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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Úvodní slovo

P

o té zvláštní zimě, kdy to dlouho vypadalo, že žádná nebude, a nakonec na
chvíli vycenila zuby, už snad přišlo jaro.
Doufejme, že další průběh ročních období bude bez dramatických výkyvů. Ovšem
celý lidský život se setkáváme s různými
změnami a jednou z nich je i vzhled obecního zpravodaje, který právě čtete a obměna na pozici grafika a hlavní redaktorky.
Většina čtenářů nejspíš ani netušila, kdo
stojí za tvorbou časopisu. Autorů článků si

všimnete pod jednotlivými texty, ovšem ti,
kteří dlouhá léta Zpravodaj upravovali do
jeho konečné podoby, zůstávali ve stínu.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat jak Petru Šmalcovi za jeho grafické zpracování,
tak i Mirce Šmalcové za sběr textů, jejich
korekturu a přípravu pro konečné zapracování. Většině lidí, kteří nemají s tvorbou
novin zkušenosti, nejspíš ani nedojde, jak
je to zodpovědná a namáhavá práce. Proto
mají oba můj obdiv a poděkování, neboť

i díky nim má Zpravodaj úroveň, kterou,
věřím, oceňujete i Vy, jeho čtenáři. Je škoda, že jim jejich profesní a osobní život už
neumožní dále na Zpravodaji pracovat.
Nyní bude hlavní redaktorkou zastupitelka Hanka Bláhová a graficky jej bude zajišťovat pan Toman. Pevně věřím, že plně
nahradí předešlé tvůrce a společně se nám
podaří Zpravodaj udržet na takové úrovni,
abyste s ním byli spokojeni i Vy.
Roman Falhar, Obec Stěbořice

Lyžáček mladších dětí základní školy

M

alý lyžáček, který se letos uskutečnil
na přelomu února a března, byl zcela
výjimečný. Pečlivě jsme vybírali termín, kdy
je předpoklad „ještě“ dostatku sněhu a „již“
příjemného počasí. Příroda si s námi zažertovala! Tento lyžáčkový týden, téměř na konci
sezóny, byl nejmrazivějším týdnem celé zimy.
Ski areál Andělská Hora (Anaberg) poskytl
našim dětem příjemné prostředí k výcviku na
lyžích i zázemí k zahřátí a odpočinku. K dispozici jsme měli celý areál v podstatě pro
sebe. Je zde velký prostor pro začátečníky, kde
se k výuce nabízí posuvný koberec i malý vlek

a další pomůcky pro hravější zvládnutí prvních obloučků na lyžích. Dětí – začátečníků
bylo opravdu hodně! Pro lyžaře pokročilejší
a pokročilé jsme měli k dispozici pomu a velký kotvový vlek, dále pak tréninkové „střapce“ pro lepší nácvik oblouků. Děti lyžovaly na
dvou sjezdovkách a také ve volném terénu,
který okolí Ski Anaberg skýtá.
V mrazivém počasí jsme se museli častěji zahřívat v příjemném prostředí horského
bufetu, kde jsme měli pro sebe celou velkou
místnost, teplý čaj a také možnost zakoupení dobrůtek (nejvíc frčely gumové myši)... na

horách vyhládne. Každý den jsme zakončili
výbornou domácí polévkou s pečivem, domácí buchtou, čajem a v pátek na rozloučenou nám dokonce místo buchty uvařili borůvkové knedlíky... po těch se jen zaprášilo!
To vše v hotelu Paramont v Suché Rudné.
Přes mrazivé počasí, kdy jsme sluneční paprsky (kromě čtvrtku) jen tušili kdesi vysoko nad mraky nebo možná právě proto, byla
parta dětí - lyžařů skvělá! Každé ráno jsme
nasedali do autobusu s hurónským pokřikem „my ta prkna zvládnem“ a se stejným
pokřikem se i vraceli domů.
A zvládli! Všechny děti včetně úplných začátečníků v pátek projely dvě kola slalomu, který byl postaven přes celou sjezdovku! A to je
co říct! Všem dětem patří obdiv za chuť lyžovat a učit se lyžovat, za statečnost a samostatnost. Na závěr byli lyžaři odměněni medailemi a sladkostmi a ti, kteří si vyzávodili čas na
stupních vítězů, navíc diplomem.
Poděkování patří také rodičům za skvělou atmosféru, kterou během závodů svou hojnou
účastí a povzbuzováním vytvořili. Speciální
poděkování pak mamince Petře Kleinové,
která s námi absolvovala celý týden a byla velikou pomocí, všem instruktorům LŠ Milan
Kopřiva za perfektní organizaci, vedení školy
za podporu této akce a všem lyžníkům za to,
„ŽE TA PRKNA ZVLÁDLI“.
Těšíme se na příští zimu a věříme, že tato akce
bude i v budoucnu pro děti přínosem.
Fotografie naleznete na webových stránkách
školy.
S přáním krásného jara
Kateřina Cihlářová, ZŠ Stěbořice
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Prostě olympijský rok

V

první polovině ledna proběhlo na
Základní škole Englišova okresní
kolo Dějepisné olympiády. Letošní téma
znělo: Československá republika 1918
-1938. Vědomostní soutěže se zúčastnilo
40 žáků z Opavska. Krásné sedmé místo
si zajistila žákyně 9. třídy Adéla Gracová.
V lednu také proběhlo v 8. a 9. třídě školní kolo Olympiády v anglickém jazyce,
II. kategorie. Zúčastnilo se ho celkem 26
žáků. Nejlepšího bodového ohodnocení
dosáhla Eliška Podešvová, které chybělo
ke stoprocentnímu výkonu jen 5 bodů ze
44. Na druhém místě s 28 body se umístil
Viktor Zwinger a na třetím místě Eva Strnadlová. Do okresního kola, které proběhlo 8. 2. 2018, postoupila Eliška Podešvová.

V konkurenci 32 žáků se umístila na pěkném 8. místě.
Pokračujeme v získávání výborných výsledků ve vědomostních soutěžích. Důkazem
toho se stalo osmé místo z padesáti pro
Jonáše Pavlíčka z 8. třídy v okresním kole
Olympiády v českém jazyce.
Také v Zeměpisné olympiádě jsme letos byli
úspěšní: krásné 6. místo v okresním kole získala Lucie Mičková ze 7. třídy, 8. místo pak
Hynek Zwinger ze 6. třídy.
A na závěr v okresním kole Matematické
olympiády se stal žák 6. třídy Viktor Toloch
úspěšným řešitelem. Gratulujeme všem žákům ke skvělým dosaženým výsledkům.
Iveta Glacová za přispění kolegů,
ZŠ Stěbořice

OCENĚNÍ za výborné výsledky v Národním testování

P

otvrzujeme, že Základní škola Stěbořice, okres Opava, Stěbořice 150 má
ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Národním testování
pro základní školy a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií, které proběhlo na
podzim 2017 (někteří z vašich žáků do-

sáhli těch nejlepších výsledků ve vašem
kraji).
Ocenění se týká žáků:
6. ročník: ČJ - Hynek Zwinger, Tereza Ryžová, Valérie Hlaváčová
Společnost SCIO -realizátor a garant Národních srovnávacích zkoušek

Olympiáda nejen
v Pchjongčchangu

N

aše letošní zimní olympiáda 2018 byla
o to více symbolická, protože se konala v roce velkých Zimních olympijských her
v Pchjongčchangu v Jižní Korei. S dětmi jsme
si připomínali symboliku OH, jejich hlavní
myšlenku. Malovali jsme vlajky států a také
piktogramy jednotlivých sportů, veliký plakát
olympijských kruhů. Tělocvična vyzdobená
pracemi našich dětí vpravdě olympijsky zářila.
V tělocvičně si musíme dobře rozmyslet, jaký
prostor jednotlivým disciplínám můžeme
věnovat (prostoru je velmi málo!). Přesto se
nám i letos podařilo vytvořit na „olympijském stadionu“ čtyři zajímavé a sportovně
velmi náročné adrenalinové disciplíny. Jízdu
na saních z bodu A do bodu B a zpět. Běh na
běžkách ze startu do cíle. Skok na sněžnicích
ze závěje do závěje a samozřejmě nemohl
chybět lední hokej.
Všechno zápolení probíhalo ve veselé a fair
play atmosféře. Sportovci i pořadatelé si odpoledne pořádně užili. Sportovci si v průběhu her dodávali energii čerstvým banánem
a výborným džusem. Na závěr každý dostal
olympijskou medaili ve formě lízátka.
Kateřina Cihlářová, ZŠ Stěbořice

Žáci navštívili Olympijský festival v Ostravě
instruktorů proběhla výuka bruslení. Následovala svačina a hurá
na venkovní sportoviště. Curling,
čtyřboj, sáně, rozhovor s Alešem
Valentou... Tři žáci dokonce vyhráli čepici „Raškovku“. To byl
však jen začátek.
Od začátku jsme byli rozděleni na
tři skupiny. Po společné úvodní
části se naše cesty na chvíli rozešly a každá skupina měla jiný
program. Žáci si vyzkoušeli snow-

V

pondělí 19. 2. 2018 si žáci 8.
třídy jeli vybrat svoji výhru
v rámci projektu Sazka olympijský
víceboj - vstupenky na Olympijský
festival v Ostravě. Osmáky doplnili momentálně nejlepší sportovci
školní ligy sportu. Celkem 37 žáků
se vydalo zažít olympijskou atmosféru. Autobus nás přivezl na parkoviště před Ostravar Arénu a my
plní očekávání vstoupili do vybudovaného parku.
První zážitek nás čekal v samotné
sportovní hale, kde pod vedením
2
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board, skoky na lyžích, pumptrack,
hokejbal, cyklistický trenažér, atletiku a další. Největší zájem byl o biatlon. Velkým zážitkem byla hlavně
střelba z biatlonové malorážky, která
fungovala na principu laseru.
Na závěr byly vyhlášeny všechny
čtyři školy a každý žák obdržel medaili. Návštěvu jsme si všichni užili
a celý den byl pro nás obrovským
zážitkem.
Michal Zajíček, ZŠ Stěbořice

Jaro / 2018

S Pěveckým sborem od Vánoc až po vítání jara s Kristýnkou

M

ožná to není tak zjevné jako v minulých letech, ale Pěvecký sbor Stěbořice je stále aktivní. Vylepšuje provedení
svých skladeb, organizuje hudební představení a vystupuje v rámci kulturních programů v našem kraji i mimo něj.
Krátce po vánočních svátcích přijali členové PS Stěbořice spolu se svým dirigentem Karlem Kosterou pozvání na společné
vystoupení s Chrámovým sborem Opava
v polském městě Katovicích. Vánoční písně
zazpívali v monumentální katedrále Krista Krále, která je považována za největší
arcidiecézní katedrálu v celém Polsku. Její
rozloha a velikost bere svým návštěvníkům
dech. Vystoupení našich zpěváků mělo veliký ohlas.
V neděli 28. ledna proběhl v místním
kostele Narození Panny Marie již tradiční

koncert „Rozloučení s vánočním časem“.
Program koncertu byl tentokrát zcela nový
a originální. Jeho návštěvníci si mohli poslechnout dětský sbor Modrásci, který
vede na Základní škole ve Stěbořicích paní
učitelka Lenka Szturcová. Poté vystoupila
děvčata z místní scholy pod vedením Anežky Štukavcové. Zcela poprvé vystoupilo na
vánočním koncertu akordeonové trio, které
secvičil pan František Gilík. Na závěr zazněla Česká mše vánoční Eduarda Marhuly, kterou o letošních Vánocích nastudoval vedoucí a dirigent Pěveckého sboru Stěbořice pan
Karel Kostera a k jejímu provedení přizval
chrámovou scholu a hudebníky Slezského
divadla v Opavě.
A když se po dlouhé zimě konečně ukázalo sluníčko právě o první jarní neděli,
pozvali naše občany do kulturního domu

badmintonisté a zpěváci ze Stěbořic, aby
účinkující společně s posluchači přivítali
to dlouho očekávané jaro v rámci benefičního koncertu pro Kristýnku. Návštěvníky čekalo vystoupení Pěveckého sboru
a dětského sboru Modrásci, ale především
překvapení v podobě orchestru „dolbend“
z Dolního Benešova. Všichni účinkující
se vzdali jakéhokoliv honoráře a pozvaní
hosté dokonce i úhrady za cestovné. Pro
handicapovanou Kristýnku Mackurovou
se tak podařilo vybrat na dobrovolných
darech neuvěřitelných 42.000 Kč! Jejím
rodičům je předala hlavní organizátorka
koncertu paní Miroslava Šmalcová. Pořadatelům patří obrovské poděkování za
tuto charitativní akci s neopakovatelnou,
srdečnou atmosférou.
Dana Grosserová,
Pěvecký sbor Stěbořice
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Klub seniorů v Jamnici

U

plynuly již čtyři roky, co se jamnické seniorky dohodly, že po
vzoru svých vrstevnic z jiných obcí
založí svůj „důchodcovský“ klub.
Stalo se tak v březnu v roce 2014.
V současné době toto naše sdružení
čítá 18 členů, 13 žen a 5 mužů, kteří
se pravidelně scházejí každé druhé
pondělí v měsíci kromě července
a srpna. Díky každoročnímu finančnímu příspěvku ze strany Obecního
úřadu ve Stěbořicích mohou jamničtí senioři podnikat výlety v rámci celého Moravskoslezského kraje,
zúčastňovat se koncertů či divadel-

ních představení, navštěvovat muzea a výstavy. Těch zdařilých akcí,
často nezapomenutelných, byla již
celá řada, a tak uvádím jen některé.
Patří k nim exkurze do závodu na
výrobu cukrovinek Marlenka ve
Frýdku-Místku (v roce 2015), návštěva zámku v Kuníně a následně
Muzea klobouků v Novém Jičíně
(v roce 2016) či cesta do Vrbna pod
Pradědem za účelem prohlídek
tamějších skláren (v roce 2017).
Již tradicí se stala setkávání sádeckých, jamnických a březovských
seniorů, která se organizují na

Hradec nad Moravicí (2014)

Vrbno pod Pradědem (září 2017)

podzim v KD v Sádku a na jaře
v KD v Jamnici.
Členové našeho klubu rovněž
nezapomínají na ty jamnické
seniory, jimž zdravotní stav
nedovolí zúčastňovat se našich
schůzek, a k těmto seniorům
pravidelně docházejí, informují
je o dění v obci a samozřejmě
vzpomínají na staré časy. Všichni věříme, že i v budoucnosti
se činnost našeho klubu bude
zdárně rozvíjet.
Eva Ručková,
Klub
seniorů
v Jamnici
Opava (červen 2017)

Jaro 2018 v TJ SOKOL Stěbořice

U

ž zase jaro „klepe“ na dveře. Po dlouhé
zimní přestávce sportovci opět nabírají formu a brzy začnou mistrovské soutěže
v kopané. Koncem března, 24. 3. 2018 (sobota), začínají naši muži OP v Dobroslavicích. „Doma“ potom na „Bílou sobotu“
31. 3. 2018 přivítáme Jakartovice. A pokračujeme dále celkem 6x „doma“ a 7x „venku“. Po podzimní části jsme na 6. místě OP,
kdy nás postihla krize ke konci podzimu
(čtyři prohry v řadě). Stav se musel řešit,
a tak se po dohodě s trenérem Milanem
Hanslíkem mužstva ujal jako hlavní trenér
Ondřej Šumbera. V současné době je mužstvo v plné přípravě na jarní utkání, kde se
jistě ještě pokusíme o vylepšení umístění
v OP. Zatím máme z podzimu 21 bodů (za
7 vítězství - 0 remíz - 6 proher), při skóre
38:31 branek. Podzimním králem střelců
se stal Petr ČAVERA s 9 góly. Na druhém
až třetím místě byli Kuba FIEDLER a Vojta GRACA. V přípravě zatím sehráli dva
zápasy, a to s Oldřišovem (hrají 1.A tř.) =
4

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

remíza 3:3 a se Žimrovicemi (prohra 4:6).
Oba zápasy odehráli na umělém trávníku
v Kylešovicích. V plánu je ještě jedno přípravné utkání. Vážení spoluobčané, přijďte
na naše utkání a povzbuďte naše kluky. Zatím jsme jim moc „dlužní“ při podpoře ve
hraní! Tolik k mužům.
Žáci v soutěži OP 1+10 začínají „jaro“ v Hati,
a to v neděli 22. 4. 2018. Hrají 3x „doma“
a 3x „venku“. Po podzimu jsou na 2.–3.
místě tabulky s 13 body a skóre 17:6 brankám. Nejlépe na podzim to střílelo Frantovi KRAMNÉMU, který vsítil 4 branky, po
3 gólech dali Roman KAŠÍK, David VÁLEK
a Tomáš STEUER. Pod vedením trenérů
Aleše Šimona a Karla Sochora se kluci lepší
zápas od zápasu. Své domácí zápasy hrají
vždy v neděli odpoledne. Přijďte povzbudit
naše hráče. V prosinci si zahráli na turnaji ve Vítkově, kde obsadili 8. místo. V Žimrovicích proběhlo soustředění všech žáků
(starších i MINI) v termínu 16.-18. března
2018.

MINIžáci začínají svou soutěž 1 + 5 na „domácím“ hřišti v pátek 6. 4. 2018 se Slavkovem. Doma sehrají jen 4 zápasy, venku pak
5 utkání. Po podzimu jsou na tom velmi
dobře, z 9 utkání 8x zvítězili a jen 1x prohráli. Po spočítání všech výsledků mužstev
jsme jasně skončili na 1. MÍSTĚ s 24 body
a neuvěřitelném skóre 89:38 brankám. V tabulce je 10 mužstev! Nejlepším střelcem se
stal Honza BARTUSEK s 21 góly, druhý je
Šimon GRACA s 19 brankami. Gratulujeme
našim MINI žákům. Šéftrenérem mini žáků
je Jarda Kramný, kterému pomáhá Karel Sochor. Společně připravují a učí fotbalu naše
nejmenší. Přijďte se podívat a povzbudit
naše kluky v utkáních, skutečně to stojí za
to! Ještě se musím zmínit o turnaji v Budišově nad Budišovkou, kde naši MINIžáci
roč.2007 a mladší obsadili 8.místo! Velkým
úspěchem bylo vyhlášení Vítka ŠLUPINY
nejlepším brankářem turnaje. Velká gratulace.
Pokračování na následující straně.
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Jaro 2018 v TJ SOKOL Stěbořice
Pokračování z předcházející strany.
Tenisté na své výroční schůzi v „Pivovaru“
zhodnotili celoroční činnost a na závěr si
zahráli kuželky. Ve zprávě předsedy oddílu
Ing. Tomáše Kramného byla nastíněna možnost výstavby nových šaten a sociálního zařízení.
Badmintonisté uspořádali „Vánoční turnaj“
v hale v Litultovicích. Hrálo po 7 párech, jak
v kategorii mužů, tak i žen.
Mezi vánočními svátky a novým rokem byl
uspořádán také turnaj ve stolním tenise.
Zúčastnilo se celkem 26 hráčů ve čtyřech
kategoriích. Hrálo se na čtyřech stolech.

Zklamáním byl malý počet žáků. Jsou pohodlní a nechtějí se hýbat, nebo sedí jen u počítačů?
Poslední únorový pátek proběhla „Valná
hromada“ TJ Sokol Stěbořice s průměrnou
účasti. Příčinou snad byla epidemie chřipky. Zvlášť citelná byla malá účast našich
nejmladších (jen čtyři žáci)! Jako host přijel
sekretář RS ČUS Opava p. Ladislav Kreisel,
starosta obce p. Roman Falhar a náš dlouholetý příznivec p. Miroslav Klásek z Armatury KLAD Opava. Tolik ze zpráv TJ Sokol
Stěbořice.
Bořivoj Wolf, TJ Sokol Stěbořice

Olympiáda Březová 2018

D

nešní doba má mnoho podob. Jak v životním stylu, tak v lidských vztazích.
Ale naštěstí se stále najdou události, které
český národ na určitou dobu stmelí a většina Čechů je v tu chvíli naladěna na stejnou notu a doslova žije současným děním.
A takovou událostí byly bezesporu únorové
zimní olympijské hry. Sledujete olympiádu v televizi, v rádiu, na internetu, bavíte
se o výsledcích v práci, doma, na zastávce,
v hospodě...
A tak bylo vybráno i téma na již tradiční,
březovský domácí večírek – Letní + zimní olympijské hry. Poslední únorový pátek
vlála nad hasičskou zbrojnicí na Březové
olympijská vlajka. Určitě jsme se v hasičárně
nemačkali, ale ti, kteří chtějí, vždy dojdou.
Nejstarší sportovkyně Březové paní Mirka
Weiszová zažehla olympijský oheň a sportovní klání mohlo začít. A nechyběla zvučná jména českého sportu - skeletonista Petr
Urban (předvedl jízdu v ledovém korytě),
cyklistka Kateřina Nash, tenisová čtyřhra,
gymnastka, fotbalový rozhodčí (po zapískání penalty všichni museli pozvednout číši,
jinak červená karta), curlingová dvojice,

další cyklisté a běžci, lyžař... Měli
jsme také místního olympijského
maskota či sportovce, který vyjadřoval i nebezpečí tohoto odvětví, a to
svými zraněními. Originální dopingová kontrola dohlížela nad férovým
průběhem olympiády a průběžně
doladila hladinu krve sportovcům
z připravené plácačky. Celým večerem provázel sportovní komentátor
Petr Vichnar, který připravil krátkou
scénku ve vzpírání nadhozem.
Fotky stejně jako vše o dění na Březové a sboru hasičů si můžete prohlédnout
na www.brezovausteboric.cz v sekci fotky-2018. Jak jsem psal v úvodu, Březováci
se opět bavili, byli naladěni na stejnou notu.
A zase budou... na další místní akci.
Petr Wirkotsch, SDH Březová

Recyklujte s hasiči
z Březové – sběr
vysloužilých
elektrospotřebičů

S

DH Březová vyhlašuje opět bezplatný
sběr vysloužilých elektrozařízení, elektrospotřebičů.
Nabízíme všem občanům Stěbořic, Jamnice,
Nového Dvora a Březové bezplatnou likvidaci nefunkčních, vysloužilých, zastaralých
elektrospotřebičů, které vám doma překáží
nebo leží na půdě, ve stodole či ve sklepě.
Naložíme a zlikvidujeme tyto spotřebiče,
které přichystáte před vaše vrata.
Sběr zařízení proběhne v sobotu 7. dubna
od 9 – 10h
současně ve Stěbořicích, Jamnici , Novém
Dvoře, Březové.
V tuto dobu již mějte vše k odevzdání nachystáno před domem.
Více informací místním rozhlasem, na plakátech, nebo na tel. 732 231 507.
Důležité – všechny spotřebiče a zařízení
musí být kompletní, nerozebrané či jinak
poškozené, jinak nebudou odebrány!!!
Petr Wirkotsch, SDH Březová

MEMORIÁL
OTCE JOŽKY 2018

P

omalu se blíží 5. ročník memoriálu
otce Jožky. Termín závodu je již tradičně, jako každý rok, 8. května. V 10:00 hodin bude mše svatá obětována za o. Jožku.
Měření času bude zajišťovat profesionální
firma na zpracování sportovních výsledků
Championchip. Trasa závodu a kategorie
jsou identické jako v předchozích ročnících
memoriálu. Na vítěze opět čekají hodnotné
ceny. Start závodu bude v 15:00 hodin. Registrace závodníků bude od 12:00 do 14:30
hodin. Od 17:30 se rozproudí koncert, kde
se můžete těšit na Petra Bendeho s kapelou.
Vstupné na koncert je dobrovolné. Na běžecký závod se můžete přihlašovat na této
adrese: http://championchip.cz/RegSystem/
akce/MOJ2018. Registrace na závod je do
4. května za 100,- Kč pro dospělé a za 50,- Kč
pro děti. Registrace na závod od 5. května za
150,- Kč pro dospělé a za 100,- Kč pro děti.
Srdečně zveme všechny občany na závod,
kterým uctíme památku o. Jožky Motyky
a poté na následující koncert Petra Bendeho!
Martin Řehulka, Orel jednota Stěbořice
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Stěbořice a Jan Kubiš

S

těbořice byly
v 30. letech minulého století jen
6 km od státní
hranice s Německem. To se po nástupu Adolfa Hitlera k moci stalo
rostoucí hrozbou.
Vláda ČSR na
to reagovala mj.
Četař dsl. Jan Kubiš
posilováním arv r. 1938
mády i zbrojního
průmyslu a rozhodnutím o výstavbě stálého opevnění v nejvíce ohrožených místech.
V našem kraji začala už v říjnu 1935 v okolí
Bohumína. Od léta 1937 linie opevnění pokročila až na území Stěbořic, nejdříve železobetonovými pevnůstkami pro 7 mužů.
Stavbu i hotové objekty střežili čs. vojáci.
Nikdo tehdy nemohl vědět, že mezi nimi je
i poddůstojník Jan Kubiš, o pět let později
slavný československý parašutista.
Jan Kubiš se narodil 24. 6. 1913 v Dolních
VilémovicIch u Třebíče v početné rodině
obuvníka. Byl to živý, pohledný, venkovský
kluk, cvičící v Orlu. Po skončení povinné
docházky pracoval u rolníků v okolí jako
čeledín. V říjnu 1935 nastoupil základní
vojenskou službu, při níž se rozvinuly jeho
vrozené schopnosti. Úspěšně ukončil poddůstojnickou školu a zůstal v armádě jako
délesloužící. Převeleli ho k 34. pěšímu pluku Střelce Jana Čapka do Hranic na Moravě,
který na podzim 1937 postavil nový XIII.
strážní prapor v Jakartovicích. Jeho vojáci byli ubytováni i v Hlavnici, Svobodných
Heřmanicích a v Litultovicích. V Litulto-

vicích byl Jan Kubiš ubytován v hostinci 7 čs. parašutistů v pražském kostele sv. Cyriu Štýbarů (naproti č. 35), dnes již zbořeném. la a Metoděje. Statečně bojovali až do konce
Odtud chodil s podřízenými vojáky na hlíd- vlastní zbraní, jedem nebo následky těžkého
ky k opevnění u Sádku. Na jaře 1938 se pak zranění jako Jan Kubiš 16. 6. 1942. Následos nimi přestěhoval do tamní hasičské zbroj- vala krutá pomsta nacistů nejen na rodinách
nice. Nedaleko odtud koncem dubna 1938 parašutistů, ale vyhlazení Lidic, Ležáků aj.
začala výstavba Tvrze Šibenice - soustavy Jan Kubiš byl posmrtně povýšen na plukovpevností spojených šachtami s podzemím. níka a vyznamenán nejvyššími řády. Poblíž
Měla být druhá největší v ČSR. Nebyla to místa atentátu na Praze 8 hrdiny připomíná
klidná mírová služba, kromě nepřízně poča- velký památník, pietně byla upravena i míssí museli naši vojáci čelit útokům nacistic- ta jejich posledního boje. V rodné obci byl
kých bojůvek, které také poškozovaly stave- v roce 2013 krásně opraven rodný dům Jana
niště a trávily studny. Proto se cvičili v ostré Kubiše s malým muzeem. V Českém Slezstřelbě a použiti granátů v Opavě a Bruntále. sku Jana Kubiše připomínají pamětní desky
Když čs. vláda přijala 30. 9. 1938 Mnichov- v Sádku, Opavě, Bruntále a Litultovicích.
skou dohodu po zradě tehdejších spojenců, O atentátu na Heydricha vznikla od r. 1947
museli naši vojáci ustoupit za nové hranice řada knih i filmů. Za nejzdařilejší z nich pookleštěné republiky. V listopadu 1938 se Jan kládám film Atentát režiséra J. Sequense z r.
Kubiš po propuštění vrátil do rodné obce 1964. Roli Jana Kubiše v něm skvěle vytvořil
k manuální práci. V létě 1939 pak odešel do Rudolf Jelínek, Jozefa Gabčíka pak Ladislav
Polska a následně se dostal do Francie. Po Mrkvička. V prosinci 2017 vyšla krásná knijejím přepadení Německem v květnu 1940 ha Jan Kubiš od Eduarda Stehlíka.
bojoval ve zdejších čs. jednotkách a s nimi
Ing. Jaromír Breuer,
ustoupil do Velké Británie. Byl vyznamenán
Matice slezská a ČSBS Opava
a povýšen na rotmistra. Prošel
speciálním výcvikem a v noci na
29. 12. 1941 byl s Jozefem Gabčíkem vysazen do okupované
vlasti u Nehvizd při operaci Anthropoid. S podporou domácího
odboje pak 27. 5. 1942 provedli
atentát na Reinharda Heydricha,
zastupujícího říšského protektora a Obergruppenfűhrera SS.
Ten po několika dnech podlehl
zranění Kubišovou bombou. Po
zradě jednoho parašutisty obklíčila stonásobná přesila nacistů Rodný dům Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích v r. 2013

Proč se část
Stěbořic jmenuje
BARRANDOV???

Joachim BARRANDE
(11. srpna 1799 - 5. října 1883)

... vzniklo to asi takto. Můj kamarád Ivo
Šimkovský si s manželkou stavěli dům v novém stavebním katastru Stěbořic. Několikrát jsem jim byl pomoci vozit cihly, míchat
maltu... Jednou o svačině jsme se bavili, jak
bychom tuto novou část obce pojmenovali. Padl návrh „Barrandov“. Podobně jako
v Praze, kde je Barrandov známou vilovou
čtvrtí. A UŽ TO BYLO!!! Ústním podáním
se tento název rozšířil a mezi spoluobčany se
rychle ujal. Dnes všichni ví, kde Barrandov
ve Stěbořicích je.
6
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B

yl francouzský
inženýr a paleontolog,
který
se stal celosvětově
známým
vědcem
svým průzkumem
geologických útvarů a zkamenělin ve
středních Čechách.
Měl posoudit stavbu
koněspřežní železniční trati údolím
Berounky. Při průzkumu terénu odhalil bohatá naleziště zkamenělin, především trilo-

bitů. V Čechách prožil mnoho let, dokonce
se naučil česky. Znal se dobře s Františkem
Palackým. Hospodyní se mu stala matka Jana
Nerudy. Zemřel na zápal plic. Národnímu
muzeu v Praze odkázal svoji sbírku zkamenělin a svoji knihovnu včetně rukopisů. Necelý
rok po jeho smrti byly po něm pojmenovány
Barrandovské skály. Od roku 1928 nese jméno Barrandov celá jedna čtvrť v Praze.
Úplně náhodou jsme ve Stěbořicích přesně
100 let od jeho smrti začali používat název
BARRANDOV. To jsem si uvědomil až při
psaní tohoto článku.
Drahomír Graca, kronikář obce
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBCE
Nebezpečný odpad

P

okud máte doma na vyhození zbytky barev,
postřiků, ředidel, různých chemikálií apod.,
můžete je toto jaro opět odevzdat k likvidaci Technickým službám Opava v pondělí 10.
května od 15.00 do 17.00 hod. na parkovišti
před obecním úřadem. Tento sběr je bezplatný,
veškeré náklady spojené s likvidací platí obec.
Pokud byste v daný termín nemohli, můžete
váš nebezpečný odpad přivézt na obecní dvůr
(č.p. 31) a předat je některému z obecních pracovníků. Odpad musí být v uzavřené nádobě
s popisem, o co se vlastně jedná.
Nebezpečný odpad jsou: znečištěné obaly
(od barev, olejů apod.), absorpční činidla,
čistící tkaniny (znečištěné olejem apod.),
olověné akumulátory, rozpouštědla (ředidla,
odmašťovací prostředky), kyseliny, zásady,
pesticidy (postřiky), olej, barvy, léčiva, baterie (monočlánky).

Velkokapacitní kontejnery

P

ro ty z vás, kteří máte doma starý nábytek, koberce, trochu suti (max. autovozík
běžné velikosti) apod. nechá obec opět přistavit velké kontejnery na tento odpad.
Do kontejnerů nesbíráme eternit, pneumatiky, nebezpečný odpad.
Pneumatiky můžete zdarma odevzdat na
určených místech, jejichž seznam najdete na
adrese www.eltma.cz
Velkokapacitní kontejnery budou opět
přistaveny na obvyklých místech (Stěbořice

– obecní dvůr, Jamnice, Nový Dvůr, Březová – u hasičáren) ve stanovený pátek odpoledne a sobotu dopoledne. Na místě budou
obecní pracovníci, kteří vám poradí, případně pomohou.
Termín bude teprve stanoven, pravděpodobně se bude jednat o druhou polovinu
dubna až první polovinu května.

Hledáme pracovníka

K

oncem dubna se v pracovní četě rozloučíme s Petrem Sabem, který se stěhuje
mimo okres. Chtěl bych mu poděkovat za
jeho přínos obci, ať už se to týkalo jeho pracovního nasazení, odbornosti v problematice výsadby a údržby veřejné zeleně nebo
starosti o přehradu v Novém Dvoře. Jeho
odchodem se uvolnilo jedno pracovní místo, které chci co nejdříve obsadit.
Hledáme muže či ženu, kteří se nebojí fyzické práce, nevadí jim práce venku, ideálně
s řidičským průkazem na auto a traktor. Zájemci nechť se hlásí u starosty obce. Nabízíme zaměstnání bez stresu, ohodnocení dle
státních tabulek + něco navíc, stálou pracovní dobu na jednu směnu (7-15.30) bez víkendů. Případné zdravotní omezení nemusí
být překážkou. Dobrý kolektiv a rozmanitá
pracovní náplň.

Podomní prodej

P

řed rokem jsme psali o rizicích tzv.
podomního prodeje. Přestože se u nás

nejedná o tak rozšířený fenomén jako kdysi, občas se takovíto „obchodníci“ v našich
vesnicích objeví. Jelikož je těžké rozlišovat
mezi poctivými prodejci a tzv. „šmejdy“,
rozhodlo se zastupitelstvo obce před časem veškerý podomní nebo pochůzkový
prodej u nás omezit pouze na jediné místo
v obcích – Stěbořice u kostela, Nový Dvůr
u restaurace, Jamnice i Březová u hasičáren. Pouze na těchto místech mohou
prodejci nabízet své zboží. Již brzy budou
vjezdy do obcí osazeny informačními tabulkami o zákazu podomního prodeje.
Pokud se Vám snad stane, že Vám někdo
zazvoní doma a bude chtít něco nabízet,
můžete na něj zavolat Policii ČR. Telefonní spojení na služebnu do Velkých Heraltic je: 974 737 751.

SMS info

J

elikož si nemálo občanů stěžovalo, že
hlášení obecního rozhlasu neslyší (kvůli okolnímu hluku, protože nejsou doma
apod.), rozhodla se rada obce zavést službu
SMS info. Pro občany je to bezplatné a díky
ní si přečtete aktuální hlášení přímo na svém
mobilu nebo emailu. Výhodou je i to, že si už
nemusíte pamatovat všechny časy a data jednotlivých akcí, protože je máte v sms. Pokud
jste si službu SMS info ještě nepořídili, můžete tak učinit skrze obecní stránky. Služba
funguje pro všechny typy mobilních telefonů, nejen pro ty „chytré“.

Vítání občánků

V

sobotu 3. března jsme přivítali do
svého společenství nově narozené občánky v roce 2017. Celkem bylo pozváno
12 dětí se svými rodiči a samotného Vítání
se v obřadní síni v kulturním domě zúčastnilo 10 nových občánků. Některé doprovázeli rodiče, prarodiče a jiní příbuzní nebo
známí. Za obec všechny přivítal starosta
Roman Falhar a radní Jana Weiszová, kulturní vložky obstaraly děti z naší mateřské
školy pod vedením paní ředitelky Stonišové
a paní zástupkyně Paletové. Všichni přítomní noví občánci obdrželi od obce několik drobností, finanční dar a CD s fotografiemi. Přítomný fotograf pan Martin Frýdl
opět udělal každému rodinnou fotku.
Pro Vás, kterých se bude Vítání týkat v budoucnosti, máme několik informací. Jelikož

se stále více zpřísňuje nakládání s osobními
údaji, je nutné, abyste Vy kontaktovali obec,
že máte zájem o tuto akci. Obec Vás nesmí sama oslovit. A pokud chcete, vezměte
s sebou své příbuzné nebo známé. Někteří

z rodičů prý nevěděli, že Vítání není omezeno pouze na dítě a rodiče, ale zúčastnit se
mohou i babička s dědečkem, strýčci, tetičky
apod. Obřadní síň sice není obrovská, ale
cca 60 lidí se tam vejde.

Roman Falhar, Obec Stěbořice
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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CO NÁS ČEKÁ
Aktuálně k ČOV

U

místění jednotlivých čističek jsme už
vyřešili a projektanti už nám dodali
první výkresy pro administrativní řízení na
úřadech. Nyní musíme počkat na zapracování změn územního plánu a pokud vše půjde dobře, mohli bychom požádat již v roce
2019 o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV.
Na zastupitelstvu jsme se shodli (stejně jako
v jiných obcích), že obec hromadně zadá
vyprojektování všech přípojek, které budou
zahrnuty do celkového projektu. Jedná se
sice o přípojky k soukromým nemovitostem
(k vašim domům), ale takto to vyjde levněji
a Vy budete mít mnohem méně starostí. Při
připojení na budoucí odpadní kanalizaci je
totiž vyžadováno, aby každá přípojka byla
vyprojektována a měla úřední povolení.
Nelze ji jen tak vykopat a nějak napojit. Pro

odpadní kanalizaci platí dosti přísná pravidla. V nejbližších měsících Vás navštíví pracovníci firmy AGPOL, která bude přípojky
projektovat, a budou s Vámi přímo u Vaší
nemovitosti řešit umístění kanalizační přípojky. Prosím všechny o spolupráci. Zda se
pak budete chtít připojit nebo budete likvidaci svých odpadních vod řešit např. vývozem, je už na Vás. Ovšem pokud byste se
nyní odmítli zapojit do projektové přípravy,
zaplatíte si ji v budoucnu sami. Pro představu: nyní vyjde zkreslení jedné přípojky při
hromadném zadání na cca 4 tis. Kč, individuálně kolem 10 tis. Kč. A nikdo neví, jaké
budou podmínky schvalování za pár let. Někteří z Vás to poznali na vlastní kůži, když
si před léty nenechali udělat přípojku obecní vody a dnes je to stojí mnohem více a je

s tím spousta papírování, což dříve nebylo.
A lepší to nebude.
V nejbližší době také někteří obdržíte výzvu k podepsání souhlasu s umístěním části
obecní kanalizace na vašem pozemku. V drtivé části se jedná o umístění šachty pro Vaši
přípojku. Správně by tato šachta měla být na
hranici Vašeho a obecního pozemku, ale jelikož to vychází na chodníky, ve kterých je
již umístěno plno sítí (plyn, telefon, voda),
je výhodnější šachtu umístit někam za vrata
nebo plot. Mohli bychom ji sice dát do cesty,
ovšem pak by pro Vás bylo dražší a složitější se na tuto šachtu napojit a podcházet tyto
sítě.
Pevně věřím, že všichni majitelé domů chápou důležitost celé akce a společně se nám
podaří naše obce vyřešit.

i osobnost Jana Kubiše, o čemž píše pan
Breuer na jiném místě Zpravodaje. Stále
více se ukazuje, že rozhodnutí pro výstav-

bu takovéto rozhledny bylo dobrým počinem a že bude významnou turistickou
atraktivitou pro široké okolí.

Rozhledna – aktuální stav

D

otaci na rozhlednu jsme dostali
a nyní se pracuje na výběru stavební
firmy. Plánem je spojit slavnostní otevření
nové rozhledny s oslavou 100 let naší republiky, která bude 28. října 2018. V okolí
rozhledny se již čistí prostor od náletových
dřevin, je vytýčena příjezdová cesta a připravují se i doprovodné materiály. O naši
ještě nepostavenou rozhlednu se začala již
zajímat i média. Reportáže se objevily jak
na České televizi, tak i na Českém rozhlase, články vyšly v Deníku, Mladé frontě,
Právu, v Novinkách na Seznamu.cz a na
iDNES.cz. Všechny novináře zaujal tvar
rozhledny a její propojení s plánovanou
pevností Šibenice. Znovu se připomněla
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pět se nám povedlo získat krajskou dotaci, tentokrát na „zkulturnění“ zeleného plácku u školy, kde v období sucha parkují
učitelé, návštěvníci ZŠ a sokolských sportovišť a zde bydlící občané. Oproti předešlým
letům navýšil kraj dotaci na 400 tis. Kč, což
by mělo pokrýt menší polovinu celkových
nákladů. Parkoviště bude mít jednosměrný
provoz, bude na něm cca 22 parkovacích
míst, bude mít zpevněnou plochu a samozřejmě bude zdarma :-) V nejbližší době vybereme stavební firmu a hotovo musí být na
podzim.

4,70

O

653

Parkoviště u školy – dotace
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Tělocvična

J

iž pár měsíců máme veškeré podklady pro
stavbu nové tělocvičny, včetně stavebního povolení. Celkové vypočtené náklady
(včetně demolice staré tělocvičny a úpravy
zázemí) se vyšplhaly na 21 mil. Kč. Bohužel

v tuto chvíli nejsou k dispozici dotační tituly, ze kterých bychom mohli čerpat. Dříve
byly (do roku 2014), ale ty časy jsou již pryč.
Nyní se snažíme získat alespoň nějakou
podporu z jiných zdrojů. Zastupitelstvo se

po důkladném zvážení situace rozhodlo, že
na červnovém zasedání projedná, zda začít
stavbu z vlastních zdrojů. Není to málo peněz, čekají nás velké investice, ale tělocvična
je ve špatném stavu.

Na kapli bude opravena střecha a dle potřeby krov, který je již v některých místech úplně zničený od brouků. Dále se opraví fasáda
a kaple dostane nový nátěr. V neposlední

řadě bude v obou přístavcích kaple proraženy otvory, které budou v budoucnu sloužit
jako vstupy na novou část hřbitova. Projekt
připravil ing. Tomáš Ryž z Jezdkovic.

na JZD, kousky pozemků v parčíku osvobození apod. Stále nás trápí dalších cca 80 pozemků, které stát drží a velmi těžko je získáváme. Bohužel na obou úřadech jsou svázáni
zákony a většina úředníků je raději vyloží ve
prospěch státu, aby byli kryti před případným
postihem způsobeným rozdílným výkladem.
Ovšem bez těchto pozemků mají především

Stěbořice problém se svým rozvojem, neboť
by to zkomplikovalo výstavbu kanalizace,
nových chodníků apod. Nevím, zda se někdy
dočkáme toho, že stát bude přistupovat k obcím jako k partnerům a ne jako ke kořisti.
Bohužel nástup nové vládní garnitury situaci
zatím nijak nelepší, spíše naopak. Heslem státu je: Prodat co nejdráž!

Hřbitovní kaple

N

a jaře začnou práce na údržbě kaple na
hřbitově. Prosím o trpělivost při těchto
pracích a dodržování bezpečnosti při pohybu v okolí stavby.

Státní pozemky

J

ednání se státem (ať už se jedná o ÚZSVM
nebo o SPÚ) jdou pomalu a zdržuje je
spousta drobností. Ovšem již se začínají objevovat výsledky. V poslední době jsme získali
např. chodník od hřbitova až k odbočce k ZŠ,
chodník od Jednoty až k Baranům, chodník
od západního napojení Malé strany na krajskou silnici až po odbočku ke starému vjezdu
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M

alou stranu ve Stěbořicích můžeme
právem vnímat jako centrum obce,
neboť se zde nachází obecní úřad a ordinace lékařů, kostel, kulturní dům s přilehlou
restaurací a zámek s parkem. Ovšem část
zdejších chodníků je v katastrofálním stavu a jsou zde problémy s parkováním. Již
před časem jsme se na radě domluvili, že
musíme tuto část obce opravit. A jelikož už
jsme i vlastníky veškerých silničních parcel
od kostela západně, nechali jsme zpracovat
projekt, do kterého jsme zakomponovali

i výsledky dopravní studie. Při nájezdu na
Malou stranu ze západní strany bude cesta
zúžena a shora bude prodloužen chodník.
Po celé délce až k obecnímu úřadu se vymění chodníková dlažba na straně od domů.
Chodník na straně od parku zůstane zachován pouze kolem schodiště ke KD a naproti
OÚ až po nový vchod do parku. Opraven
bude rovněž chodník kolem dětského hřiště až k zámku. Část mezi OÚ a schodištěm
ke KD bude nahrazena parkovacími místy. Původně se počítalo s ubráním svahu

a s kolmým parkováním, ale zastupitelstvo
se shodlo, že náklady na toto by byly příliš
vysoké. Parkovat se bude podélně s cestou.
Zároveň se uzavře ulička u OÚ, která se
bude zprůjezdňovat pro pohřební průvody.
Vjezd zůstane zachován pouze ze strany od
Jednoty. Práce bude hradit obec, protože na
tyto akce není dotační titul. Má to své výhody, máme větší prostor v rámci státních
norem pro řešení nenadálých situací během
realizace.
Roman Falhar, Obec Stěbořice
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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VÝBĚR Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
6. února 2018

16. ledna 2018

Zastupitelstvo obce schválilo:

Rada obce schválila:

1) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci - pozemku parc. č. 427/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 885 m2 v k. ú. Stěbořice z ÚZSVM na obec Stěbořice

1) Žádost Pěveckého sboru Stěbořice o úhradu faktury za dopravu
na koncert v katedrále v Katowicích

2) Zprávu o uplatňování územního plánu obce Stěbořice

2) Smlouvu s fa JK Grant s.r.o. na činnost v rámci projektu „Parkoviště u základní školy“ za cenu 27.000,- Kč bez DPH

3) Zpracovatelem změny č. 1 ÚP obce Stěbořice paní Ing. Helgu Kozelskou Bencúrovou

3) Vícenáklady na připojení nového vrtu v Mladecku na vodovodní
řád ve výši 191.606,-Kč s DPH

4) Zadání zpracování projektu pro kanalizační přípojky všech nemovitostí zahrnutých do odkanalizování obcí

4) Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 102/1a
838/6 v k. ú. Stěbořice za účelem umístění podzemního vedení
nízkého napětí a jednorázovou náhradu za zřízení VB ve výši
6.050,- Kč s DPH

5) Úplatný převod pozemků z majetku státu (ÚZSVM) do majetku
obce Stěbořice za orientační cenu 120,- Kč až 160,- Kč/m2 zatravněné plochy - pozemková parc. č. 428/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 292 m2 a pozemková parcela 428/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. Stěbořice
6) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Stěbořice z majetku SPÚ ČR
na obec Stěbořice: parcela 322/4 zeleň, ostatní plocha o výměře
65 m2 a parcela 836/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1050 m2

Rada obce uložila:
1) Doložit ÚZSVM doklad o tom, že požární nádrž na Březové patří
obci
O: starosta
20. února 2018

Rada obce schválila:

7) Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 33/2009 o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti
mezi obcí Stěbořice a TQM Holding s.r.o.

1) Finanční příspěvek žákům 7. třídy ZŠ Stěbořice na lyžařský kurz
ve výši 2000,- Kč/žáka

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

3) Finanční příspěvek na rok 2018 Klubu důchodců ve Stěbořicích
ve výši 10.000,- Kč

1) Připomínku k návrhu parkoviště u ZŠ – otočit směr navrženého
jednosměrného provozu

4) Finanční příspěvek na rok 2018 Klubu důchodců v Novém
Dvoře ve výši 3.000,- Kč

2) Žádost ředitelky ZŠ Stěbořice o poskytnutí příspěvku obce na lyžařský kurs žáků 7. třídy

5) Vyvěšení Tibetské vlajky v sobotu 10. 3. 2018 v rámci kampaně
Vlajka pro Tibet

3) Dotaz na rekonstrukci tělocvičny - o záměru stavby se rozhodne
na červnovém zasedání zastupitelstva

6) Finanční příspěvek na rok 2018 pro MS Soseň Stěbořice ve výši
20.000 Kč

Zastupitelstvo obce neschválilo:

7) Zrušení věcného břemene na pozemku parc. č. 282/5 a 282/3
v k. ú. Nový Dvůr z důvodu, že zde nejsou uloženy žádné sítě
v majetku obce

1) Úplatný převod pozemkové parcely 215 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 624 m2 v k. ú. Stěbořice z majetku státu
(ÚZSVM) do majetku obce Stěbořice

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY OBCE STĚBOŘICE
28. prosince 2017

Rada obce schválila
1) Rozpočtovou úpravu č. 6
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2) Finanční příspěvek na rok 2018 Klubu důchodců v Jamnici ve
výši 4.000,- Kč

8) Navýšení půjčovného za ubrusy v KD Stěbořice z 15,- Kč/ks na
25,- Kč/ks bez rozdílu velikosti ubrusu
9) Nákup nové kopírky pro potřebu obecního úřadu v ceně do
40.000,- Kč
10) Rozpočet MŠ Stěbořice na rok 2018 ve výši 1.098.000,- Kč
11) Rozpočet ZŠ Stěbořice na rok 2018 ve výši 1.577.000,- Kč
12) Výrobu laviček do kaple sv. Anny v Jamnici ve výši max. do
50.000,- Kč
13) Nákup el. trouby do hasičské zbrojnice na Březové v ceně do
20.000,- Kč

Jaro / 2018

Z OBECNÍHO DIÁŘE
Duben:
8. 4. 2018

Odpoledne s harmonikami, od 14:00 hod. v KD Stěbořice

10. 4. 2018

Zápis dětí do 1. třídy, ZŠ Stěbořice

21.-22 . 4. 2018

Jaro v Arboretu, Arboretum Nový Dvůr

21. 4. 2018

Stěbořická 8ička – II. ročník Caniscrossového závodu, Stěbořický háj, Hana Suchánková

Duben-červen 2018 Školička pro maláčky – adaptační program v MŠ Stěbořice
Konec dubna

Pálení čarodějnic, SDH Březová

Konec dubna

Pálení čarodějnic, SDH Nový Dvůr

30. 4. 2018

Pálení čarodějnic, od 18:00 hod na hřišti hasičů v Jamnici, SDH Jamnice

Květen:
Květen 2018

Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2018/2019, MŠ Stěbořice

4. 5. 2018

Táborový oheň s lampionovým průvodem, SDH Březová

8. 5. 2018

Memoriál otce Jožky – běh okolím Stěbořic, Orel jednota Stěbořice a Farnost Stěbořice

13. 5. 2018

Den matek, KD Stěbořice, MO KDU-ČSL, MŠ Stěbořice, Orel jednota Stěbořice

Květen 2018

Den matek, hasičská zbrojnice v Novém Dvoře, SDH Nový Dvůr

17. 5. 2018

Maminkám a tatínkům, jarní vystoupení ZŠ Stěbořice

20. 5. 2018

První svaté přijímání, Kostel Narození Panny Marie, Farnost Stěbořice

Květen 2018

Kvetoucí Rhododendrony, Arboretum Nový Dvůr

27. 5. 2018

Dětský den, Obec Stěbořice a Farnost Stěbořice

Červen:
Červen 2018

Kouzlo tropických motýlů, Arboretum Nový Dvůr

3. 6. 2018

Slavnost Božího těla, Kostel Narození Panny Marie, Farnost Stěbořice

Červen 2018

Dětský den, SDH Březová

Červen 2018

Dětský den, SDH Nový Dvůr

Pátek červen 2018

Slezská muzejní noc

18. 6.-31. 8. 2018

Balkónové rostliny, Arboretum Nový Dvůr

23. 6. 2018

Orel Cup (10. ročník volejbalového turnaje), Orelské hřiště Stěbořice, Orel jednota Stěbořice

24. 6. 2018

Orelská zahradní slavnost, Orelský areál Stěbořice, Orel jednota Stěbořice, v 18:00 hod. v KD Stěbořice, ZŠ Stěbořice

27. 6. 2018

Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy

Červen 2018

Ukončení fotbalových soutěží, hřiště TJ Sokol Stěbořice, TJ Sokol Stěbořice

Červen 2018

Přebory čtyřher mužů v tenise, tenisové kurty TJ Sokol Stěbořice, TJ Sokol Stěbořice

Poplatky za psa
Vážení občané, blíží se splatnost poplatku za psa na rok 2018, což je 30. 6. 2018. Poplatek
za prvního psa činí 120,- Kč a 180,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele. Důchodci
platí stejnou částku.
Poplatek můžete uhradit buď v pokladně OÚ nebo převodem na účet obce u KB Opava,
č. ú.: 3820-821/0100, jako variabilní symbol použijte Vaše číslo popisné domu, případně do
poznámky jméno majitele. Prosíme také o nahlášení aktuálního počtu psů v domácnostech,
aby v případě jejich úmrtí / utracení nebyla vymáhána pohledávka za dlužný poplatek.
Marie Solnická, Obec Stěbořice
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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