom ladili s prostorem okolo
kostela.
 Další dotace z ministerstva průmyslu
a obchodu nám pomohla vyměnit stávající lampy veřejného osvětlení za moderní
úsporné LED svítidla.
 Ve školní jídelně dosloužil přístroj na přípravu jídla – konvektomat a kotel na vaření polévek. Jelikož se jedná o profesionální
stroje, pohybuje se jejich cena v řádech statisíců korun. Nic se nedalo dělat a museli jsme
pořídit oba nové.
 Z důvodu zastarání budovy tělocvičny
základní školy (byla postavena v 60. letech
20. století a již o 15 let později se uvažovalo
o jejím rozšíření), která nevyhovuje dnešním požadavkům na cvičení a špatně se vy-

2018

 Na přípravě obřího projektu nové kanalizace a čističek odpadních vod jsme začali pracovat už v roce 2017. Jedná se o akci,
o které se mluví od 80. let 20. století, ale stále se jen odsouvala. Ať už příčinou byly jiné
potřebné investice (plynofikace, obecní vodovod), nebo možná obavy z komplikací při
jeho realizaci. Nebylo už však na co čekat, stát
pomalu začíná přitvrzovat při řešení vypouštění odpadních vod. Mělo by být zájmem každého z nás, abychom znečišťovali své okolí co
nejméně. V roce 2018 se proto rozběhly přípravy projektové dokumentace na kanalizaci,
ČOV a pro jednotlivé domovní přípojky.
 Kromě věcí nezbytných pro naše obce,
jsme v roce 2018 přistoupili i k výstavbě
turistického cíle - rozhledny na vrchu Šibenice. Získali jsme na ni dotaci z euroregionu Silesia a jsme součástí sítě rozhleden na
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Investice v letech 2015-2018 v číslech

P

řehled jednotlivých investic, které přesáhly částku 100 tis. je v přiložené tabulce.
Když nová rada po volbách přebírala
„obecní kasu“, tak bylo na obecním účtu
skoro 8,5 mil. Díky vyšším příjmům ze
státního rozpočtu a díky dotacím, které za
oné tři roky činily něco přes 8 mil., se podařilo našetřit skoro 29 mil.

2015

2016

2017

2018

10

Někdo si může říct, že se tím pádem toho
mohlo udělat více, ale není v našich silách
a ani v silách projektantů a realizačních firem, kterých je nedostatek, stihnout za rok
zrealizovat více akcí. Vznikl však slušný finanční základ pro největší investiční akci,
která nás čeká, a to kanalizace a čističky.
Na podzim zastupitelstvo také rozhodne o stavbě tělocvičny, která představuje

Přehled investičních akcí s hodnotou nad 100 tis. Kč
finanční rezerva k 31. 12. 2014
Rekonstrukce památníku obětem 1. sv.v.
Oprava silnice 3.tř. v Jamnici (finanční podíl obce)
Výměna obrub podél silnic 3 třídy (poslední etapa)
SDK podhledy Mateřská škola
Dokončení hasičské zbrojnice v Jamnici (zaokrouhleně)
Rekontrukce břehů rybníků
celkem
finanční rezerva k 31. 12. 2015
Oprava místních komunikací v Jamnici
Chodníky a parkoviště u MŠ
Oprava zdi v zámeckém parku
Rekonstrukce vstupu hřbitova
Parkoviště a zpevněné plochy před hřbitovem
Chodník Jamnice (křižovatka Zadky - kaple)
Rekontrukce fasády a nátěr střechy obecního úřadu
Nový bar a kuchyňka KD Stěbořice
Technická infrastruktura Barandov (inž. sítě)
Dětské hřiště Stěbořice
celkem
finanční rezerva 31. 12. 2016
Projektová dokumentace - Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí
Jamnice, Nový Dvůr a Březová
Parkoviště u kostela
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Nákup nového dopravního aut. Pro JSDH
Nový vrt v Mladecku
Výměna kabelu pro nové veřejné osvětlení
Nákup konvektomatu do školní jídelny
Projektová dokumentace tělocvičny (komplet)
Nákup nového služebního automobilu
Nákup čelního nakladače na traktor
Nátěr střechy KD Jamnice
celkem
finanční rezerva 31. 12. 2017
Rozhledna Šibenice
Projektová dokumentace - Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí
Jamnice, Nový Dvůr a Březová - 2. stupeň (DSP)
Oprava kaple na hřbitově
Obnova parkovací plochy před ZŠ
Projektová dokumentace Chodník k pivovaru
Nákup traktorové sekačky
Kabiny tenistů TJ Sokol Stěbořice
Tělocvična
celkem
celkem
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

vysoký náklad ve výši cca 21 mil., na jejíž
stavbu zatím dotace nejsou k dispozici.
Věřím, že zmíněné akce přispěly k lepšímu
vzhledu obce a zvýšily také životní úroveň
v našich obcích.
Chtěl bych poděkovat za spolupráci starostovi, radním a zastupitelstvu, které nás vždy
podpořilo.
Michal Komárek, místostarosta

Celkové náklady
8 457 000,00 Kč
112 000,00 Kč
400 000,00 Kč
153 425,00 Kč
186 809,00 Kč
300 000,00 Kč
1 025 000,00 Kč
2 177 234,00 Kč
19 842 800,00 Kč
1 505 221,00 Kč
955 775,00 Kč
1 608 233,00 Kč
319 707,00 Kč
344 353,00 Kč
230 185,00 Kč
873 173,00 Kč
142 456,00 Kč
1 562 043,00 Kč
242 226,00 Kč
7 783 372,00 Kč
23 499 900,00 Kč

Dotace
89 000,00 Kč

89 000,00 Kč
752 610,50 Kč
300 000,00 Kč
1 426 636,00 Kč
214 275,00 Kč

2 693 521,50 Kč

1 660 000,00 Kč

500 000,00 Kč

835 241,00 Kč
2 357 433,00 Kč
900 000,00 Kč
434 753,00 Kč
330 924,00 Kč
488 406,00 Kč
469 030,00 Kč
404 000,00 Kč
153 670,00 Kč
130 669,00 Kč
8 164 126,00 Kč
28 768 000,00 Kč
2 957 199,94 Kč

300 000,00 Kč
1 243 629,00 Kč
450 000,00 Kč
347 802,00 Kč

2 178 000,00 Kč

500 000,00 Kč

2 841 431,00 Kč
800 000,00 Kč

1 090 000,00 Kč
750 000,00 Kč
782 327,00 Kč
386 000,00 Kč
113 740,00 Kč
359 286,00 Kč
připravuje se
o realizaci se rozhodne na podzim
7 480 552,94 Kč
2 436 000,00 Kč
25 605 284,94 Kč
8 059 952,50 Kč
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Statistika účasti

B

líží se konec volebního období a k bilancování patří i statistika účasti jednotlivých zastupitelů na zasedáních výborů, zastupitelstev a rady. Neúčast byla
skoro vždy ze strany chybějícího předem
omluvena. Termíny zasedání zastupitelstva
i kontrolního a finančního výboru byly naplánovány rok dopředu, rada byla svolávána operativně (cca týden předem).
Členy rady byli: Roman Falhar, Dana
Grosserová, Michal Komárek, Martin Řehulka, Jana Weiszová. Členové rady nebyli
v žádném z výborů. Ty tvořili ostatní zastupitelé.
Zasedání rady za období 2014-2018 bylo
65, zasedání zastupitelstva 26, zasedání výborů 14.

Roman Falhar
Michal Komárek
Dana Grosserová
Martin Řehulka
Jana Weiszová
Miroslav Klásek
Petra Kleinová
Hana Bláhová
Vít Kostera
Tomáš Kramný
Pavla Losertová
Daniela Peikerová
Hana Sochorová
Jiří Šnejdar
Libor Volf

Výbory/14
účast
v%
10
71 %
12
86 %
11
79 %
10
71 %
14
100 %
7
50 %
11
79 %
10
71 %
7
50 %
11
79 %

Zastupitel./26
účast
v%
26
100 %
26
100 %
22
85 %
23
88 %
24
92 %
16
62 %
24
92 %
24
92 %
18
69 %
22
85 %
19
73 %
22
85 %
26
100 %
22
85 %
21
81 %

Rady/65
účast
v%
65
100 %
65
100 %
57
88 %
57
88 %
62
95 %
-

Výběr z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
21. 08. 2018
 Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Úplatný převod a kupní cenu ve výši
1.700,– Kč pozemku pozemková parcela
č. 428/2 – ost. plocha, využití ost. komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. Stěbořice
od ÚZSVM do vlastnictví obce Stěbořice.

2) Odkup domu č. p. 28 v Jamnici včetně
součástí, příslušenství a pozemku parc.
č. st.14/2 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 417 m2 v k. ú. Jamnice za cenu
400.000,– Kč.
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Zhodnocení volebního období 2014-2018.

2) Připomínky občanů – odbahnění splavu, doplnění plakátovací plochy na
spodní konec obce Stěbořice, opravit
plot u vodárny, osadit lavičku u lípy
u paneláků, rozšíření parkoviště u paneláků.

Výběr z jednání rady obce Stěbořice
26. 06. 2018
 Rada obce vzala na vědomí:
1) Výsledek 2. kola výběrového řízení na
zhotovitele rozhledny u Šibenice ze dne
21. 6. 2018,
- Desia, s.r.o .............. 2.957.199,91 Kč s DPH
-Unicont Opava, s.r.o ...........4.236.268,47 Kč
s DPH
- Vladimír Jeřábek ..............nepodal nabídku
Byla vybrána firma Desia, s.r.o.
2) Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Parkoviště u ZŠ Stěbořice“,
- JKJ Zempra s. r. o. ......... 782.327 Kč s DPH
- VZS Rychtář s. r. o............nepodal nabídku
- Rosis s. r. o.........................nepodal nabídku
Byla vybrána fa JKJ Zempra s. r. o.
10. července 2018
 Rada obce schválila:
1) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK, dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace
2018“, projektová dokumentace ČOV pro
stavební povolení, ve výši 500.000,– Kč.

2) Doplacení ceny za zhotovení nových lavic do kaple sv. Anny v Jamnici ve výši
17.500,– Kč, aby podíl obce činil 50%
z celkové ceny lavic.
3) Náklad na opravu vodovodního řádu ve
výši 60.044,– Kč.
4) Umístění sídla Pěveckého sboru Stěbořice
na adrese OÚ, Stěbořice 28.
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, Jamnice, p. č. 755/7.
6) Záměr pronájmu ordinace dětské lékařky
od 1. 1. 2019 z důvodu ukončení praxe
MUDr. Lepařové
k 31. 12. 2018.
7) Navýšení poplatku za komerční hlášení místním rozhlasem na 80 Kč/hlášení
z důvodu zvýšení nákladů obce díky službě SMS info.
9. 8. 2018
 Rada obce schválila:
1) Výsledek výběrového řízení na geologický
průzkum pozemků, kde budou umístěné

ČOV,
a) G-Consult, spol.s.r.o. 81.010 Kč bez DPH
b) K – Geo s.r.o. ............. 80.119 Kč bez DPH
Rada schvaluje nabídku firmy K-Geo s.r.o.
2) Dodatek ke smlouvě o dílo na „Kanalizační přípojky v obci Stěbořice, Jamnice,
Nový Dvůr a Březová“, předmětem dodatku je prodloužení termínu vypracování dokumentace.
3) Pronájem nebytových prostor- ordinace
dětského lékaře v budově č.p. 28 (budova
OÚ) paní MUDr. Kamile Hnízdové od
1. 1. 2019 na dobu neurčitou.
 Rada obce vzala na vědomí:
1) Návrh na odkup pozemku p. č. st.14/2
o výměře 417 m2 v k. ú. Jamnice, jehož
součástí je stavba č. p. 28 s hospodářskou
budovou. Rada doporučuje tuto nemovitost odkoupit.
 Rada obce uložila:
1) Nechat zpracovat znalecký posudek na
pozemek p.č. st.14/2 o výměře 417 m2
v k.ú. Jamnice, jehož součástí je stavba
č.p. 28 s hospodářskou budovou.
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Získávání pozemků do vlastnictví obce

P

ři svém nástupu do funkce starosty obce
jsem byl nemile překvapen majetkovými
vztahy u pro obec strategických pozemků.
Mám tím na mysli veřejné cesty, chodníky
apod. Jednalo se především o Stěbořice, kde
skoro všechny tyto pozemky měl v majetku
stát. V ostatních obcích byla situace lepší, zde
tyto pozemky většinou patřily kraji nebo byly
obecní. Co je dodnes zarážející, je přístup státu
k obcím. Pro převod jsou nastavena náročná
pravidla, která komplikují získávání pozemků
tolik potřebných pro obec. Zato s naším krajem je domluva bezproblémová. Všechny pozemky nám vydali bezplatně a bez zbytečných

průtahů. Je vidět, kde vládne zdravý rozum
a kde bují byrokracie. Od kraje jsme získali
celý areál za zámkem, pásy podél cest v Jamnici, kde jsme vybudovali chodníky a další.
Od soukromých vlastníků jsme vykoupili
pozemky pod cestami k panelovým domům
ve Stěbořicích a cestu na Barandov. Od státu se
povedlo získat pozemky nejen pod chodníky.
Nyní tedy jsou např. chodníky od začátku vesnice až po parčík osvobození v horní části vsi
v majetku obce (až na malé výjimky). Bohužel
stále ještě zbývá dost pozemků, které by měla
vlastnit obec, aby se o ně mohla řádně starat.
Stát se totiž v tomto případě vůbec nechová

Z OBECNÍHO DIÁŘE
Září 2018
září 2018
sobota září

Volejbalový turnaj, hřiště ve Stěbořicích, poř.: TJ Sokol Stěbořice
Drakiáda pro děti, areál SDH Březová, poř.: SDH Březová

6. 10.

Drakiáda, 14:00 hod., Jamnice, poř.: SDH Jamnice
Vyřeš/ž si svou dýni, Arboretum Nový Dvůr, poř.: Slezské zemské
muzeum
Adorační den farnosti, poř. Farnost Stěbořice
Drakiáda, areál SDH Nový Dvůr, poř.: SDH Nový Dvůr

Říjen 2018
6.–7. 10.
14. 10.
říjen

Listopad 2018
neděle 4. 11.
listopad

Pobožnost za všechny zemřelé, 14:30 hod., hřbitov ve Stěbořicích,
poř.: Farnost Stěbořice
Ukončení všech soutěží (podzimní část), hřiště TJ Sokol Stěbořice,
poř.: TJ Sokol Stěbořice

Prosinec 2018
sobota 1. 12.
neděle 2. 12.
pátek 7. 12.
neděle 9. 12.
neděle 9.12 nebo
16. 12.
úterý 25. 12.
úterý 25. 12.
čtvrtek 27. 12.
prosinec
prosinec

Rozsvěcení vánočního stromu s Mikulášem, areál SDH Březová,
poř.: SDH Březová
Rozsvěcení vánočního stromu, hasičská zbrojnice SDH Jamnice,
poř.: SDH Jamnice
Vánoční kouzlení pro veřejnost a rozsvěcení ZŠ Stěbořice, ZŠ Stěbořice, poř.: ZŠ Stěbořice
Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu, Stěbořice,
poř.: Orel jednota Stěbořice, Farnost Stěbořice a Obec Stěbořice
Výstava betlémů a výrobků s vánoční tématikou, KD Stěbořice,
poř.: MO KDÚ-ČSL Stěbořice
Živý Betlém, areál u kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích,
poř.: Orel jednota Stěbořice
Štěpánská diskotéka, KD Stěbořice, poř.: TJ Sokol Stěbořice
Turnaj ve stolním tenise, 13:00 hod., KD Jamnice, poř.: SDH Jamnice
Rozsvěcení vánočního stromu, Nový Dvůr, poř.: SDH Nový Dvůr
Turnaj ve stolním tenise, Turnaj v badmintonu a Silvestrovský fotbal, KD Stěbořice a tělocvična ZŠ Stěbořice, poř.: TJ Sokol Stěbořice

jako dobrý hospodář, ale jako vydřiduch a spekulant. O své majetky se začíná zajímat až ve
chvíli, když o ně požádáme. Nebo viděl někdo
státní zaměstnance, jak u nás sečou trávu nebo
opravují chodník? Pro vysvětlenou, obce a jejich pracovníci nejsou státními zaměstnanci,
jedná se o samosprávu.
Smutné je, že i pozemky potřebné pro tak
prospěšné dílo, jakým bezesporu je nová kanalizace a čističky odpadních vod, nám stát
vydává s obtížemi.
Za období 2014-2018 jsme do majetku obce
získali 62 pozemků.
Roman Falhar, starosta

Oznámení
Paní Eva Ručková pod patronací OÚ ve Stěbořicích zahajuje podzimní kurz kresby a malby
pro začátečníky z řad seniorů. Zájemci nechť
se dostaví na první informativní schůzku do
KD Stěbořice v pondělí 1. října 2018 v 15:00
hodin.

Nebezpečný odpad
V pondělí 29. října od 15 do 17 hod. se bude
opět sbírat nebezpečný odpad. Technické služby Opava přijedou na parkoviště před obecním úřadem a vy zde můžete odevzdat: znečištěné obaly (kanystry, plechovky od barev,
olejů apod.), absorpční činidla, čistící tkaniny
(znečištěné olejem apod.), olověné akumulátory, rozpouštědla (ředidla, odmašťovací prostředky), kyseliny, zásady, pesticidy (postřiky),
oleje, barvy, léčiva. Tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách!

Velkokapacitní kontejnery
Pokud máte doma starý nábytek, koberce
apod. a nechcete nebo nemůžete jej dopravit
na obecní dvůr do Stěbořic (čp. 31), můžete
opět využít pro podzimní úklid kontejnery
na velkokapacitní odpad. Termín přistavení
kontejnerů bude ještě upřesněn a vyhlášen
obecním rozhlasem. Pravděpodobně se bude
jednat o konec října-začátek listopadu. Kontejnery budou tradičně přistaveny do obecního
dvoru ve Stěbořicích a k hasičárnám v Jamnici,
Novém Dvoře a na Březové. Odevzdávat budete moci v pátek od 14 do 18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hodin. U každého kontejneru
bude obecní pracovník, který vám poradí, co
do kontejneru patří, případně kam jinam váš
odpad můžete odevzdat. Upozorňujeme, že
např. pneumatiky, eternitovou krytinu apod.
nesbíráme.
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