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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Úvodní slovo

M

áme tady konec školního roku, začínají prázdniny, doba dovolených. Ve
školním prostředí ideální čas pro bilancování, rekapitulaci, hodnocení a také sebehodnocení. Kvalitu výuky na naší škole letos prověřila opavská gymnázia, na něž bylo přijato
12 žáků 9. ročníku. Žáci školy se zapojili do
mnoha vědomostních soutěží, v nichž se dokázali umístit na předních místech. Na poli
sportovním se nám nebývale dařilo a ve
sportovních kláních již samotná účast Stěbořických vzbuzuje oprávněné obavy soupeřů.

Za tím vším je skryto mnoho hodin práce,
píle, snahy, cílevědomosti, dřiny.
V prvé řadě jsou to děti, žáci školy. To
ony se učí, připravují projekty, trénují,
dělají dobré skutky… a dělají nám tím radost. Jsou odrazem – obrazem svých rodičů. Rodiče nad nimi drží ochrannou ruku,
pomáhají jim s domácí přípravou do školy,
podporují je v aktivitách, chrání před nebezpečím. Převazují hromádky papíru do
školního sběru, dělají taxikáře při převozu
dětí na kroužky. Milují je bez výhrad.

A dalším dílkem do skládačky úspěchu
jsou pedagogové naší školy. Učí se novým
metodám, trpělivě a s láskou předávají žákům znalosti. Zas a znovu se je snaží motivovat i ve volném čase. Při tom všem nezapomínají na podporu přátelských vztahů
mezi dětmi.
Těm všem, právě nyní, na konci školního
roku, patří mé velké poděkování.
Mgr. Iveta Glacová,
ředitelka ZŠ Stěbořice

Velká charitativní akce žáků školy

J

ako každý rok se žáci 9. třídy rozhodli zorganizovat několik charitativních akcí a pomoci tak někomu, kdo to potřebuje. Letos
jsme se rozhodli pomoci malému Matyáškovi
Tazbirkovi, který prodělal dětskou mozkovou
obrnu. Tato akce probíhala po celý školní rok
a do sbírky se zapojila celá škola.
Nově jsme uspořádali kolo štěstí, kde žáci
mohli vyhrát skvělé ceny. Tradičně jsme pro
své spolužáky připravili dny, kdy si mohli za-

koupit jídlo. Pořádal se Pizza den, kde jsme
prodali kolem 200 kusů pizzy, a Palačinkový
den, kdy byla možnost zakoupit si palačinku
s marmeládou, nutellou či banánem. Po celý
rok se sbírala víčka od PET lahví, kterých se
nasbíralo přes 300 kg.
Závěr našeho charitativního projektu patřil exhibičnímu utkání. V něm se utkaly bývalé versus současné hráčky dívčího fotbalového týmu ZŠ Stěbořice. Během zápasu měli

diváci možnost zakoupit si párek v rohlíku
nebo cukrovou vatu. Děkujeme všem, kteří
přispěli a díky nimž se vybrala nádherná
částka 18 300 Kč. Peníze pomohou Matyáškovi na rehabilitace, díky kterým dělá velké
pokroky.
Je skvělé vědět, že naše škola a okolí umí
pomáhat a za to jim moc děkujeme.
Aneta Pavelková, Karolína Kořistková,
Sára Konečná, žákyně 9. třídy ZŠ Stěbořice
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Neuvěřitelný úspěch! Žáci naší základní školy zvítězili v branném
závodě Battleﬁeld a postoupili do republikového ﬁnále!

V

pátek 3. 5. se dvě družstva po šesti žácích vydala na branný závod Battlefield,
který se konal ve fascinujícím areálu Dolní
oblasti Vítkovice. Po rychlých přípravách,
které zahrnovaly zejména vypracování projektu na téma „Operace Wolfram“ jsme jeli
na závod s velkým očekáváním a zároveň do
velkého neznáma, protože se nikdo ze Stěbořic tohoto závodu ještě nezúčastnil.
Na úvodním nástupu se sešli organizátoři, vojáci z krajského velitelství a celkem 19
soutěžních družstev, která zde přijela vyhrát
nebo se umístit alespoň do 3. místa, což znamenalo postup do republikového finále konaného v Praze.
Princip závodu byl v plnění úkolů na cel-

kem 25 stanovištích, které byly zaznačeny
v mapě. Na družstva čekaly například tyto
úkoly: roztlačit vojenskou Tatru 810, běh
v plynových maskách, první pomoc, lanové
překážky, střelba ze vzduchovky a laserové
pušky, topografie, hod granátem, sudoku,
pexeso a spoustu dalších. Na to vše měli žáci
3,5 hodiny.
Poté došlo na vyhlášení. Nikdo nemohl
tušit, jak dopadne, takže všichni byli velmi
napjati. Bodové rozmezí bylo od 23 tisíc
bodů až po 5 tisíc bodů, což bylo překvapivé zjištění. My jsme cílili na top 10. To
napětí bylo neuvěřitelné. Když vyhlásili 5.
místo, tak bylo jisté, že minimálně jedno
družstvo postoupí do finále. Pořád však

nic. Naprostá euforie vypukla, když ani u 3.
místa nepadl název ON-OFF Team ZŠ Stěbořice. Tohle asi nečekal nikdo. Naše dvě
družstva obsadila 1. a 2. místo v tomto závodě! FANTAZIE! O tom se nám ani nesnilo.
Všech dvanáct žáků se může těšit na republikové finále, které se koná v Praze v pátek 14. 6. 2019. Do Prahy však odcestují
o den dříve, protože naše škola vyhrála 20
000 Kč v projektu Sazka Olympijský víceboj
a byli jsme pozváni na slavnostní předávání cen, které proběhne v Hop aréně v Praze,
Čestlicích.
Mgr. Michal Zajíček,
třídní učitel 9. třídy ZŠ Stěbořice

Umístění žáků 9. třídy na střední školy

V

letošním školním roce 2018/2019 je
v deváté třídě 26 žáků.
Velkým úspěchem je přijetí 12 žáků na
opavská gymnázia, což je 46 % celkového
počtu žáků našeho devátého ročníku.
Sedm žáků bylo přijato na střední školy
a maturitní obory SOU. Z toho dva žáci

budou studenty Obchodní akademie a SOŠ
logistické, jeden žák Střední školy průmyslové a umělecké a jeden SOU stavebního
v Opavě.
V Krnově budou studovat tři žáci na
Střední pedagogické škole, Střední zdravotnické škole a SŠ průmyslové.

Třetí třídy na Škole v přírodě
13.-17. 5. 2019
Škola v přírodě je za námi. Celý týden nás provázelo sychravé počasí, nám to ale náladu nepokazilo. Školu v přírodě jsme si opravdu
užili – všech 33 dětí i tři paní učitelky. Bydleli jsme v chatě Dům
sv. Josefa na Gruni u Starých Hamrů. Ubytování to bylo skromné
(čtyři společné sprchy), ale útulné a čisté. Jídlo bylo výborné – talíře byly obvykle „vylízané“, majitelé o nás pečovali luxusně.
Cestou tam jsme navštívili Valašské muzeum v přírodě, kde jsme
pro děti objednaly komentovanou prohlídku Dřevěného městečka.
Prohlédli jsme si výstavu hraček a valašských krojů. Byla to výborná volba – děti vše sledovaly pozorně a se zaujetím.
Další dny probíhaly přibližně podobně: dopoledne se děti „masírovaly“ metodou MISP, hrály na flétnu, četly připravené texty
s porozuměním, hrály naučné kvízy. Odpoledne jsme chodili po
nádherných beskydských kopcích. Delší procházky (6-8 km) se líbily všem. Příroda je na Gruni opravdu nádherná. Medvěda jsme
nepotkali, v tomto nevlídném počasí jsme byli venku asi jenom
my. Večer jsme hráli společenské hry, jednotlivé třídy předváděly připravený program, ve středu večer nás navštívilo „Beskydské
strašidlo“. V čase, kdy se umoudřilo počasí, jsme si dokonce zahráli
na sportovním hřišti.
Byl to velmi příjemný (i když náročný)zážitek pro nás i pro děti.
Mgr. Jana Holušová, třídní učitelka 3.A
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Sedm žáků si zvolilo učební obory na
opavských školách. Pět žáků si vybralo
SOU stavební, jeden žák SŠ technickou
a jeden žák SŠ hotelnictví a služeb.
Mgr. Ivana Tomášková, výchovná poradkyně ZŠ Stěbořice

Obec Stěbořice Vás zve na

slavnostní
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které se uskuteční

v pátek
28. června 2019
v 1600 hodin

} Po slavnostním otevření bude v areálu hasičské zbrojnice na Březové
připraveno pro účastníky občerstvení a hudební produkce.
} V 18.00 hodin v hasičské zbrojnici na Březové přednáška Mgr. Patrika Falhauera
ze Slezského zemského muzea ohledně historie tvrze Šibenice.
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Dětský den

Jedu, jedu do světa…

Z

ačátkem června jsme se s dětmi vypravili do lesa nedaleko Města Albrechtic,
kde na nás čekaly pohádkové bytosti jako
součást naučné stezky. Dřevěné sochy v podobě trpaslíků, Hejkala nebo Žabího prince
nás měly dovést až ke Krtečkově studánce.
Po cestě děti plnily úkoly, zdolávaly překáž-

ky, odpovídaly na otázky a pozorovaly přírodu. Počasí nám přálo a děti si výlet i poznání moc užily. Tato naučná stezka se dá
zdolat nejen pěšky s kočárkem, ale i na kole
nebo koloběžce. Takže neváhejte a udělejte
si se svými ratolestmi výlet.
Zuzana Měrková, MŠ Stěbořice

D

ne 2. 6. 2019 proběhl již čtvrtý ročník Dětského dne pořádaný Obcí
Stěbořice a Farností Stěbořice. Opět
nám přálo slunečné počasí a tak si děti
mohly užívat všech atrakcí a soutěží
naplno. A že se měly čím bavit! Kromě
již tradičních atrakcí, jako je skákací
nafukovací hrad, malování na obličej,
klaunské vystoupení a svezení na koníkovi, jsme měli letos poprvé ukázku
policejního auta a motorky, kde si děti
mohly spustit sirénu a majáky. Pro děti
bylo nachystáno spoustu sladkých odměn za soutěže, mohly si zastřílet ze
vzduchovky a vyzkoušet si, jak se střílí
z luku. K odpolednímu poklidu přispěl
svou přítomností i otec Klement, který
nám všem uvařil výbornou farní kávu.
Občerstvení a pití nám připravila Jana
Weiszová. Děkujeme také všem dobrovolníkům za skvěle zvládnutou pomoc
na stanovištích a už se těšíme na příští
ročník.
Pavel Volek, organizátor akce

Na památku otce Jožky běželo ve Stěbořicích 531 závodníků

L

etos doběhlo do cíle, na již šestém ročníku Memoriálu otce Jožky, rekordních
531 závodníků. Akci zorganizovala místní
jednota Orel Stěbořice spolu s farností Stěbořice. Běželo se v kategoriích muži, ženy
a žáci. Délka tratí byla tradičně 4 a 10 km.
Mnoho rodin běželo společně, a tak ti nejmenší trať absolvovali v kočárku nebo připnuti v nosičce se svou maminkou. Běh byl
připraven v obvyklém termínu 8. 5., kdy si
připomínáme svátek Panny Marie – Prostřednice všech milostí. Tento mariánský
svátek uctíváme vždy se vzpomínkou na
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otce Jožku Motyku, který v naší obci působil
v letech 2008-2013. Právě za něj byla obětována mše svatá. Tuto mši sloužil, bývalý
stěbořický farář, dnes již pomocný biskup
Ostravsko-opavské diecéze, o. Martin David. Po mši svaté jsme se všichni shromáždili
u kapličky se sochou Panny Marie, Prostřednice všech milostí, v areálu farní zahrady,
abychom se zde pomodlili litanie loretánské.
Další program již patřil přípravám na závod a koncert, který tradičně následuje po
vyhlášení vítězů. Výstřelem ze startovní pistole zahájil o. Martin David v 15.00 závod,

který si nenechalo ujít celkem 531 běžců
všech věkových kategorií. Dekorování vítězů se ujal pomocný biskup o. Martin David.
Večerní program patřil koncertu. Na pódiu
se představila Sima Martausová, která se stala v roce 2018 slovenskou zpěvačkou roku.
Diváky také pobavil písničkář Pavel Helan,
který u nás koncertoval již potřetí.
• Oficiální výsledky najdete na:
http://www.championchip.cz/
• Oficiální fotografie najdete na:
http://www.orelsteborice.cz/
Martin Řehulka
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Poutní zájezd farnosti Stěbořice

V

še začalo už v průběhu března, když jsme
s otcem Klementem dávali dohromady
program víkendového zájezdu na Slovensko, pouti po stopách Košických mučedníků
k 400letému výročí jejich umučení a smrti.
Naším hlavním cílem byla návštěva Košic, ale
i dalších zajímavých míst, nejen těch poutních.
S postupujícím jarem, které ještě i začátkem
května připomínalo spíše deštivý a chladný
podzim, narůstaly obavy, jak nám vyjde počasí. S Boží milostí a jak věříme
i na přímluvu otce Jožky nám to
opět vyšlo. Podobně jako při Memoriálu se nám na tři dny našeho putování rozjasnilo a schytali
jsme jen jednu malou dešťovou
sprchu při sestupu z „hory Zvir“,
mariánského poutního místa
u Litmanové.
Ze Stěbořic jsme odjížděli v pátek 17. května v časných hodinách
a naše první kroky vedly s kyticí
květů a společnou modlitbou
ke hrobu otce Jožky v Mostech
u Jablunkova. Pak se jelo na Štrbské pleso a po hodinové procházce dále do Levoče.
V Levoči jsme si prohlédli středověké náměstí, které patří mezi památky UNESCO
a chrám sv. Jakuba s nejvyšším dřevěným oltářem na světě (18,2 m) zhotoveným řezbářem
mistrem Pavlem. Na náměstí si někteří z nás
pořídili foto v „kleci hanby“, což je originální
středověký pranýř, sloužící pro mírné tresty.
Do této klece zavírali v dávných dobách také
ženy, přistižené po setmění venku bez doprovodu, první potrestanou byla údajně rychtářova dcera.
Ke každodennímu programu poutě patří mše svatá, tu páteční jsme slavili v kostele
Navštívení Panny Marie na Mariánské hoře.
Tato bazilika minor je duchovně spojena

s římskou bazilikou Santa Maria Maggiore.
První nocleh nám poskytli ve Spišské Kapitule v penziónu sv. Martina a biskupském semináři. Štěstí nám přálo a tak ráno při odjezdu
nám dal své požehnání na další cestu sám pan
biskup Štefan Sečka. Zamířili jsme do Kavečan, odkud pochází otec Klement a společně
s jeho rodiči a farníky jsme slavili mši svatou ve slovenském jazyce a českými písněmi,
o varhanní doprovod se postaral tatínek otce

Klementa. Po mši nás místní pozvali na faru,
kde bylo připraveno bohaté pohoštění. Bylo to
velmi krásné „mezinárodní“ setkání v přátelské atmosféře.
Kavečany jsou jako samostatná obec součástí Košic, takže k našemu hlavnímu cíli to
odtud nebylo daleko. V Košicích vládla živá
„hokejová nálada“, v ten večer se měl hrát
důležitý zápas slovenského týmu, kterému
jsme samozřejmě fandili i my (nehráli totiž
s námi : -). Košice jsou krásné město a většina z nás je navštívila poprvé. V největší gotické katedrále Slovenska, Dómu sv. Alžbety,
se nachází oltář košických mučedníků Melichara, Marka a Štefana, tří mladých kněží,

kteří položili své životy na důkaz nejkrásnějšího svědectví víry a lásky k Ježíši Kristu.
V roce 1995 byli svatořečeni papežem Janem
Pavlem II. Vedle katedrály je Kaplnka sv.
Michala, kde zrovna probíhaly svatby.
Sobotní nocleh jsme měli zajištěn v horské
chatě Javorná- Drienica, zájemci si zde mohli
také zaplavat v bazénu, zaběhat v lese nebo sledovat hokejový zápas v TV.
Nedělní program jsme zahájili mší, domluvenou v jedné větší vesnici na
naší trase, jejíž součástí je i romská osada. Otec Klement koncelebroval mši a překvapil místní
farníky svou bezchybnou slovenštinou, což od „českého kněze“
jistě nečekali. Na závěr mu pan
farář položil otázku: „A čí vy
vlastně jste?“ Odpověď zněla:
„Náš“. A opravdu také všude,
kam jsme přišli, jsme měli pocit,
že jsme „naši“ a že i přes rozdělení zemí jsme stále „mezi svými“.
Naším posledním cílem po
návštěvě poutního místa Litmanová byl Červený kláštor, kterým
nás úžasně provázel otec Rafael,
dominikán, a po prohlídce kláštera se s námi
projel na pltích po řece Dunajci v krásné přírodní rezervaci.
Aby ten náš zájezd nebyl jen čistě duchovní, seznamovali jsme se průběžně i s krásami slovenské kuchyně a tradičními specialitami, ke kterým nesmělo chybět dobré pivo.
Do Stěbořic jsme se vrátili v neděli před
půlnocí a snad nám to nemají příliš za zlé
ti, kdo šli ráno do práce. Doufáme, že většina poutníků byla i přes náročný program
a časté přesuny spokojena a že, pokud Pán
Bůh dopřeje, vydají se s námi na cesty zase
někdy příště.
Dagmar Fiedlerová

První svaté přijímání dětí
Ve Stěbořicích se v neděli 26. 5. za překrásného počasí
seřadilo u kostelních dveří do průvodu dvacet dětí třetích
tříd ZŠ, aby při nedělní mši v kruhu svých rodin i farní
rodiny přijali poprvé Ježíše v Eucharistii. Na rekordní počet dětí, který neměl v naší farnosti obdoby od roku 2002
(kdy byl počet dětí 22) mnozí reagovali vděkem a úžasem.
Nezbývalo než říci: „Slavnost opět rádi nachystáme, pokud vy dodáte děti.“ Děkujeme rodinám, že děti dodaly
a také všem, kteří umožnili dětem prožít slavnostně začátek jejich nové etapy v křesťanském životě.
P. Klement Rečlo, Římskokatolická farnost Stěbořice
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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D

ne 11. května proběhl v naší
obci třetí ročník canicrossového závodu čili běhu člověka se
psem, při kterém je pes po celou
dobu spojen s běžcem pružným
vodítkem a postrojem. Akce má
stále více nadšených příznivců
z řad milovníků psů i zdravého
pohybu v přírodě. Letos se zúčastnilo 21 žen, 7 mužů a 27 dětí.
Překvapilo nás, že přijeli závodníci až z Nitry!
Trasy měly opět tvar osmičky, lišily se jen délkou. Na dospělé čekala pětikilometrová
trasa vedoucí hájem, děti do 15
let běžely kolem obou rybníků.
Nejmenší děti (nejmladšímu
závodníkovi byly 2 roky) běžely

kolem malého rybníka prozatím
„jen“ s plyšovým pejskem. Mohly běžet samozřejmě i za doprovodu rodičů.
Díky nádhernému počasí si
všichni užili závod i pohodu
v zázemí Orlovny, kde si mohli
dopřát báječné občerstvení. Opět
jsme měli zdravotnický dozor jak
pro běžce, tak jsme zajistili veterinární dozor pro psy.
Každý závodník si odnesl
účastnickou medaili, pamětní
list a dárečky pro sebe i svého
čtyřnohého kamaráda. Všichni účastníci byli nadšeni nejen
vydařenou sportovní akcí, ale
i krásným prostředím Stěbořic,
což nás samozřejmě moc těší!

Celou akci jsme natáčeli a fotili:
• https://sattanka.rajce.idnes.cz/Steboricka_8icka_2019
• https://www.zonerama.com/IM-Foto/Album/5319036…
• https://www.youtube.com/watch?v=xcOdLbpXxCw
Hana Suchánková, organizátorka závodu

Nela Frenzelová z Jamnice je členkou souboru Puls,
ls,
který získal 5. místo na prestižní světové soutěži

T

aneční soubor Puls je soubor s dlouholetou tradicí. Věnuje se především stepu,
jazzovému a scénickému tanci a pohybovému
divadlu. Taneční soubor Puls založila Jana
Vondálová v roce 1979. V současné době pod
vedením Evy Vondálové získává Puls řadu
ocenění s postupy na prestižní amatérské tanečně-divadelní celostátní přehlídky a festi-

valy jak v České republice, tak v zahraničí.
V letošním roce má Puls celkem asi 130 členů
ů
od malých holčiček až po ženy. Všichni dohro-mady tvoří jednu partu, kterou spojuje láskaa
k tanci, k hudbě, k ztřeštěnostem, k novým zá-žitkům a k poznávání zajímavých lidí i věcí.
Puls se snaží pomocí tance divákům zpro-středkovat veselá i vážná témata, pocityy

a problémy, které nás obklopují. Divák neodchází
z představení naplněn jen
hlubokým tanečním zážitkem, ale také nutkáním
zamyslet se nad základními hodnotami života a nad
sebou samým.
Miloslav Agel, dědeček
Nely Frenzelové
6
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Léto 2019 v TJ Sokol Stěbořice

U

ž brzy nastane čas dovolených a prázdnin, také ve sportovním klání se uzavřou fotbalové tabulky! Jaké byly výsledky?
Můžeme konstatovat, že různé! V soutěžích
máme čtyři družstva: MUŽE v OP, DOROST v OS, MLADŠÍ ŽÁKY v OS a MINI
ŽÁKY v OS.
• MUŽI hráli výborně a stále byli blízko
postupu do krajské soutěže, ale jak to dopadlo, se dozvíme až po dohrání posledních zápasů. Stále se pohybujeme na druhém nebo třetím místě tabulky. Poslední
zápas v „derby“ utkání s Hlavnicí rozhodlo o umístění! Během jara jsme 9 krát
zvítězili, 2 krát remizovali a jen 1 krát
prohráli (ve Štítině), a to bylo rozhodující. Našim hráčům, trenérovi i asistentovi,
také vedoucímu mužstva a předsedovi
FO patří poděkování za vzornou reprezentaci Sokola! Poděkování patří i spolupracovníkům v oddílu, kteří pomáhají
v činnosti – jako paní Zdeňce Kašíkové,
Romanovi Polovi, Adamovi Wewiorovi, hlasateli Bořivojovi Wolfovi a hlavně
Alešovi Šimonovi, který seká obě hřiště
(u ZŠ i tréninkové Pod hájem).
Pozn. vydavatele: Poslední utkání s Hlavnicí naši muži prohráli 2:3 a bohužel nepostoupili.

• Naši nejmladší – MINI ŽÁCI – se zatím
učí fotbalovému řemeslu, proto na jaře 1
krát vyhráli a 5 krát zase vyhrál soupeř.
Kluky vedl Aleš Šimon. Hodně zápasů
se překládalo, hráči byli nemocní nebo
se zúčastnili školních akcí. Přesto je velkým zážitkem sledovat úsilí a zápal do hry
u našich nejmladších fotbalistů! Do další
sezóny mnoho zdaru!
• TENISTÉ po jarní úpravě všech kurtů
a „zabydlení“ se v nových buňkách už
rozehráli soutěže družstev – jak mužů,
tak i žen. Muži odehráli už dvě utkání, kdy v obou zvítězili. Nejprve nad
Chuchelnou 3:0 a podruhé nad Hájem B
rovněž 3:0. Ženy bohužel těsně prohrály
2:1 s „Raketkami“. Také v dalších dvou
utkáních se „Slezským výběrem“ a „Rafaelkami“ prohrály 3:0. Už se také rozehrávají oddílové přebory ve čtyřhrách
mužů i žen.
• ČASPV žen: Do tělocvičny už nechodí,
ale připravují se na vystoupení v rámci
oslav 100 let založení Sokola.
• BADMINTONISTÉ ukončili činnost
v tělocvičně ZŠ závěrečným turnajem
(dlouhodobým), kde zvítězila Hanka Ko-

řínková spolu s Pavlem Honkou. Druhé
místo vybojovali manželé Solničtí a třetí
byli Šmalcovi.
• VOLEJBALISTÉ uspořádali 1. června
turnaj na hřišti za ZŠ za účasti 5 družstev.
Po velkém boji si „palmu“ vítězství odnesli hráči ze Svobodných Heřmanic.
• V těchto dnech je ale stěžejní příprava na
oslavy 100 let od založení naší TJ!
Oslavy proběhnou v sobotu 29. června
2019 a budou už od rána zahájeny fotbalovým turnajem MLADŠÍCH a MINI
žáků v rámci IV. ročníku MEMORIÁLU
KAMILA KRÁLE!
• Ve 14:00 hodin začne odpolední program.
Potěší nás hudba „Miločanka“ a vystoupí
cvičenci v různých skladbách. Také budou
oceněni významní členové tělovýchovné
jednoty!
• Večer bude zahájena diskotéka a po setmění bude odpálen ohňostroj. Doufáme,
že nám vyjde počasí, ne ale takové jako
před 10 lety při konání oslav 90 let Sokola.
• Vážení spoluobčané, tímto Vás srdečně
zveme na tuto velkou akci. Přijďte v hojném počtu oslavit spolu s námi toto významné výročí!
Bořivoj Wolf, předseda TJ Sokola Stěbořice

• DOROSTENCI pod vedením Jardy Kramného
na jaře zlepšili výkonnost
a z 8 utkání 5 krát vyhráli, 1 krát remízovali a jen
2 krát byl soupeř nad jejich síly. Obsadili konečné páté místo a rozhodně
mají ještě na víc! Spolupráce s hráči z Hlavnice
a ze Zlatník byla výborná,
utvořil se dobrý kolektiv
a na výkonnosti to bylo
znát!
• MLADŠÍ ŽÁCI ještě
„nedorostli“ na soupeře
jak vzrůstem, tak i výkonností, proto jarní výsledky byly většinou negativní. Ze 6 utkání 2 krát
zvítězili a 4 krát prohráli.
Kluci, nevěšte hlavy, váš
čas určitě přijde! Trenérsky je vedl Karel Sochor.
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Znovuvzkříšení
vyhořelého
dřevěného kostela
v Gutech ...

V

červnu 2017 úmyslně zapálili tři mladíci dřevěný kostel Božího Těla ze
16. století v Gutech u Třince. Vrchní soud
v Olomouci jim vyměřil zasloužené tresty.

Historickou hodnotu kostela však nelze ničím, ani penězi, vyčíslit a nahradit. Na stejném místě však už vzniká věrná replika.
Lesník našeho Obecního úřadu ve Stěbořicích Jenda Vavrečka se náhodou dověděl,
že tesaři opravující kostel v Gutech shánějí

Lesník Jan Vavrečka u pařezu
zmíněného dubu
8

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

Chování v lese

P

ředevším les Háj se v poslední době stal
oblíbeným místem vycházek. Ovšem
stále je to les. Není to městský park. To se
týká především volného pobíhání psů. Českomoravská myslivecká jednota a časopis

Myslivost vydali pěkný plakátek k této problematice. Děkujeme jim za jeho poskytnutí.
Zamyslete se nad ním a zkuste se v lese podle něj chovat.
Děkujeme.
Roman Falhar, starosta obce

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY PŘÍRODY

LES JE DOMOV
- napadlo Vás to už někdy?
Jste na návštěvě v domově
zajíce, srny, lišky a mnoha
dalších obyvatel lesa, kteří,
stejně jako Vy doma,
nechtějí být rušeni při přijímaní
potravy nebo při odpočinku.
Při našem životním rytmu
nás prosím nerušte.

Bylo by pěkné, kdybyste
neopouštěli cesty
a jednu hodinu před setměním
je už ani nevyužívali!
V zimních měsících, pro nás tak
těžkých, Vás prosíme
o zvláštní ohleduplnost
- útěk ve sněhu nám ubírá
tolik potřebnou energii!

pro obnovu kostela kvalitní dubové kmeny.
Věděl, že ve stěbořickém Háji je jeden dub
letní vyvrácen při poryvu větru i s kořeny.
Do Stěbořic pozval specialisty, ať se přijedou
podívat, zda jim bude tento dub pro stavbu
vyhovovat. Po příjezdu a po změření okamži-

Velkou nepříjemností jsou
pro nás i volně pobíhající
psi, před kterými musíme
utíkat, nejsou našimi
kamarády! Mějte, prosím,
své psy na vodítku!
Volně žijící zvěř
Vám děkuje
za porozumění
a ohleduplnost!
vydala
Českomoravská
myslivecká jednota, z.s.
a redakce časopisu Myslivost

tě souhlasili s odkupem 11 metrového dubu.
Tak až se za pár let pojedeme do Gutů podívat na „nový“ dřevěný kostel, bude nás hřát
u srdce, že jeden ze stěžejních trámů je ze stěbořického Háje.
Drahomír Graca, kronikář obce
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ZPRÁVY Z OBCE
Info k tělocvičně

S

tavba nové tělocvičny se již přiblížila,
proběhlo výběrové řízení na demolici
stávající tělocvičny a na výstavbu nové,
byly podepsány smlouvy. Nakonec pro
obojí byla vybrána Femont z Opavy, která má se stavbou hal a tělocvičen bohaté
zkušenosti. Jelikož se však všude mohutně
staví, započnou práce na tělocvičně o něco
později, než jsme si původně přáli.
Domluvený harmonogram je následující:
• Začátkem srpna si firma převezme staveniště.

• Od 12. srpna začne demolice.
• Koncem srpna založí novou stavbu.
• Koncem listopadu by měla stát hrubá
stavba a začne se pracovat uvnitř.
• Koncem února 2020 se nová tělocvična
předá k užívání.
Bohužel nelze tělocvičnu postavit za
dva měsíce, a proto budou školní tělocviky organizovány dle počasí a náhradních
prostor. Upozorňuji, že kolem školy dojde
během stavby ke zvýšenému pohybu techniky. Prosím proto všechny, kdo zde bydlí-

te, o trpělivost a rodiče žáků o nezajíždění
auty ke škole. Vysaďte, popř. nabírejte své
děti u zastávek autobusů, popř. na novém
parkovišti. Vysvětlete svým dětem, aby
zde dávaly na sebe pozor ještě více než jindy, aby nedošlo k nějakému neštěstí. Plánujeme vybudovat nový přístup k hlavnímu školnímu vchodu, abychom co nejvíce
eliminovali křížení cest školáků a stavební
techniky. Už nyní se můžeme těšit na novou moderní tělocvičnu. Bude to pěkný
dárek k 60. výročí naší ZŠ a k 800 letům
od první písemné zmínky o Stěbořicích.

Slovanská disciplinovanost

S

rovnáváte rádi, kde se lépe žije? Zda
u nás nebo např. na Slovensku, v Německu, Rakousku atd.? Určitě vnímáte rozdíl
v architektuře, krajině, čistotě a pořádku,
v mentalitě lidí. Věřím, že taková projížďka
Rakouskem, Německem nebo Švýcarskem
je pohlazením pro oko. Občas slýchávám:
„Tam je to krásné, ti se starají, tam by se
mi líbilo žít.“ A což teprve přísnost jejich
policie. Nejeden turista si dává pozor, aby
dodržoval předpisy a rychlost, když projíždí Německem. Pak však přijede domů, do
Stěbořic (Jamnice, Nového Dvora nebo na
Březovou) a najednou se chová jako někde
na východě ve stepi. Značky jsou jen nějaké kusy plechu u cesty, chodník je přeci od
toho, aby se na něm parkovalo, do popelnice na tříděný odpad naháže cokoli. Však

on to někdo po mě opraví nebo uklidí. Mrzí
mě, že se takto chováme v prostředí, kde se
všichni známe. Vždyť např. značky u školy
nebo u školky nejsou na ozdobu. Mají zde
smysl, abychom co nejvíce omezili automobilový provoz v těchto uličkách a tím ochránili naše děti. Kdo ale nejčastěji vjíždí do
těchto zákazů? U školky to jsou maminky,
u školy se k nim přidávají ještě fotbalisté.
Přitom u každého z těchto míst jsou nová
parkoviště, kde se dá pohodlně zaparkovat.
Nebo parkování na chodníku. Už jeho název
říká, že to není parkoviště. A stejně mluví
i vyhláška. Ovšem stále se najde dost těch,
kteří pravidelně blokují a ničí naše chodníky. Takto zaparkovaná vozidla pak nutí,
aby chodec (dítě, maminka s kočárkem)
vstoupil do vozovky a vystavoval se nebez-

pečí střetu s vozidly. Samostatnou kapitolou
jsou pak odpadky v kontejnerech na tříděný
odpad. Je sice pěkné, když někdo papírovou
krabici vyhodí do kontejneru na papír, ale
nesmělo by v ní být spousta plastů, dětských
plen nebo zbytků jídla. Na vlastní kůži to
poznali i naši školáci, kteří v rámci sběru
papíru nakládali kartony, které se nevešly
do kontejnerů a byly uskladněny v obecních
prostorách. Nelíbilo se jim, co vše se mezi
papír dostalo, ale snad jim to otevřelo oči
a viděli, co do těchto kontejnerů hází jejich
příbuzní.
Pokud se tedy chceme přiblížit západní
části Evropy v upravenosti okolí a v dodržování pravidel, začněme každý u sebe a nechovejme se egoisticky.

Vodovod k panelákům

J

ak už jsem avizoval před časem, je nutné
opravit vodovodní řád z 60. let, který vede
od vodárny kolem panelových domů. Na
tomto krátkém úseku je napojeno nejvíce
lidí z obce. Řád je ještě litinový a je velmi
zanesený usazeninami. Je nutné jej nahradit
novým. Věřím, že pak především v horních

patrech panelových domů poznají rozdíl
v tlaku vody. Příprava této akce mi zabrala
hodně času, vybírali jsme firmy, se kterými
máme dobré zkušenosti, které při realizaci
neudělají škody na okolí, a víme, že jejich
práce je kvalitní. Bylo také potřeba projednat vstup na soukromé pozemky a vytyčit

trasy vedení inženýrských sítí. Prosím proto všechny parkující v této oblasti, aby zde
v době stavby neparkovali, popř. dbali pokynů stavebníků. Pokud vše půjde dobře, bude
hotovo do pěti pracovních dnů. Začít by se
mohlo začátkem července, ale vše záleží na
možnostech realizačních firem.

na různorodých úkolech a umět pracovat
v týmu. Být samostatný a u práce přemýšlet. Znalost nějakého řemesla je výhodou.
A nebát se práce. Co nabízíme? Stabilní
a jistý plat dle státních tabulek s možností odměn. Dobrý kolektiv, práci bez stresu.

8hodinovou pracovní dobu, bez přesčasů,
jednosměnný provoz. Vybírání dovolené
dle domluvy kdykoli během roku. Obědy za
zvýhodněnou cenu.

Rozšiřujeme tým

P

ráce pro obec je stále dost a spíše jí přibývá. Máme nové nemovitosti, pozemky,
techniku, ale chybí nám lidé. Proto hledáme
dalšího spolupracovníka. Co by měl uchazeč
splňovat: řidičský průkaz (B a T) a zkušenost s řízením traktoru. Mít chuť pracovat

Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Výběry z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
20. 5. 2019
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) Úplatný převod pozemků z majetku ČR,
právo hospodařit ÚZSVM do majetku
obce Stěbořice, pozemky:
a) parc. č. 18 v k. ú. Stěbořice, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 129 m2
b) parc. č. 1557 v k. ú. Stěbořice, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
8.911 m2
c) parc. č. 796/1 v k. ú. Jamnice, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
1023 m2
d) parc. č. 429 v k. ú. Stěbořice, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 764 m2
e) parc. č. 564 v k. ú. Stěbořice, ostatní plocha, zeleň o výměře 1.775 m2

f) parc. č.244/1 v k. ú. Stěbořice, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 218 m2
g) parc. č. 584/1v k. ú. Stěbořice, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
2.245 m2
h) parc. č. st. 46 v k. ú. Stěbořice, zastavěná
plocha a nádvoří vč. stavby na pozemku
stojící

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Smlouvu o bezúplatném převodu a zřízení věcného práva pozemků parc. č. 6
- ostatní plocha, zeleň a parc. č. 322/2 ostatní plocha, zeleň, obě v k. ú. Stěbořice
z majetku ČR – právo hospodaření Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce Stěbořice

2) Poskytnutí dotace pro TJ Sokol Stěbořice z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši
130.000 Kč (100.000 Kč na činnost +
30.000 Kč oslava výročí)
3) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Stěbořice ve výši
130.000Kč
4) Smlouvu o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Římskokatolické farnosti
Stěbořice ve výši 100.000 Kč

Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí:
1) Návrh na doplnění značek zákazu vjedu
do lesů a ke splavu, případně závory

Výběry z jednání rady obce Stěbořice
23.4. 2019

Rada obce schválila:
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Kanalizační přípojky v obci Stěbořice“ z důvodu prodloužení termínu plnění z důvodu
průtahu při schvalování změny č. 1 ÚP
– posunutí termínu na Zajištění výkonu
inženýrských činností ke společnému
vydání povolení stavby kanalizačních
přípojek na termín 60 dnů od nabytí platnosti změny č. 1 ÚP obce Stěbořice
2) Nabídku Ing. Marka Štěpána na zpracování dokumentace pro sloučené územní
a stavební řízení a vypracování dokumentace pro realizaci stavby rozšíření
hřbitova s cenou 288.000 Kč
3) Přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Stěbořice s výsledkem +65.417 Kč, a to
převedením 15.000 Kč do fondu odměn
a 50.471,40 Kč do rezervního fondu
4) Souhlasí s umístěním sídla Honebního
společenstva Stěbořice na Obecním úřadě Stěbořice č. p. 28
5) Dohodu o provádění lesních prací v Obci
Stěbořice s panem Janem Vavrečkou
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Rada obce vzala na vědomí:
1) Žádost TJ Sokol Stěbořice o finanční příspěvek na rok 2019 ve výši 130.000 Kč
(100.000 Kč na provoz, 30.000 Kč na 100
let Sokolu Stěbořice). Rada doporučuje
OZ tuto žádost ke schválení.
2) Seznámení s pohledávkami obce
3) Termín konání Novodvorského vodníka
– 10. 8. 2019

Rada obce uložila:
1) Zahájit řešení úpravy okolí rozhledny –
terénní úpravy, stezky, montáž herních
prvků, příjezdovou stezku
O: Komárek, Volek T: co nejdříve
2) Po seznámení s výsledkem prohlídek
mostů zjistit možnosti oprav
O: Pavel Volek T: co nejdříve
20. 5. 2019

Rada obce schválila:
1)Termín otevření rozhledny dne 28.6.2019
2) Opravu nabídky fa Indetail na doplnění
projektu o elektroinstalaci a položkový
rozpočet na akci „Obecní stodola v Jamnici“ z původních 15.000 Kč na 23.000 Kč
bez DPH

3) Opravu nabídky projektanta pana Rippela z původní ceny 46.200 Kč bez DPH na
43.500 Kč, nebyl prováděn hydrogeologický posudek, připočteny vícenáklady
spojené s elektroinstalací
4) Zhotovitele výkopových prací pro opravu vodovodu k panelákům firmu JKJ
Zempra s cenou 69.706 Kč s DPH. Pro
realizaci vodovodu fa Jiří Lenart s cenou
197.447 Kč
5) Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 142
v k. ú. Stěbořice, náklady ve výši 232.000
Kč bez DPH, z důvodu stavby kanalizace
6) Smlouvu o poskytování poradenských
služeb specialisty z MAS Opavsko na výměnu kotlů v rámci tzv. půjček na výměnu kotlů SFŽP
7) Smlouvu o zřízení služebnosti podzemního vedení NN na pozemcích parc. č.
115/1, 115/6, 115/9 v k. ú. Stěbořice (přípojka elektřiny do KD Stěbořice)
8) Smlouvu o zřízení věcného břemen chůze
a jízdy na pozemku 850/6 v k. ú. Stěbořice pro TJ Sokol Stěbořice
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Z obecního diáře:
Červen:
Pá. 28. 6. 2019

Slavnostní otevření rozhledny Šibenice, 16:00 hod., rozhledna Šibenice a následný program v Březové, pořádá Obec Stěbořice

So. 29. 6. 2019

Oslavy 100 let založení TJ Sokol Stěbořice, Stěbořice, pořádá TJ Sokol Stěbořice

Červenec:
So. 20. 7. 2019

Hasičská soutěž Překonej rybník, 14:00 hod., Jamnice, pořádá SDH Jamnice

So. 20. 7. 2019

Benátská noc, 20:00 hod., Jamnice, pořádá SDH Jamnice

So. 20. 7.-26.7. 2019

Orelský tábor pro děti, pořádá Orel jednota Stěbořice

So. 27. 7. 2019

Pouť ke kapli sv. Anny, 15:00 hod., kaple sv. Anny Zlatníky (v polích),
pořádá Římskokatolická farnost Stěbořice

So. 27. 7. 2019

Setkání obcí Březová v Březové u Umonína u Kutné Hory, výjezd organizuje SDH Březová

Ne 28. 7. 2019

Mše svatá ke cti sv. Anny, 7:00 hod., kaple sv. Anny v Jamnici,
pořádá Římskokatolická farnost Stěbořice

Srpen:
So. 3. 8. 2019

Benátská noc, areál SDH Březová, pořádá SDH Březová

So. 10. 8. 2019

Novodvorský vodník, přehrada Nový Dvůr, pořádá SDH Nový Dvůr a Obec Stěbořice

Ne. 18. 8.-24. 8. 2019

Farní dovolená kolmo Tyrolsko, Weißenbacham Lech, pořádá Římskokatolická farnost Stěbořice

víkend 17.-18. 8. 2019

Indiánské léto, Arboretum Nový Dvůr, pořádá Slezské zemské muzeum

So. 31. 8. 2019

Karmášový turnaj ve hraní „Člověče, nezlob se!“, KD Stěbořice,
pořádá TJ Sokol Stěbořice, oddíl badmintonu

So. 31. 8. 2019

Ukončení prázdnin pro děti, areál SDH Nový Dvůr, pořádá SDH Nový Dvůr

srpen 2019 - červen 2020

Zahájení fotbalových soutěží roč. 2019-2020, hřiště TJ Sokol Stěbořice, pořádá TJ Sokol Stěbořice

Září:
Ne. 1. 9. 2019

Dožínková slavnost, KD Stěbořice, pořádá Obec Stěbořice a Římskokatolická farnost Stěbořice

Ne. 8. 9. 2019

Karmáš ve Stěbořicích, mše sv. v 7 a v 9 hod., požehnání ve 14:30 hod.,
pořádá Římskokatolická farnost Stěbořice

So. 28. 9. 2019

Drakiáda, areál SDH Nový Dvůr, pořádá SDH Nový Dvůr

Poplatky za psy
Vážení občané, do 30. 6. 2019 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

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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ENEM TAK... TU PRO NAŠICH
Vážení čtenáři,
náš zpravodaj přináší informace o událostech a akcích, které proběhly nebo se chystají. Vše je psáno krásnou spisovnou češtinou. A co takhle
básnička psaná „po našemu“? Jen tak. Pro pobavení... prostě: ENEM TAK... TU PRO NAŠICH
Jana Suchánková

LAZNĚ
Stryk Francek byl v lazňach. Měšic, možna
dele.
V hospodě nam bajal, jak se tam měl skvěle.
Doktorky přijééémne, sestry švááárne,
fááájne!
A ty pacientky! – Vesele a dajne!
No a procedury? – Uplna pohadka!
Bublinkove vany, měkučke lehatka…
Ani mi to pivo něsky něchutnalo.
Franckovi zavidim! Štve mě! A ni malo!
Cely život platim jak vul pojištěni
a mam z teho guvno – tuž to spravne něni.
Zajdu do dochtora, tam se postěžuju,
napiše mi lazně, kufry zapakuju…
Co na tym zaleži, že moc němarodim,
hlavně že se v lazňach z kopytka vyhodim!
V tašce slivovicu něsu doktorovi.
Je fajna – z Moravy – tuž snad mi vyhovi…
V ordinaci tvrdim, že sem na umřeni bolesti mam hrozne, něsu k vydrženi!
Ve řbetě mě picha,nohy se mi třesu,
ruky mam olšove, nic v nich něuněsu.
Stiny pochybnosti se mu v očach mihly,
bo mě včera viděl, jak sem skladal cihly…
Ale jak uviděl flašu slivovice,
tomu chacharovi zružověly lice!
Sestře tež sem přiněs – čokoladu, kvitko…
Mam potřebny papir a na nim razitko!!
Kupil sem košule i nove galaty,
ponožky – ze starych už mi lezu pjaty…
A černe lakyrky! Staly dva tišice!!
Jak by se šlo tančiť, to třa měť střevice.
Kufr mam sbaleny, fest napěchovany,
vlasy na pěšinku, sem i navoňany!
Bože, jak se těšim na fajne zažitky!

Od radosti se mi v očach robju mžitky.
A už sem ve vlaku, na krajinu čumim
a marně přemyšlam, kery taněc umim.
Bylo i zpožděni – štve mě, že to vazně
A už vystupuju a řvu nahlas „LAZNĚ!!!“
Pokoj taky chudši – ložo, štyry mury…
Šak tu moc něbudu – furt mam procedury.
Beru ručnik, župan – prvši mam masaže.
Jake budu sestry hnedaj se ukaže.
Odevřel mi MASER!, župan ze mě strhnul,
Hodil mě na lehatko, hned se na mě vrhnul.
Z tryčka mu vylezal břuch cely chlupaty…
A ty jeho ruky byly jak lopaty!
Věděť, co je za ras, bych se před nim schoval
a svoje obratle fixem očisloval!
Bo mi jich zpřehazal! Žebra tež! Lopatky…!
Kdo mi to da včilej popořádku zpatky?
Odchazam od něho po štyrech jak děcko,
zvednuť se něumim, bo mě boli všecko.
„Včil mam vodolečbu“- pro sebe se pravim.
Těpla vana, sestry…tuš tam se snad
spravim.
Zevnitřku je slychať vodu a vykřiky…?
Na dveřach napsane enem „Skotske střiky“
Jak vylezla sestra, pěkně sem pozdravil,
„bublinkova vana“ uctivě sem pravil.
„Vana s bublinkama? To viš, také kiky.
V kartě je napsane 5x skotske střiky !“
Pohleděla na mě ta jak had na žabu!
Ešče sem něviděl taku přisnu babu.
Dal už se mnu žadne štrachy něrobila,
vodnim dělem se mě na zeď přišpendlila!
Voda mě hazala na zeď o kachliky
tak až sem tam nosem narobil doliky!
Tuž to byla hruza – horka – žimna – vřela!

Něpřejtě se co to s člověkem uděla!
Ku sobě sem hvito stahnul obě pulky,
zavřel oči, hubu, v duchu sčítal dulky.
(Much sem dostať vanu, dybych ji dal
stovku
včil tu nosem klupu do zdi morseovku!)
Na pokoj se plazim a držim se stěny
Isť večer na taneč něma vubec ceny.
Na parketě bych se beztak enem plužil.
Pravim se: “ Ty vole – to si se zaslužil!
Cpal si se do lazni, přitym ti nic něni,
včil si na ohrabky – to maš poučeni!“
Začnul sem se modliť, u loža sem klečel,
vzyval pana boha, chvilu sem i brečel.
Naraz vidim jasně, že sem zrobil chybu.
Včil jak mě jak pichně – doma to rozhybu!
Baj nasekam dřevo, baj pohrabu listi,
Do lazni nějedu, to se buďtě jisti!!!
A vam všeckym davam tež tu samu radu
- vemtě gracku, hrabky, valtě na zahradu!
Po navratu z lazni sedimy u piva…
Co vam mam povědať – vitě jak to byva.
A tuž sem jim bajal, jak to bylo fáááájne...
A ty pacieeeeentky – vesele a dajne…!
Že sem jak Fred Aster fest utancovany,
A co bab se tyka – sem ganc vyčerpany..
No,každy z nich čuměl – huba odevřena,
Učel to splnilo – stupla moja cena.
Potkal sem Pepika asi za štrnast dni.
V ruce držel papir – tež jedě do lazni.
My se strykem Franckem, my už vimy svoje.
No a hlupy Pepik – ať idě do boje...

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová. Čtvrtletník, 2/2019.
Vydal Obecní úřad Stěbořice. Uzávěrka příštího čísla 6. 9. 2019. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby.
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