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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
letošní léto sice stále ještě kalendářně trvá, ale počasí je už podzimní.
Naštěstí se nám neopakovalo loňské suché léto a srážek bylo relativně
dost. Ovšem na doplnění spodních vod to nestačilo. Snad se situace
nebude v budoucnu zhoršovat, protože to by nebyl důvod k radosti.
Radost mě naopak udělaly jiné věci. Povedlo se bez pohromy vyměnit
vodovod ke stěbořickým panelákům. Rozhledna se stala velice populární a hojně navštěvovanou. Rychle jsme se museli rozhodnout, zda
přijmout dar ve formě písku pro plážový volejbal a neplánovaně zainvestovat do výstavby hřiště. Radost mám z toho, že nově vytvořené
hřiště bylo celé léto zaplněno a využito. Radost mám ze zahájení demolice staré a stavby nové tělocvičny. Radost mě dělaly i naše společenské akce. Ať už to byly dětské dny, Orelská slavnost, oslavy 100 let
Sokola, Místní denní tábor i Orelský tábor, Překonej rybník, Benátské
zábavy, Vodník, Člověče, nezlob se, Dožínky, fotbalové soutěže, hasičské soutěže. Radost mě rovněž udělalo těch 25 prvňáčků, které jsem
měl tu čest přivítat ve škole v jejich velký den. Ne všude jsem stihl být,
ale všude panovala dobrá atmosféra. A to je dobře. Vždyť z médií to
vypadá, že svět se řítí do záhuby, tak buďme rádi za ten ostrůvek klidu,
kterým jsou naše obce.
Roman Falhar, starosta obce

1. třída 2019/2020

Volejbalový úspěch

P

oslední letošní srpnovou sobotu se konal již tradiční volejbalový turnaj Mikroregionu Opavsko-severozápad. Již v minulosti stěbořický tým několikrát bojoval o zlato, nicméně nikdy se
mu jej nepodařilo získat. V letošním 8. ročníku, tentokrát hraném v Úvalně, se konečně štěstěna usmála i na nás a od prvního
zápasu jsme sbírali cenné body. Samozřejmě nešlo jen o štěstěnu,
ale především o náš tým, který i v krizových chvílích neztratil
herní sebedůvěru a klid. Skupinu jsme s jistotou vyhráli, nicméně ve finálovém zápase to pak byly nervy do posledního míče,
kdy za stavu 1:1 na sety a v rozhodujícím třetím setu za stavu
14:14 a “náhlé smrti” při dosažení 15 míčů, soupeř míč nakonec
nezpracoval a přes síť nám již nevrátil. Těžký soupeř, tým obce
Holasovice, obhajoval své vítězství z minulého ročníku konaného
vloni v Hlavnici. V konkurenci dalších 7 obecních týmů našeho
mikroregionu jsme poprvé v historii získali vítězný pohár a také
putovní pohár, jež bude až do příštího turnaje zdobit náš obecní
úřad. Příští rok by se turnaj měl vrátit do Stěbořic, kde před osmi
lety začínal. Těšíme se a věříme, že k obhajobě zlata nás za rok
přijdete podpořit.
Za vítězný tým Libor Volf

Tělocvična padla!
Ať žije tělocvična!

H
První řada nahoře zleva – třídní učitelka Jana Holušová, Václav Slanina,
Tadeáš Martínek, Terezie Vicherková, Anna Klapetková, Hana Volná, Sebastián
Saliger, ředitelka školy Iveta Glacová
Druhá řada – Nela Volková, Tobiáš Prusek, Karolína Mikšíková, Nikol Honková, Gabriela Stupňová, Thea Losertová, Kateřina Tůmová, Vojtěch Kerlin, Petr
Komárek
Třetí řada – Šimon Weisz, Filip Fuksík, Matěj Novák, Matyáš Weisz
Čtvrtá řada dole – Lukáš Ryba, Denis Minarčík, Filip Janošík, Mojmír Tulis,
Vojtěch Volný, Matěj Bokiš

urá, je to tady! Ve čtvrtek 22. srpna přijely na školní zahradu první stavební stroje a pustily se do demolice tělocvičny.
Během pár hodin padla k zemi. V dalších dnech následoval úklid
sutě a výkopové práce. Nyní, v podzimních měsících, se postaví základy budoucí nové tělocvičny a samotná montovaná stavba. V zimě pak proběhnou všechny další vnitřní stavební práce
a úpravy. A jelikož tu naši novou krasavici bude chtít vidět každý,
představíme Vám ji v květnu při oslavě 60. výročí školy.
Věříme, že s radostí přijdete zavzpomínat na dětská školní
léta a také si prohlédnout nový vzhled školních prostor.
Mgr. Iveta Glacová, ředitelka ZŠ Stěbořice
(Více k demolici staré tělocvičny
a výstavbě nové tělocvičny na str. 10)
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Místní denní tábor ve Stěbořicích

I

když je ve skutečnosti 1. července 2019,
my se ocitáme v roce 1952, v hlavním
městě Finsku, v Helsinkách a na pár dní
také v hlavním městě světového sportu. Zde
právě probíhají letní olympijské hry. Zlaté
legendy našeho sportu pan a paní Zátopkovi
právě vyhráli zlaté medaile. Emil v běhu na
5 km, 10 km a v maratonu a Dana v hodu
oštěpem. Celý národ jásá. Co se však tehdy
nedostalo na oči médiím ani veřejnosti, zůstalo ukryto jen pár lidem, kteří stáli blízko
týmu zmíněných sportovců. Olympijská
vesnice ukrývá tajemství, jejichž zveřejnění by způsobilo obrovský skandál v celém
olympijském světě.
Je pondělní ráno, Emil a Dana Zátopkovi
se jako každý jiný den chystají k ranní rozcvičce. Emil však s rozhořčením zjišťuje,
že se z jeho pokoje ztratily tři získané zlaté
medaile. Emila však jen tak něco nerozhází
a celou situaci bere do vlastních rukou. Navíc se přátelí se skupinkou svých fanoušků
– se 40 dětmi, které mají pro strach uděláno
a jsou připraveny mu v pátrání pomoci.
Medaile se ztratily z hotelového pokoje,
kdo měl do něj přístup? Emil se s dětmi vydává za správcem olympijské vesnice, aby si
prostudoval mapu celého komplexu. Mapa
je ukrytá na sportovišti zvaném Pod Hájem.
Podezření samozřejmě padá na personál. Po
obědě v olympijské kantýně (školní jídelně)
naše pátrání nabírá pozitivní zvrat, potkáváme uklízečku, která o medailích ví, dokonce
je sama z pokoje vynesla a podle pokynu,
který jí byl dán v dopise s podpisem pana
Zátopka, jej předala „někomu“, koho je nám
schopna jen velmi stroze popsat: „chlápek
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v červeném tričku, nagelované vlasy, sluneční brýle a hodně rychle chodil.“
Sama je v šoku, když se od
nás dovídá, že dopis byl jen
chytrým kouskem zloděje.
V úterý máme velké štěstí, zmíněný rychlochodec
zrovna trénuje v zámeckém
parku. Sám prý také obdržel
dopis od kamaráda Emila,
znají se dlouho, a proto se
nedivil jeho důvěře, když jej
v dopise poprosil, aby medaile vzal a schoval do farní
stodoly. Po zdolání několika
úkolů skutečně odemykáme
dveře stodoly, po medailích
však ani památka. A co nějaká stopa? Ano, děti se nenechávají zahanbit a nalézají deník jistého
raftaře. Kdo by to mohl být? A má s případem něco společného? Hned další den se
proto vydáváme k nejbližšímu možnému
místu tréninku raftařů. U rybníka skutečně potkáváme tohoto sportovce, ten je nám
však ochoten odpovědět na zvídavé dotazy
jen pod podmínkou, že mu z různých koutů
hrází pomůžeme získat barevné míčky – a to
přímo z raftu.
Protože je pátrání obtížné, nezbývá nám,
než oslovit finskou policii. Policista nám
však vysvětluje, že celá olympijská vesnice je
chráněna olympijskou imunitou a to až do
ukončení her. Proto sám nemůže zasáhnout.
Popisuje nám však tři osoby, které za sebou
mají kriminální činnost a shodou okolností
pracují právě v hotelu. Jsou jimi zahradník,
kominík a jistý pekař pan Karel Houstička.
Ten navíc bydlí jen kousek za hotelem v malém domku. Krátce po návštěvě policejní
stanice se děje něco nečekaného. V areálu
se objevují hasiči. Mluvíme s nimi a dovídáme se, že právě hasili požár malého domku, bývalé pekárny. Po prohlídce hasičské
techniky a skotačení v pěně se vydáváme na
spáleniště. Tam objevujeme několik zajímavých indicií: láhev s vybroušeným jménem,
vařečku, staré letenky do evropských zemí,
… Nejzajímavější indicií je plakát ohledně
otevření nové rozhledny a ohořelý Stěbořický zpravodaj. Je jasné, že dotyčného místo
rozhledny a zároveň hranice olympijské vesnice velmi zajímalo, stejně tak dění a život
místních obyvatel. Nyní je pravděpodobné,
že další stopy povedou právě na rozhlednu.
Je pátek a tento den také končí olympijské

hry, přesně v pravé poledne. Hned ráno se
opět setkáváme s policistou, dříve, než nám
však stačí něco říct, je před našimi zraky
unesen maskovaným mužem v bílém plášti.
Proto se hned jednotlivé týmy dětí vydávají
na pochod za dalším Emilovým sportovním
kolegou – gymnastkou, která na hřišti u rozhledny má své tréninkové místo. Cestou na
polňačce vysvobozujeme svázaného policistu, ten nám potvrzuje, že jej unesl pekař
Houstička a má opravdu namířeno k rozhledně. Docházíme až k hřišti u rozhledny.
Tam se s gymnastkou seznamujeme a posilňujeme se na ohni uvařenou polévkou
a opečenými buřty. Tušíme, že jsme blízko
cíle. Musíme však vyčkat dvanácté hodiny.
V případě, že bychom opravdu dopadli onoho pekaře, který by měl mít Emilovy medaile, budeme ho moci zajmout právě ve chvíli
ukončení her.
A podařilo se nám to? K rozhledně jsme
se v tichosti a maskování přibližovali. Pekař
Houstička si obhlížel terén kolem ní. Když
jsme se za ním rozběhli, nezbývalo mu nic
jiného, než vyběhnout schody rozhledny,
tam však byl v pasti. Po krátkých snahách
vyjednávání se o jeho zatčení postaral pan
policista a my jsme s radostí objevili ukradené medaile v podzemí, kam je pekař ukryl.
Olympijské hry v Helsinkách skončily. Pan
Zátopek nemusel odjíždět domů s prázdnou, za což vděčíme hlavně skvělé pomoci
našich dětí, které si s panem Zátopkem, jeho
ženou Danou a dalšími kamarády vyzkoušeli různé sportovní disciplíny, ale hlavně se
aktivně zapojili do pátrání. Děkujeme.
Anežka Ryšavíková
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Dožínky bez deště

A

no, jak již napovídá titulek, na letošních
Dožínkách se počasí opravdu povedlo.
Museli jsme si tak počkat 6 let, abychom zažili již tradiční slavnost v naší obci bez kapky deště.
Slavnost jako každý rok započala před
místním zemědělským družstvem, kde se
shromáždila veškerá technika, profesionální, ale také ta podomácku vyrobená. Nechyběla také dětská vozítka. Po úvodním
slově starosty Romana Falhara a požehnání
techniky otcem Klementem vyrazil průvod
přes naši obec, do kroku nám hrála dechov-

Milí spoluobčané!

V

ítejte v rubrice „Proměna interiéru
kostela ve Stěbořicích“, ve které bych
rád v několika vstupech představil návrh
úpravy interiéru stavby, která je dovolím si
říci nejstarší i nejhodnotnější dochovanou
stavbou našich obcí.
Na úvod vyslovím běžnou otázku: Potřebuje náš kostel nějakou proměnu? Vždyť je
tak hezký.
Co se týče krásy kostela Narození Panny
Marie, moc se mi líbí a také se setkávám
s kladným hodnocením až údivem nad jeho
krásou z řady návštěvníků, kteří přicházejí
poprvé. Kostel vyniká útulností, příjemným
osvětlením, jednoduchostí a není přeplácaný. Obrazy i sochy mají svou uměleckou
hodnotu, v kostele nenajdeme žádný kýč.
Co tedy kromě pravidelného malování potřebuje proměnu?
Na proměnu čeká obětní stůl, jiným slovem mensa – důležitý bod, kolem kterého
se schází věřící farnosti k slavení oběti mše
svaté. Ačkoli vypadá, že je na svém místě
už od nepaměti, původně v kostele nebyl.

ka z Krnova. Svým hraním ještě pokračovala
před kostelem, kde se shromáždila veškerá
technika, a nadešel čas na děkovnou mši
svatou za úrodu. Tuto mši svatou celebroval o. Martin Kieras působící v Hradci nad
Moravicí.
Dále už slavnost probíhala v zámeckém
parku. S hraním posledních písní dechovky
proběhlo vyhlášení nejchutnějšího a zároveň nejlépe vypadajícího dožínkového koláče odbornou porotou. Dechovku vystřídala
oblíbená cimbálka z Milotic a na řadě byl
souboj o největšího dožínkového jedlíka.

Soutěžily jak děti, tak i dospělí. Úkol byl jasný, sníst co nejrychleji misku plnou rizota.
Děti si užily aktivit přichystaných v parku,
zejména kolotoče, a pochutnaly si na cukrové vatě.
Za stálého slunečního svitu pivo a víno
teklo proudem, koláče a burgery mizely ve
spokojených žaludcích a za hry cimbálové
muziky pomalu končil první zářijový den
a s ním také dožínkové slavnosti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu slavnosti.
Václav Štukavec

A jeho podoba i materiál je už desítky let
provizorní. Mše se totiž slavila až do roku
1965 v latinském jazyce u hlavního oltáře
na ploše před svatostánkem zády k lidu. Liturgická reforma vstoupila u nás v platnost
od 1. neděle postní v roce 1965 a umožnila
používání národních jazyků při mši a také
umístit slavení mše před tvář společenství
věřících. Proto se v kostelích zhotovovaly obětní stoly, mensy. Podle liturgických
předpisů mají být z ušlechtilého materiálu
a pevně spojené se zemí, aby představovaly pevný a důstojný bod, jakýsi střed dění
ve farnosti. Ten náš je z překližky a kdykoli
odstranitelný. Čeká na proměnu. V dalším
vstupu se dostaneme k tomu, jak toto čekání na proměnu nabralo konkrétní podobu.
Rád se s vámi o ten příběh podělím.
Mám pro vás jeden úkol: Na fotografii je
studie hlavního oltáře - „retabula“, nádherné práce, dominanty kostela. Je stará 100
let. Úkolem je zjistit, čím se dnešní podoba
liší od této studie. Své postřehy pište na rkf.
steborice@doo.cz Toho, kdo uvede nejvíce
rozdílů, čeká drobná odměna.
otec Klement
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Report z farní dovolené

V

e dnech 18.-24. srpna 2019 proběhla
farní cyklodovolená. Vyjížďky na kolech se konaly v krásném prostředí tyrolských Alp v okolí města Reutte. Celý výlet
začal celodenním autobusovým přejezdem
ze Stěbořic až do městečka Weißenbach
am Lech, kde jsme byli ubytováni v útulné
turistické ubytovně. Protože jsme dorazili
v pozdních nočních hodinách, mohli jsme
se nádherným okolím pokochat až na druhý
den ráno.
První výlet nás zavedl do městečka Hohenschwangau. Jeho dominantou je zámek
Neuschwanstein. Po návštěvě zámku následoval krátký přejezd do města Füssen, kde
byly konečně vyloženy kola. Dle možností
a sil každého byl v plánu výlet kolem jezera
Forgensee. Za zmínku stojí, že trasu v celkové délce kolem 37 km s ne úplně nejrovnějším výškovým profilem zvládly i děti ještě
školou nepovinné.
Druhý den nás přivítal deštivým počasím.
Proto bylo rozhodnuto o změně programu.
Čekal nás výlet k Bodamskému jezeru, konkrétně na „květinový“ ostrov Mainau. Nejprve jsme se autobusem přemístili do města Meersburg ležícího na německém břehu
jezera. Za neustálého deště jsme pak místní
lodí přepluli na samotný ostrov. Ten se nejvíce líbil znalcům a obdivovatelům květin
i stromů, protože majitelé zde vybudovali
nádherné zahrady, skleníky a parky.
Středeční cyklovýlet startoval přímo od
chaty. Nejprve nás dovedl nad město Reutte
k místní atrakci – lanovému mostu klenoucímu se nad údolím ve výšce 113 m. Odvážní zájemci mohli využít nově postavené
lanovky a nechat se vyvézt na začátek mostu
u malebné zříceniny hradu Ehrenberg. Jak
most, tak zřícenina nabízejí nádherné výhledy do okolí.
Čtvrteční ráno nás přivítalo sluncem. Ti
nejzdatnější, kteří se rozhodli pro „králov4
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skou“ etapu, vyrazili po snídani od chaty na
trasu do Garmisch-Partenkirchern, města proslaveného zimní olympiádou z roku
1936 a každoroční soutěží ve skocích na lyžích (Turné čtyř můstků). Zřejmě nejnáročnější částí celé etapy byl výšlap na úpatí hory
Zugspitze. My, členové rodinných posádek,
jsme zvolili lehčí variantu. Autobusem jsme
se nechali převézt do města Ehrwald k úpatí
hory Zugspitze. Odtud jsme pokračovali do
cílového Ga-Pa. Cyklostezka nás vedla nádherným údolím řeky Loisach.
V pátek po sbalení všech věcí jsme vyrazili
do aquaparku v Reutte. Zde bylo možné nechat své tělo znavené množstvím najetých kilometrů zrelaxovat v termální vodě místních
bazénů a načerpat síly na zpáteční cestu. Děti
se pak vyřádily na tobogánu. Odpoledne nás
na parkovišti čekal již autobus s naloženými
zavazadly a připravený na návrat domů.
A komu za celou dovolenou poděkovat? Od A do
Z byla dovolená naplánována a zorganizována našim
panem farářem Klementem
Rečlem. Na místě je otázka:
Klemo, začal jsi pořádat
farní dovolené a nejrůznější výlety. Je to
činnost nad rámec tvých povinností. V čem
vidíš přínos? „Přínos vidím v tom, že lidi se
v novém prostředí a při společných prožitcích
nově objevují, baví a budují se mezilidské
vztahy. Tato přátelství se přenesou do běžného provozu. Až se potkají, mají si co říci.“
Na plánování tras se výrazně podílel Tomáš Prejda
z Milostovic. Tome, podle
čeho jsi volil trasy? „Letos
to bylo o něco jednodušší,
měli jsme nějaké zkušenosti
z minulého roku. Navíc oblast

Reutte nabízí širokou škálu zajímavých míst.
Několik horských jezer, nádherný zámek, ke
kterému se dá přijet z několika stran, vodopády, fantastické výhledy a úžasná panoramata.
A co můžeme asi nejvíce závidět je obrovská
síť cyklostezek.“ Co je pro tebe největším
zážitkem při cyklovyjížďkách? „Ten největší
zážitek a možná i taková odměna je, když se
s někým po nějaké době bavíte a vzpomínáte
na konkrétní trasu a už se tomu jenom zasmějete. Byť tam byl strašný kopec bez konce. Celou cestu si říkáte, proč tu vlastně jedu. Prší, je
mlha, není nic vidět a ještě někdy musím kolo
tlačit po horské stezce, kde se dá jít sotva pěšky.
To je vysokohorská cykloturistika. A pak dojedete nahoru, dáte si kávu nebo pivo, vidíte tu
krajinu a hned je všechno špatné zapomenuto.
Převládají už jenom pozitiva. A to je právě ten
zážitek, co se vám vtiskne do paměti, a nezapomenete.“ Která z tras byla nejnáročnější?
„Neřekl bych, že nějaká etapa byla nejtěžší. Každá měla to své. Druhá etapa byla celá
v dešti s výšlapem do 1838 metrů nad mořem.
Ve třetí byla část, kde bylo potřeba 2,5 km kolo
tlačit po stezce, kde to mají těžké i kamzíci.
V poslední etapě byl 3 km výšlap do nejprudšího kopce, jaký jsem, kdy jel.“
Nejmladší tým měli Patrik a Maruška Martínkovi.
Maruško, jak jste zvládali?
„Musím říct, že nad očekávání dobře. Nejmladší člen se
vezl na zadní sedačce a kochal se přírodou. Děti se moc
těšily na dlouhé trasy. Klidně by jely pořád
dál. Domů se nikomu nechtělo. Zůstali bychom klidně déle.“
Kamile Hnízdové tak nějak automaticky přistála
funkce zdravotníka. Kami,
měla jsi plné ruce práce?
„Ani ne. Kufr vozím automaticky všude. Naštěstí jsme
ošetřili pár oděrek. Nejvíce
karambolů měli mí kluci . Moc se nám se
stěbořickou partou líbilo.“
Na závěr patří obrovské poděkování všem,
kteří se podíleli na organizaci. Například
o naše hladové žaludky se výborně postaraly
dámy Helena Morysová a Mája Řehulková.
Autobusem nás všude bezpečně dopravil pan
Pavel David.
Velký dík všem za parádní partu a dovolenou!!!
Pavel Scholz
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Podzim 2019 v TJ Sokol Stěbořice

K

oncem června oslavil náš Sokol významné výročí od svého vzniku – 100
let! Připravovali jsme se dlouhou dobu, abychom důstojně oslavili toto jubileum. A myslím, že se nám to podařilo! Už dopoledne
v rámci programu proběhl turnaj
v kopané mladších a mini žáků – Memoriál Kamila Krále. V každé kategorii se účastnila čtyři družstva. Mini
žáci skončili na třetím místě a mladší
žáci vybojovali stříbrné medaile.
Odpolední oslavy začaly dechovkou z Milotic u Kyjova v krojích. Po
slavnostním projevu bylo deset našich zasloužilých členů vyznamenáno
čestným uznáním uděleným Českou
unií sportu v Opavě. Potom vystoupily mažoretky Orla jednoty Stěbořice, následoval „Country tanec“ skupiny Radka Palety
z Milostovic a poté působivé cvičení Sokolek
p. Konštacké. Závěr odpoledního programu
patřil vystoupení cvičenek s názvem „Siluety“, kde cvičily i naše Sokolky. Celou dobu
program doprovázela hudba z Milotic. Muzikanti v závěru přišli i mezi diváky „pod
stan“ a všechny tak bezprostředně a spontánně pobavili. Večer se konala diskotéka

a po setmění byl odpálen velký ohňostroj.
Chtěl bych všem moc a moc poděkovat za
velké úsilí při přípravách této velké události!
Už se nám zase rozběhly soutěže ve fotbale! Po „nepostupu“ v minulém ročníku

se naši MUŽI už podeváté připravovali na
nové soupeře v OP. Sezónu jsme zahájili remízou na hřišti nováčka soutěže, se Závadou
3:3. Momentálně jsme „na chvostu“ tabulky
OP, máme jeden bod při dvou odložených
utkáních. DOROSTENCI začali prohrou
ve Slavkově, v dalších dvou utkáních ale
zvítězili (1:0 s Vávrovicemi a „senzačně“
9:0 v Pusté Polomi). Zatím jsou na druhém
místě OP! MLADŠÍ ŽÁCI bohužel prohrá-

li první utkání v Hradci nad Moravicí 10:4.
MINI ŽÁCI tento pátek teprve začínají (6. 9.
2019 s Jakartovicemi) Mladší žáci se však na
turnaji v Kylešovicích „ukázali“ a z 9 účastníků vybojovali senzační třetí místo! Gratulujeme!
Co se však podařilo – „To je hudba
století!“ Na nevyužívaném a zarostlém kurtu č. 4 se po oslavách 100 let
Sokola domluvilo hlavně zásluhou
p. Zdeňka Pommera, p. Pavla Volka a OÚ ve Stěbořicích vybudování
senzačního hřiště pro BEACH VOLEJBAL. Je až neuvěřitelné, jak to
všechny chytlo! Ať mladí nebo dříve
narození… pořád se tam hraje. A to
je dobře! Jen tak dál!
Po zbourání tělocvičny ZŠ nebudou mít
naši sportovci možnost provozovat v zimním období své sporty. Doufejme, že stavba
tělocvičny bude pokračovat svižným tempem a ještě koncem zimy bude hotová.
VOLEJBALISTÉ reprezentovali Sokol
i obec Stěbořice na turnaji v Úvalně. Neuvěřitelně se jim dařilo a celý turnaj vyhráli.
Gratulujeme!
Bořivoj Wolf, předseda TJ Sokol Stěbořice

rodiny. A o to nám šlo. K samotnému turnaji
jsme přidali také další doprovodný program
– skákací hrad pro malé děti, malování na
obličej a střílení ze vzduchovek pro ty větší. Nechybělo občerstvení, párky v rohlíku
a vynikající makrely.
A kdo vlastně vyhrál? Všichni. Každý
hráč, i když nedošel, až do finále obdržel
nanuk (dospělí si mohli vybrat mezi nanukem a štamrplí vynikající zelené). Vítězové
pak krásný tematicky pojatý dortík z dílny
Jany Burdové, dětské rychlé špunty a další
drobnosti. Na krásném čtvrtém místě skon-

čil Matyáš Mička se svým týmem živých figurek, třetí byla Dianka Deutschová, druhá
Natálka Kružberská a všechny děti porazila
paní Gerda Kvasničková, která k nám přijela
společně se svým synem, kamarádkou a skákacím hradem.
Několik momentek z akce si můžete
prohlédnout na obecním facebooku. Díky
všem, kdo svou účastí, organizací, zajištěním a jakkoli jinak pomohli akci uskutečnit.
Za dva roky snad se sejdeme ve větším počtu. Jste vítáni.
Za BOSS Mirka Šmalcová

Člověče, nezlob se!

P

o dvou letech Badmintonový Oddíl
Sokola Stěbořice opět uspořádal pro
zpříjemnění sobotního odpoledne turnaj
v původně stolní hře Člověče, nezlob se.
Proč původně „stolní“ hra? No, kdo zavítal
v sobotu 31. 8. do zámeckého parku, tak ví.
U stolu se hrálo pouze základní kolo. Semifinále proběhlo na koberci a finále jako
v předchozích letech na trávníku se živými
figurkami. Figurky letos zdobily barevné čepičky, které s láskou ušila a do turnaje věnovala naše členka Hanka Kořistková.
Byla legrace. Bavily se nejen děti, ale celé

BOSS – jak pomohl Sebíkovi?

P

oslední březnovou neděli tohoto roku
spolupořádali badmintonisté společně s Pěveckým sborem Stěbořice již 3.
ročník benefičního nedělního odpoledne
– Vítání jara. Tentokráte šel výtěžek akce
tříletému chlapci Sebíkovi, který je umístěn v dětském centru Čtyřlístek. Pro tento účel byl zřízen transparentní účet, na
kterém se v konečném efektu sešlo celkem
43.440,- Kč. V kulturním domě se vybralo

29.890,- Kč a na účet další dárci zaslali ještě 13.550,- Kč.
Jak peníze pomohly? Doplatek na nákup
vertikalizačního stojanu činil 19 135,- Kč
(část nakonec uhradila zdravotní pojišťovna). Příslušenství dokoupené k vertikalizačnímu stojanu představuje částka 13 172,- Kč.
Z daru pro Sebíčka se zatím využilo celkem
32 847,- Kč. Zbývá k využití 10 593,- Kč,
které se plánují pro využití nákupu speciální

autosedačky, v této chvíli pracovníci centra
(za dohledu naší občanky Marie Bergerové)
vybírají vhodný typ.
Co říkáte? Má to smysl? Podařilo se nám
společně alespoň malinko usnadnit život
malému človíčkovi, který nedostal do vínku to nejcennější – zdraví. Ještě jednou díky
všem dárcům, účastníkům, účinkujícím
a všem, kdo se jakkoli na akci podíleli.
Za organizátory Mirka a Jirka Šmalcovi
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Orelský tábor MADAGASKAR 2019

L

ev Alex, zebra Marty, žirafa Melmen, hrošice Glorie, král Jelimán, lemur Morris
– tak přesně tato šestice přivítala na již tradičním orelském táboru šedesát natěšených
táborníků. Po příchodu do táborové základny
v Hodoňovicích obdržel každý účastník tábora vstupenku do ZOO, kde se poprvé setkali
s výše zmíněnou šesticí. Po krátkém uvítání
následovala rozřazovací hra na jednotlivé
týmy. V letošním roce mezi sebou bojovalo
celkem šest týmů o deseti členech. V čele každého týmu stál jeden kapitán – Martin Bláha,
Lukáš Burda, Víťa Grosser, Honza Klimeš,
Vojta Morys a Roman Bláha. Kapitáni společně se zbytkem svého týmu získávali v různých hrách a soutěžích během celého týdne
cenné body do táborové hry, díky kterým doputovali až na ostrov Madagaskar.

První úkolem každého týmu bylo vymyslet název družstva, pokřik, vytvořit
maskota a secvičit tanec. Všechny týmy
se úvodního úkolu zhostily na výbornou.
Originální pokřiky společně s tanečním
doprovodem jsme měli možnost vídat vždy
při večerních nástupech, kde zároveň proběhlo vyhodnocení daného dne, o které se
postarali vedoucí tábora – Tadeáš Řehulka,
Magda Pavlíčková, Marie Komárková, Ondřej Kořínek, Honza Staníček a Klára Králová.
Nedělní ráno nemohlo začít jinak než
mší svatou v místním kostele Narození
Panny Marie. Po mši svaté následoval oběd
a odpolední klid. Zbytek dne se pak nesl
v soutěžním duchu. Nejen během nedělního odpoledne, ale napříč celým týdnem

se jak malí, tak velcí táborníci urputně
„rvali“ o první místa v nejrůznějších soutěžích. I přesto, že teploměry ukazovaly
vysoké teploty, všichni táborníci prokázali
svého sportovního ducha a při odvetách,
jako bylo „Člověče, nezlob se!“, „šátkovaná“
nebo „přehazovaná“, ze sebe vydali obdivuhodné výkony. Ani letos jsme nemohli
opomenout pěší túru, kterou všichni úspěšně absolvovali a došli až do cíle, jimž se pro
tento rok stala přehrada Olešná. Během náročné a dlouhé cesty plnili členové družstev
zapeklité úkoly, které s přehledem zvládly.
V parných dnech, které panovaly během
celého týdne, ocenila většina táborníků
možnost osvěžení se ve venkovním bazénu, který zároveň posloužil k týmovým
soutěžím – ty stály rozhodně za to!!! Aby
měli táborníci opravdu na co vzpomínat,
připravili jim kapitáni společně s vedoucími tábora stezku odvahy. Mýlíte se, pokud
se domníváte, že jedinou noční hrou byla
stezka odvahy. Zážitky si všichni odváželi
také z noční bojovky zvané „Světlušky“.
Obrovské díky za jedinečný kulinářský
zážitek směřuje do kuchyně paní Heleně
Morysové, Radce Bergerové, Katce Králové, Máji Řehulkové a Pavlu Falharovi, kterým tímto uděluji michelinskou hvězdu za
všechny pokrmy. Nemalé díky patří také
otci Klementovi, především za sloužení
mše svaté a společně strávený čas.
Nejen jménem svým, ale všech organizátorů tábora, děkuji všem účastníkům za nezapomenutelné zážitky a už se moc těšíme
na příští rok!
Klára Králová

v šipkách, ve kterém jsme se neztratili, ale
ani nezářili. Výbornou atmosféru celého
horkého dne okořenila jako vždy večerní
taneční zábava. Samozřejmě jsme si zajeli
do místní Březové a prošli celou osadu, ať
víme, jak se žije místním Březovákům.
Letos jsme využili více volného času
a příležitosti shlédnout blízké město Kutná Hora. Naše výprava navštívila známou
místní kostnici, historické centrum města
a nejznámější stavby. Malé, ale o to více
přitažlivé, muzeum čokolády Lidka. Další den ještě podzemní doly stříbrné rudy,
díky kterým se toto město stalo opravdovou historickou perlou. Průvodkyně v dolech budou určitě dlouho vzpomínat na
víkend, kdy provázela podzemím několik
skupinek veselých Březováků z různých

míst naší republiky. Také my budeme ještě
dlouho vzpomínat na zážitky a veselé příhody z letošního setkání. V příštím roce je
účast velmi nejistá, pořadatelem je vzdálená Březová u Sokolova.
Petr Wirkotsch

Setkání Březováků

S

etkání osad, obcí a měst se společným
názvem Březová-Brezová proběhlo
26.-27. července v Březové u Umonína,
u Kutné Hory. Protože tato pořadatelská
Březová je téměř stejně malá jako naše
Březová u Stěbořic, pořádal celé setkání
Obecní úřad Umonín. V nádherném multifunkčním areálu na kraji Umonína, se
uskutečnil turnaj v nohejbale, volejbale,
hasičská soutěž a turnaj v šipkách. Pouze
fotbalový turnaj se hrál ve vedlejších Křeseticích. Setkání bylo opět doplněno pátečním poznávacím programem pro vybrané
zástupce, který nabídl prohlídku historické
části města Kutná Hora a večer pak společné posezení. Naše malá výprava letos
čítala jen šest členů, proto jsme se neúčastnili tradiční hasičské soutěže, ale turnaje
6
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Knihovna v Jamnici

V

knihovně se stále něco děje. V Místní
knihovně Jamnice proběhla v létě výtvarná soutěž, jejíž téma si děti zvolili sami.
Děti malovali autíčka, domečky, traktory.
Ze všech zúčastněných byli vybráni a oceněni se svými nej výkresy dva chlapci, a to
Daniel Weisz a Jáchym Ručka. Za svou práci si převzali tašku s překvapením. Začal
podzim a knihovna připravila další výtvarnou soutěž. Opět pro děti do 15 let. Tentokrát na téma Barvy podzimu. Namalujte
obrázek nebo vytvořte výrobek s podzimní
tematikou a ten odevzdejte v knihovně do
30. listopadu. Autoři nejlepších prací budou odměněni.
Knihovna stále připravuje různorodé akce. Abyste věděli, co se v knihovně
děje nebo chystá, stačí sledovat plakáty na
okně knihovny. Před začátkem školního
roku a v průběhu září jste si mohli nechat
v knihovně obalit učebnice a sešity. Obal
je pevný a přímo na míru knize vydrží celý

rok. Z připravovaných akcí například v listopadu bude probíhat oblíbené zdobení
perníčků a před Vánocemi si můžete přijít
vyrobit ozdobu na náš vesnický vánoční
strom, které tam umístíte před jeho rozsvícením.
Knihovna se rozšířila o dříve avizovaný
miniklubík pro nejmenší děti. Ve spolupráci s Obecním úřadem se nám ze skladiště
podařila vytvořit místnost pro hru a nebo
relax u knížky. Lidé z Jamnice nám poskytli
vyřazené, ale funkční hračky a tak si mohou děti hrát s autíčky, traktory, skládačkami a plyšáky. K dispozici je také bazének
s balónky. Ten je u dětí hodně oblíbený
a balónky lítají všude. Při prvním otevření
přišlo 16 dětí a maminek. Během prázdnin
dva chlapečči doslova přitáhli do klubíku
i svého tatínka. Byla jsem příjemně překvapena a ráda, že se nápad ujal. A doufám, že s přicházejícím podzimem najdete
v knihovně a našem miniklubíku své úto-

čiště. Jejich otevírací doba je první pondělí
v měsíci od 9 do 10 hodin a každou středu
od 16 do 17.30 hodin.
Zuzana Šindelářová, knihovnice

Naleziště břidlice a její těžba v Novém Dvoře

D

oškové střechy přežívaly v našem okolí
v mnoha případech až do doby, kdy se
začala používat ke krytí střech břidlice. Její
těžba byla zde velmi rozšířená, a to hlavně
na Vítkovsku a Bruntálsku. Největší rozmach těžby břidlice a její opracování jako
střešní krytiny bylo po roce 1850. Vytěžená
břidlice se také používala jako dlažba vnitřní a venkovní, větší formáty ke krytí zděných plotů, ke zpevňování břehů potoků
a podobně.
Zájem o břidlici a rozvoj její těžby
v druhé polovině 19. století přimělo také
majitele velkostatku v Novém Dvoře Antonína Lufta k průzkumu lokality s předpokladem výskytu břidlice a možnosti její
těžby. Průzkum byl proveden v lese nedaleko hospodářského dvora. V lokalitě,
dnes v blízkosti přehradní hráze v lese,

Skládka břidlice

vystupovala břidlice na povrch, což potvrdilo její výskyt.
V záznamech SOKA okres Opava – Rejstřík svobodných živností 1860-1897 – je těžba břidlice od roku 1866 pro Antonína Lufta
povolena.
Jednalo se zde o těžbu břidlice vodorovnou štolou, raženou v patě svahu. Před ražením štoly se musel ze svahu odstranit lesní
porost a celá svislá vrstva hlušiny až na ložisko břidlice. Tato změna odtěžením je patrná
ještě dnes. V současné době je toto naleziště
v oploceném území „Arboreta“.
Vlastní těžba břidlice ke komerčním účelům se neprováděla. Co ovlivnilo tuto situaci, není známo. V této době byla velká
konkurence výrobců pokrývačské břidlice
v nedalekých Jakartovicích, Svobodných
Heřmanicích a dalších lokalitách. To mohl

Vstup do štoly

být jeden z důvodů, proč se v těžbě nepokračovalo, ale také špatná kvalita břidlice
k pokrývačským účelům a v neposlední
řadě nezájem dál v těžbě pokračovat. V historii těžbě břidlice nejsou ojedinělé případy, kdy těžba vznikala, nebyla efektivní,
a zanikla.
Břidlice vyvezená z ražené štoly byla použita při regulaci části potoka „Velká“ ke
zpevnění břehů a dna. Na pravém břehu
před jezem za bývalým lihovarem je ještě
dnes připravená skládka této břidlice, která již nebyla k dlaždění potoka použita. Se
zpevňováním břehu se dál již nepokračovalo a připravená břidlice na skládce je již
zarostlá lišejníkem. Skládka vznikla pravděpodobně již před 150 lety v době, kdy se
razila štola pro těžbu břidlice.
Odborný průzkum ražené štoly a tím
také těžby břidlice zde nebyl nikdy proveden. Přesto štola lákala čas od času mladé
„amatérské průzkumníky“ z Nového Dvora
a okolních obcí k průzkumu. Podle těchto
(průzkumníků), délka štoly (jeskyně) je 2030 metrů dlouhá, ukončená rozšířeninou.
Výška štoly v celé délce není stejná, místy je
velmi nízká.
Těžbu břidlice z uvedené doby nám připomíná dochovaná štola a skládka břidlice ke
dlaždění potoka.
Bohuslav Fridrich
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

7

Podzim / 2019

I domy mají svou historii…

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.

Foto 4.

A

no, i domy mají svou historii a vývoj. Kolem roku
1920 bydlel ve Stěbořicích na
dolním konci v domě č. p. 95
Josef Sčerba – KREJČÍ. Vývěsní
štít měl umístěn na domě (foto
č. 1). Pravděpodobně od něj
dům koupili Jan a Marie Novákovi. V roce 1931 jej prodávají
Rudolfu Kavanovi (zahradníkovi) a jeho ženě Žofii. Po nich
dům zdědil jejich syn Rudolf
s manželkou Ludmilou a upravují jej (foto č. 2 je z roku 1997).
Poslední největší úpravy a modernizaci provedl jejich syn Vratislav s manželkou Evou. Oba
nejnovější snímky jsou pořízeny
v květnu 2019.
Drahomír Graca,
kronikář obce

ZPRÁVY Z OBCE
Rozhledna Šibenice – 1. sezóna skoro za námi

S

tavba, která zviditelnila Stěbořice nejen
v okolí, ale v celé republice, byla konečně
na začátku prázdnin slavnostně otevřena.
Původní termíny byly sice jiné, ovšem výsledek je výborný. Od samého počátku jsme
s místostarostou věřili, že tato stavba má
smysl a bude pro obec přínosná, ovšem ani
jeden z nás nečekal takový zájem veřejnosti. Už samotné slavnostní otevření v pátek
29. června přilákalo davy lidí, kteří se neváhali vydat k rozhledně a někteří poprvé
(nebo po dlouhém čase) navštívili naši Březovou :-) Jelikož jsme měli v plánu sezvat jak
význačné hosty, tak i širokou veřejnost, udělali jsme nakonec otevírání na dvakrát. Vyšli
jsme vstříc oběma skupinám. Nechtěli jsme
představitele veřejné správy, Euroregionu,
spřátelených obcí a další zatěžovat v pátek odpoledne, proto jsme se nejprve sešli
s nimi, vyslechli si hřejivá slova od náměstkyně hejtmana Jarmily Uvírové, od zástupce
Euroregionu a „táty“ stezky rozhleden Romana Tománka, od zástupců stavební firmy, projektanta Lumíra Moučky a dalších.
Posléze nastalo slavnostní otevření se širokou veřejností. Osobně jsem byl mile překvapen velkou účastí našich občanů. Občas
mívám totiž pocit, že doma není nikdo prorokem a návštěvnost stěbořických akcí (ať
8
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už je pořádá kdokoli), je kolísává. Otevření
přilákalo i přespolní a mezi nimi spoustu
nadšenců prvorepublikových bunkrů, tvrzí
a pevností. Přítomní si vyslechli autora návrhu, projektanta Lumíra Moučku, pár slov
ode mne a od místostarosty a pak už došlo
k slavnostnímu „pokřtění“ rozhledny a k jejímu otevření. Návštěvníci se hrnuli dovnitř
a někteří museli ve frontě pár minut počkat,

až se dostanou na řadu. Děti mohly vyzkoušet mini cvičiště v okolí rozhledny, jiní si
prohlíželi přítomné nadšence v prvorepublikových uniformách, v uniformě socialistické armády a přilehlý ženijní úkryt ze 70. let.
Poté bylo pro všechny připraveno pohoštění
v areálu SDH na Březové, k poslechu i tanci
vyhrával Zdeněk Graca a kdo chtěl, mohl se
Pokračování na vedlejší straně.
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Pokračování z vedlejší strany.
bavit do večerních hodin.
Další den už začal provoz rozhledny „na
ostro“. Strážcem této turistické atraktivity se
stal Milan Slanina z Březové, kterého občas
vystřídá Adriana Kyzková ze Stěbořic. Nejen díky svému vzhledu, propojení s bunkry
a s Janem Kubišem a velkému zájmu médií
(kdy byly Stěbořice tak často v novinách, na
internetu, v televizním zpravodajství a dokonce v živém vysílání?) se po celé prázdniny skrze Březovou valily davy turistů :-) Nemáme ještě spočteno, kolik osob rozhlednu

navštívilo, ale hrubý odhad je v tisícovkách
návštěvníků. Musím tímto poděkovat nejen
Euroregionu Silesia za finanční podporu, ale
rovněž i panu projektantovi Moučkovi za jeho
nápad. To on přišel s tím, připomenout historii místa betonovou stavbou. A ukázalo se
to jako geniální myšlenka. Vždyť koho z nás
nepotěší vidět mistrovské dílo našich předků
např. při návštěvě tvrze v Milostovicích, vyslechnout si a osahat si tu dodneška výborně
fungující stavbu a žasnout nad do posledního
detailu propracovaným systémem. A rozhledna postavena na paměť tohoto úsilí na

místě, kde měla stát soustava několika obrovských pevností, to návštěvníka láká.
Pokud byste chtěli rozhlednu navštívit,
můžete v září o víkendech a v dalších měsících až do května pouze po předchozí domluvě na obecním úřadě (stačí telefonicky).
Volejte však s předstihem, ne až budete na
místě. A pokud Vás bunkry aspoň trochu
zajímají, zvu Vás na akci „Světla nad bunkry
(nad Šibenicí)“, která se koná v sobotu 21.
září večer. Sháníme dobrovolníky, abychom
osvětlili co nejvíce ŘOPíků.
Roman Falhar, starosta obce

Co nás ještě letos čeká

L

etos nás čekají ještě dvě větší investiční akce. První z nich je rekonstrukce chodníků a vybudování parkoviště na „Malé straně“. Od
obecního úřadu směrem ke kulturnímu
domu (až po křižovatku) bude vybudován nový chodník. Na protější straně,
namísto nynějšího chodníku, bude 11
parkovacích míst (od kulturního domu
směrem ke kostelu po pravé straně).
Nové chodníky budou vybudovány
také směrem k zámku. V rámci této
akce bude rovněž upraveno prostranství před obecním úřadem. Tuto akci
vyhrála firma Rosis s.r.o s cenou 1 746
760 Kč (400 000 Kč dostaneme od Moravskoslezského kraje). Realizace proběhne během října a listopadu.
Druhou akcí je oprava místních komunikací a chodníků na Barandově.

V rámci této akce bude v úseku od Řehulků až po točnu pod Škubníkovýma
položen nový asfalt a vybudován nový
chodník. Tuto akci vyhrála firma Silnice Morava s.r.o s cenou 2 625 245 Kč (1
656 097 Kč dostaneme z Ministerstva
pro místní rozvoj). Realizace proběhne
rovněž během října a listopadu.
Mimo tyto akce bychom chtěli ještě
letos zrealizovat opravu kaple na Březové a stání pro kontejnery na tříděný
opad ve Stěbořicích (u horní zastávky
a na točně). Aktuálně oslovujeme firmy,
bohužel jsme zatím neúspěšní, jelikož
mají všichni do konce roku zakázky zajištěny. Kdyby se nepodařilo nikoho najít, zrealizovali bychom tyto dvě akce na
jaře příštího roku.
Michal Komárek,
místostarosta obce

Příprava oslav 800 let od první písemné zmínky o obci Stěbořice

P

oslední dobou začalo zastupitelstvo
i rada obce řešit podoby oslav od první
písemné zmínky o Stěbořicích. Obec je sice
mnohem starší, což potvrzují archeologické nálezy v Háji (slovanský mohylník z 9.
století, ale i zbytky starších hrobů) a v okolí, které se již více než 150 let dokumentují, ovšem s tímto se operovat nedá. Důraz
se klade na první zmínku, která se o dané
lokalitě objevila v některé z dochovaných
písemností. Ovšem i tak je to úctyhodné,
neboť nejen pro Opavsko je rok 1220 velmi prastarý. V našem případě se jednalo
o dokument cisterciáckého kláštera na Velehradě. Stěbořice byly v té době centrem
cisterciácké kolonizace na Opavsku, sídlil
zde hofmistr (zástupce kláštera v dané oblasti) a spadaly sem vesnice ze širokého
okolí až k Hlučínu (možná bychom jim
měli připomenout jejich počátky a požádat
je o desátek :-) ).
Z toho sami vidíte, že Stěbořice mají

dlouhou a úctyhodnou historii (pro případné zájemce je stále k dispozici kniha
o historii Stěbořic od Pavla Solnického)
a tomu by měly odpovídat i oslavy. V době,
kdy píšu tento článek, ještě není pevně rozhodnuto o finální podobě programu. Může
se stát, že některá zmíněná jména vypadnou a nahradí je jiná. Na zastupitelstvu
jsme se shodli, že oslavy by měly být dvoudenní a pokusíme se pozvat známé umělce.
Neboť občané Stěbořic si to zaslouží. V tuto
chvíli plán oslav vypadá takto (znovu upozorňuji, že se jedná o pracovní verzi):
Pátek 5. června 2020
17:00-18:00
cimbálovka
18:30-19:30
František Nedvěd
19:30-20:00
One man show
20:30-22:00
Marcel Woodman
22:00-2:00
DJ
Sobota 6. června 2020
14:00-15:30
dechovka z Krnova
16:30-17:30
Kristína

17:45
mažoretky
18:30-19:30
Janek Ledecký
20:00
Country tance
21:00-22:00
Aneta Langerová
22:30
ohnivá show
22:45
ohňostroj
23:00-3:00
Dolbend
Prostor rádi dáme případnému vystoupení školky nebo školy, popř. i dalším místním
interpretům, pokud se nám přihlásí.
Ovšem slavit nebudeme jen dva dny
v červnu. Kromě této dvoudenní akce připravují drobnější aktivity např. farnost,
Matice slezská (cyklus přednášek), Archeologický ústav s přednáškou k historii Stěbořic a archeologickým nálezům a další.
Věřím, že se nám všechny akce podaří
a důstojně oslavíme toto kulaté výročí naší
obce! A Vy si už nyní rezervujte pátek 5.
a sobotu 6. června a sezvěte na tuto oslavu
i své známé, rodáky a příznivce obce.
Roman Falhar, starosta obce

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Tělocvična

P

o mnohaletém odkládání projektu
vybudování nové tělocvičny jsme se
konečné dočkali. V průběhu jarních měsíců proběhly výběrové řízení na demolici
stávající tělocvičny a výstavbu samotné
sportovní haly. Po malých prodleních ve

výběru dodavatele obě samostatné akce
vyhrála opavská firma Femont. V průběhu
měsíce srpna proběhly všechny přípravné
práce a byla zahájená samotná demolice
„naší malé“ tělocvičny. Demolice proběhla
ve velice krátké době, ještě před zahájením
školního roku, tak aby nebyli rušeni naši

nejmenší prvňáčci při slavnostním nástupu do školy. Nyní již probíhají práce na
základových patkách. Celá výstavba bude
hotova do konce února příštího roku. Věříme, že firma odvede profesionální práci
a vše stihne v daném termínu.
Pavel Volek, radní obce

Nebezpečný odpad a velkokapacitní kontejnery
Na podzim nám budou Technické služby
Opava opět vybírat nebezpečný odpad.
Tentokrát to bude ve čtvrtek 10. října od
15 do 17 hodin na parkovišti před obecním
úřadem. Odevzdat zde můžete: znečištěné
obaly (kanystry, plechovky od barev, olejů
apod.), absorpční činidla, čistící tkaniny
(znečištěné olejem apod.), olověné akumulátory, rozpouštědla (ředidla, odmašťovací prostředky), kyseliny, zásady, pesticidy
(postřiky), oleje, barvy, léčiva. Tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených
nádobách!
Pokud by někdo nemohl v daný termín,
může s předstihem svůj nebezpečný odpad
odevzdat pracovníkům obce na obecním
dvoře ve Stěbořicích č. p. 31. Vždy jej předejte některému z pracovníků! Nenechávejte
jej bez předání v areálu. Nevíme pak, o jakou látku se jedná.
Pokud se potřebujete zbavit starého nábytku, koberce apod. a nemůžete jej dopravit na obecní dvůr do Stěbořic (č. p. 31),
mám pro Vás dobrou zprávu. Na podzim
znovu přistavíme velkokapacitní kontejnery
na takovýto odpad. Termín přistavení kontejnerů ještě upřesním (pravděpodobně se

bude jednat o konec října-začátek listopadu). Kontejnery budou tradičně umístěny
v obecním dvoře ve Stěbořicích a u hasičáren v Jamnici, Novém Dvoře a na Březové.
Odevzdávat budete moci v pátek od 14 do
18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hodin. U každého kontejneru bude obecní pracovník,
který vám poradí, co do kontejneru patří,
případně kam jinam váš odpad můžete odevzdat. Upozorňujeme, že např. pneumatiky,
eternitovou krytinu apod. nesbíráme.

Kam s ní?
Naši pracovníci se často setkávají s otázkou, kam mají občané odevzdávat použité
pneumatiky. Obec je nesbírá, tak co s ní má
občan dělat? Na tuto otázku odpovídá Ministerstvo životního prostředí: „Zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné
povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa
zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa
prodeje pneumatik, což znamená, že se musí
jednat také o místa veřejně přístupná. Místa
zpětného odběru musí být viditelně označena
a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na
úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové

pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně
zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí
pneumatiky od konečného uživatele odebírat
bez rozdílu jejich značky nebo typu.
V současné době funguje v České republice jeden kolektivní systém, a to ELT Management Company Czech Republic s.r.o.
(ELTMA).“
Tolik citace ministerstva (pro zájemce více
na: https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu)
Takže pneu můžete odevzdat zdarma.
Ministersvo má dva seznamy takovýchto
míst. Naleznete je na zmíněném odkazu.
Kromě ministerstva je tady i tzv. ELTMA
(www.eltma.cz), což je sdružení výrobců
a prodejců pneumatik, které zdarma odebírá od občanů použité pneumatiky. To, jak
fungují, se můžete dočíst na jejich stránkách. Najdete zde i seznam odběrných míst.
Např. v Opavě a nejbližším okolí je dle těchto stránek 14 sběrných míst. Sám nevím, zda
systém opravdu funguje tak, jak se chlubí na
stránkách. Pokud ano, pak ale nerozumím
tomu, proč občas vidím v příkopech pohozené pneumatiky.
Roman Falhar, starosta obce

Půjčky ke kotlíkovým dotacím

P

řed spuštěním 3. kola kotlíkových dotací
nás ministerstvo životního prostředí pobláznilo informacemi o možnosti bezúročné
půjčky, kterou dostane žadatel od ministerstva skrze obce. Lákadlem pro obce mělo být,
že takto půjčené peníze si obec může ponechat na financování svých projektů. I zde se
ukázalo platným lidové pořekadlo: „Když
ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.“ Situace pro
10
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obce je nakonec mnohem složitější, než nám
bylo na začátku prezentováno (tzv. mazání
medu kolem úst), ale pro žadatele o kotlíkovou dotaci je podstatné to, že obec mu určitý obnos opravdu půjčí. Pokud máte o tuto
půjčku zájem, dostali jste z krajského úřadu
vyrozumění, že s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (nezaměňovat s registrací v pořadníku žadatelů) a připravujete

výměnu kotle, neváhejte mne kontaktovat.
Samotný postup poskytnutí půjčky obcí je
složitý postup a vždy jej musí schválit obecní
zastupitelstvo, které se schází 1x za dva měsíce. Nečekejte proto, že se dostavíte na obecní
úřad a do týdne máte peníze. S tímto počítejte
i při domluvě s firmou, která Vám bude kotel/
čerpadlo instalovat.
Roman Falhar, starosta obce
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Výběry z jednání
zastupitelstva obce
Stěbořice
26. 6. 2019

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Úplatný převod pozemku z majetku ČR, právo hospodařit ÚZSVM do majetku obce Stěbořice parc.
č. 1573 v k. ú. Stěbořice, za cenu 13.000 Kč
2) Kupní smlouvu a úplatný převod pozemku z majetku ČR, právo hospodařit ÚZSVM do majetku obce
Stěbořice parc. č. 428/1 v k. ú. Stěbořice, za cenu
43.200 Kč
3) Smlouvu a bezúplatný převod pozemku z majetku
ČR, právo hospodařit ÚZSVM do majetku obce Stěbořice parc. č. 1634 v k. ú. Stěbořice a zřízení věcného
práva ve prospěch převodce
4) Smlouvu a bezúplatný převod pozemku z majetku
ČR, právo hospodařit ÚZSVM do majetku obce Stěbořice parc. č. 184 v k. ú. Stěbořice
5) Smlouvu a bezúplatný převod pozemku z majetku
ČR, právo hospodařit ÚZSVM do majetku obce Stěbořice parc. č. 268 v k. ú. Stěbořice
23. 7. 2019

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku a zřízení
věcného práva k pozemku parc. č. 429 v k. ú. Stěbořice z majetku ČR, právo hospodařit ÚZSVM do majetku obce Stěbořice
2) Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č.
18 v k. ú. Stěbořice z majetku ČR, právo hospodařit
ÚZSVM do majetku obce Stěbořice
3) Změnu č. 1 Územního plánu Stěbořice.
4) Pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce Stěbořice
a pověřuje člena zastupitelstva starostu obce Romana
Falhara k jednání ve věci Změny č. 2
5) Předběžné náklady na akci Oslavy 800 let obce Stěbořice ve výši do 1 mil Kč a datum konání v předpokládaném termínu 19. 6.- 20. 6. 2020

Beach volejbal

V

červnu letošního roku se nám podařilo vybudovat beach volejbalové hřiště,
které vzniklo na nepoužívaném a zarostlém tenisovém kurtu č. 4. Za přispění realizační firmy JKJ Zempra jsme zrealizovali
nádherné hřiště včetně posezení. Firma
se musela vypořádat s ujíždějícím břehem
místního potoku a nerovným terénem.
Vše ale proběhlo na profesionální úrovni.
Obrovské poděkování patří Zdenkovi Pommerovi, který zajistil písek na toto hřiště,
bez kterého by měl celý projekt jen malé
naděje. Hřiště bylo hojně využíváno po
celé prázdniny a to napříč všemi generacemi sportovců.
Pavel Volek, radní obce

Výběry z jednání rady obce Stěbořice
17. 6. 2019

Rada obce schválila:
1) Výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby
sportovní haly:
a) STAMONT – Pozemní stavitelství s.r.o. ......................
.............................................. 12 979 277,42 Kč bez DPH
b) Femont Opava s.r.o. ........ 12 790 370,00 Kč bez DPH
c) OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. ...............14 075 010,59 Kč bez DPH
Rada schvaluje nabídku Femont Opava s. r. o.
2) Výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Stavební úpravy u obecního úřadu, chodníky a parkoviště Malá strana“:
a) Rosis s. r. o. ..................................... 1 746 760 Kč s DPH
b) JKJ Zempra s. r. o. ........................ 2 293 713 Kč s DPH
Rada schvaluje nabídku Rosis s. r. o.
3) Záměr pronájmu části pozemku o výměře 200 m2 parc.č. 18/14 v k. ú. Nový Dvůr
4) Nabídku na zhotovení dětského hřiště v Jamnici od
firmy František Smitka s cenou 243.658 Kč s DPH
09. 07. 2019

Rada obce schválila:
1) Výsledek výběrového řízení na demolici staré tělocvičny:
a) DEMSTAV group, s.r.o. ...... 1 680 016,95 Kč bez DPH
b) Femont Opava s.r.o. .......... 1 565 084,00 Kč bez DPH
c) OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 2 299 396,35 Kč bez DPH
d) STAMONT – Pozemní stavitelství s.r.o. …… .............
................................................... 650 000,00 Kč bez DPH
Rada schvaluje nabídku Femont Opava s.r.o., neboť
fa STAMONT – Pozemní stavitelství s. r. o. nedodala
požadované podklady.
2) Pronájem části pozemku 153/2 v k. ú. Stěbořice o výměře cca 600 m2 (naproti „kovárny“ za zámkem) za
cenu 20 Kč/m2/rok
3) Zhotovitele hřiště na plážový volejbal firmu JKJ Zempra v ceně cca 300.000 Kč, v ceně je i chodník ke škole
a terénní úpravy u fotbalových kabin. Jiné poptané
firmy nabídku realizace v daném termínu odmítly.
4) Nákup plastových popelnic ke KD Stěbořice (a na
akce) na tříděný odpad, na plast 3x, na sklo 2x, na
směsný odpad 3x

Rada obce vzala na vědomí:
1) Neposkytnutí dotace na akce Oprava střechy hasičské
zbrojnice na Březové a Opravu kapličky na Březové
2) Získání dotace na akci Oprava místních komunikací
a chodníků v lokalitě Barandov
3) Je hotov rozpočet na stání pro kontejnery, budou

osloveni zhotovitelé.
4) Realizuje se oprava vodovodu k panelákům.
5) Dar 160 tun písku na plážový volejbal pro ZŠ Stěbořice
23. 07 2019

Rada obce schválila:
1) Žádost a smlouvu o poskytnutí dotace pro Orel jednota Stěbořice ve výši 49.000 Kč
2) Nákup nových plachet na přístřešek pro hasiče z Březové za cenu do 15.000 Kč

Rada obce uložila:
1) Nechat zpracovat rozpočty na tyto projekty:
a) chodník k tenisovým kabinám
b) chodník (dlážděná plocha) za KD Stěbořice
c) státní pro kontejnery ve Stěbořicích (rozpočet je již
hotový)
d) chodník u dětského hřiště v Jamnici
e) zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad
na Březové (rozšíření a výměna dlaždic za zámkovou
dlažbu)
O: Pavel Volek
2) Po vypracování rozpočtu rada ukládá připravit výběrové řízení
O: místostarosta
12. 08. 2019

Rada obce vzala na vědomí:
1) Předběžný program oslav 800 let obce:
Pátek 5. 6. - začátek 17:00, konec cca 2:00
Sobota 6. 6. – začátek 14:00, konec cca 2:00
2) Výsledek výběrového řízení na opravu místních komunikací a chodníků ve Stěbořicích:
a) Kareta s.r.o. ................................... 3.353.032 Kč s DPH
b) VZS Rychtář s.r.o. ........................ 4.166.739 Kč s DPH
c) Silnice Morava s.r.o. .................... 2.955.210 Kč s DPH
d) Strabag a.s. .................................... 3.242.131 Kč s DPH

Rada obce schválila:
1) Smlouvu o dílo s firmou Silnice Morava s. r. o.
2) Skutečné náklady na opravu vodovodu k panelákům
ve výši: pro firmu Jiří Lenart částku 140.470 Kč s DPH
a pro JKJ Zempra 155.274,87 Kč s DPH
03. 09 2019

Rada obce schválila:
1) Fakturu od JKJ Zempra s. r. o. s cenou 106.304,92 Kč
za snížení obruby a úprava dlažby u ZŠ, zhotovení
chodníků a zpevněné plochy u ZŠ
2) Fakturu od JKJ Zempra s. r. o. s cenou 197.016,40 Kč
za úpravu volejbalového hřiště
3) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, na pozemcích parc.
č. 545, 565 a 911 v k. ú. Stěbořice (podzemní vedení
NN a el. pojistkových skříní NN – přípojky pro garáže
u paneláků)

Rada obce uložila:
1) Oslovit projektanty k přípravě zateplení školní jídelny
a školní družiny + vzduchotechniky s rekuperací do
školní jídelny
O: místostarosta
2) Oslovit projektanta s návrhem řešení odvodnění pole
za školou
O: starosta

Rada obce vzala na vědomí:
1) KD Jamnice – potřeba menších oprav
2) Rozhlas: potřeba opravy/seřízení
3) Světla nad bunkry – rozhledna 21. 9. 2019
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Podzim / 2019

Vítání občánků

Z obecního diáře:
Říjen 2019

Ne 13. 10.

Drakiáda, 14:00 hod., hasičské hřiště u kravína v Jamnici,
pořádá SDH Jamnice
Vyřeš/ž si svou dýni , Arboretum Nový Dvůr,
pořádá Slezské zemské muzeum
Adorační den, kostel Narození P. Marie ve Stěbořicích, pořádá Římskokatolická farnost Stěbořice

So v říjnu

Drakiáda pro děti, areál SDH Březová, pořádá SDH Březová

So 5. 10.
So 5.-Ne 6. 10.

Počátkem roku 2020 se uskuteční v obřadní síni OÚ Stěbořice vítání občánků narozených v roce 2019. Žádáme tímto rodiče, kteří
chtějí přivítat své děti mezi občany Stěbořic,
sdělte nám svůj zájem. Z důvodu ochrany
osobních údajů Vás nemůžeme sami oslovit.
Rodiče, kteří nám oznámí svou účast, budou
o konkrétním datu a hodině konání akce
včas informování pozvánkou.
Renáta Bittnerová, Obec Stěbořice

Listopad 2019
Ne 3. 11.
So 30. 11.

Pobožnost za všechny zemřelé, 14:30 hod., hřbitov ve Stěbořicích,
pořádá Římskokatolická farnost Stěbořice
Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem, areál SDH Březová,
pořádá SDH Březová

Prosinec 2019

St 25. 12.

Výstava betlémů a výrobků s vánoční tematikou, KD Stěbořice,
pořádá MO KDU-ČSL Stěbořice
Rozsvícení vánočního stromu, 16:00 u KD Jamnice,
pořádá SDH Jamnice
Rozsvícení vánočního stromu, Nový Dvůr,
pořádá SDH Nový Dvůr
Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu, kostel Narození P. Marie ve Stěbořicích, pořádá Orel jednota Stěbořice
Vánoční kouzlení pro veřejnost a rozsvěcení ZŠ, ZŠ Stěbořice,
pořádá ZŠ Stěbořice
Živý betlém u kostela, u kostela Narození P. Marie ve Stěbořicích,
pořádá Orel jednota Stěbořice

St 25. 12.

Štěpánská diskotéka, KD Stěbořice, pořádá TJ Sokol Stěbořice

Pá 27. 12.

Turnaj ve stolním tenise, 13:00 hod., KD Jamnice,
pořádá SDH Jamnice

So 28. 12.

Turnaj ve stolním tenise, KD Stěbořice, pořádá TJ Sokol Stěbořice

Ne 1. 12.
Ne 1. 12.
Ne 1. 12.
Ne 8. 12.
Pá 13. 12.

Po 30. 12.
Út 31. 12.

Turnaj v badmintonu, tělocvična ZŠ Stěbořice,
pořádá TJ Sokol Stěbořice
Silvestrovský fotbal, tělocvična ZŠ Stěbořice,
pořádá TJ Sokol Stěbořice

Podzimní výsadba stromů
Pravděpodobně někdy v měsíci říjnu bych
rád svolal brigádu a opět osadil ovocnými
stromy některé z polních cest. Tímto oslovuji všechny zájemce, zda by se nezávazně
přihlásili u mne na emailu starosta@steborice.cz. Loni nás bylo cca 30 a dokázali jsme
za sobotní dopoledne zasadit kolem 180
stromků. Opět nám naše zemědělské družstvo přislíbilo vykopat díry (patří jim velký
dík), obec zakoupí stromky, připraví kůly
a ochranné pletivo. Vy si vezměte jen lopatu
nebo rýč, dobrou náladu a chuť pracovat :-)
Občerstvení bude zajištěno! V plánu je doplnit třešňovo-višňovou alej na Staromostské k tzv. Petříkově cestě. Pokud by bylo
zájemců více, můžeme vybrat i další místa
k dosazení. O svou brigádu už se přihlásili
např. včelaři, s těmi budeme lokalitu teprve
vybírat. Potěšil mne v předešlých letech nejen zájem veřejnosti o výsadbu, ale i ujmutí
se vysazených stromků. Některé sice uschly,
byly to ovšem zanedbatelné počty. Už se těším, až za pár let stromky zmohutní a budeme se moci kolem nich procházet a případně
využívat jejich plody.
Roman Falhar, starosta obce

Světla nad Šibenicí
V sobotu 21. 9. 2019 od 20:00 proběhne na novostavbě rozhledny Šibenice
pietní akce k připomenutí 81. výročí všeobecné mobilizace československé branné moci. V rámci programu bude čtena
dobová mobilizační vyhláška, pouštěna
československá státní hymna a násled-

ně od 20:30 proběhne nasvícení objektu
rozhledny. Zveme tedy širokou veřejnost
nejen k návštěvě této události, ale také
k jejímu aktivnímu zapojení formou nasvícení jednotlivých objektů předválečného československého opevnění v okolí
formou vlastního zdroje světla (baterky,

lampiónu, svíčky s krytým plamenem,
aj.). Po skončení akce v případě zájmu
a dobrého počasí možné opékání špekáčků pod širým nebem. Bližší informace
možno získat na facebookové stránce:
Světla nad Šibenicí.
Bc. Patrik Falhauer
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