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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Pozvánka na
Obecní slavnost

ÚVODNÍ SLOVO
Naše budoucnost

M

obil, děti, rodina, škola, komunikace – slova skloňovaná ve všech
tvarech. A rychlý závěr nás dospělých –
děti se neumí bavit, hledí jen do mobilů,
tabletů, počítačů, nic je nezajímá. Vrhli
jsme naše děti do světa plného vymožeností, dostatku a techniky. A ony se s tím
vypořádávají. Po svém a v rámci svých
možností. Využívají techniku odvážněji a sebevědoměji než my. Daní je však
skutečnost, že se je tato technika snaží
pohltit, okrást o čas, přátelství, dobrodružství. Nyní vstupuje do hry jeden důležitý faktor – to, co do dětí vkládáme.
Rodiče, prarodiče, učitelé, společnost.
Tím faktorem je láska, zážitky, vnímání
krásy a světa, rozvíjení duchovního života, sport, četba, hudba, umění. Investujme čas a sílu a místo podání tabletu

dítěti se slovy hraj si a nezlob, jim nabídněme sebe a naši pozornost, náš zájem,
naše pochopení.
Nemůžeme změnit svět a vymazat
z něj pokrok, ale můžeme děti naučit, jak
si z pokroku udělat dobrého sluhu, a ne
zlého pána.
Při diskuzích s dětmi jsme ve škole dospěli ke zjištění, že nechtějí být oloupeny
o plnost života, nechtějí být závislé na
technice. Nebezpečí hrozící sobě i vrstevníkům si uvědomují, umí tyto obavy
vyjádřit. A je jen na nás, jaké zajímavé
alternativy jim pro volný čas nabídneme
a jak silným vzorem pro ně budeme. Budoucí generace se tvoří nyní z našich dětí.
A jejich potenciál je obrovský.
Mgr. Iveta Glacová,
ředitelka ZŠ Stěbořice

J

ak již bylo několik let nepsaným pravidlem, střídala se Obecní slavnost s Novodvorským vodníkem. Letos měl tedy být
na řadě Vodník, ale vzhledem k tomu, že si
připomínáme také výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu,
rozhodli jsme se Vodníka vypustit a udělat
opět Obecní slavnost a u toho oslavit výročí
republiky.
Letošní slavnost proběhne netradičně, na
jiném místě, než jste byli doposud zvyklí,
a to ve venkovním areálu Základní školy ve
Stěbořicích, 4. 8. 2018 od 14:30 hod.
Těšit se můžete nejen na odpolední program, kde budou pro děti připraveny tematické soutěže, zahraje nám Cimbálová muzika Grunt a také mladí muzikanti Polák &
Cibulka, ale i na večerní zábavu, kde zahraje
slovenská kapela Team revival.
Věřím, že si to všichni opět užijeme tak
jako v loňském roce.
Těším se na Vás.
Jana Weiszová, radní obce Stěbořice

Školní galerie umění - nenechte si ujít plátna světových mistrů

T

ak máme malou galerii
světových děl malířství
u nás ve škole. Která škola se může pochlubit, že
její schodiště zdobí obrazy
Picassa, Leonarda da Vinciho, Vincenta van Gogha
a dalších světových malířů!
Je pravda, že to jsou pouze
reprodukce, ale reprodukce naše. Více než patnáct
hodin jsme spolu s panem
učitelem Halátkem malovali, vyráběli rámy, zhotovovali informační tabulky.
Zda se nám to povedlo, se
přijďte přesvědčit do školy.
Žáci 7. třídy
a Mgr. Tomáš Halátek,
ZŠ Stěbořice
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Žáci 8. třídy
postoupili v branné
soutěži Wolfram
do krajského ﬁnále

V

úterý 29. 5. se čtveřice žáků 8. třídy
Základní školy Stěbořice vydala do
bývalých Dukelských kasáren v Opavě na
brannou soutěž s názvem Wolfram. Soutěž
je orientovaná zejména na vojenské disciplíny a znalost historie výsadku Wolfram.
Soutěže se zúčastnilo celkem 17 družstev
a naši školu jela reprezentovat sestava ve
složení: Matouš Šimon, Jonáš Pavlíček,
Viktorie Petlachová a Veronika Štenclová.
Na soutěžící čekalo celkem 9 stanovišť jako
například: střelba ze vzduchovky, hod granátem, silový trojboj, běh na 600 m, hledání min a další. Družstva také soutěžila ve
znalosti zdravovědy a první pomoci. Žáci
měli vyřešit dvě situace - zástavu srdeční činnosti a zlomeninu. Naši žáci si vedli
výborně, přičemž je pochválil i přihlížející
a hodnoticí záchranářský tým.

Umístění žáků ZŠ
na střední školy

V

e školním roce 2017/2018 ukončí devátý ročník ZŠ Stěbořice 22 žáků. Na
základě přijímacího řízení byli 4 žáci přijati
na gymnázium, na maturitní obory středních škol 14 žáků, na učební obory 4 žáci.
Přehled umístění žáků 9. třídy na střední
školy:
 Gymnázia – 4 žáci
 Obchodní akademie a SOŠ logistická,
Opava – 5 žáků
 Střední škola průmyslová a umělecká,
Opava – 4 žáci
 Masarykova SŠ zemědělská, Opava
– 3 žáci
 Střední průmyslová škola stavební,
Opava – 1 žák
 SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov – 1 žák
 SOU stavební, Opava – 1 žák
 SŠ technická, Opava – 3 žáci
Mgr. Ivana Tomášková,
ZŠ Stěbořice
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Našim žákům se dařilo nejen v první pomoci, na kterou se patřičně připravovali, ale
dominovali takřka ve všech disciplínách.
Nevyšla jim jen poslední disciplína – bojová dráha s plynovou maskou. Tento nezdar
je odsunul na celkové druhé místo, které je

však skvělým úspěchem a zaručilo jim postup do krajského finále, které se bude konat
v září ve vojenském prostoru Libavá.
Všem žákům gratulujeme a budeme jim
držet palce v krajském finále!
Mgr. Michal Zajíček, ZŠ Stěbořice

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
„Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny,
v létě pro nás dozrávají jahody a maliny,
těšíme se na sluníčko, na čvachtání u vody,
s mámou, s tátou, taky s pejskem, užijem si pohody.
Milé léto, milé léto, vítaný jsi u nás host,
na školku teď zapomenem, chcem tě užít pro radost…“

Š

kolní rok končí a léto pomalu začíná. Je
čas poohlédnout se zpět a připomenout
si, co všechno se v naší mateřské škole událo.
Aktivit, společných setkání a tvoření s rodiči
bylo hned několik.
Nový rok jsme přivítali slavnostně i zvesela. Slavnostní byla pro nás návštěva místního kostela na Tři krále. A jak to bylo zvesela? V období Masopustu se celá školka, jako
mávnutím kouzelného proutku, proměnila
v pohádku. Všude byly pohádkové bytosti
s nápaditými klobouky, které užívaly karnevalové veselí. Když koncem února konečně
napadl sníh, všechny děti vyrazily na kopec,
kde vyzkoušely nejen boby, ale i lopaty a talíře. V období před Velikonocemi navštívili
mateřskou školu rodiče a společně se svými
dětmi si vyrobili pěknou dekoraci na sváteční
stůl. Stejně jako každý rok jsme nezapomněli
ani na své maminky. Připravili jsme jim v kulturním domě dojemné vystoupení plné písní,

básní a tanečků.
V dubnu – měsíci bezpečnosti, zavítaly naše starší
děti na dopravní hřiště,
kde procvičily orientaci
v dopravním provozu. Stihly
také navštívit místní knihovnu a základní
školu ve Stěbořicích. Všichni společně jsme
pak oslavili svátek dětí a prožili dobrodružství s pohádkou na školním výletě…
A co máme do konce školního roku ještě
v plánu a co naše děti ještě čeká? Zanedlouho
společně a netradičně oslavíme „Den otců“
a vyvrcholením a konečnou tečkou za školním rokem bude rozloučení s předškoláky.
Tak, školní rok pomalu končí a před námi
jsou prázdniny. A co na závěr?
Zbývá nám popřát si pěknou dovolenou,
hodně sluníčka, odpočinku a spoustu krásných prázdninových zážitků.
Kolektiv Mateřské školy Stěbořice
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Střípky ze života
farnosti

N

a farní zahradě se objevily malinkaté ovečky. Černé jehňátko se narodilo přímo
v poledne dětského dne, den poté
druhá ovce přivedla na svět bílého
beránka. Zájemci je uvidí po vstupu na zahradu brankou u sochy
Panny Marie.
K prvnímu svatému přijímání se letos na faře
připravovalo sedmnáct dětí, devět z nich přistoupilo poprvé ke stolu Páně v našem farním
kostele 20. května, dalších osm dětí pak za týden
v Litultovicích a Hlavnici. Kdo by čekal fotku plnou bílých šatiček, bude překvapen. Téměř samí
kluci.
Na slavnost Těla a Krve Páně – lidově Boží Tělo
– se do kostela přinesou zvenčí břízky a z kostela
se „vynesou ven“ oltáře, vybudují se na vesnici,
kde pulzuje běžný život. Vnímáme živé propojení tajemství slaveného v kostele s běžným občanským a rodinným životem.

Procesí centrem vesnice se letos moc povedlo. Kromě výborného počasí ve stínu
mraků a skvělé dechovky z Budišovic dodalo

na slavnostnosti zapojení velkého množství
lidí, družičky pilně zdobily cestu Ježíši nesenému ve zlaté monstranci.

P. Klement Rečlo,
Římskokatolická farnost Stěbořice
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Stavění máje

P

omalu ale jistě jsme si založili další hezkou obecní tradici, a to stavění májky na
dětském hřišti ve Stěbořicích. V loňském
roce jsme se dlouho z májky neradovali,
odpoledne jsme jí postavili a už v noci byla
fuč. Asi jsme mírně podcenili přípravy na
zabezpečení. Proto jsme letosne nechali nic
náhodě a vrhli se do toho s pořádnou vervou. Naše obecní májka stála pyšně na hřišti

celý měsíc! Možná to bylo tím, že to pánové v čele s Martinem Králem hezky svařili,
možná tím, že měla nejhezčí stuhy, na které děti nakreslily obrázky a napsaly vzkazy
a nebo tím, že ji otec Klement hlídal z okna
fary…. Každopádně jsme u toho strávili
hezké odpoledne, které jsme završili opečením párků a špekáčků s čepovaným pivem
v ruce.

Za pomoc s přípravami, bych chtěla poděkovat Martinovi Komárkovi, Pavlovi Šimkovskému a Patrikovi Poledníkovi, kteří zajeli do lesa pro strom a očistilo ho a taky za
to, že májku nakonec pokáceli.
Těším se opět na setkání příští rok,
30. dubna na dětském hřišti.
Jana Weiszová,
radní obce Stěbořice

Dožínkové slavnosti již popáté!

Ú

rodu z našich polí a zahrádek oslavíme v naší obci již popáté a to v neděli
2. 9. 2018. Srdečně vás zveme na slavnostní
průvod obcí, poděkování za úrodu mší svatou v místním kostele a následně na zahrad-

ní slavnost. Nebude chybět soutěž o dožínkového jedlíka a soutěž o nejlepší dožínkový
koláč. Věřím a doufám, že se opět po roce
zapojí ještě více občanů a hospodářů a prožijeme tyto dožínky ještě více slavnostněji

a snad i letos s přívětivějším lepším počasím,
než tomu bylo minulý rok. Za každou pomoc, nové nápady a spolupráci budeme jen
rádi. Těšíme se na Vás.
Václav Štukavec, organizátor akce

Dětský den

N

a konci května se opět uskutečnil
Dětský den, který se jako v minulosti konal v okolí stěbořického kostela. Celé
slunečné odpoledne bylo provázeno Klauny z Balónkova, kteří zajišťovali dětem
zábavný program. Děti si mohly také za-
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soutěžit na osmi stanovištích, kde po splnění úkolu byla pro ně nachystána sladká
odměna.
Velmi oblíbený byl skákací hrad, jízda na
koníkovi a také malování na obličej, kde
bylo pořád obsazeno :-). Starší děti se také

nenudily, mohly si zastřílet ze vzduchovky
a z luku.
Velké dík patří dětem, které pomohly při
organizaci a otci Klementovi za výbornou
farní kávičku a koláče.
Pavel Volek, organizátor akce

Léto / 2018

Memoriál otce Jožky přilákal okolo pěti set účastníků

Z

e vzpomínky na kněze P. Josefa Motyku se stává akce s přesahem do celé diecéze. Letos by P. Josef Motyka oslavil 42 let. Do
cíle letošní 5. ročníku Memoriálu otce Jožky doběhlo 472 závodníků

a závodnic. Běželo se v kategoriích muži, ženy a žáci. Délka tratí
byla tradičně 4 a 10 km. Startovní výstřel provedl pomocný biskup
Martin David.

Mnozí závodníci běželi na výsledek, další využili příjemného
jarního dne k poklidnému proběhnutí tratě, která vedla okolo
stěbořických rybníků, dále přes
Zlatníky, kapli sv. Anny a místní les Háj. Běžeckého závodu se
účastní sportovci z různých klubů, spolků, místní farníci, přátelé otce Jožky, kněží a celé rodiny
včetně malých dětí. Na trati se tak
může potkat vytrénovaný sportovec i maminka s kočárkem.
Součástí vzpomínkového dne je
kromě závodu také kulturní program ve farním areálu. Po místní
mládežnické schole vystoupil se
svým repertoárem zpěvák Petr
Bende. Spolu s jeho kapelou si
zahrál také multiinstrumentalista
Michal Žáček.

Kompletní výsledky běžeckého závodu najdete na: http://championchip.cz/
Fotografie najdete na: http://orelsteborice.cz/

Martin Řehulka, Orel jednota Stěbořice
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Léto 2018 v TJ Sokol Stěbořice

U

ž brzy nastane čas dovolených a prázdnin
a také ve sportovním klání se uzavřou fotbalové tabulky! Jaké byly výsledky? Můžeme
konstatovat, že velmi dobré! Všechna tři mužstva, která máme v soutěžích, obstála na „jedničku“. Ale začněme po pořádku.
 MUŽI v „Královském okresním přeboru“
odehráli excelentně „jaro“ a s jednou porážkou
stále usilovali o 2. místo v OP, které mohlo zajistit případný postup do vyšší soutěže (krajské soutěže I. B třídy). To se nakonec nepodařilo i vinou špatného „podzimu“, kdy jsme
4krát prohráli za sebou, a bylo po nadějích. Po
skončení všech zápasů ve skupině, kde jsme
celkem odehráli 26 zápasů s výsledkem 18 vítězství, 1krát remíza a 7krát prohra, což obnáší
55 bodů a skóre 79:43 brankám, je umístění našeho mužstva na třetím místě za postupujícím
Budišovem nad Budišovkou a snad i druhým
mužstvem z Jakartovic. Tak gratulujeme našim
hráčům k „bronzu“!
Je to škoda,ale máme mladé mužstvo, které
jistě ještě neřeklo „poslední slovo“ a v následujícím ročníku se pokusí znovu o postup.

Pod vedením trenéra Ondřeje Šumbery, asistenta Romana Ondráčka a vedoucího mužstva
i předsedy fotbalového oddílu Staně Krusberského mužstvo tvořili tito hráči: brankář – Jakub Losert, obránci – Martin Fiedler (kapitán
mužstva), Martin Paleta, Roman Kokošek,
Karel Havlásek, Jiří Holubec, Martin Otipka,
Lukáš Burda, záložníci – David Burda, Pavel
Vavrečka, Filip Otipka, Ondřej Šmalec, Petr
Čavera, Michal Kokeš, Jan Šindelář, Aleš Kubalák, útočníci – Jakub Fiedler, Vojtěch Graca,
Michal Josefus. Nejlepším střelcem za celou
soutěž se stal se 14 brankami Vojta Graca, druhý je s 12 góly Kuba Fiedler a „bronz“ získal
s 9 brankami Petr Čavera.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, realizačnímu týmu a všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na zdárném chodu družstva
mužů! Tolik k mužům.
 STARŠÍ ŽÁCI 1 + 10 rovněž hráli velmi
dobře a skončili na druhém místě přeboru se
získanými 28 body (podzim + jaro) a skóre
50:12 brankám. Z odehraných 12 utkání 9krát
zvítězili, 1krát remizovali a jen 2krát prohráli.

Místní knihovna Jamnice

V

knihovně to stále žije! Na začátku jara
jsme se spojili s Místní knihovnou Kamenec a opět uspořádali setkání se spisovatelkou Věrou Hešíkovou. Bylo to příjemné setkání nejen s paní Věrkou, ale také se
všemi, kteří se chtěli dozvědět něco nového
o duchovním světě.
Před Velikonocemi jsme s dětmi vyráběli velikonoční výzdobu, kterou si mohli vyzdobit
své pokojíčky na svátky jara. Všem se to krásně
povedlo a nejen rodiče, ale i já jsem na ně byla
hrdá.
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Poté přišlo na řadu oceňovací největších čtenářů za uplynulý rok. Za dospělé čtenáře vyhrála pani Věra Šnejdarová a mezi dětskými
čtenáři zvítězil Jáchym Ručka. Oba byli odměněni poukázkou na nákup knih dle své volby.
V loňském roce prošla knihovna revizí
knih. Ty, které byly vyřazeny, nyní nabízíme
zdarma zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své
domácí knihovničky. Knihy jsou k dispozici
ve výpůjční době v prostorách před knihovnou a na kryté autobusové zastávce.
Zuzana Šindelářová, Místní knihovna Jamnice

Pod vedením trenéra Aleše Šimona se nejlepšími střelci stali Adam Baier a Roman Kašík – oba
s 8 brankami. Na dalších místech byli se 6 góly
Franta Kramný, Martin Dzimbaník a David Válek. I našim klukům děkujeme za předvedené
výkony v celé sezóně!
 MINI ŽÁCI 1+5 skup. C pod vedením trenéra Karla Sochora a „šéftrenéra“ mládeže Jardy Kramného odehráli celou soutěž výtečně, až
na některé zbytečně ztracené body. Získali za
celou soutěž (podzim + jaro) 45 bodů a v neoficiální tabulce (v této soutěži se nevydává)
obsadili druhé místo z 10 účastníků tabulky.
Z 18 odehraných zápasů 14krát zvítězili a jen
4krát byl lepší soupeř. Nejvíc gólů dal Honza Bartusek, a to rovných 40, druhý byl Šimon Graca
s 37 brankami a třetí místo patří Pavlovi Volkovi se 14 góly. Je velkým zážitkem sledovat úsilí
i zlepšující se fotbalové dovednosti u našich nejmladších! Také jim patří velké uznání za předvedené výkony!
 TENISTÉ po jarní úpravě všech kurtů –
a nebylo toho málo – už rozehráli soutěže jak
v soutěži družstev mužů 50+, tak i žen. Zatím
obě družstva odehrála po dvou utkáních. MUŽI
hráli s Komárovem A a bohužel soupeř byl nad
naše síly a prohra těsná 1:2. V dalším zápase
hostili muži druhé mužstvo Komárov B a tentokrát jsme jasně zvítězili 3:0. Mužský tenis reprezentují: Jarek Solnický, Pavel Masný, Ladislav
Chmela, Oskar Kubíček, Pavel Bittner, Vladimír
Smolka, Jiří Šimkovský a Drahomír Graca.
 ŽENY hrály s Dream týmem 2:1 a s Rafaelkama 3:0. Naše dámy hrají ve složení: Barča Haasová, Katka Kramná, Marie Bergrová, Majka
Solnická, Alena Králová a Šárka Solnická.
 Velmi pozitivně hodnotíme tréninky našich
žáčků i žákyň (6 kluků a 3 děvčata), které si vzali
na starost trenéři Tomáš Kramný a Pavel Graca.
Tréninky mají po skupinách, což je zárukou, že
se trenéři mohou i ntenzivně věnovat každému
jednotlivci. Jen tak dále!
 ČASPV ŽEN do tělocvičny už nechodí, ale
některé členky našeho Sokola cvičí velmi intenzivně na „Všesokolský slet“, který bude uskutečněn v červenci. Skladbu společně s dalšími
cvičenkami ze Slavkova a dalších jednot nacvičují a reprezentují tak náš Sokol Stěbořice: Iveta
Ondráčková, Miloslava Volfová a Jana Kremserová. Tak ať se jím cvičení vydaří!
 BADMINTONISTÉ už koncem dubna
skončili hraní v tělocvičně ZŠ a přesedlali zase
na kola.
 VOLEJBALISTÉ pilně trénují a v záři uspořádají turnaj (termín bude upřesněn)!
Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych
Vám do letních dnů, dovolených a prázdnin
popřál hodně slunečných dnů, pěkné počasí
a ve zdraví se zase vrátíme ke sportování!!!
Bořivoj Wolf, předseda TJ Sokola Stěbořice
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125 let Sboru dobrovolných hasičů v Jamnici

V

letošním roce slaví SDH Jamnice 125 let
od svého založení. Hlavní postavou tehdejší doby byl místní učitel p. Theodor Prasek,
který v roce 1893 svolal hromadu mladých
mužů, kteří by chtěli do tohoto sboru vstoupit,
zřídil se zařizující výbor, veleslavenou zemskou vládou byly potvrzeny stanovy a začala se
psát historie jamnických hasičů. Díky štědrosti
místních občanů sbor ještě téhož roku zakoupil čtyřkolovou koňskou stříkačku. Následující
rok pak byla pořízena menší dvoukolová stříkačka.

Upomínka na 10leté trvání sboru (1903)

V roce 1920 byla dokončena přístavba hasičského skladiště. Sbor fungoval i v době války,
avšak dle německého způsobu a pod čistě německým velením. Trochu „mlhavou“ dobou
z hlediska dochovaných informací je období
1947-1985, ze kterého se kronika nedochovala. Lze ale s velkou jistotou předpokládat, že
členové pracovali dále ve svých povinnostech,
věnovali se požární ochraně a starali se o svou
techniku a výzbroj. V šedesátých letech pak
byla pořízena stříkačka PS 8, která bez problému funguje dodnes. V osmdesátých letech byla
opravena zbrojnice a v devadesátých létech
byla sboru přidělena stříkačka PS 12, která se
používá v hojné míře dodnes. Z dnešního pohledu je pro nás významný i rok 1987, kdy byla
po 14leté pauze obnovena soutěž přes rybník,
která se koná dodnes a která náš sbor proslavila
v širokém okolí.
Velké díky patří našim bratrům také za to,
že nepodlehli vidině zisku z prodeje železného odpadu a uchovali historické stříkačky pro
budoucí generace. K historické technice sboru
měli členové vždy velmi blízký vztah a byli na
ni náležitě pyšní. Proto se obě stříkačky dočkaly postupem času renovace, čtyřkolová v zimě
roku 1996-1997 a dvoukolový hydrofor o 2 roky
později. Podařilo se nám také získat motorovou
stříkačku Flader, která byla zrekonstruována
v roce 2006. S touto historickou technikou se
od roku 1997 pravidelně účastníme celorepublikového setkání s výstavou historické hasičské
techniky v Litoměřicích. S historickou technikou se také účastníme různých výročí hasičů
a slavností, kde předvádíme dobové hašení
v historických uniformách. Z důvodu častých
výjezdů se čtyřkolovou stříkačkou jsme byli

nuceni pustit se na přelomu roku
2012 a 2013 do generální opravy čtyřkolové stříkačky, nechaly
se vyrobit nové dřevěné prvky,
nová zadní loukoťová kola, opravily se poškozené či opotřebované díly a celá stříkačka byla nově
nalakována a nalinkována. Největší brigádnickou akcí však byla
rekonstrukce hasičské zbrojnice
v letech 2014 a 2015, kdy členové
sboru na rekonstrukci odpracovali v součtu okolo 2000 hodin.
Na podzim roku 2016 jsme započali výstavbu tréninkového
hřiště u kravína. V současnosti je hřiště dokončeno a plnohodnotně slouží jak družstvům
k tréninkům požárního sportu, tak k pořádání
akcí sboru.
Tímto stručný průřezem historií jsem Vám
chtěl nastínit, že oněch 125 let sbor nezahálel
a díky aktivním členům se neustále rozvíjel.
Poděkování patří také sponzorům a obci Stěbořice, bez jejichž podpory by sbor nebyl v takové kondici, v jaké se nachází.
Vážení spoluobčané, přijměte prosím mé srdečné pozvání a přijďte s námi toto naše jubile-

Vodní světelná fontána

um oslavit. Tímto slavnostním dnem je sobota
14. července 2018. Od 14:00 se koná tradiční
soutěž „Překonej rybník“, kde bude vystavena
jak historická, tak i nejmodernější technika.
Pro děti také budou připraveny zábavní atrakce. Od 20:00 pak začíná „Benátská noc“ – taneční zábava pod širým nebem, kterou zpestří
VODNÍ SVĚTELNÁ FONTÁNA. Vodní fontánu uvádíme po dlouhých 10-ti letech a v Moravskoslezském kraji není nikde jinde k vidění.
Přijďte si zatančit a zažít netradiční zážitek.
Michal Komárek, starosta SDH Jamnice

Klub seniorů v Novém Dvoře

N

áš klub „důchodců“ byl založen
19. 1. 2005 a od tohoto data si vedeme kroniku. Scházíme se každou třetí středu
v měsíci v naší hasičské zbrojnici. Členové klubu, kteří mají narozeniny, připraví malé občerstvení a my jim pak popřejeme a zazpíváme.
Za těch 13 let co se scházíme, jsme uskutečnili
mnoho výletů, například jsme navštívili Karlovou Studánku, Olomouc, skanzen v Bolaticích,
Velké Losiny, Raduň a další zájezdy a to také
díky finančním příspěvkům od Obecního úřadu. Také jsme byli v muzeích, v divadle a vyslechli si mnoho přednášek od zajímavých a
známých lidí, kteří nám měli co říci. Například
se zdravotní sestřičkou, lékařem, Mons. Josefem Veselým, cestovatelem Víťou Dostálem

Arboretum Nový Dvůr (2007)

Nejstarší členky klubu (90 let): sedící paní
Kosterová a paní Cahlová (2018)

Klokočov (2011)

a taky s panem starostou a mnoho dalšími.
Tato setkávání se všem líbí. Všichni mají radost z toho, že si zavzpomínají na mladá léta
a mají tak přehled o dění v obci a okolí.
Marie Radková,
Klub seniorů v Novém Dvoře
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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„Na slovíčko…“

V

ážení čtenáři, možná ani netušíte, jak se nové číslo Stěbořického zpravodaje, které právě
držíte v rukou, zrodilo. Kolik lidí jej připravovalo a dalo si záležet na jeho formě i obsahu. Kolik dopisovatelů se snažilo Vás zaujmout, sdělit Vám své poznatky nebo zážitky,
seznámit Vás s děním v obci i v jednotlivých zájmových spolcích.
Středobodem těchto dopisovatelů musel být člověk, který veškeré články a fotografie shromažďoval a zároveň popoháněl jejich tvůrce k včasnému dodání kompletních textů. Vše muselo
být připraveno k předem dohodnutému datu výtisku. Tím neviditelným zpracovatelem byla
až do minulého čísla Zpravodaje paní Mirka Šmalcová, která následně předávala shromážděné podklady svému nejstaršímu synovi Petru Šmalcovi, který je graficky zpracoval.
Jménem Obecního úřadu i jménem celé naší čtenářské obce jim děkuji za obětavost a preciznost, s kterou tuto práci po dlouhá léta vykonávali.

 Dobrý den, Petře, pravidelně po dobu
7 let jsi graficky zpracovával Stěbořický
zpravodaj tak, aby čtenáři našli ke konci
kalendářního čtvrtletí nové zajímavé čtení. Jak ses k této práci vlastně dostal a jaký
byl Tvůj podíl na úspěšném vydání nového
čísla? Jak přesně Tvá práce vypadala a co
si pod názvem „činnost grafika“ můžeme
jako laici představit?
Ke grafické úpravě Stěbořického zpravodaje jsem se dostal ke konci roku 2010. Tehdy jsem studoval na Mendelově gymnáziu
v Opavě, kde jsem pomáhal s grafickou úpravou bulletinu, diplomů a plakátů pro Opava
Cantat (celostátní přehlídka středoškolských
pěveckých sborů). Práce s počítačem mě bavila, z češtiny jsem nepropadal a tak jsem si
řekl, že zkusím navrhnout nový design Stěbořického zpravodaje po vzoru tehdy nových
webových stránek obce. Následně se k tomu
přidala i sazba článků a celková úprava zpravodaje do finální podoby. První číslo, které
jsem zpracoval, vyšlo na jaře 2011 a mělo celkem 4 strany. Postupem času zpravodaj rostl
a poslední číslo s 12 stranami vyšlo na konci
roku 2017. Moje práce na zpravodaji spočívala v korektuře článků od autorů, jejich sazbě
do zpravodaje, celkové grafické úpravě a následně přípravou dat pro tiskárnu.
 Každý Zpravodaj je výsledkem spolupráce mnoha dopisovatelů, fotografů,
těch, co pravidelně či sporadicky posílají

své příspěvky. Tvá práce tak nakonec byla
jakousi pomyslnou třešničkou na dortu.
Jak jsi sám uvedl, byl jsi tím, kdo vtiskl
Zpravodaji jeho konečnou podobu. Kdo
byl Tvým nejvěrnějším spolupracovníkem? Co bylo na Tvé práci nejtěžší a naopak, co Ti přinášelo potěšení a radost?
Dával jsem zpravodaji finální podobu,
ale bez obsahu by to byl jenom prázdný papír. Nejvíce jsem spolupracoval s mamkou,
která obepisovala jednotlivé autory a místní spolky a shromažďovala od nich články, které mi následně přeposílala. Sběrem
článků začínalo každé nové číslo zpravodaje. Později, když jsem neměl dostatek času
pro zpravodaj, mi pomáhala s korekturami
článků. Tímto bych ji chtěl za to poděkovat.
Dále jsem nejvíce spolupracoval se starostou, se kterým jsme často dlouho do noci
dávali zpravodaji finální podobu. Z počátku bylo nejtěžší dostat na daný počet
stránek všechny články tak, aby to vypadalo pěkně a nebyl to pouze text. Jestli se to
povedlo, můžete zhodnotit sami. Postupem
času byl největší překážkou čas, kvůli kterému jsem také přestal zpravodaj tvořit.
 Zodpovědnou práci na vydávání Zpravodaje se Ti podařilo úspěšně skloubit nejprve se studiem a v poslední době i s náročnou prací v Brně. Mohu se zeptat, jaký
obor jsi vystudoval a jaké máš životní plány do budoucna?

Jak jsem zmínil na začátku rozhovoru,
zpravodaj jsem začal tvořit už na gymnáziu v Opavě. Následně jsem pokračoval ve
studiu na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Nejprve
jsem vystudoval bakalářský obor a následně
magisterský obor se zaměřením na výrobní stroje, systémy a roboty. Po celou dobu
vysoké školy jsem si přivydělával na různých brigádách, tu nejcennější jsem sehnal
v předposledním roce studia, kdy jsem začal brigádně pracovat ve firmě TOS Kuřim
- OS, a.s. Po škole mi nabídli práci na pozici
konstruktéra a letos v červenci to bude rok,
co jsem u této firmy zaměstnaný na plný
úvazek. Do budoucna bych si chtěl založit
vlastní firmu v oblasti aditivních technologií, větším přáním je ale založit rodinu, a tak
může být práce až na druhém místě.
 Vím, že když Ti to čas dovolí, vracíš se
o víkendech do své rodné obce. Co máš
nejraději tady u nás a co naopak se Ti líbí
v moravské metropoli v Brně? Jak trávíš
svůj volný čas?
O volných víkendech se snažím být co
nejvíce s rodinou. Protože mám ale spoustu koníčků, jezdím domů průměrně jednou
za měsíc, někdy méně. Doma trávím nejvíce
času venku na zahradě nebo v garáži, také si
rád zajdu s kamarády na pivo nebo se projedu na kole. Příroda mi v Brně chybí. Svůj
volný čas strávím převážně sportem. Hraji
ultimatefrisbee, což není jenom o sportu,
ale i fajn komunitě lidí. Navíc v Brně a okolí
organizuji různé turnaje i propagační akce
v tomto sportu. Mimo to jsem si před rokem
a půl postavil 3D tiskárnu a doma se bavím
3D tiskem. Když se to všechno sečte, moc
volného času mi nezbývá.
Přeji Ti, aby sis na lidi, které máš rád a na
zájmy, které Tě těší, našel čas vždy a děkuji za
zajímavý rozhovor.
Dana Grosserová,
radní obce Stěbořice

Část naší obce nese název TĚLOCVIK?

M

álokdo ví, že se na dnešním „Tělocviku“ nacházel ještě kolem roku 1900
rybník. K tomuto rybníku se váže jeden zajímavý dramatický příběh. Přesně v roce 1900
se narodil v rodině pana Prokopa Pruska
(č. p. 70) syn Jaroslav. Asi rok nato spal malý
Jaroslav v kočárku na „placu“. Po probuzení
svými rychlými pohyby rozhoupal kočárek
tak silně, že se samovolně rozjel a dojel až do
rybníku. Náhodou šel kolem místní pan fa8

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

rář Jan Gela (rodák z Milostovic), který pomocí svého deštníku kočárek s neposedným
Jaroslavem z rybníka vytáhl a odvezl jej zpět
k překvapeným rodičům. Takže skutečný
příběh dopadl bohudík dobře.
Po čase ztratil rybník svůj účel. Bylo v něm
asi více bahna než vody, a proto byl zavezen.
Díky tomu se vytvořila plocha, která začala sloužit jako hřiště pro začínající Sokoly
a Orly, kde hráli volejbal.

Volejbalisté
(zleva):
Jaroš Graca,
Zdeněk
Závěšický

Pokračování na následující straně
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 Pokračování z předcházející strany.

Zleva: Jarek Novák, neznámý mladík, Rudla
Schindler, Václav Solnický, neznámý mladík, Arnošt Skřont

Tato plocha byla rovněž využívána každoročně v září na „karmáš“ jako prostor
pro postavení kolotoče pana Kubánka. Ten
měl černé, bílé, strakaté koně a „karety“ pro
menší děti. Za jízdu se platila jedna koruna.
Pro starší děti byla součástí kolotoče atrakce: „chytání škoblí“. Byl to kůl zaražený do
země vedle kolotoče, na kterém bylo při-

šroubováno kovové zařízení,které bylo naplněno „škoblami“. Byly to hliníkové stříbrné
kroužky - těm se říkalo „černé“. Jeden kroužek byl „zlatý“. Kdo za jízdy vytrhl zlatou
„škoblu“, jel další jízdu zdarma. Tato atrakce byla velmi oblíbená, i když se u ní velice
často švindlovalo, protože ji „obsluhovali“
místní pubertální mladíci.
Součástí kolotoče byla i střelnice v jedné
z maringotek. Každý chlap i chlapec se snažil vystřelit růži z krepového papíru pro svou
milou. Děti střílely šipkami do barevného
kola štěstí. Smůlu měl ten, kdo trefil šipku
do černého pole, ten nevyhrál nic a rozplakal se. Další střela byla už většinou úspěšná.
Po fotografii tohoto kolotoče jsem pátral
přímo u potomků pana Kubánka. Bohužel
ani u nich jsem nepochodil.
Před nedávnem se prostor „Tělocviku“
díky nemalých prostředkům obce upravil,
slouží jako parkoviště pro automobily, kterých stále přibývá.
Drahomír Graca, kronikář obce

Počáteční stav „Tělocviku“

Konečný stav

Československé opevnění na území Stěbořic

Jedna z mnoha pevnůstek u Stěbořic
(foto: Drahomír Graca)

V

letech 1937-1938 probíhala na území
Stěbořic rozsáhlá výstavba objektů
československého stálého opevnění. Nejdříve to bylo na 30 pevnůstek pro 7 mužů
s 2 kulomety rozmístěných v několika řadách.
V roce 1938 k nim přibyly tři pevnosti
(pěchotní sruby) vyzbrojené i kanony ráže
47 mm. Měly označení OP-S 29, 36a a 36b
a parametry: 29, 36 a, 36 b. Objem betonu
(m3): 2025, 1175, 1320. Osádka mužů: 36,
25, 27. Počet panceř. zvonů: 2, 2, 1. Minomet ráže 90 mm, vpravo, vlevo.
V září 1938 byly pod palbou nacistů
osazeny jen dva zvony na pevnosti 36a, na
pevnosti 29 je osadili až Němci. Koncem
války pak devastaci této pevnosti způsobil
výbuch munice.

Nejdůležitější částí zdejšího opevnění měla
být Tvrz Šibenice, druhá největší v ČSR pro
osádku 615 mužů. Mělo ji tvořit 8 pevností: Pěchotní sruby 1,2,3, dělová otočná a výsuvná věž 4, minometná věž 5, dělostřelecké
sruby 6 a 7 a vchodový objekt 8. Ty měly být
šachtami spojeny s rozsáhlým podzemím
s hlavní chodbou o délce přes 2 km a dalšími prostory – ubikace osádky, sklady potravin a munice, nemocnice, energocentrála
aj. Stavbu tvrze zahájila pražská Lanna, a.s.
30. dubna 1938. Do zastavení prací
k 1. 10. 1938 ji rozpracovala asi z 15 %. Součástí staveb byly také protitankové a protipěchotní překážky aj. Po válce byly objekty tvrze a překážky zasypány a zbývající opevnění
se neudržuje. Nebezpečný je proto zejména
vstup do pevností. Zájemcům o ně lze doporučit návštěvu Památníku čs. armády a opevnění v Opavě-Milostovicích, které je špičkově
obnoveno opavským Klubem vojenské historie. Vice na www.opevneni-milostovice.com.

Řez pevnůstkou

Schéma objektů Tvrze Šibenice
(část mapy Opavsko KčT č. 59)

Zcela odlišné osudy měla velikostí obdobná francouzská Tvrz Schoenenbourg
severně od Strasbourgu. Po napadení Francie nacistickým Německem 10. 5. 1940 jejich 630 mužů statečně bojovalo až do uzavření přiměří 20. 6. 1940. Po obnovení je
tvrz dnes jedním z nejlepších pevnostních
muzeí Maginotovy Linie.
Jaromír Breuer,
Matice slezská a ČSBS 0pava
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Sháníme
zahradníka/-ici

Výročí pana faráře

N

áš místní kněz, věřícími oslovovaný otec
Klement, u nás začal působit v roce 2013
po tragickém skonu svého předchůdce otce
Jožky Motyky. Zajisté není jednoduché při-

P. Klement v Kinderalm

jít do prostředí po tak výborném a akčním
duchovním, ale P. Klement se toho nezalekl
a farnost si podmanil. Tento rodák z Kavečan
u Košic se věnuje nejen pravidelným návštěv-

níkům kostela, ale neodmítá ani ty ostatní, bez
ohledu na jejich náboženský zápal nebo přesvědčení. Typů kněží je mnoho, stejně jako je
lidských povah. Občas se zapomíná na to, že
i oni jsou jen lidé (i když mají velkou oporu
ve víře a v Bohu) a jsou do nich promítány až
nerealistické představy ostatních. Náš Klement
je stále plný radosti, humoru, věnuje se lidem
kolem sebe a sportuje. Myslím si, že tak vášnivý sportovec ještě stěbořskou faru neobýval.
Zvláště na kole jej můžete potkat i několik desítek kilometrů od jeho farností. A co že to má
za výročí? To malé je 5leté, kdy přišel do Stěbořic. Ovšem to hlavní je dvojnásobné, neboť
před 10 lety byl 28. června 2008 v ostravské katedrále Božského Spasitele vysvěcen na kněze.
Nevím, zda byl tomu přítomen někdo z naší
farnosti. Pokud ano, zajisté v té době netušil, že
ten vytáhlý, šlachovitý mládenec bude jednou
sloužit u nás. Ovšem prošel dobrou průpravou,
když dva roky pobyl v Ostravě Zábřehu u rodáka ze sousedních Zlatník P. Vítě Řehulky.
Zde se setkával se stěbořskými farníky, takže
úplný kulturní šok snad jeho příchod k nám
nebyl :-) Sobecky si přeji, aby nám jej biskup
nechal ještě dlouho, neboť stěbořská farnost
v něm má skvělého duchovního vůdce.
Jemu osobně pak přeji pevné nervy s námi,
Boží přízeň, sportování bez zranění a šťastné
návraty do Stěbořic.

K

aždý si jistě pamatuje kultovní pohádku
Pyšná princezna, kde princ
Miroslav se rozhodne dělat zahradníka v sousedním království.
Z praktického hlediska je překvapující, jak mu jde všechno
od ruky až to vypadá, že na
zahradnickém řemesle nic
není. Byla by však velká
chyba si něco takového myslet. Vidíme to i na
obci, kde se poslední roky snažíme osadit veřejná prostranství kvetoucími rostlinami, keři
a stromy. Velký díky patří „našemu“ Arboretu, ze kterého jsme získali spoustu vzácných
exemplářů z jejich přebytků. Ovšem starost
o veřejnou zeleň si vyžaduje kvalifikovaného člověka, který své práci rozumí a dokáže
ji i fyzicky zvládnout. Získáním takového
pracovníka by naše obce ještě více zkrásněly.
Pokud byste věděli o nějakém princi Miroslavovi (nebo princezně), případně pokud jimi
jste vy sami a měli byste zájem pracovat pro
obec, kontaktujte starostu.

Výkupy pozemků

V

lastníte-li pozemek v katastrech našich
obcí, který byste chtěli prodat, neváhejte
se obrátit na obec. Vykupujeme i malé kousky.

Aktuální situace kolem rozhledny a tělocvičny

P

lánovaná výstavba rozhledny na Šibenici
a tělocvičny u základní školy sice nejsou
jedinými akcemi, které se připravují, případně
se na nich již pracuje, ale svým rozsahem jsou
u nás nejvíce sledované. Jelikož se situace kolem nich průběžně mění a mohlo by docházet
k šíření mylných informací, zmíním se stručně
o aktuálním stavu.
Česká ekonomika a stavebnictví se za poslední cca rok a půl velmi rozjelo, začínají
chybět pracovníci a firmy začínají odmítat zakázky. My jsme to poznali na výši cen. Dříve
jsme předpokládali, že připravované projekty
budou po vysoutěžení levnější než plán. Nyní
je to naopak. Tato situace nastala již u výstavby
parkoviště u kostela, u rekonstrukce kaple na
hřbitově a poslední případ je stavba rozhledny.
Jelikož se jedná o atypickou stavbu, vybírali jsme pečlivě firmy, které mají s podobnými
zkušenosti. Nakonec jsme oslovili 4 zhotovitele, ale pouze dva nám reagovali. Nejnižší nabídka byla na 3 mil. Kč, což je více, než kolik
jsme dle nacenění očekávali. Proto jsme na zastupitelstvu rozhodovali, zda rozhlednu postavíme i za těchto předpokladů. Jsme již ve fázi,
kdy jsou proinvestovány statisíce (projekt, přípravné práce), kdy se o nás pravidelně zajíma10
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jí média (reportáže v České televizi, Českém
rozhlase, v Právu, Mladé frontě, na iDnes.cz
a mnoha dalších), máme podepsánu smlouvu
na čerpání dotace, počítají s námi ve společném projektu, jehož výsledkem bude síť cca 18
rozhleden v našem okolí a polském příhraničí.
Ano, mohli bychom celý projekt zastavit.
Ovšem získali bychom ostudu a ztratili bychom pravděpodobně poslední příležitost,
jak postavit rozhlednu s finanční výpomocí
někoho jiného (státu, EU). Většina zastupitelstva se nakonec shodla, že by byla škoda
v této fázi výstavbu rozhledny zrušit, neboť
naše obce si zaslouží mít něco extra oproti
svému okolí. Stěbořice vždycky byly něčím
významné, ať už to bylo zázemí cisterciácké
kolonizace celého kraje ve 13. století, jeden
z prvních kamenných kostelů na Opavsku,
jedno z center českého národního obrození
ve Slezsku apod. Věřím, že i betonová rozhledna, která bude upomínat na prvorepublikové vzepětí při výstavbě opevnění a na Jana
Kubiše, který se později nesmazatelně zapsal
do naší historie, bude pomáhat šířit dobré
jméno naší obce. Každý z nás, když si vyjede
na výlet nebo dovolenou, chce vidět něco nového a jiného, než zná z domu. A čím zaujme

naše široké okolí? Rozhledny, které se postaví
(např. v Sosnové, Odrách, Slatině, Budišově
a jinde) pomohou turistice a nepřímo i všem,
kteří jsou napojeni na různé služby (ubytování, stravování). Budu rád, když si budeme
moci po pár letech říci, že to nebyly špatně
investované peníze.
Pokud se u rozhledny bavíme o investici
v několika milionech, tak u tělocvičny se bude
jednat o cca 22 milionů Kč. Stávající tělocvična je nevyhovující, vždyť byla postavena v roce
1960 a již kolem roku 1975 se psalo na okres,
že je potřeba větší stavby pro naše žáky. Škola je pěkná, má dobré výsledky, ale tělocvična
ji hyzdí. Bohužel se za předešlých dotačních
období promeškala doba pro stavbu se spoluúčastí EU, případně ČR. Nyní jsme zkoušeli získat podporu, ale i vzhledem k povolební
situaci, kdy ještě stále není ustavena vláda, se
to nepodařilo. V září by snad měli vyhlásit
nový dotační titul. Zastupitelstvo se po diskuzi
rozhodlo začít již připravovat výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Samotná demolice by
pravděpodobně začala z jara 2019 a na podzim
stejného roku by se mohla tělocvična předávat
našim dětem a sportující veřejnosti.
Roman Falhar, starosta Stěbořic
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Výběr z jednání rady obce Stěbořice
20. března 2018
Rada obce schválila:
1) Výsledek výběrového řízení na zhotovení
projektové dokumentace „Kanalizační přípojky v Obci Stěbořice a místních částech
Jamnice, Březová a Nový Dvůr“ a na doporučení hodnotící komise schválila uchazeče Agpol s.r.o. s cenou 2.178.000 Kč.
2) Nabídku Ing. Z. Nováka na zpracování
projektové dokumentace k akci Parkoviště u ZŠ za cenu 39.650 Kč
3) Nákup nové traktorové sekačky, předloženy byly nabídky:
a) SDO Technika s.r.o. .................359.286 Kč
b) Wisconsin Engineering CZ s.r.o..362.274 Kč
c) IRVA tech-CZ, s.r.o. ................396.880 Kč
d) P&L, spol. s.r.o. .......................409.101 Kč
Rada schválila nabídku firmy SDO technika
s.r.o.
4) Hospodářský výsledek MŠ Stěbořice za
rok 2017 ve výši + 22.366,73 Kč a převedení této částky do rezervního fondu
Rada obce vzala na vědomí:
1) Schválenou dotaci ve výši 386.000 Kč na
parkoviště u ZŠ

12. dubna 2018
Rada obce vzala na vědomí:

1) Výsledek výběrového řízení na dodavatele opravy hřbitovní kaple, byli oslovení
tito dodavatelé:
a) Tomáš Straub s.r.o. – nedodal nabídku
b) Ing. Pekárek stavební společnost – nedodal nabídku
c) Grambal stavby s.r.o. ........... 1.565.462 Kč
d) David Nowický ............... 1.138.616,24 Kč
Rada vzala na vědomí výsledek výběrového
řízení a schvaluje nabídku firmy David Nowický.
Rada obce schválila:
1) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní školy Stěbořice za rok
2017 s výsledkem -99.472,89 Kč (v hlavní
činnosti -112.442,89 Kč a ve vedlejší činnosti +12.970 Kč) a souhlasí s úhradou
této ztráty z rezervního fondu
2) Nabídku fa JK Grant na služby pro přípravu GDPR a výkon externího pověřence
3) Rozpočtovou úpravu č. 1

15. května 2018
Rada obce schválila:
1) Smlouvu o financování mikroprojektu typu B/C (rozhledna) realizovaného
v rámci „Fondu mikroprojektů 20142020 v Euroregionu Silesia“

1) Smlouvu o poskytnutí dotace pro Smíšený
pěvecký sbor Stěbořice ve výši 10.000 Kč
2) Smlouvu o poskytnutí dotace pro Myslivecký spolek Soseň Stěbořice ve výši
20.000 Kč
3) Smlouvu o poskytnutí dotace pro Orel
jednotu Stěbořice ve výši 49.000 Kč
4) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene o právu provést stavbu
za účelem umístění podzemního vedení
nízkého napětí do KD Stěbořice a jednorázovou náhradu za zřízení VB ve výši
1.000 Kč

31. května 2018
Rada obce zrušila:
1) Výběrové řízení na zhotovitele Rozhledny
u Šibenice s tím, že budou upraveny platební podmínky a výběrové řízení bude
znovu vyhlášeno
Rada obce schválila:
1) Nabídku firmy NVT, a.s. na provedení
analýzy IT systému obce pro GDPR
2) Účast MŠ Stěbořice v projektu „Šablony 2“
Rada obce uložila:
1) Zahájit přípravu rekonstrukce vodovodního řádu od vodárny k panelákům ve
Stěbořicích

Výběr z jednání zastupitelstva obce Stěbořice

Poplatky za psa

27. března 2018

Vážení občané, do 30. 6. 2018 je
splatný poplatek za psa na letošní rok.
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.: 3820821/0100, jako
variabilní symbol použijte Vaše číslo
popisné domu, případně do poznámky
jméno majitele. V případě neuhrazení
poplatku může být navýšen až na trojnásobek dlužné částky.
Marie Solnická, Obec Stěbořice

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Rozpočet obce Stěbořice na rok 2018
s navrženými změnami ve výdajích
2) Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 241 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1933 m2 v k. ú. Nový
Dvůr z vlastnictví ÚZSVM na obec Stěbořice
3) Finanční příspěvek pro TJ SOKOL Stěbořice ve výši 100.000 Kč
4) Finanční příspěvek pro farnost Stěbořice
ve výši 80.000 Kč
5) Upravené návrhy podob parkoviště u ZŠ
Stěbořice a parkoviště a chodníky „Malá
strana ve Stěbořicích“

12. června 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Počet členů OZ pro nové volební období
2018-2022 ve výši 15 členů, z toho 5 členů
rady
2) Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 44/5 ostatní komunikace o výměře 3955 m2 v k. ú. Stěbořice z vlastnictví
ÚZSVM na obec Stěbořice
4) Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p. č. 199 ostatní komunikace o výměře

1305 m2 a p. č. 528 ostatní komunikace
o výměře 433 m2 v k. ú. Stěbořice z vlastnictví ÚZSVM na obec
5) Převod pozemku p. č. 70/1 travní porost
o výměře 173 m2 z majetku ÚZSVM do
majetku obce
6) Převod pozemku p. č. 65 ostatní komunikace o výměře 284 m2 z majetku UZSVM
do majetku obce
7) Převod pozemku p. č. 323 ostatní komunikace o výměře 193 m2 z majetku UZSVM do majetku obce
8) Převod pozemku p. č. 352 ostatní komunikace o výměře 415 m2 z majetku UZSVM do majetku obce
9) Převod zpevněné části pozemku p. č.
584/1 ostatní komunikace o výměře
2245 m2 z majetku UZSVM do majetku
obce
10) Navýšení rozpočtu na výstavbu rozhledny z 2.200.000 Kč na 3.500.000 Kč
11) Výstavbu tělocvičny u ZŠ Stěbořice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Žádost o opravu cesty a chodníku na Barandově k novým domům
2) Žádost o zhotovení trvalé el. přípojky na
hřiště v Novém Dvoře

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Stěbořice získaly
Odpadového Oskara

S

Z OBECNÍHO DIÁŘE
Červenec
14. 7. 2018
14. 7. 2018
21. 7. 2018
21. 7. 2018
21.-28. 7. 2018
28. 7. 2018
29. 7. 2018

Překonej rybník, od 14:00 hod., Jamnice, pořadatel: SDH Jamnice
Benátská noc s vodní hudební fontánou, od 20:00 hod., Jamnice,
poř.: SDH Jamnice
Hasičská soutěž, areál SDH Březová, poř.: SDH Březová
Benátská noc, areál SDH Březová, poř.: SDH Březová
Orelský tábor pro děti, poř.: Orel jednota Stěbořice
Pouť ke kapli sv. Anny, poř.: Farnost Stěbořice
Mše svatá ke cti svaté Anny, kaple svaté Anny vJamnici, poř.: Farnost
Stěbořice

Srpen
4. 8. 2018
4. 8. 2018
6.-10. 8. 2018
18.-19. 8. 2018
srpen 2018
-červen 2019

Obecní slavnost, od 14:30 hod., areál ZŠ Stěbořice, poř.: Obec Stěbořice
Benátská noc, areál ZŠ Stěbořice, poř.: Obec Stěbořice
Místní denní tábor, Stěbořice, poř.: Obec Stěbořice
Indiánské léto, Arboretum Nový Dvůr, poř.: Slezské zemské muzeum
Zahájení fotbalových soutěží ročník 2018-2019, hřiště TJ Sokol Stěbořice,poř.: TJ Sokol Stěbořice

Září
1. 9. 2018
2. 9. 2018
9. 9. 2018
15. 9. 2018
září 2018
září 2018
září 2018

Turnaj „Člověče, nezlob se“, KD Stěbořice, poř.: TJ Sokol Stěbořice,
oddíl badmintonu
Dožínková slavnost, Stěbořice, poř.: Farnost Stěbořice a Obec Stěbořice
Karmaš ve Stěbořicích, mše sv. v 7 a v 9 hod., požehnání ve 14:30
hod., Stěbořice, poř.: Farnost Stěbořice
Stěbořická pijavice (běh přírodou s pivním režimem), Stěbořice, poř.:
Hana Suchánková
Přebory žen v tenise (dvouhra i čtyřhra), tenisové kurty TJ Sokol Stěbořice, poř.: TJ Sokol Stěbořice
Volejbalový turnaj, Stěbořice, poř.: TJ Sokol Stěbořice
Výlet rodin s dětmi (bude upřesněno), poř.: Farnost Stěbořice a Orel
jednota Stěbořice

větem nedávno proletěla zpráva o nalezení
uhynulého vorvaně na březích Španělska, který měl ve střevech 29 kilogramů plastového odpadu. Nakládání s odpady a vůbec samotná prevence vzniku odpadů je dnes bezesporu globální
výzvou. Ale přesuňme se ze světové úrovně na tu
komunální… Motivací nám může být i to, že Stěbořice si mezi ostatními obcemi stojí v množství
vyprodukovaného směsného odpadu na jednoho
obyvatele za rok velice dobře. Naše obec získala
odpadového Oskara!
Odpadový Oskar je soutěž pro obce, kterou organizuje ekologická nezisková organizace Arnika
a jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních
odpadů na jednoho obyvatele za rok. Letos byly
obce s nejnižší produkcí tohoto odpadu oceněny již počtvrté. Obce jsou v soutěži rozděleny do
tří kategorií podle počtu obyvatel: obce do 1000
obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel a obce
nad 5000 obyvatel. Milým překvapením bylo, že
Stěbořice se v letošním ročníku ve své kategorii
v rámci Moravskoslezského kraje umístily na třetím místě.

Výsledky za Moravskoslezský kraj:
Obce do 1000 obyvatel
1. Lhotka u Litultovic – 189 obyvatel
– 72,3 kg/ob/rok
2. Bravantice – 911 obyvatel – 74,7 kg/ob/rok
3. Bocanovice – 425 obyvatel – 74,8 kg/ob/rok
Obce od 1001 do 5000 obyvatel
1. Rybí – 1234 obyvatel - 85,7 kg/ob/rok
2. Chotěbuz – 1302 obyvatel – 89,2 kg/ob/rok
3. Stěbořice – 1450 obyvatel – 95,7 kg/ob/rok
Obce nad 5000 obyvatel
1. Fulnek – 5757 obyvatel - 100 kg/ob/rok
2. Bystřice – 5266 obyvatel – 131,6 kg/ob/rok
3. Studénka – 9720 obyvatel – 146,2 kg/ob/rok
Ve středu 13. 6. v sídle kraje si cenu z rukou hejtmana Ivo Vondráka a náměstkyně pro životní
prostředí Jarmily Uvírové převzal starosta Roman
Falhar.
Hana Bláhová, zastupitelka obce Stěbořice

Školní jídelna nabízí obědy
za bezkonkurenční ceny

Š

kolní jídelna ve Stěbořicích nabízí zájemcům
vynikající obědy za velmi příznivé ceny. Na
výběr je ze dvou jídel (prozatím 2 až 3x týdně),
za polévku+hlavní jídlo+menší salát/kompot za
cenu 56 Kč. Jídlo je k odběru ve školní jídelně.
Školní jídelna připravuje stravu dle přísných norem z prvotřídních surovin a skladba jídla je vyvážená a v souladu s trendy zdravé výživy. Více
informací vám podá vedoucí jídelny paní Helena
Morysová na tel. 553 661 029.

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová čtvrtletník, 2/2018
Vydal Obecní úřad Stěbořice. Uzávěrka příštího čísla 7. 9. 2018. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby.
12

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

