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Drazí spoluobčané,
bez „živého betlému“, který je už 25 let součástí slavení Vánoc
ve stěbořické farnosti, si mnozí nedovedeme slavnost Ježíšova
narození představit. Lépe řečeno moc, moc by něco důležitého
chybělo. Proto už dnes vyjadřuji velký dík všem sloužícím, vystupujícím i všem divákům!
Úplně první „živý betlém“ vytvořil svatý František v údolí
Greccio za městem Assisi. Bylo to v roce 1223 a následující vyprávění se vztahuje k tomuto památnému dni. Rád Vám ze srdce
přeji, aby každému z Vás bylo o letošních Vánocích dopřáno
sáhnout si jednak na prostotu materiálních hodnot, ale také
na bohatství mezilidských vztahů, podobně, jak to v příběhu
zachytila Dagmar Kleewein. Vnímám totiž, že tyhle okamžiky
jsou skutečnými doteky Života.

Když se na Štědrý den začalo stmívat, vzali Giovanni a Filippo lucerny a vydali se na cestu. Jak procházeli městem,
přidávali se k nim další a další lidé. Děti i staří lidé, lidé,
kteří žili samotní, i celé rodiny, chudí i bohatí. Bylo jedno,
že jeden je z kamenného domu a druhý z dřevěné chalupy
nebo že jeden je pán a druhý sluha. Průvod zamířil do
hor a město potemnělo. Světlo luceren se pomalu šplhalo
po svahu ke skalám. Šel i truhlář Sebastián, sedlák Guiseppe se svou ženou, Marco se držel za ruku dědečka Norberta a za nimi šla jeho maminka Alžběta se svým manželem.
Veronika nesla v náručí Michaela, který spokojeně spal zabalený
v teplé dece.
Ke skalám přišli ve chvíli, kdy se na nebi objevila první hvězda.
Vůl a osel už čekali v jeskyni. Bratři je vyčistili, nakrmili a pod ně
rozprostřeli čerstvou slámu. Vpředu stály jesle. Když je Veronika
uviděla, opatrně do nich položila dítě a přikryla je dekou. Michael
se ani neprobudil, jen se spokojeně zavrtěl.
Najednou se ozvalo vyzvánění. Byl to půlnoční zvon kostela
v Grecciu, ale ještě něco. Blížilo se stádo ovcí! A pastýři, kteří přišli
jako poslední, se nezastavili vzadu, ale jako první vstoupili do jeskyně. Byli špinaví a páchli potem, kouřem a ovcemi, ale nikdo se
jim nepostavil do cesty a nikdo na ně nezavolal, aby jim to zakázal.
A pak se to stalo. Když se ti nejchudší a nejpřehlíženější lidé sešli s tím nejchudším dítětem, rozhostilo se kolem posvátné ticho –
jako by se Kristus právě narodil. Bratři začali zpívat koledu a lidé
se k nim s radostí a vděčností přidali. A Bůh přebýval mezi nimi.
Stal se malým a chudým jako oni, aby se mohli stát velkými a bohatými jako on.
P. Klement Rečlo,
Římskokatolická farnost Stěbořice

Deváťáci byli úspěšní v pořadu České televize Bludiště

S

voji výjimečnost, nadání a nebojácnost
potvrdili naši deváťáci při natáčení televizního pořadu Bludiště. Tentokrát s podporou celé třídy, doplněné o žáky 8. třídy,
se čtveřice žáků ve složení Matouš Šimon,
Veronika Štenclová, David Kavecký a Viktorie Petlachová vydala 16. října za dalším
zážitkem a usilovat o úspěch v tradiční dětské televizní soutěži.
V prvním kole (díle) nastoupili naši žáci
proti gymnáziu z Kolína. Zajímavé bylo, že
družstvo soupeře bylo složeno jen z dívek.
Všichni soutěžící se stali televizními hvězdami a podle toho bylo o ně také postaráno.

Úprava vlasů, líčení… A jde se na to! Všichni
do studia! Naše tribuna se zabarvila do modré barvy, přišel moderátor Roman Pastorek,
přiběhli soutěžící a natáčení mohlo začít.
Prvním úkolem bylo nacvičit pořádné
fandění publika. To se podařilo asi na osmý
pokus, kdy už byl režisér spokojený. Jakmile
se rozmluvil moderátor, tak se mohlo začít
soutěžit. Naše čtveřice od samého začátku
excelovala. To naštěstí nenarušil ani třídní
učitel Michal Zajíček, který svůj úkol také
zvládl. Fexsťáci navíc vynikali až do konce
spoluprací, která je dovedla až k vítězství.
Po zdlouhavém natáčení prvního kola

čekalo na náš modrý tým ještě odpolední
natáčení. Značně unaveni nastoupili proti
chlapeckému družstvu z Gymnázia a ZŠ
Komenského Vítkov. Celý tým potvrdil
výborné fyzické schopnosti a v první části
pořadu dominoval. Pak si ale dal krátkého
„šlofíka“. K tomu navíc neuspěl ani pan
učitel ve své disciplíně. Na všech se bohužel projevila únava. I přesto byl náš skvělý
tým dlouho blízko vítězství, které se bohužel v závěru rozplynulo. Velké poděkování
však náleží jak soutěžícím, tak obecenstvu.
Mgr. Michal Zajíček,
Mgr. Iveta Glacová, ZŠ Stěbořice
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Adaptační kurz 6. třídy

V

posledním zářijovém týdnu se žáci šestého ročníku vydali do podhůří Jeseníků, kde strávili krásné dva dny v obci Železná u Vrbna pod Pradědem na adaptačním
kurzu. Adaptační pobyty pořádá naše škola
již několik let. A opět se nám potvrdilo, že
jsou pro děti velmi obohacující. Spolužáci se
mezi sebou lépe poznají, dozvědí se mnoho
nového také o sobě samých. Sblíží se se svými učiteli.
Děti se pod lidským a přitom profesionálním vedením pedagogů ze SVČ v Bruntále
cvičily především v komunikaci a trpělivosti. Formou her získávaly cenné zkušenosti

v mezilidských vztazích. Přestup
na vyšší stupeň totiž nemusí být
pro každého jednoduchý, tím
více, je-li v kolektivu zcela nový.
A právě zde je důležité vědět, jak
navázat nové kontakty, naslouchat druhým a jejich potřebám,
dokázat spolupracovat jako tým.
Myslím, že účel pobytu byl splněn na sto procent. Fungující
třídní kolektiv a spousty veselých
zážitků to mohou jen potvrdit.
Mgr. Žaneta Stoklasová,
ZŠ Stěbořice

Orientační běh pro vyšší stupeň v úplně novém kabátu

Z

a krásného babího léta se ve středu
11. 10. 2018 konal tradiční sportovní
den pro vyšší stupeň základní školy. I letos byl pro žáky připravený orientační běh
a další doprovodné sportovní disciplíny.
Orienťák byl letos v úplně jiné podobě než
v minulých letech. Zasloužila se o to rodina
Kovalčíkova, která pro žáky profesionálně
připravila závod v orientačním běhu jak se
sluší a patří. Všichni závodníci tak dostali
do rukou předem připravenou mapu, bu-

zolu a elektronický čip, pomocí kterého
označovali kontroly, a zároveň se jim měřil
čas. Další novinkou bylo, že žáci startovali
v předem domluvených dvojicích, a to buď
smíšených, dívčích nebo chlapeckých. Celý
závod probíhal díky organizátorům na profesionální úrovni. Nikdo se neztratil a všichni závodníci si běh užili. Navíc si otestovali
své orientační schopnosti.
Během dopoledne si žáci mohli porovnat své dovednosti ve střelbě ze vzduchov-

ky, hodu míčkem, postoji čápa a také svou
ohebnost v hlubokém předklonu. Velmi populární se stala tzv. říjnová výzva, která spočívala v přetáčení pneumatiky z traktoru po
dobu jedné minuty.
Celé sportovní dopoledne se moc povedlo.
Velké poděkování patří rodině Kovalčíkových, která nám připravila nevšední zážitek
v podobě skvěle připraveného orientačního
běhu.
Mgr. Michal Zajíček, ZŠ Stěbořice

Ocenění nebo nedocenění?
V tomto předvánočním shonu si dovolím zpomalit a na chvíli se zamyslet.
Učitel… V současné době tolik diskutované téma a nezáleží na tom, zda je to učitel na základní škole či učitelka v mateřské
škole. Jsou permanentně monitorováni,
posuzováni a podrobováni kritice – zestrany dětí, rodičů, veřejnosti, nadřízených
orgánů. Učitel je zatížen velkou zodpovědností, neboť vykonává výchovu i vzdělávání dohromady, přesto mají jako skupina
nižší společenský statut. Mateřská škola
je prvním místem v socializaci dítěte – setkává se zde se svými vrstevníky a učí se
s nimi komunikovat, je to místo pohybového rozptýlení, ale i odpočinku a v určitých
situacích i místem, které nahrazuje nebo
doplňuje rodinu, když sama nefunguje.
A u toho všeho je s ním téměř v každodenním kontaktu učitelka, která musí všechno
vědět a znát o dítěti a jeho výchově, která
umí naslouchat a je empatická, umí poradit i pomoct, když je to třeba. Je to právě
ona, která stojí u prvních úspěchů Vašeho
dítěte, když se mu společně s kamarádem
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podaří postavit vysněná stavba. Rozvíjí
sebedůvěru a sebejisté vystupování vašich
dětí. Umí najít, co dítě v určité oblasti umí,
dovede, dokáže. Učí děti zvládat konfliktní
situace a kontrolovat své chování a naučí
je dojít k tomu, že jsme všichni kamarádi,
a že spolu vše zvládneme lépe. Umí pochválit a naslouchat a přijímat každé dítě
takové, jaké je. Umí být rádcem rodičům,
když si s malým problémem nevědí rady.
A není mnohdy jednoduché skloubit nálady 28 přítomných dětí tak, abychom táhli
za jeden provaz. Vždyť v jeden okamžik se
jeden směje a druhý zase brečí, že chce maminku, další s pastou na zuby hraje si na
malíře a jiný zase strká ruce do talíře a tak
dále.
Na učitelku mateřské školy se v současné
době klade maximální míra odpovědnosti.
Přitom přístup ze strany rodičů i širší veřejnosti k její práci není vždy optimální.
Zdůrazňují se hlavně povinnosti a odpovědnost, ale zapomíná se, že učitelka ke

své práci potřebuje atmosféru respektující
náročnost a křehkost této práce. Povolání
učitelky mateřské školy si zasluhuje především respekt a uznání stejně jako spolehlivé komfortní podmínky k jeho výkonu.
Tím mám na mysli maximální důvěru
k její práci a úctu a respekt k její osobnosti.
Své krátké zamýšlení si dovolím zakončit
citátem od Roberta Fulghuma: „Všechno,
co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce.“
Milí spoluobčané, blíží se Vánoce a já
bych Vám všem chtěla popřát hlavně zdraví, pohodu a lásku, pro všechny pracovníky ve školství (nejen pedagogové, ale také
kuchařky a provozní zaměstnanci) bych
si přála odpovídající finanční ohodnocení
za práci, kterou vykonávají, a v neposlední řadě bych si přála rodiče, kteří budou
mít i nadále chuť se podílet na životě naší
školky.
Mgr. Miroslava Stonišová,
ředitelka MŠ Stěbořice
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Škola opět přivítala atletického rekordmana Jakuba Holušu

V

úterý 18. září byla celá základní škola
na nohou. Školu totiž po 6 letech opět
navštívil český reprezentant v běhu na 1500
m a aktuálně český rekordman na této trati
Jakub Holuša. Od 10 hodin proběhla beseda se žáky. Jakub nejdříve hovořil o tom, jak
se vyvíjela jeho sportovní kariéra, popsal
svůj denní režim a zavzpomínal také na svá
školní léta ve Stěbořicích. Další část besedy
byla věnována dotazům od žáků a učitelů.
Všichni měli spoustu zajímavých otázek,
například: kdo je Jakubův sportovní vzor,

jak tráví dovolenou nebo kolik km uběhne
za rok (odpověď = cca 6 000 km). Žáci měli
možnost shlédnout komentovaný záznam
z finále halového mistrovství Evropy v Praze, kde Jakub získal po neuvěřitelném finiši
zlatou medaili. Na závěr proběhla autogramiáda, kde Kuba rozdal na tři sta podpisů.
Děkujeme Jakubovi Holušovi za návštěvu
a přejeme mu hodně sportovních úspěchů
a hlavně hodně zdraví.
Mgr. Michal Zajíček, Mgr. Iveta Glacová,
ZŠ Stěbořice

Ochotnické divadlo SOSO Stěbořice

V

Z přehlídky venkovských ochotnických divadel ŠTIVADLO: Petr Vrbický

nu s touto hrou zúčastnili přehlídky venkovských ochotnických divadel ŠTIVADLO
ve Štítině a to již jako DIVADLO SOSO
STĚBOŘICE. Opět jsme nepřijeli s prázdnou a dovezli jsme si dvě čestná uznání za
herecké výkony pro Petra Vrbického a Karla
Navrátíka. Vám všem, které jsme měli možnost naší komedií na domovské scéně potěšit, děkujeme za přízeň a doufáme, že se Váš
počet bude rozšiřovat. Našim cílem je, aby
Stěbořice přijali divadlo SOSO za své. S vazbou na Stěbořice souvisí ještě jedna prosba,
připravujeme novou hru, kterou bychom
rádi začali zkoušet počátkem příštího roku,
stále nám ale chybí dvě ženy a jeden muž,
abychom mohli obsadit všechny postavy,
a jednoznačně upřednostňujeme nové členy
souboru z řad stěbořických občanů, proto
Vás prosíme, pokud byste měli zájem „to
zkusit“ nebo o někom vhodném víte, ozvěte
se nám.
Děkujeme a přejeme krásné vánoční svátky.
Karel Navrátík, Divadlo SOSO Stěbořice

Ze hry Špaček na větvi: Miluška, Přichystal a Gargula

Ze hry Špaček na větvi: Mižigar a Špaček

ážení přátelé, příznivci našeho divadelního spolku,
v neděli 25. 11. jsme sehráli, ve Stěbořicích
již podruhé, naši nejnovější hru Špaček na

větvi, z prostředí malé ordinace praktického lékaře, který se potýká s krizí středního
věku. Opět se jednalo o hru autorskou. Ještě
před červnovou premiérou jsme se v dub-
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Místní knihovna
Jamnice

R

ok se s rokem sešel a tak tu mám pro vás
rekapitulaci toho, co vám nabízí Místní
knihovna Jamnice. Pro začátek jsem moc
ráda, že se řada čtenářů během roku opět
rozšířila a je stále více obyvatel Jamnice, kteří mají zájem o knihy. Sama si myslím, že je
to jedna z nejlepších relaxací. A nadcházející
zimní čas tomu přeje. Pohodlně si sednout
a začíst se do příběhu nebo zjistit něco nového z naučných knížek.
V tomto roce došlo v knihovně kromě
obvyklého rozšíření knižní nabídky také
k vyřazení starších titulů. Byly to knihy,
které si už čtenáři nepůjčovali. Některé
byly poskytnuty dětem do sběru a ostatní
nabídnuty všem zájemcům v prostorách
před knihovnou a v autobusové zastávce.
Musím říct, že odtamtud mizely rychlostí
blesku a jsem ráda, že jste si jimi rozšířili
své knihovničky.
Věřím, že už všichni ví, kdy je výpůjční
doba, ale ráda vám to připomenu. Výpůjční doba knihovny je každý sudý týden
v úterý od 16 do 18 hodin. Kromě standardní nabídky knižních titulů vám nabí-

zíme taky rozšířenou nabídku deskových
společenských her. Hry jsou různorodé
a určené pro všechny od 3 do 100 let. Než
začala škola, využívaly děti další službu
knihovny, a to obalování knih. Tato služba
je poskytována za dobrovolný příspěvek
a je možná po celý rok, nejen pro potřeby
školou povinných dětí.
V druhé půlce roku jsme se v knihovně

mimo výpůjční dobu mohli vidět v podzimní dílně. Byl to krásně strávený čas a všichni,
kdo přišli tvořit, mě překvapili svou šikovností a svými výrobky. Příště se těším na
stejně vydařenou akci. Přeji vám krásné Vánoce a nový rok, ať vám přinese jen to dobré
a plní se vám vaše sny.
Zuzana Šindelářová,
knihovnice

Nová dětská herna v Novém Dvoře

B

lížící se chladné počasí a nevyužité prostory
místní školy nás přivedly
k nápadu vytvořit dětskou
hernu. Místo, kde bychom
se mohly s dětmi schovat
v nepříznivém počasí a děti
trochu zabavit. Probraly jsme dětem hračky a ty,
které už nepoužívají, jsme
přinesly do školy. Ze stěbořické školky jsme dostaly
vyřazený koberec, ze školy
lavice a herna je na světě.
V herně si děti nejen hrají,
ale i tvoří různé věci a my
maminy si alespoň trochu
odpočineme :-).
Tímto děkujeme panu
starostovi za možnost využití prostor školy, mateřské
škole za koberec a základní
škole za lavice.
Maminky
z Nového Dvora
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Žákovské družstvo Březová u Stěbořic (Sádek)

V

ážení čtenáři, příznivci požárního
sportu a dobrodružství,
píšu krátké ohlédnutí za činností družstva
mladších žáků Březová – Sádek v roce 2018.
Název Březová – Sádek není omylem, protože
po patnácti letech se rozpadlo žákovské družstvo Březová.
Dovolte mi krátkou vzpomínku na starší –
mladší žáky Březová. Družstvo žáků projevilo zájem o požární sport a kolektiv na Březové v roce 2003 staršími žáky. Navázali tak na
tradici ve sboru, protože každá generace měla
žákovský tým. Starší žáci postupně získávali
zkušenosti, které dvakrát zúročili jako celkoví vítězové žákovské ligy okrsku Mladecko.
Časem vyrostli v dospělou mládež, dnes jsou
někteří rodičové. Také jsme podnikli řadu
výletů, stanování a jiných dobrodružství, na
které rádi vzpomínáme. Nejednou místní

tým doplnili zájemci z Nového Dvora, Jamnice, Stěbořic a Sádku. Ti, z okolí, které mám na
mysli, a čtou tyto řádky, určitě vzpomenou na
dobu, kdy „běhali“ za Březovou a já jim tímto
znovu s odstupem času moc děkuji. Poděkování patří i jejich rodičům a samozřejmě
všem z Březové, kteří se jakkoli podíleli na
činnosti žákovského družstva během jeho
existence.
Od roku 2014 se vytvořil tým mladších
žáků, který pro nedostatek místních dětí stále
více doplňují zájemci ze Sádku. Letos již došlo
k tak výraznému přečíslení, že veškerá aktivita týmu se přesunula právě do Sádku. A tam
letos tento žákovský sport a zejména kolektiv dětí a rodičů zažívá opravdový boom.
Letošní rok jsme odstartovali pravidelnými
tréninky a účastí na Memoriálu otce Jožky.
Poté již pravidelnou účastí v jarní žákovské

Druhé místo na pohárové soutěži v Brumovicích

Na startu Memoriálu o. Jožky

Indiáni u rybníka v Sádku

lize Mladecko. Dětský den v Sádku tým zpestřil ukázkou požárního útoku a krátce poté
jsme navštívili letecký den na letišti v Zábřehu u Dolního Benešova. O prázdninách proběhlo čtyřdenní stanování v autokempinku
Olešná. Během pobytu plného aktivitjsme si
prohlédli i muzeum Tatra v Kopřivnici a vystoupili na Štramberskou Trúbu. Další víkendové stanování u rybníka v Sádku proběhlo
v srpnu v indiánském stylu a výpravou na
akci Indiánské léto v Arboretu Nový Dvůr.
Naposledy v tričku Březová u Stěbořic tým
na konci prázdnin obsadil úžasné druhé
místo na pohárové soutěži v Brumovicích.
Podzimní soutěže žákovské ligy už v dresech
Sádek a úspěch v Jamnici na pohárové soutěži (4.místo). Podzimní drakiádou a výletem
vlakem na prohlídku modelového kolejiště
do Přerova končí aktivity tohoto roku.

Muzeum Tatra v Kopřivnici

Výstup na Trúbu

Malým hasičům Sádek přeji v roce 2019 ještě větší kolektivní zážitky a radost z požárního sportu.
Petr Wirkotsch, od roku 2003 vedoucí kolektivu mládeže Březová u Stěbořic, krátce Nového Dvora, nyní Sádek
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Zima 2018 v TJ Sokol Stěbořice

V

ážení spoluobčané, nastává období „zimního spánku“, kdy všechna venkovní sportoviště osiří a stěhují se do tělocvičen. Jaké jsou
po podzimu výsledky našich sportovců?
 FOTBAL – v soutěžích máme čtyři družstva.
a/ MUŽI – Pod vedením předsedy FO Stáně
Krusberského, trenéra Ondřeje Šumbery a asistenta Romana Ondráčka se po podzimu umístili na 4. místě OP, kdy ze 13 utkání (z toho 6×
„doma“ a 7× „venku“) získali 24 bodů („doma“
11 a „venku“ 13 bodů). Z toho vyplývá, že jsme
7× zvítězili, 3× remízovali a 3× prohráli. Zvlášť
bolestná byla prohra v posledním utkání v derby zápase v Hlavnici (1:0), a tím jsme neobsadili
2. místo v OP, které bylo na dosah!
Nejlepším střelcem podzimu se stal se 7 góly
Vojta Graca! Na druhém místě se 6 brankami se
umístil Roman Kokošek a třetí příčku má s 5 góly
Ondra Šmalec. Negativem je, že jsme byli potrestáni dvěma červenými kartami a 25 žlutými! Je
potřeba zlepšit „disciplínu“!
Do jarní části máme „manko“ na první Slavii
Opava 8 bodů, druhou Hlavnici 4 body a třetí
Litultovice body 3! V odhodlání mužstva je ještě
snaha zabojovat o přední místa v jarní části (míč
je „kulatý“). Tak hodně zdaru!
b/ DOROST – v letošním soutěžním ročníků
jsme znovu založili mužstvo dorostu! Při malém
počtu domácích hráčů nás posílili kluci z Hlavnice. Pod vedením trenéra Jardy Kramného se
hráči sehrávali prakticky za „pochodu“ a poznávali náročnost dorosteneckého hraní. Nakonec
po podzimu skončili na pěkném 6. místě, kdy z 9
utkání 4× vyhráli a 5× byl soupeř nad naše síly.
Získali 12 bodů a skóre 25:23 brankám. Nejlépe
to střílelo Frantovi Kramnému, který zatížil soupeře 4 góly! Raritou okresní soutěže dorostu je,
že startují dvě družstva z jiného okresu, a to ze
Studénky a z Oder. Přejme dorostu do jarní části
ještě hodně získaných bodů.
c/ MLADŠÍ ŽÁCI – 1+ 7 skup. B přešli ještě
z minulého ročníku z MINI ŽÁKŮ, a tak si zvykají na náročnější fotbal (větší hřiště – více musí
běhat atd.). Pod vedením trenéra Karla Sochora

ze 6 utkání 1× zvítězili a 5× prohráli, získali 3
body při skóre 15:40 brankám a obsadili předposlední 6. místo. Ale to vůbec nevadí, věříme, že
se časem výsledky zlepší a kluci zase budou bodovat. Nejlepším střelcem byl Vítek Šlupina se 4
brankami!
d/ MINI ŽÁCI – mladší přípravka 1 + 4
skup. C hrají pod vedením trenéra Aleše Šimona a nevedou si vůbec špatně. Nadšeně bojující
kluci, kteří poznávají náročnost fotbalu, se ze 6
odehraných zápasů 3× radovali z vítězství a 3×
byl soupeř nad naše síly. V 7členné skupině obsadili výborné 4. místo, s 9 body a skóre vyrovnané (33:33 brankám). Za početné účasti diváků se nejlepším střelcem stal Nikolas Cojocaru
se 14 brankami, Šimon Scholtz vsítil 6 gólů a o 4
branky se podělili na 3-5. místě Vojta Krusberský, Franta Falhar a Hynek Uvíra. Tak kluci, ať
se daří i na jaře!
 TENIS – tenisový oddíl se „nadechl“ k velké
akci! Pod „taktovkou“ předsedy oddílu Ing. Tomáše Kramného a ostatních tenistů se na konci
sezóny vystěhovaly a zbouraly dosavadní staré
buňky (věci se přestěhovaly do starých šaten
bývalého zahradnictví „Školního statku“ Stěbořice, prostory poskytl OÚ Stěbořice) a začaly se
kopat základní patky pro vybetonování základů
pro nové buňky. Je to práce velmi náročná, za
kterou se skrývá nemalé úsilí všech tenistů!
Ve sportovní činnosti tenisového oddílu v celé
sezóně je nutno zhodnotit umístění naších
družstev – jak mužů, tak i žen. Nejdříve naše
ženy v soutěži nazvané „MAKE CUP 2018“
skončily na pěkném 6. místě (z 9). Reprezentovaly nás Barča Haasová, Ing. Alena Králová,
Maruška Bergerová, Majka Solnická, Šárka Solnická a Katka Kramná.
Muži v soutěži AMTEL (amatérská tenisová liga) skup. 50+ obsadili skvělou bronzovou
příčku ze 6 mužstev skupiny. O úspěch se přičinili hráči – Jarek Solnický, Pavel Bittner, Oskar Kubíček, Láďa Chmela a Vladimír Bittner.
Gratulujeme oběma družstvům! V oddílovém
přeboru čtyřher MUŽŮ se přihlásilo jen 5 párů.

Přeborníky – tak jako v loňském roce – se bez
porážky stali bratři Tomáš a Jarek Kramní!
V přeboru čtyřher ŽEN, kde startovaly 4 dvojice, zvítězily Barča Haasová s Ing. Alenou Královou! Kladně hodnotíme tréninky naší mládeže,
kterých se ujali Tomáš Kramný spolu s Pavlem
Gracou.
ČASPV žen pravidelně cvičí každé pondělí
v tělocvičně ZŠ Stěbořice!
 BADMINTON (B.O.S.S.) se schází velmi
často (5× týdně) v tělocvičně ZŠ a mají rozehraný dlouhodobý turnaj ve čtyřhrách. V prosinci
pak již tradičně pořádají Vánoční turnaj v Litultovicích.
 VOLEJBALBALISTÉ rovněž jednou týdně
využívají tělocvičnu ZŠ a nabírají fyzickou kondici na jaro. Mínusem je, že se jim nepodařilo
uspořádat podzimní turnaj v odbíjené pro nemožnost sehnání odpovídající tělocvičny (venku bylo již špatné počasí).
 Také Vánoční turnaj ve stolním tenise bude
letos uspořádán mezi vánočními svátky, a to
v pátek 28. 12. 2018 od 8:30 hod. v KD ve Stěbořicích. Přijďte si protáhnout tělo po svátcích!
Ještě bych se chtěl zmínit o našich dvou členkách Sokola Stěbořice – fotbalistkách, které
jsou členkami fotbalového mužstva Loděnice.
Jsou to Barča Haasová a Nela Ondračková! Jak
se jim daří, svědčí účast ve třetím kole Českého
poháru v kopané, kdy hostily na hřišti v Holasovicích prvoligový tým z Hradce Králové, a po“nervy drásajícím“ boji prohrály až na pokutové
kopy! Raritou zápasu bylo, že Hradec Králové
bloudil po okrese Opava a nemohl Holasovice
najít. I tak je to vynikající reprezentace i našeho
TJ Sokola Stěbořice!
Závěrem bych chtěl všem našim spoluobčanům, sportovcům a hlavně našim dětem popřát
radostné a veselé prožiti vánočních svátků a do
nového roku to nejcennější – a to pevné zdraví,
mnoho sportovních úspěchů jak v osobním životě, tak i v rodinách!
Bořivoj Wolf,
předseda TJ Sokola Stěbořice

Včelařský spolek základní organizace Stěbořice

V

čelařský spolek Stěbořice za finanční
podpory ZDH Loděnice vysadil
18. 11. 2018 v obci Vlaštovičky alej stromů.
Tuto alej tvoří 30 stromů, mezi nimiž můžeme
například najít stromy jako lípa malolistá, líska
turecká, kaštanovník setý, katalpa trubačovitá,
evodie danielová, jerlín japonský. Skladba
stromů nebyla vybrána náhodou. Všechny
tyto stromy jsou označovány jako včelařské
dřeviny. Květy těchto stromů rozkvétají
postupně a zajišťují tak včelámceloroční
přísun pylu a nektaru.Pyl je pro včely zdrojem
6
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bílkovin a nektar zdroj, ze kterého včely
produkují med.Pestrost rostlinné skladby
v poslední době mizí.
Tento stav rozhodně není pro rozvoj
včelstev příznivý. Výsadba stromu dokázala,
že i včelaři se můžou nadchnout pro dobrou
věc a udělat něco pro lepší život včel
a přirozenou krásu obce Vlaštovičky, kde
zeleň chybí.
Pevně věříme, že to není první a poslední
akce na podporu zeleně, a že i příští
rok proběhne podobná akce třeba

v Milostovicích, Zlatníkách nebo přímo ve
Stěbořicích.
Aleš Foltis, Včelařský spolek základní
organizace Stěbořice
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Na slovíčko…

V

budově Obecního úřadu dochází v těchto dnech k dalšímu „střídání stráží“. Stejně jako při změně účetní obce jsme se tentokrát sešly společně s odcházející a nově nastupující dětskou lékařkou
ke společnému rozhovoru. A musím říci, že při kávičce a horkém čaji v mrazivých dnech minulého
týdne se nám velmi příjemně rozprávělo.
se třetím rokem starám se svým manželem o ne Dobrý den, paní Dagmaro,
úvodem našeho rozhovoru bych se ráda zeptala, mohoucí, ležící 92letou mamku. Toho času existuji
jak dlouho už u nás naplňujete poslání dětské lé- pouze mezi ordinací a domácností.
kařky? Co bylo hlavním impulsem pro to, abyste  Na co se přece jen do budoucna těšíte? Chcete
si splnit nějaké ty sny, na které se v plném prasi řekla: „Půjdu pracovat právě do Stěbořic.“?
Na obvod pro děti a dorost jsem byla přidělena covním kolotoči stále nedostávalo času?
rozhodnutím tehdejšího ředitele OÚNZ – po ates- Těším se v budoucnu na úplně obyčejné věci, třeba
taci v oboru dětského lékařství. Zpočátku jsem na to, že se budu více stýkat s dětmi, vnuky, budu
pracovala jako zaměstnanec obvodního lékaře pro jim pomáhat, vrátím se ke čtení, pokud zdraví dodospělé. Poté, od roku 1993 – po získání registra- volí i k malování. Nyní totálně nestíhám.
 Od rozdělané práce se Vám jistě odchází
ce – samostatně.
Pocházím z malého městečka v Jihomoravském snadněji s vědomím, že své svěřence předáváte
kraji obklopeném lesy, takže mně vůbec nedělalo do odborných rukou své nástupkyně, že Vaše
žádný problém pracovat ve Stěbořicích, protože ordinace neosiří stejně, jako mnohé podobné
tato obec, ačkoliv blízko Opavy, je obklopena pů- v okolních obcích. Co popřejete nově nastupující
paní doktorce?
vabnou krajinou s lesy a rybníky.
 Pamatuji si, že tehdy po Vašem nástupu, jsme S mojí nástupkyní, paní doktorkou Kamilou Hnízbyly se všemi maminkami příjemně překvapeny dovou, která projevila zájem o převzetí mé praxe,
Vaším velmi pečlivým přístupem ke každému jsem navázala dobrý vztah. Energická, vzdělaná, se
ošetřovanému dítěti. Můžete porovnat, jaké to zaujetím pro práci s dětmi. Jsem nadšená, že zdrabylo z Vašeho pohledu před těmi 25 lety a nyní? votní karty mých pacientů neskončí v archivu na
Krajském úřadě v Ostravě.
Co děti a jejich rodiče – změnili se vůbec?
Na dětské středisko jsem nastoupila po MUDr. Fi- Přeji jen dobré.
lipiové. Po působení zkušené lékařky nebylo úplně  Paní doktorko, děkuji Vám za rozhovor a jmésnadné získat si důvěru maminek. S dětmi to bylo nem celé stěbořické veřejnosti za Vaši dlouholelehčí, někdy trochu úzkosti a obav z nové paní dok- tou, oddanou službu malým pacientům, často
torky, ale většinou pohodoví tvorečkové, ze kterých i nad rámec Vašich pracovních povinností. Děkuji
vyrostli báječní a spolehliví tátové a mámy, se kte- za Vaši vstřícnost, ochotu i milý úsměv, který jste
rými se mně po celou dobu výborně spolupraco- přidávala jako bonus všem návštěvníkům Vaší ordinace.
valo.
 Velkým mezníkem Vašeho působení u nás
bylo asi přeložení lékařské ordinace z prostře-  Dobrý den, paní Kamilo,
dí paneláku na dolním konci vesnice na obecní mohla byste pro začátek říci něco o sobě? Odkud
úřad do středu obce. Jak jste tuto změnu pociťo- pocházíte, kde a co jste studovala, kde bydlíte
vala?
a kolik máte dětí?
Přeložení ordinace dětského střediska do budovy Pocházím z Krnova, rodiče z Opavska, bydlíme
obecního úřadu provázely určité obavy. Nakonec v malé vesnici u Krnova a máme 5 dětí, 1 dceru a 4
z toho byla jen samá pozitiva! Upravené okolí, lep- syny. Studovala jsem Gymnázium v Krnově a Léší podmínky k parkování… Získala jsem útulnou kařskou fakultu v Olomouci. Už na počátku jsem
ordinaci. Mezi největší klady řadím teplo (koneč- měla sen nebo přání dělat pediatrii a dětskou karně jsem se přestala obávat, že namodralé zbarvení diologii a to se mi splnilo. Pracovalajsem na Dětnovorozenců a kojenců způsobuje vrozená srdeční ském oddělení v Krnově, pak dlouho v soukromé
vada – byla jim prostě jen zima). Již jsem úplně za- ordinaci, krátkou dobu v Dětském kardiocentru
pomněla na věčné telefonické urgence do bytového v Praze Motole.
družstva, které ordinaci vlastnilo. Velkou výhodou  Vidím, že s výchovou a péči o zdraví dětí máte
bylo to, že cokoliv jsem potřebovala (např. změnu bohaté osobní zkušenosti. Pomáhají Vám tyto
ordinační doby při nemoci…), byli mně všichni vlastní zkušenosti zdolávat strach a obavy mačlenové obecního úřadu po celá léta nápomocni. lých pacientů ve chvíli, kdy překročí práh „bílé
Za to jim upřímně děkuji.
ordinace“?
 Svou aktivní službu dětem a jejich rodinám Myslím si a doufám v to, že mnohem snáz vnímám,
jste prodlužovala, co to jen šlo, přestože jste si již jak prožívají jednotlivé životní etapy i s nemocemi
několik let mohla užívat zaslouženého důchodu. a všemi starostmi a radostmi děti i rodiče. Jaké to
Co Vás tedy nakonec přece jen přimělo práci je mít malé děti krátce po sobě, jaké je nastoupit
ukončit?
do práce a jít hned na „paragraf “, jak se peče cukNyní jsem se rozhodla pro zasloužený důchod ne- roví, když zrovna máme neštovice a také, jaké to je
jen kvůli věku, je mně 64 roků, ale také proto, že kolem přijímaček a maturit. Také mám třeba zku-

šenost s hospitalizací s dítětem a vím, nejen jako lékař, ale jako rodič, jak mi bylo. Samozřejmě různé
finty, jak naučit smrkat, podávat tablety, naučit jíst
zeleninu, zkrátit usínání a zklidnit spaní, si denně
ověřuji doma – více či méně úspěšně .
 Tak tohle všechno také dobře znám a vím,
jak je těžké skloubit náročné zaměstnání s péčí
o rodinu tak, aby se obě dvě strany cítily v pohodě. Co byste poradila mladým maminkám, jak
všechno „lehce“ zvládnout? Máte nějaký zaručený recept?
Zaručený recept určitě nemám. Naštěstí mám velkou oporu a pomoc v rodině - manžel, babička,
starší děti. Také se mi podařilo nelpět na uklizené
domácnosti. Hodně čteme, chodíme ven a nemáme televizi, takže mnoho času ušetříme a snad
dobře využijeme pro sebe navzájem.
 Na co byste se chtěla ve své nové praxi především zaměřit? Chystáte nějaké zásadní změny
v chodu ordinace, např. v ordinačních hodinách?
Zásadní změna pro pacienty bude, že se sice zkrátí
ordinační hodiny ve Stěbořicích, ale budu denně
dostupná v Opavě na Nádražním okruhu. Všechny informace budu vozit s sebou, takže když přijde nějaká akutní nemoc či potíže, event. potřeba
potvrzení čehokoliv, budu schopná děti ze Stěbořic
ošetřit v Opavě, pokud zrovna nebudu ve Stěbořicích. Postupně, a doufám, že brzy, budou v provozu webové stránky. Nově například sportovci
nebudou muset na EKG čekat a složitě se objednávat, ale uděláme jej přímo v ordinaci v Opavě.
A mám tajný sen (tímto už není tajný) vybavit se
přístrojem i ve Stěbořicích a EKG „točit“ tady při
jedné návštěvě. Stále se snažím vzdělávat, věnuji se
očkování, jezdím po školeních a snažím se nabyté
informace a zkušenosti využívat v praxi.
 Dobrou duší zdejší ordinace je zdravotní sestra, paní Antonie Halodová. Přece jen všechnu
zdejší mládež a děti za ta léta již dobře zná. Zůstane také Vaší oporou pro nastávající období?
Ano Tonička bude moje . Přislíbila, že bude se
mnou dále pokračovat a já jsem za to moc a moc
ráda a moc jí děkuji. Nebude to pro ni úplně
snadné.
 Kdo, co a jak by Vám mohl pomoci usnadnit
hladký rozjezd Vaší ordinace?
V době, kdy odpovídám na tyto otázky, už řeším
provozní záležitosti, pojišťovny již své ano řekly.
Tím, jak se poněkud změní časy a místa, mohou
nastat nějaké kolizní situace. Doufám, že budou
jen drobné, budu se snažit všechno řešit, ale prosím o shovívavost, trpělivost, otevřenost k sobě navzájem a přijímám jakékoliv připomínky.
Paní doktorko, děkuji Vám za rozhovor a přeji
Vám plnou ordinaci rychle uzdravených a veselých dětí i přátelsky naladěných, chápavých maminek a tatínků. Vám osobně pak přeji, ať se Vám
u nás líbí a vytrváte zde až do důchodu stejně jako
paní doktorka Dagmar Lepařová.
Dana Grosserová
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Něco z historie Mateřské školy ve Stěbořicích

V

době druhé světové války byla
v září 1941 zřízena v obci tzv. „ERNTEKINDERGARTEN“. Školka byla otevřena v konfiskovaném stavení pana Augustina
Moravce č. p. 25 (pod kostelem). Byl to opět
další krok pro germanizaci celé obce. Nasbírané české děti, které se měly odnárodnit, mluvily mezi sebou česky, a těch málo
německých capartů se naučilo rovněž česky.
Výsledek byl tedy zcela opačný.

budovy Obecního úřadu ve Stěbořicích…)
Skleník bude k tomu účelu adaptován. Obec
veskrze zemědělská zřízením mateřské školy
mnoho získá.“

Snímek ze školky na „Malém dvoře“
z roku 1952/53

Plánovaná školka v zámeckém skleníku.
Kousek budovy je vidět vpravo od kapličky

První školka (německá)
z roku 1941 v č.p. 25

Přikládám výpis z obecní kroniky: „Ve
schůzi konané dne 13. ledna 1947 bylo
usneseno, aby stávající zámek byl postoupen
JSČZ (Jednotnému svazu českých zemědělců).Vymíněno však bylo, aby stávající mateřská škola, která v obci byla v činnosti od
15. ledna 1946 a poradna matek, která v obci
již byla za první republiky, zůstaly v zámku
na tak dlouhou dobu, až pro tyto bude v obci
zřízena zvláštní místnost.“

Po druhé světové válce byla
školka v zámku.

Nedlouho nato vyšel v okresních novinách
tento článek: „Z PANSKÉHO SKLENÍKU
MATEŘSKÁ ŠKOLA“ - Ve Stěbořicích se
rozhodli pro svoje nejmenší zajistiti vyučování v mateřské škole. Našli pro školku i vhodnou budovu v bývalém skleníku
panského velkostatku. (…naproti dnešní
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Nakonec se tento projekt se skleníkem neuskutečnil.Místo pro MŠ se však našlo na
„Malém dvoře“ č. p. 5. Součástí školky byla
i pěkná zahrada. Paní učitelkou byla Eliška
Chovancová (Novosadová), Marie Pilátová a později od roku 1954 Marie Pieková
(z Háje ve Slezsku).Od roku 1958 učila děti
paní Marie Vidláková. Nezbytná pro školku
byla paní Marie Kalusová, bez ní by to asi
nefungovalo.

Od roku 1974 vedla školku Zdeňka Masková. Ani toto místo na „Malém dvoře“ nebylo definitivní. Z kapacitních důvodů koupil v roce 1977 MNV ve Stěbořicích statek
pana Josefa Kramného č. p. 57. Po celkové
náročné rekonstrukci budovy a zahrady začala nová školka působit již od roku 1979.
Zde pokračovala v ředitelování paní Zdeňka
Masková do roku 2011.

Poslední školka je nyní v č.p. 57

Od 1. září 2011 je ředitelkou Mgr. Miroslava Stonišová. Dle zprávy o činnosti školy za
školní rok 2016/2017 byl tento stav zaměstŠkolka na „Malém dvoře“ nanců:
měla i svou „armádu“
Učitelky: Iva Paletová, Lucie
Páclová, Alice Klimešová. Provozní zaměstnankyně: Ludmila
Moravcová, Vlasta Kořínková.
Vedoucí školní jídelny: Helena Morysová.
Kuchařky: Kateřina Králová,
Radka Bergerová, Sylva Holušová, Vlasta Kremserová, Michaela Uvírová, Jana Raidová.
Pracovnice provozu: Marie
Míčková, Libuše Pyšová.
Účetní: Eva Raidová.
Drahomír Graca,
Školka na „Malém dvoře“
kronikář obce
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Odborná kniha o koních vydána v Novém Dvoře

P

řed 95lety v r. 1923 napsal
a vlastním nákladem vydal Quido Riedel, majitel velkostatku a zakladatel zámeckého parku v Novém Dvoře,
knihu o chovu koní. Kniha
vyšla pod názvem: Dějinné
studie o vzniku ras koní a jejich významu pro vypěstění
hospodářského koně.
Autor knihy zde popisuje plemena koní chovaných ve Slezsku. Podrobně hodnotí vhodnost koní podle plemen a jejich
uplatnění v zemědělství. Byl
nadšeným chovatelem a propagátorem norických koní, organizoval besedy se zemědělci a sám také
o chovu koní přednášel. Byl uznávaným
odborníkem i v zahraničí. Na přání zemědělců přednášel o chovu norických koní
a o jejich významu pro zdejší podmínky

v nedaleké Ratiboři. Zemědělci v této
oblasti řešili stejný
problém v chovu
koní jako u nás. Najít vhodný typ hospodářského koně.
Do uvedené publikace také přispěli
další odborníci chovu koní. Mezi jinými to byl František
Bílek, vynikající všestranný vědec, biolog
a zootechnik. Založil
hypologické muzeum
na zámku Slatiňany.
Z dalších významných odborníků to byl
také Ing. Dr. Jindřich Steinitz, velitel státního hřebčince v Opavě. Studiem chovu
koní se zabýval i v pozdějším období.
Státní zemědělské nakladatelství vydalo

v roce 1957 publikaci Speciální zootechnika - chov koní jako souborné dílo ke
studijním účelům. V seznamu použité literatury při zpracování této publikace je uvedena i zmíněna publikace Quida Riedela,
což svědčí o její odborné úrovni.
V roce 1938 Ministerstvo zemědělství
vydalo publikaci, kterou napsal rovněž
Quido Riedel. Publikace vyšla pod názvem
Praktický chov koní.
Činnost autora uvedených publikací
měla velký význam pro tehdejší zemědělce.
Vždyť pod jeho vedením přispěl Zemský
spolek pro chov koní, jehož byl předsedou, k rozšíření norických koní ve Slezsku
a hlavně pak ke vzniku plemene Slezský
norik. Quido Riedel byl za dlouholetou
činnost pro rozvoj zemědělství ve funkci předsedy Zemského spolku pro chov
koní vyznamenán Slezskou radou medailí
“Za zásluhy“.
Bohuslav Fridrich

Ohlédnutí za Masopustem 2018 a pozvání na další ročník

V

sobotu 10. 2. 2018 proběhl MASOPUSTNÍ PRŮVOD S VODĚNÍM MEDVĚDA, který zorganizovala skupina Ja PAKO
(Jana Weiszová, Patrik Poledník a Martin Komárek).
Celý průvod odstartoval v 8:30 hod. v pivovaře, kde se sešlo více
jak 30 tradičních masopustních masek. Průvod doprovázela hudební kapela PAKO, ke které se přidal pochodový buben s vozembouchem. První masopustní zastávka byla u rodiny Jana Komárka. Při
obcházení domů jsme byli mile překvapeni, jak nás hospodáři přivítali a pohostili. Krásně si potančili s medvědem a do kasičky na
žrádlo pro medvěda dali nějaký ten peníz. Celý masopustní průvod
nafotil Jenda Suski a Drahoš Graca, kterým patří velké díky. Celá
veselice skončila u rodiny Petra Bergera.
Při průvodu byly hospodářům předávány pozvánky k POCHOVÁNÍ BASY, která proběhla tentýž den v 19:30hod. na Orlovně.
Celý program připravila skupina Ja PAKO. Pro hospodáře zde bylo
připraveno pohoštění (hovězí guláš, koláče…), čepované pivo a nealko jako poděkování za pohoštění průvodu. Hřeb večera bylo POCHOVÁNÍ BASY, kde předvedl excelentní výkon farář Jenda Komárek (Eiffel).
Za organizátory bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se na
masopustním průvodu podíleli. Jak maskám, tak těm, kteří nás
pohostili. Věříme, že tato tradice MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
S VODĚNÍM MĚDVĚDA ve Stěbořicích bude podporována i v dalších letech.
Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na další ročník Masopustu,
který proběhne 2. 3. 2019.V tento den také proběhne Pochování
basy v Kulturním domě ve Stěbořicích pro širokou veřejnost.
Jana Weiszová, Patrik Poledník, Martin Komárek

Masopust 2018
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Plánované aktivity

D

íky tomu, že v radě obce došlo k minimální obměně, můžeme plynule pokračovat
v plánovaných akcích, případně připravovat nové. Objevily se i nové dotační tituly,
které se pokusíme získat.
 Čistička odpadních vod – projektanti  Tělocvična – objevil se nový dotační titul,
pilně pracují na přípravě dokumentace pro který chceme vyzkoušet. Minulé i současné
kanalizaci, pro čističky odpadních vod a pro zastupitelstvo je toho názoru, že bychom ještě
přípojky domácností. Tlačí nás čas, abychom letos začali stavět bez ohledu na získání dotabyli schopni dosáhnout na současné dotace. ce. Takže podáme žádost a cca v létě by se zaA jelikož se mezi vámi občas objeví různé čalo se stavbou. Buďto s dotací nebo pouze za
zmatené zprávy ohledně této akce a rovněž je vlastní. Hotovo by mohlo být do konce roku
to už delší čas, co jste byli seznámeni přímo nebo v 1. polovině 2020.
s odborníky přes kanalizaci, uskuteční se za-  Hasičárna na Březové – po několika
čátkem roku 2019 opět veřejná schůze k ČOV. schůzkách s místními a s panem projektanZde by vám projektanti představili, jak daleko tem je hotový projekt na úpravu této spojsme s celou akcí, k jakým změnám od první lečenské budovy na Březové. Někteří z vás
schůze došlo, azároveň se můžete sami zeptat možná ani netuší, že se zde nachází menší sál
na to, co vás zajímá.
pro cca 50 lidí s vybavenou kuchyňkou, který
 Rozhledna Šibenice – v tuto dobu by už je možno využít pro společenské akce. I zde
mělo být hotovo, pokud snad počasí nezpo- se pokusíme o získání dotace na rekonstrukci
malilo stavbu (pozn.: text se připravoval po- této budovy.
čátkem prosince). Jelikož se nestihl pláno-  Rozšíření hřbitova – jsme v jednání
vaný termín slavnostního otevření 28. října, ohledně projektové dokumentace a od toho
budeme nyní hledat nové datum. Pravdě- se bude odvíjet i další postup prací (stavební
podobně jej uskutečníme na 2krát. Musíme povolení, výběr firmy atd.). Snad začneme se
splnit podmínky dotačního programu a roz- stavbou ještě letos.
hlednu otevřít do konce března. Jelikož však  Oprava chodníků na Malé straně – četuristická sezóna začíná až v květnu, chtěli káme na dokončení projektové dokumentace
bychom i my zahájit první sezónu nějak a na jaře by se mohlo začít opravovat. Vznikla
slavnostněji. Vše se včas dozvíte a rádi vás by zde i nová parkovací místa, neboť v něktena Šibenici uvítáme.
rých obdobích (nedělní mše, pohřby atd.) je

zde problém projet díky zaparkovaným vozidlům.
 Oprava místní komunikace na Novém
Barandově – jelikož už mají všichni noví
obyvatelé Barandova postaveno a bylo jim
slíbeno, že jim pak opravíme jejich ulici, připravujeme projekt a budeme žádat o dotace.
V této lokalitě je položena odpadní kanalizace, takže nic nebrání opravě povrchu komunikace.
 Chodník na Zlatníky – také zde čekáme
na dokončení projektu (je málo dopravních
projektantů a projekty mají skluz) a pak se
budeme snažit o získání dotace na vybudování této potřebné stavby.
 Kaplička na Březové (spodní) – kaple se
nachází ve špatném stavu i díky letošnímu
úderu blesku a připravuje se projektová dokumentace. Rovněž zde zažádáme o dotaci na
její opravu.
Tímto výčtem nekončí starost o rozvoj obce.
Připravují se např. opravy mostů, opravy dalších komunikací, zvelebení budov v majetku obce (stará škola v Novém Dvoře, nově
zakoupená nemovitost v Jamnici), rozšíření
laviček na vytipovaných místech, navigační
systém v obci (info tabulky) apod. Na obci
je stále co dělat a starost o její zvelebování je
nekončící proces.
Roman Falhar, starosta obce

Komunální volby 5. a 6. října 2018

V

termínu 5. a 6. října se konaly v celé ČR volby do obecních a městských zastupitelstev.
V naší obci jste mohli vybírat ze 3 kandidátek a své hlasy jste rozdělili takto:
• Koalice pro Stěbořice (44,04 % hlasů) – 7 • Za společný a spokojený život (30,34 % hlasů) – 4 zastupitelé
zastupitelů
Roman Falhar, DiS. (461 hlasů), Bc. Václav
Ing. Michal Komárek (339 hl.), Libor Volf
Štukavec (346 hl.), Ing. Jana Weiszová (339
(285 hl.), Jaroslav Mička (237 hl.), Petra Klehl.), Mgr. Miroslav Weisz (332 hl.), Pavel
inová (233 hl.)
Volek (306 hl.), Jan Jasník (264 hl.), Mgr. • KDU-ČSL (25,62 %) – 4 zastupitelé
Pavla Losertová (315 hl.)
Ing. Dana Grosserová (265 hl.), Mgr. Martin

Řehulka (234 hl.), Ing. Tomáš Kramný (231
hl.), Ing. Pavel Fridrich (222 hl.)
Na ustavující schůzi zastupitelstva obce Stěbořice ve středu 30. října byl starostou pro
období 2018-2022 opět zvolen Roman Falhar,
místostarostou Michal Komárek. Kromě nich
dvou jsou dalšími členy rady obce Jana Weiszová, Pavel Volek a Pavel Fridrich.
Volební účast byla 60, 82 %.

Sazení stromků

V

sobotu 10. listopadu byla starostou svolána brigáda na výsadbu ovocných stromků
do lokality „V důlku“ u lesa Kalinovec. V plánu bylo vysadit cca 250 jabloní a švestek, které dodal Školní statek Opava. Místo
pro výsadbu bylo předem zaměřeno,
abychom dodrželi ze zákona dané
vzdálenosti od hranice pozemku.
Obecní pracovníci připravili kůly,
plastové pletivo, vázací drát apod.
Místní Výrobní a obchodní družstvo nám sponzorsky vykopalo díry.
V sobotní ráno se ukázalo nádherné počasí, které přilákalo 36 občanů
různých věkových kategorií. Rozdělily se úkoly a práce šla velmi rychle
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od ruky. Během chvilky už byly zasazeny první
slivoně, opatřeny ochranným pletivem proti
zvěři a připevněny ke kůlům. Po nich následovaly jabloně. Nevázlo ani zásobování bri-

gádníků, aby nikdo netrpěl žízní a hladem. Po
8. hodině se začalo a kolem 11.30 hodin bylo
hotovo. Někteří zůstali v družném hovoru,
zatímco jiní už spěchali na oběd. Atmosféra
byla vynikající a všem, kteří se
podíleli na této výsadbě, patří
velký dík. Zároveň Vás všechny
zvu na jarní výsadbu. Termín
i místo budou upřesněny. Obec
disponuje pozemky, kam se hodí
vysadit stromy a keře. Nejen jako
ochranu proti větrné erozi a pro
dobro ptákům nebo hmyzu, ale
i pro ovoce z těchto stromů a pro
zkrášlení našeho okolí.

Roman Falhar, starosta
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Výběr z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Stěbořice
31. 10. 2018
 Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Do funkce starosty obce Stěbořice pana
Romana Falhara, DiS.
2. Do funkce místostarosty obce Stěbořice
pana Ing. Michala Komárka
3. Za členy rady: Ing. Pavla Fridricha, Pavla
Volka, Ing. Janu Weiszovou
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Předsedou finančního výboru Ing. Tomáše
Kramného
2. Předsedou kontrolního výboru Libora
Volfa
3. Za členy finančního výboru: Ing. Danu
Grosserovou, Jana Jasníka, Mgr. Martina
Řehulku, Mgr. Miroslava Weisze

4. Za členy kontrolního výboru: Petru Kleinovou, Mgr. Pavlu Losertovou, Jaroslava
Mičku, Bc. Václava Štukavce
5. Rozpočtovou úpravu č. 3 a 4
6. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 307
v k. ú. Nový Dvůr z majetku ÚZSVM do
majetku obce Stěbořice
7. Dodatky k Dohodě mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů s obcemi Hlavnice, Jezdkovice, Mladecko
8. Dodatek ke smlouvě s provozovatelem vodovodu
9. Dodatek ke smlouvě s TQM Opava
10. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 403
v k. ú. Stěbořice z majetku Státního pozemkového úřadu ČR do majetku obce
Stěbořice

11. Počet a jména oddávajících na volebním
období 2018-2022: Ing. Danu Grosserovou, Ing. Pavla Fridricha, Libora Volfa
a Mgr. Miroslava Weisze (starosta a místostarosta jsou určeni zákonem)
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Závěrečný účet Svazku obcí pro skupinový
vodovod Litultovice za rok 2017
2. Zprávu revizní komise Svazku obcí pro
skupinový vodovod Litultovice ke dni
28. 2. 2018 a ke dni 31. 8. 2018
3. Požadavek na zavedení Zákazu vjezdu
mimo dopravní obsluhu ke škole

Výběr z jednání rady obce Stěbořice
11. 9. 2018

Rada obce schválila:
1. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) kanalizace a ČOV
2. Provozování nové umělecké školy (Hudebního spolku Akord) na místní základní škole
3. Výši podílu obce Stěbořice jako prokazatelné ztráty TQM od 9. 12. do 31. 12. 2018,
a to 7.008 Kč
5. Poplatek za vícenáklady obce u svatebních
obřadů na jiném místě (ne v obřadní síň) ve
výši 1.000 Kč splatný od 1. 1. 2019
6. Výsledek výběrového řízení na opravu kabin pro tenisty:
a) pro vrchní stavbu (kontejnery) byly předloženy nabídky:
- STG Trade, s.r.o. ............ 558.657 Kč s DPH
- CONT Proficantainers .. 600.886 Kč s DPH
- Contimade s.r.o.............. 715.761 Kč s DPH
- ROHRSSEN Containerbau, s.r.o
762.300 Kč s DPH
b) pro spodní stavbu (betonové pásy a septik):
- Pavel Volek ................ 109.336,47 Kč s DPH
- Bystroň Group .......... 113.696,85 Kč s DPH
- Fix bau s.r.o. .............. 118.883,43 Kč s DPH
- Stafa Opava ............... 120.019,52 Kč s DPH
Rada schvaluje dodavatele s nabídkami nejnižších podání a to fa STG Trade a fa Pavel Volek
9. 10. 2018

Rada obce vzala na vědomí:
1. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele
DSP kanalizace a ČOV, osloveno bylo pět
dodavatelů a byly podány tyto nabídky:
a) AGPOL s.r.o. ............... 2.217.930 Kč s DPH
b) VODIS Olomouc s.r.o.2.477.475 Kč s DPH
c) PROVOD –inženýrská společnost s.r.o.
2.286.900 Kč s DPH

d) Vodohospodářský ateliér s.r.o.
2.312.310 Kč s DPH
e) REC ing. spol.s.r.o. nedodalo nabídku
Byla vybrána firma AGPOL s.r.o.
2. Bezúplatný převod pozemku p. č. 307 v k. ú.
Nový Dvůr z majetku ÚZSVM do majetku
obce Stěbořice a doporučuje ho ke schválení na ZO
3. Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných a povinností mezi vlastníky provozně
souvisejících vodovodů (mezi obcí Stěbořice a ostatními vlastníky) a doporučuje ZO
ke schválení

Rada obce schválila:
1. Výběrové řízení na dodavatele výroby kuchyňské linky do KD Jamnice, byly dodány
tyto nabídky:
a) Jaromír Kramný ................54.439 Kč s DPH
b) Antonín Najger .................58.300 Kč s DPH
Rada schválila nabídku pana Jaromíra Kramného
2. Nákup 8 ks interiérových dveří dle nabídky
fa SEPOS spol. s. r. o. s cenou 33.904 Kč
12. 11. 2018

Rada obce schválila:
1. Nové členy školské rady pana Mgr. Miroslava Weisze a Ing. Pavla Fridricha
2. Navýšení finančního příspěvku na rok 2018
Klubu důchodců v Jamnici ze 4.000 Kč na
5.000 Kč
3. Zhotovení projektové dokumentace na
opravu kapličky na Březové projektantem
Ing. T. Ryžem za cenu 63.000 Kč bez DPH
(včetně pasportu a zaměření stavby)

Rada obce vzala na vědomí:
1. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěv-

ku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou dopravou,
oblast Opavsko na období od 1. 1. 2019 do
8. 6. 2019 a doporučuje ji ke schválení na
ZO
2. Žádost Orla jednoty Stěbořice o finanční
příspěvek ve výši 75.000,– Kč na opravu
umělého povrchu hřiště v areálu orlovny
Stěbořice. Doporučuje ji ke schválení na
ZO s podmínkou pronájmu orlovny vč.
hřiště 1x za rok pro akci pořádanou obcí
Stěbořice
27. 11. 2018

Rada obce schválila:
1. Nabídku fa JK Grant na vypracování žádosti o dotaci na tělocvičnu:
a) na poradenskou činnost, zpracování a podání žádosti o dotaci ve výši 15.000 Kč bez
DPH
b) administraci veřejné zakázky v případě
získání dotace ve výši 30.000 Kč bez DPH
(zakázka dle zákona o zadávání veřejných
zakázek)
c) dotační management ve výši 10.000 Kč bez
DPH
2) Odměnu ředitelce MŠ Stěbořice v navrhované výši

Rada obce vzala na vědomí:
1) Špatný stav obytného domu a stodoly
v Jamnici č. p. 28

Rada obce uložila:
1) Oslovit projektanty k podání nabídky na
zpracování projektové dokumentace opravy domu a stodoly na č. p. 28 v Jamnici
2) Zpracovat projekt na celkovou opravu budovy staré školy v Novém Dvoře č. p. 23
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

11
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Letos se narodili:

Z OBECNÍHO DIÁŘE

Sofie Bartusková, Matěj Doleček, Julie
Hansliková, Jan Jasník, Adam Krusberský,
Anna Kružberská, Hana Laníková, Maxmilián Lepař, Teodor Machel, Kristina Malchárková, Bruno Premus, Jan Prokš, Jakub
Prudil, Eliška Rucká, Justina Ručková, Barbora Skřontová, Martin Šnejdar, Malvína
Šenková, Eliška Vaňková, Lucie Weiszová,
Agáta Zahlová, Patricie Zahlová

Prosinec 2018
25. 12. 2018
25. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018

Živý betlém, 17:00 hodin, u kostela ve Stěbořicích
Štěpánská diskotéka, 20:00 hodin, KD Stěbořice
Vánoční turnaj ve stolním tenise,13:00 hodin, KD Jamnice
Vánoční turnaj ve stolním tenise, KD Stěbořice
Vánoční turnaj v badmintonu, sportovní hala Litultovice

Leden 2019
5. 1. 2019 Hasičský ples, KD Jamnice
6. 1. 2019 Maškarní karneval pro děti, KD Jamnice
6. 1. 2019 Tříkrálová sbírka 2019
Vítání dětí narozených v roce 2018,14:00 a 15:00 hodin,
20. 1. 2019
KD Stěbořice
23. 1. 2019 Setkání rodičů a budoucích prvňáčků ve škole, ZŠ Stěbořice
26. 1. 2019 Orelský ples, KD Stěbořice

Výročí
• 80 let - Ludmila Fuksíková, Antonín Gilík, Günter Janetzký, Květoslava Mannová,
Vladimír Král, Anna Pavelková, Jan Solnický, Zdeněk Strnadel, František Valeček, Miroslava Weiszová
• 85 let - Bohuslav Fridrich, Zdeňka Králová, Jiří Peiker, Jan Raida
• 90 a více let - Božena Agelová, František
Gilík, Jiřina Hloušková, Miroslava Konštacká, Marie Kosterová, Ludmila Kružberská,
Vojtěch Raida

Únor 2019
2. 2. 2019
9. 2. 2019
12. 2. 2019
17. 2. 2019
23. 2. 2019
Únor 2019
Únor 2019

Ples pro dobrou věc, KD Stěbořice
Společenský ples Pěveckého sboru Stěbořice, KD Stěbořice
Den otevřených dveří ve škole od 8 do 10 hodin, ZŠ Stěbořice
Poděkování MUDr. Lepařové, KD Stěbořice
Ples Cukrovaru Opava, KD Stěbořice
Místní domácí večírek, SDH Březová
Maškarní karneval pro děti, SDH Nový Dvůr

Naši občané
nejúctyhodnějšího věku
• Stěbořice - Ludmila Kružberská 92 let,
+Jan Jasník 98 let, nyní Vojtěch Raida 97 let
• Jamnice - Božena Agelová 93 let, Ladislav
Dubinský 83 let
• Nový Dvůr - Jiřina Hloušková 97 let (nebydlí v ND), Marie Kosterová 91 let, Gerhard Pytlík 83 let
• Březová - Františka Schölzigová 82 let, Jiří
Premus 74 let

Březen 2019
2. 3. 2019 Masopustní průvod a Pochování basy, KD Stěbořice
31. 3. 2019 Benefiční nedělní odpoledne pro dobrou věc, KD Stěbořice

řice.
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Jana Bartusková, Marie Bittnerová, Marie
Cahelová, Jaroslav Cahel, Vlasta Czechová,
Jiří Janošek, Marie Jasinská, Jan Jasník, Zdeněk Klimunda, Růžena Komárková, Antonín Kořínek, Milena Mičková, Zdenka Premusová, Jan Raida, František Šmalec, Václav
Uvíra, Emil Verony

Vítání občánků
V neděli 20. ledna 2019 se uskuteční v obřadní síni OÚ Stěbořice vítání občánků narozených v roce 2018. Žádáme tímto rodiče, kteří chtějí přivítat své děti mezi občany
Stěbořic, sdělte nám svou účast. Vítání proběhne ve 14:00 a v 15:00 hodin. Rodiče, kteří
oznámí svou účast na vítání, budou o konkrétní hodině včas informováni. Aktu vítání
občánků se mohou zúčastnit i sourozenci
a prarodiče.
Renáta Bittnerová, matrikářka

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová čtvrtletník, 4/2018
Vydal Obecní úřad Stěbořice. Uzávěrka příštího čísla 22. 3. 2019. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby.
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