NÁROČNÝ VÍKEND HASIČŮ Z JAMNICE
Po vydařeném a zdárně ukončeném plese
a po rozloučení se s posledním hostem, se v neděli
1. 3. 2009 ve 3 hodiny 28 minut ráno všem členům
zásahové jednotky hasičů obce rozzvonily mobilní
telefony příchozí sms-kou:!!! POPLACH – požár
stodoly ve Stěbořicích!!!
Jednotka se po příjezdu na místo zásahu
hlásila veliteli zásahu a byla ponechána v záloze na místě zásahu. Před
odjezdem jednotek HZS bylo místo požáru předáno naší jednotce. Naše
jednotka si vytvořila jednoduché vedení typu B od hydrantu a dvou útočných
proudů typu C a zajišťovala požární asistenci nad místem požáru. Bylo
prováděno skrápění požářiště a rozebrání hromad s uloženým dřevem a
slámou a následné stržení střešní konstrukce. Před odjezdem na základnu
se naše jednotka rozhodla preventivně zanechat na místě natažené vedení,
a večer se pro něj vrátit. Ukázalo se, že to byl dobrý nápad, jelikož se to trochu rozdoutnalo. Po příjezdu jednotky na místo členové
jednotky provedli rozebrání hromady dřeva ze stržené střešní konstrukce a za součastného skrápění vodou byla rozebrána doutnající
hromada štěpky.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům zásahové jednotky, kteří byli i po tak náročném večeru připraveni k akci. Mé díky
patří: Ondřeji Weiszovi, Michalu Komárkovi, Jakubu Vaňkovi, Václavu Stupňovi.
Jiří Šnejdar
velitel zásahové jednotky Stěbořice - Jamnice

PODĚKOVÁNÍ MGR. LUCII ŠUPÍKOVÉ, ŠTÍSTKO, SLUNEČNICE
„Ke sboru čelem, k obecenstvu zády“. Ano, takto jsme ji povětšinou vídávali, když jsme s příjemným mražením v zádech
poslouchali skladby zpívané pěveckými sbory Slunečnice a Štístko. Hudba a její přednes, to jsou hlavní koníčky pí. Mgr. Lucie
Šupíkové. Dokonalost tónů jednotlivých písní, kterou dokáže
přenést na své sbory, přináší radost malým či velkým, mladým i
starším posluchačům.
Paní Lucie Šupíková působila na ZŠ Stěbořice jako
učitelka 2. stupně od září 2000 do června 2008. Vyučovala zde
ČJ, AJ a HV. Právě pro svůj blízký vztah k hudbě založila na
škole dětský pěvecký sbor Slunečnice pro žákyně a žáky
vyššího stupně, který vystupoval nejen na školních akcích pro
rodiče, ale také na opavských charitativních akcích. Pravidelně
se sbor zúčastňoval soutěže dětských pěveckých sborů, kde na
krajské úrovni získával nejvyšší ocenění, sbor zpíval také za
hranicemi kraje, v Praze, v Pardubicích, v Českém Krumlově,
v Lidicích, v Polsku… Od roku 2005 se paní učitelka ujala také
mladších žáčků a založila s nimi dětský pěvecký sbor Štístko. I
tento začal sbírat ocenění na krajské úrovni, především však
svými dětskými hlásky dělal radost nám všem při pravidelných vystoupeních v KD Stěbořice.
Paní učitelka, odbornice ve svém oboru, se na konci školního roku 2007/2008 rozhodla pro pokračování v rodinné tradici a
začala studovat denní studium medicíny. Přesto se však ještě i v roce 2008/2009 věnovala práci sbormistryně na ZŠ a pokračovala
v nastudovávání písní se sborem Slunečnice.
V tomto roce vydává sbor již druhé CD, které bude pokřtěno na Jarním koncertě 15. května 2009 v 18 hodin v KD Stěbořice.
Tento koncert bude zároveň i ukončením působení sboru Slunečnice a také rozloučením se s paní Lucií Šupíkovou, jakožto učitelkou
ZŠ Stěbořice.
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Touto cestou chceme pí. učitelce poděkovat za neocenitelnou reprezentaci základní školy, ale i obce Stěbořice. Dětský
pěvecký sbor Slunečnice, podporovaný mladými nadějemi ze Štístka, se stal v hudebním světě této kategorie pojmem a jméno
pí. Mgr. Lucie Šupíkové nezůstane v historii ZŠ, ale i obce Stěbořice nikdy zapomenuto. Do dalších let ji přejeme hodně štěstí, zdraví a
úspěchů v novém oboru.
Tímto Vás rovněž všechny srdečně zveme na Jarní koncert.
Iveta Moravcová, Tomáš Kramný

J ARO 2 0 0 9 …
Jaro je zase tady a všichni sportovci a činovníci se „probudili“ ze zimního spánku a jedou na „plný plyn“!
Fotbalisté se připravovali formou dvou treninků v týdnu a o sobotách sehráli 7 přípravných utkání s bilancí 3 vítězství –
2 remízy – 2 prohry. Nejlepším střelcem přípravy
se stal již tradičně Jirka Chlopčík. V březnu na
4 denním soustředění na chatě ORIENTKA nabírali
fyzickou kondici na jarní utkání. V současné době již máme
rozehranou krajskou soutěž I.B třídy. Ve čtyřech odehraných
utkáních jsme nejprve prohráli „derby“ ve Zlatníkách 0:1, brankou
z penalty. Se Suchými Lazcemi, třetím mužstvem tabulky, jsme po
výborném výkonu celého mužstva zvítězili 3:2, a to dvěmu
brankami mladšího z bratrů Dietrichu (Martin) a jednou brankou
z přímého kopu Davida Osadníka. S posledním celkem tabulky –
Chuchelnou, remízovali 0:0 a v posledně odehraném utkání
s Krasnými Loučkami uhráli, po přestřelce, remízu 3:3.
Z pokutového kopu vstřelil dvě branky Jirka Chlopčík a jednu přidal
Jirka Bartusek.
Dorostencí, po jediném připravném utkání v Holasovicích,
kde vyhráli 3:1, rozehrali „okresní přebor“. Doposud byly odehrány
tři utkání. Nejprve jsme uhráli remízu se Štěpánkovicemi 0:0. V dalších dvou utkáních jsme již dvakrát naplno bodovali, a to
s Kylešovicemi 6:3 (branky: Dietrich M. 3, Vašíček, Otipka, Fidler J.) a s Vřesinou 2:1 (branky Otipka M., Fiedler J.). Starší žáci
odehráli pouze jedno utkání, ve kterém prohráli s Pustou Polomí 4:6, když branky vstřelili Šmalec O. 2, Otipka F. a Jamnický M.). Naše
nejmladší fotbalové naděje – minižáky - čekaly hned na úvod dvě velmi těžká utkáni. V prvním, po heroickém výkonu, uhráli remízu na
hřišti Slavie Opava 2:2, když se brankami blýskli Vojta Kramný a Jan Kašík. Ve druhém utkání však tento výkon nezopakovali a
s prvním celkem v tabulce - Slezským FC Opava „A“ prohráli 0:8.
Také tenisté se „probudili“ a připravují kurty na sezónu. Jedná se o spoustu práce s uvedením hřišť do hraní schopného
stavu. Vybírání hrubé škváry, doplnění antuky a nekonečné valování kurtů. Naše ženy stále pilně cvičí 2x v týdnu v tělocvičně ZŠ
Stěbořice.
Vážení spoluobčané!
V letošním roce oslavíme významné výročí, a to „90 let“ od založení TJ Sokola Stěbořice. K tomuto výročí připravujeme na
sobotu 27. června 2009 oslavu v prostoru našich hřišť. S pestrým programem budete formou pozvánek či plakátu včas seznámeni.
Večer bude následovat „Sokolská noc“ za doprovodu dvou kapel. Už nyní Vás srdečně zveme!!!
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsme tady zase po pár měsících s naším obecním
občasníkem, kde Vás rádi informujeme o novinkách a vůbec
o dění v našich obcích. Kulturní a jiné aktivity bych opět
přenechal povolanějším, chtěl bych se věnovat akcím, které
probíhají nebo budou probíhat pod dohledem obecní
pokladny.
V úvodu musím s politováním konstatovat, že Správa
silnic MSK nemá peníze na opravu vozovky ve Stěbořicích
(směr Jezdkovice), a to přesto že jsme byli dohodnuti na
spolupráci a připravili jsme v minulém roce obruby pro
položení nového asfaltového povrchu. Jak už bylo v
minulém roce oznámeno, připravujeme rekonstrukci střech
a elektroinstalace v ZŠ. V současné době probíhá výběr nejvhodnější firmy. Vzhledem ke špatnému stavu střechy na přístavbě se
stavební část ještě zkomplikovala, ale věříme, že akce bude ukončena během letních prázdnin. Celková cena cca 6,3 mil. Kč.
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V současné době finišuje dostavba víceúčelového hřiště u ZŠ. Předání stavby proběhne dříve než jak bylo původně plánováno - na
konci května. Celková cena 2,5 mil. Kč
V minulém týdnu byla ukončena dlouho odkládaná rekonstrukce komunikace ve Stěbořicích na Barandově. Nakonec zvítězila
varianta kompletní opravy jedné části, abychom se k ní nemuseli v příštích letech vracet. Doufáme, že parametry a kvalita nové
vozovky přispějí ke zvýšení úrovně bydlení i k bezpečnosti v této části obce. Celková cena cca 2,0 mil. Kč. V týdnu od 4. května bude
položen asfaltový povrch na místních komunikacích v části Březová, kde se po mnoha letech občané dočkají kvalitní silnice bez
výmolů a děr. Předpokládaná cena cca 700 tis. Kč.
Dokončujeme úpravu prostranství s rekonstrukcí čekárny v
Jamnici (pro špatný technický stav byly ponechány pouze staré
obvodové zdi), a byla zároveň dokončena oprava kuchyňky v
přístavbě Kulturního domu v Jamnici. Zde byla odstraněna původní
střecha, která byla v dezolátním stavu a nová střecha byla
zateplena.
V průběhu května dále vybudujeme novou čekárnu na horním
konci ve Stěbořicích. Větší část bude hrazena z dotace, kterou
jsme získali od MS kraje. Dále jsme obdrželi dotaci 400 tis. z
rozpočtu MSK na částečnou rekonstrukci budovy obecního úřadu
pro zřízení ordinací dětského lékaře a praktického lékaře pro
dospělé. Tyto ordinace budou umístěny v přízemí budovy a kromě
zlepšení prostředí pro pacienty a lékaře bude zlepšena i
dostupnost pro všechny pacienty . Rekonstrukci bychom chtěli ukončit nejpozději do konce r.2009. Dále jsme byli úspěšní se žádostí o
dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde jsme získali částku 300 tis. na stavbu víceúčelového asfaltového hřiště v Březové. Hřiště
bude umístěno v areálu u hasičské zbrojnice a věříme, že bude velkým přínosem pro všechny sportovní a kulturní aktivity, které místní
nadšenci pořádají.
V letošním roce budou zahájeny přípravné práce na zpracování nového územního plánu obce, protože jsme povinni ze zákona
zpracovat novou dokumentaci. Protože jde o velmi nákladnou záležitost, budeme žádat o dotaci z EU fondů, kde máme velkou šanci
na získání peněz.
Doufám, že začátkem září, kdy budeme připravovat nové vydání zpravodaje, zařadíme většinu těchto akcí do šuplíku s nápisem
„splněno“. Abychom se mohli podělit o tento dobrý pocit, přeji Vám všem pohodu a radost do dalších dní a měsíců, a přesto, že je do
prázdnin a dovolených relativně daleko, přeji všem i hodně hezkých zážitků a relaxace.
Váš starosta ☺

TOMÁŠ KAVAN S BRONZEM
Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu stopařů dle IPO FH a třetí
ročník mistrovství ČR stopařů mládeže o putovní pohár ČMKU se první říjnový víkend
uskutečnily v Bartošovicích na Novojičínsku. Do nádherného prostředí tamějšího zámku,
kde byla prezentace, stravování i ubytování, se dospělí i mládežníci sjížděli již v pátek.
V noci pršelo, ale během soboty byly již jen přeháňky, terény naprosto čisté, pro pejsky
ideální podmínky. Přesto je nutné říci, že psi nebyli na různé terény připravení. Jako by i u
stopařů existoval nepsaný zákon, že ideální terén je zelený, do 15 cm. Kladeči i vedoucí
stop se svých úkolů zhostili na výbornou. Posuzovali A. Pouč., M.Mnich., J.Surovec.
Mládežníci začali svou první stopu v sobotu ráno. Jednalo se o stopu A, tj.
hodinu starou, vlastní, 500 m dlouhou, dvakrát lomenou v pravém úhlu se třemi předměty.
Vedení se ujal Tomaš Kavan – 97 bodů, druhá byla K. Němcová – 96 bodů, třetí L.
Štibrová 94 bodů a čtvrtá i Navrátilová – 88 bodů. V odpoledních hodinách proběhla stopa
B, tj. cizí, půl hodiny stará, na hlíně, 300 m dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu se třemi
předměty. Zde si nejlépe vedla K. Němcová – 97 bodů, druhá byla A. Fialová – 96 bodů,
třetí L. Štíbrová – 93 bodů a čtvrtý byl Tomáš Kavan – 80 bodů. Večer se začaly sčítat
první body, ale rozhodnutí čekalo na neděli, na stopu C, tj. 500 m dlouhou, půl hodiny
starou, vlastní čtyřikrát lomenou, z toho dvakrát ostrý lom, se třemi předměty. Tady
nejvíce bodu získala L. Štibrová – 85 bodů, druhý Tomáš Kavan – 84 bodů a třetí byla K.
Němcová – 83 bodů. V celkové pořadí skončila na prvním místě Kateřina Němcová
s fenou Fanny – 276 bodů, druhá byla Lucie Štíbrová s fenou Betty – 272 bodů a třetí
Tomáš Kavan s fenou Chita Stříbrné doly s 261 body.
Poděkování si zaslouží pořadatelé ze ZO Životice a ZO Bartošovice a také sponzoři, bez kterých není možné takovou akci
uskutečnit – ČMKU, MSKS, CANDY Pardubice, GAPPAY, DELIKAN, DAMOND, Pekárna Bartošovice, Obecní úřad Životice a
v neposlední řadě starostka Bartošovic MVDr. Skořepová, pan L. Hanzelka a asistentka K. Doubravská.
J. Surovec
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Z O BE C N Í H O Ú Ř A D U …
Daň z nemovitostí
Složenky na zaplacení daně z nemovitostí, která je splatná do 31. května 2009, bude Finanční úřad v Opavě zasílat občanům poštou
na adresu domů.
Poplatek za psa
Upozorňujeme občany, že do konce měsíce června je splatný poplatek za psa. Poplatek za psa činí za kalendářní rok za prvního psa
120 Kč, za druhého a každého dalšího 180 Kč. Poplatky je možno zaplatit hotově do pokladny obecného úřadu, složenkou na účet
obce, popř. bezhotovostně na účet obce 3820-821/0100 (Variabilním symbolem pro vaši platbu může být Vaše RČ nebo číslo popisné
a to pro: Stěbořice s předčíslím 100, pro Nový Dvůr a Březovou s předčíslím 200 a pro Jamnici s předčíslím 300; např.: OÚ Stěbořice
– 10028). V případě, že už psa nemáte, je třeba to oznámit buď osobně nebo písemně.
Czech point
Podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
vydáváme na obecním úřadě na počkání ověřené výpisy z Rejstříku trestů,
Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, z Katastru nemovitostí, Bodového
systému řidiče, insolvenčního rejstříku.
Volby do Evropského parlamentu
Starosta obce Stěbořice oznamuje, že volby do Evropského parlamentu se
uskuteční ve dnech - v pátek 5.6.2009 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
6.6.2009 od 8.00 do 14.00 hodin. Pro občany Stěbořic, okrsek č.1, je volební
místností zasedací místnost obecního úřadu. Pro občany Jamnice, okrsek č. 2, je
volební místností úřadovna obecního úřadu v Jamnici a pro občany Nového Dvora
s osadou Březová, okrsek č. 3, je volební místností úřadovna obecního úřadu
v Novém Dvoře. Občané Březové budou moci volit v pátek 5. června 2009
v úřadovně OÚ na Březové v době od 18.00 do 20.00 hodin. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem .
Sběr posekané trávy a plevele
Na sběr trávy a plevele ze zahrádek je letos znovu přistaven velkoobjemový, tzv. zelený kontejner, který je umístěn před vjezdem do
areálu skladů OÚ. Upozorňujeme občany, že pokud nebudou disciplinovaní a budou do tohoto kontejneru dávat komunální odpad a
větve, bude tato možnost sběru biologického odpadu zrušena.
Vývoz domovního odpadu na nepovolenou černou skládku
Upozorňujeme občany, že je přísný zákaz vyvážet domovní odpad na “černou skládku“ k potoku Velká za domem čp. 227 ve
Stěbořicích . Pokud budete přistiženi, bude Vám udělena pokuta ve výši 5.000,-Kč!!!
Kadeřnictví
Kadeřnictví Marta Strakošová. 604446685,
Úterý ⇒ 11.30 – 18.00, Čtvrtek ⇒ 08.00 – 13.30.
Sběr velkoobjemového odpadu
Od 29. 4. do 30.4.2009 budou v Novém Dvoře a Březové přistaveny
kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu.
Zpracování dřeva svépomoci
Obecní úřad Stěbořice nabízí občanům možnost těžby dřeva svépomoci
ve stěbořickém háji. Cena je stanovena na 250,- Kč/m3, zájemci o dřevo
nechť zanechají na OÚ tel. kontakt. Správce lesa poté sám bude
kontaktovat zájemce a domluví podmínky a místo těžby.
Beseda o historii Stěbořic.
Obecní úřad ve Stěbořicích ve spolupráci s Klubem seniorů Stěbořice pořádají ve středu 13.května 2009 Besedu o historii Stěbořic,
Jamnice, Březové a Nového Dvora s autorem stejnojmenné knihy - Pavlem Solnickým. Zveme srdečně všechny občany k zajímavému
posezení do Kulturního domu ve Stěbořicích, začátek besedy je v 17 hodin.
Očkování psů
Oznamujeme občanům, že ve středu 6. května proběhne ve Stěbořicích, na Březové a v Jamnici očkování psů a koček proti vzteklině.
Cena jedné injekce obyčejné je 100,- Kč a kombinovaná stojí 250,- Kč. Ve Stěbořicích se bude očkovat v době od 17.00 – 17.45 před
obecním úřadem, na Březové v době od 18.00 – 18.15 u autobusové zastávky a v Jamnici od 18.30 –19.00. V Novém Dvoře
proběhne očkování ve čtvrtek 7. května v době 18.00 – 18.30. Ve Stěbořicích, na Březové a v Jamnici budou pracovnice obecního
úřadu zároveň vybírat poplatek za psa na rok 2009.
Příspěvky do zpravodaje
Stěbořický zpravodaj je otevřený občasník. Pokud by měl někdo z Vás zajímavý článek, o který by se chtěl s ostatními občany podělit,
rádi ho ve zpravodaji zveřejníme. Příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu tomas.kramny@email.cz, popř. osobně doručit na
obecní úřad.
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