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Stěbořický

zpravodaj
Obec Stěbořice
znak a vlajka obce

Úvodní slovo

V

nímáte taky, jak čas letí? Dříve jsem
si toho nevšímal, ale nyní mám dojem, že ty pravidelně se opakující akce,
jako jsou vánoce, Živý betlém, Tříkrálová sbírka, plesy našich spolků, masopust
apod. nemají mezi sebou rok, ale snad jen
pár týdnů.
Vždyť nedávno ukončili fotbalisté podzimní část a nyní už mají za sebou několik
zápasů jarní sezóny. Před nedávnem jsem
sledoval účastníky Běhu otce Jožky a pak

se bavil na koncertě Petra Bendeho a nový
ročník už klepe na dveře. Ovšem pořádají
se u nás nejen tradiční akce, ale i jednorázové (velmi pěkné Poděkování MUDr.
Lepařové, různé přednášky), případně
vznikají nové (aktivity v našich knihovnách, dílničky, knihovnička pro nejmenší, dětský karneval apod.). Jako starosta
i místní patriot jsem pyšný nejen na bohatství aktivit v našich obcích, ale i na
úspěchy našich občanů. O všech nevím,

proto se nebojte jimi pochlubit. Naposledy mě udělaly radost děvčata ze školního
fotbalového týmu, které vybojovaly nádherné 2. místo na mezinárodním turnaji
v Branicích (PL).
Jen tak dál! Snažme se propagovat naše
obce v co nejlepším světle, společně se radovat z jednotlivých (i cizích) úspěchů
a spolupracovat. Užívejme si tyto pohodové časy, vždyť život sám o sobě lehký není .
Roman Falhar, starosta obce

Historický úspěch fotbalistek na mezinárodním turnaji v polských Branicích

V

sobotu 30. března se náš dívčí fotbalový tým pod vedením trenéra Michala Zajíčka vydal již po páté na mezinárodní
turnaj do polských Branic. Za předešlé čtyři
roky naše škola obsazovala poslední či předposlední místa a úspěchem bylo dát gól. Ovšem vždy byl pro nás turnaj obrovským zážitkem, protože velkolepé zahájení v podobě
zapálení olympijského ohně, bohatý kulturní program, masáže nebo odborné fyziologické měření nezažíváme na každém turnaji.
V tomto roce ale nastal zlom a my jsme
obsadily úžasné 2. místo z celkových šesti

základních škol z Polska, Slovenska a České republiky. Turnaj jsme zahájily s Głubczycemi. Začátek zápasu nám však nevyšel,
hned po rozehrání míče jsme obdržely gól
a prohrávaly. Naše vyrovnání přišlo v úvodu
druhého poločasu. Následně jsme dokázaly
přidat další dvě branky, což znamenalo výhru 3:2. Druhý zápas s budoucími vítězkami
z Koniakowa byl pro diváky celkem nezajímavý, protože nepadl žádný gól a skončil
0:0. Herně se nám vůbec nedařilo v utkání
s polskou Istebnou. Remíza 1:1 byla pro nás
obrovskou ztrátou a ukončila vyhlídky na

první místo. Ve zbývajících dvou zápasech
jsme bojovaly o vysněné druhé místo. V tom
nám nejdříve stály soupeřky z domácích
Branic. Do zápasu jsme však vstoupily s daleko větším nasazením a chuti zvítězit, což
přineslo důležitou výhru 1:0. V posledním
utkání se slovenskou ZŠ Mutné nám stačilo
neprohrát, ale my jsme zaslouženě zvítězily
4:2 a mohly se radovat z neuvěřitelného druhého místa.
Domů jsme si odvezly nejen obrovský
pohár a krásné stříbrné medaile, ale také
spoustu nových zkušeností a zážitků.
Výsledky:
Stěbořice – Głubczyce...........................3:2
Branky: Štenclová V., Petlachová V., Konečná S.
Stěbořice – Koniakow...........................0:0
Stěbořice – Branice...............................1:0
Branka: Petlachová V.
Stěbořice – Istebna...............................1:1
Branka: Petlachová V.
Stěbořice – Mutné.................................4:2
Branky: 3x Petlachová V., Mičková M.
Sestava:
Brankářka: Monika Mičková
Obránkyně: Veronika Štenclová (kap.),
Anna Zahlová, Klára Solnická, Zuzka
Škubníková
Útočnice: Viktorie Petlachová, Monika
Mičková, Sára Konečná, Klára Kappelová,
Tereza Lázničková
Veronika Štenclová
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Projektový den mimo školku…

Ž

e to není možné? Ale je. S dětmi jsme
se vydali do Galerie výtvarného umění v Ostravě. S „Tatrovkou do porcelánu“

se děti rozjely na vyhlídkovou jízdu světem umění. Zastávkami byly malířská i sochařská díla, skutečný model Tatry V 570
i malovaný porcelán. Ve
druhé části programu
se děti vydaly „Na procházku“ - dobrodružnou výpravu světem
obrazů malebných krajin Beskyd. Šli jsme po
stopách zvířátek a hledali jsme zvířátka v obrazech. Zvířátka děti
inspirovala také v tvůrčí
částí programu - olejovými pastely ztvárnily
své nejoblíbenější zvířátko.
Celé dopoledne bylo
protkané
exotickým
zvukem tibetské mísy
a děti si ho moc užily.

Průzkumníkem na chvilku

N

aše mateřská škola nabízí dětem spoustu příležitostí a netradičních akcí k poznání okolního světa hrou a prožitkem.
Jedním z takových netradičních dnů byla
návštěva Dolní oblasti Vítkovice – Expozice
Dětský svět.
Dětský svět je ucelená krajina, která na
děti působí jako na první pohled povědomé
prostředí, ve kterém se budou cítit přirozeně. Krajina od Pohádkového lesa přechází
přes centrální Louku až do Města, kde už
děti narazí na specifické oblasti, jako je Dílna, Autoservis, Lékař, TV studio nebo Ku-

chyně s Farmou. Na kraji Města stojí dále
velké Staveniště a Bludiště. Krajinný charakter expozice podtrhuje Vodní svět, který
rovněž volně navazuje na centrální Louku.
Doba našeho pobytu v úžasném dětském
světě byla málo na to, aby si děti dostatečně užily všeho, co toto prostředí nabízí. Celé
prostředí bylo kultivované a přizpůsobeno
dětskému vnímání světa. Děti si prostřednictvím prožitku ze hry odnesly spoustu nových informací.
Mgr. Miroslava Stonišová,
ředitelka MŠ Stěbořice

Deváťáci se statečně
pustili do svého
charitativního projektu

J

iž 6. rokem se žáci 9. třídy snaží svojí činností přispět tam, kde je to potřeba. Letos tomu není jinak.
Pro svůj celoroční charitativní projekt si vybrali sedmiletého Tomáška, který prodělal mozkovou obrnu.
Během podzimu žáci organizovali dvě „kola štěstí“, ve kterých žáci školy mohli vyhrát hodnotné
ceny jako například sluchátka aj.
Ve čtvrtek 24. ledna organizovali „pizza den“,
v rámci kterého upekli pro celou školu výbornou
šunkovou pizzu. Té se prodalo celkem 240 ks.
Další akce budou pokračovat v příštích měsících.
Všem přispěvatelům již nyní děkujeme.
Žáci 9. třídy ZŠ Stěbořice
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Zápis dětí do první třídy

C

htěli byste se octnout uprostřed pláně mezi pasoucími se žirafami a zebrami? Objevit se v blízkosti stáda slonů
a tlupy zvědavých opiček? Nebo raději
dáte přednost farmě s prasátky, ovečkami,
psy a kočkami?
To všechno čekalo na děti, které v dubnu zavítaly se svými rodiči k zápisu ke
školní docházce. Zvířátka byla samozřejmě pouze „jako“ živá, ale všechno ostatní
bylo opravdové. Na děti a rodiče čekaly
paní učitelky spolu se žáky 8. třídy, aby
je provedli zápisem. Děti si s paními učitelkami povyprávěly pohádky, básničky či
zazpívaly písničky a jako odměnu si odnesly malý dárek z keramiky a upomínku
na letošní zápis.
Pro všechny hosty bylo připraveno malé
pohoštění ke kávičce a limonádě.
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY pro školní
rok 2019/2020 se konal ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13 do 18 hodin v budově Základní školy Stěbořice. Zapsány byly děti,
které k 31. 8. 2018 dovršily 6 let /nebo dle
individuální domluvy/.
Mgr. Iveta Glacová,
ředitelka základní školy

Maminkám a tatínkům

S

rdečně Vás zveme na jarní vystoupení žáků základní školy MAMINKÁM
A TATÍNKŮM, které se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 18.00 hodin v KD
Stěbořice.
Pozvání patří jak rodinám našich žáků,
tak bývalým žákům a přátelům školy.
Mgr. Tomáš Halátek, ZŠ Stěbořice
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Knihovnička pro nejmenší ve Stěbořicích

V

každém našem dni, nemůže chybět
chvíle strávená nad prohlížením knih,
předčítáním různých příběhů. Protože rádi
objevujeme nové knihy, tak jsem na podzim
se svým synem začala navštěvovat místní
knihovnu ve Stěbořicích. A založila jsem
synovi jeho první čtenářský průkaz. Po několika návštěvách, jsem dostala nápad, zde
založit klubík pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti, kterým bych ráda ukázala kouzlo knihy.
Naše první společné setkání proběhlo 31.
1 a od té doby, už jsme se s dětmi a maminkami viděli osmkrát. Setkáváme se v době

výpůjční doby a to vždy každý týden ve
čtvrtek dopoledne od 9 do 11 hodin. Pro
připomenutí druhý termín výpůjční doby je
v úterý a to od 15 do 18 hodin. Náplní tohoto projektu bylo seznámit děti s místní knihovnou a knihami. V knihovničce si vždy
děti vyslechnou pohádku na dané téma.
V tomto tématu si zazpíváme i nějakou písničku, procvičíme nožičky a ručičky a něco
si vyrobíme. Po celou tuto dobu nás provází
a se vším seznamuje maňásek Knihovníček,
kterého pokaždé musíme na začátku setkání probudit a na konci uspat. Děti se na něj
opravdu těší a už ho i znají.

Ke knihovně také neodmyslitelně patří
i paní knihovnice a tímto bych chtěla poděkovat paní Vrbické, za využití prostoru
knihovny a paní Bittnerové a panu starostovi za výtvarný materiál. Také nemůžu opomenout maminky a i jim díky za jejich čas
že s dětmi přijdou.
Plánovaný poslední termín knihovničky
je před Velikonocemi, kdy mě čeká termín
porodu. Ale po určitém čase se chci s Knihovníčkem opět do knihovny vrátit, ale
o tom vás budu určitě informovat.
Přeji vám krásné jarní dny plné sluníčka.
Maminka Gabka

skytla se mi příležitost, přivítat v knihovně
malé čtenáře z Mateřské školky Sádek. Stručně jsem dětem představila
knihovnu. Potom na základě přečtené pohádky děti namalovaly obrázek, za který dostaly
záložku do knihy. Věřím, že
to byl pro děti příjemný zážitek a brzy je uvítá naše nebo
některá z knihoven v sousedních vesnicích jako své
nové čtenáře.
Mimo to jsme opět vyhlásili největší čtenáře za loňský rok. Z dospělých čtenářů
jsme ocenili Mirku Hájkovou a za dětské
čtenáře získal cenu Jáchym Ručka. Oběma
byla předána knižní poukázka.
V dubnu připravujeme dvě akce. Jednak
bude pro všechny tvořivé dětičky i dospělé
připravena jarní dílnička. Tam si můžete vyrobit něco pro radost, nebo dárek někomu
blízkému, či nějaký výrobek s jarním motivem, kterým si vyzdobíte prostory u vás
doma. Druhou připravovanou akcí je beseda

s paní Věrou Hešíkovou. Pro některé už známa spisovatelka alias kouzelná babička, prostřednice mezi
námi a našimi strážnými anděly. Bude opět vybírat ze zajímavých témat a posléze by
měl vyjít také čas pro krátké
individuální konzultace.
Nejnovější akcí v letošním roce
je „Výtvarná soutěž“. Bude vyhlášena na určité téma vždy na
čtvrt roku. V době výpůjčky
budu od dětí přijímat jejich obrázky. Výtvarníci budou rozděleni do kategorií do 5 let,
do 10 let a do 15 let a jejich obrázky budou
obodované. Na konci roku vyhlásíme z každé kategorie vítěze, kteří budou oceněni.
Soutěž začíná v dubnu a téma je volné. Děti
mohou pustit uzdu své fantazii a jsem zvědavá čím nás překvapí.
Těšíme se na všechny akce, setkání a společně strávené chvíle s vámi v prostorách
naší knihovny.
Knihovnice Zuzana Šindelářová

Knihovna Jamnice

N

ový rok mě inspiroval k novým nápadům, jak Místní knihovnu Jamnice
ještě více zviditelnit, přiblížit vám ji a připomenout, že to není jen místo, kam se chodí
půjčovat knihy. Je to také místo, kde se lidé
setkávají u partičky karet, nad dobrou kávou, nebo jen tak aby se navzájem podělili
o své životní změny.
Ráda bych, aby se do knihovny vrátily
i maminky s nejmenšími dětmi. A nejen
pro ně chystáme ve spolupráci s Obecním
úřadem Stěbořice změnu v místnosti vedle
knihovny. Chceme ji upravit tak, aby si rodiče malých dětí mohli v klidu vybírat knihy,
zatímco si jejich dětičky budou hrát vedle
v místnosti s připravenými hračkami, nebo
si prohlížet svou oblíbenou knížku. Samozřejmě tento prostor bude moct využívat
kdokoli, kdo se bude chtít už v knihovně
v klidu začíst do vybrané knihy. Doufám, že
se nám úprava povede podle představ a vy
tam budete rádi trávit čas.
Uvažovala jsem, jak oslavit Březen - měsíc
knihy. Aniž jsem nad tím víc přemýšlela, na-
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Maminky dětem

V

neděli 17. března se uskutečnil první
ročník dětského karnevalu, který zorganizovaly maminky dětem. Zahájení bylo
v 15hod na místní Orlovně, kde všechny
přivítala a seznámila s průběhem odpoledne
Gabka Vajďáková. Hudební doprovod celého karnevalu měl na starost Tomáš Němčík.
Pro děti byl připraven program formou
venkovních her, kde na ně na konci čekala

sladká odměna, dále foto koutek na upomínkové foto s rodiči a další.
V průběhu celého odpoledne bylo k dispozici občerstvení, které připravili rodiče
dětiček – v rámci vstupného, dále káva, čaj,
nealko za malý příplatek.
Závěr celého odpoledne jsme ukončili
krásnou a bohatou tombolou, která se líbila
nejen dětem.

Jsme velmi rády, že se naše úsilí na uskutečnění prvního ročníku vydařilo a děkujeme všem, co se na přípravě a organizaci
podíleli. Dík patří i rodičům za výborné občerstvení a dárky do tomboly, které připravili pro naše nejmenší.
Budeme se na Vás těšit opět příští rok!
Michaela Sondereggerová
a Petra Němčíková

Klíšťová encefalitida – podceňované nebezpečí

V

zhledem k tomu, že náš region pat‑
ří k vůbec nejvíce rizikovým v rám‑
ci ČR, rád bych prostřednictvím tohoto
zpravodaje upozornil na závažná fakta
a apeloval na občany, aby se podrobili oč‑
kování proti této nebezpečné chorobě, na
niž neznáme žádné léky.

Jeden příběh za všechny
Moje pacientka, paní Jana (30 let v době
nákazy), vypráví: „Moc do lesa nechodím,
ale jednou v létě jsem si donesla z procházky
klíště. Po nějaké době mě začala silně bolet
hlava, žádné léky nepomáhaly, ani injekce, řvala jsem krutou bolestí. Přijali mě na
infekční oddělení, z mozkomíšního moku
zjistili zánět mozkových blan s tím, že se to
vlastně nedá léčit, musím být trpělivá. Nikdy
nezapomenu na ten dlouhý měsíc, kdy mě
trvale třeštila hlava a bylo mi strašně zle. Mezitím se manžel staral o dítě a v práci museli
za mě shánět náhradu. Teprve za 3 měsíce
jsem byla schopna se vrátit k běžnému životu, ale ještě dlouho jsem měla divné zastření
zraku při chůzi, jako bych šlapala do tmy.“
4
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Možný další průběh
Jana měla nakonec štěstí a netrpí trvalými
následky. Zejména u osob střední a starší
generace (nad 40 let) může ale dojít kromě
zánětu mozkových blan i k zánětu samotného mozku (encefalitidě), který se projevuje poruchou vědomí, ochrnutím končetin
a často trvalým ohluchnutím.

Jak moc je reálné,
že se nakazím i já?
Jednoduché počty: roční incidence v celé
ČR 500-700 případů (v roce 2018 byla ještě vyšší, data se upřesňují), z toho v okrese
Opava 45 případů a z toho většina západně
a jižně od Opavy. Riziko onemocnění někdy
během života pro obyvatele našeho regionu
je okolo 3 % (každý zhruba třicátý!), záleží
ovšem také na místě, kde se dotyčný zdržuje,
kde tráví volný čas, pak může být i vyšší.

Je očkování spolehlivé?
Očkování má téměř stoprocentní účinnost (patří mezi vůbec nejspolehlivější

vakcíny, které
byly vyvinuty),
takže riziko onemocnění u očkovaných je nepatrné. Očkování se
opravdu není třeba
bát. „Nestojí to za
to riskovat. Kdyby
lidi věděli, jak to bolí,
a co si můžou vytrpět, neváhali by ani chvíli a očkovali se. V tomhle nechápu lidskou
hloupost.“ diví se paní Jana.

Praktické informace
Jedna dávka očkování stojí i s aplikací 795 Kč, druhá dávka se může aplikovat
14 dní až 3 měsíce po té první. Po roce se
aplikuje třetí. Další přeočkování v intervalu
až 5 let. Pojišťovny proplácejí klientům každoroční příspěvek 500–1000 Kč, z něhož
lze pokrýt větší část z ceny očkování. Očkovací látky máme skladem v ordinaci.
MUDr. Vít Skalička
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Náročná sobota mladých hasičů z Jamnice

P

osledních několik let jsme si s mladými hasiči v Jamnici už oblíbili soutěže
v hasičském uzlování, z nichž zejména dvě,
v Neplachovicích a ve Fulneku, pro nás také
představují nemalý úspěch. V této sezóně
nás čekalo zejména obhájit na obou těchto
soutěžích vítězství ve štafetě, a to již potřetí
za sebou. Od října jsme v hasičské zbrojnici pilně trénovali, abychom nic nenechali
náhodě. S čím jsme ale nepočítali, že obě

soutěže se budou konat ve stejný den, v sobotu 9. 3. 2019. Ještě k tomu to byl první
den jarních prázdnin, takže někteří ostřílení
uzlovači odjeli na hory lyžovat a my jsme si
museli poradit bez nich. Se 6 staršími žáky,
tedy dětmi od 11 do 14 let, jsme tedy ráno
vyrazili do Fulneka. Moc jsme si přáli uspět,
nic nepokazit a nejlépe také ve štafetě zvítězit. Jeden povolený uzel ale rozhodl, přestože náš čas byl nejlepší, bylo z toho jen 11.té

místo. V jednotlivcích se dařilo lépe, Tomáš
Frenzel vybojoval druhé místo, Peťa Premusová byla čtvrtá, Adam Foltis devátý a Iveta
Jamnická desátá z celkového počtu 82 soutěžících.
Z fulnecké zbrojnice jsme odjeli hned,
jakmile jsme douzlovali, abychom byli včas
v Neplachovicích. Tam už jsme nezaváhali
a první místo ve štafetě obhájili. Satisfakcí
pro nás bylo i to, že oba naše soutěžní časy,
z nichž se počítá ten lepší, byly vítězné! V letošní sestavě Andrea Volná, Petra Premusová, Zuzana Hájková, Tomáš Frenzel, Iveta
Jamnická a Adam Foltis jsme třetí ročník
v uzlovací štafetě vítězství obhájili! V jednotlivcích pak Andrejka Volná byla třetí,
Tomáš Frenzel čtvrtý, Iveta Jamnická pátá
a Adam Foltis devátý, z celkového počtu 39
soutěžících.
Velká pochvala patří všem zúčastněným
z našeho SDH.
Protože celou zimu velice pilně trénují
také naši mladší žáci a jejich pokroky jsou
úžasné, věřím, že na příštích uzlovacích soutěžích všem ukážou, jak zdatné a šikovné nástupce naši starší žáci mají.
Miroslava Hájková,
vedoucí mládeže SDH Jamnice

Poděkování
MUDr. Dagmar Lepařové

SDH Nový Dvůr

V

sobotu 23. 3. 2019 uspořádali členové SDH Nový Dvůr pro své spoluobčany společenský večírek ve stylu
vzpomínky na 20. léta minulého století.
Překvapením pro hosty bylo vystoupení šantánových tanečnic, fotokoutek
s množstvím rekvizit a bohatá tombola.
Děkujeme tímto všem spoluobčanům
a sponzorům, kteří se na zajištění večírku podíleli.
Lenka Deutschová, SDH Nový Dvůr

V

neděli 17. února proběhlo ve stěbořickém kulturním domě Poděkování
MUDr. Dagmar Lepařové. Naši dlouholeté
dětské lékařce, která koncem roku odešla na
zasloužený odpočinek, přišly poděkovat děti
z mateřských škol ve Stěbořicích, Jezdkovicích i Milostovicích, školní sbor Modrásci
a schola farnosti Stěbořice. Za obec předali
památku na 25leté působení ve Stěbořicích
členové rady. Zaplněný sál pak MUDr. Lepařové aplaudoval ve stoje. Celým programem
geniálně prováděli Karel Navrátík a Petra
Kleinová.
Roman Falhar, starosta obce
Stěbořický zpravodaj
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Jaro 2019 v Sokolu Stěbořice
n Už zase jaro „klepe“ na dveře. Po dlouhé
zimní přestávce sportovci nabírají formu
a brzy začnou mistrovské soutěže v kopané i jiných sportech. Koncem března (23. 3.
sobota) začali naši MUŽI v OP hned na
hřišti vedoucího mužstva z podzimu –
SLAVII OPAVA. „Doma“ pak o týden později přivítali Litultovice (3:2). Pokračujeme
pak 7 x „doma“ a 6 x „venku“. Po podzimu
jsou naší muži na 4. místě OP, kdy získali
24 bodů, při skóre 40:18 brankám. Tak kluci ať se Vám na „jaře“ podaří ještě zabojovat
o lepší umístění!
• Naší DOROSTENCI, posílení kluky
z Hlavnice, začínají v dubnu v Jakartovicích.
Z deseti mužstev skupiny „Okresní soutěže“,
jsou na 6. místě, kdy získali 12 bodů (4 vítězství, 5 proher), při skóre 25:23 brankám.
Věříme, že na jaře ještě své umístění vylepší.
Nejvíc branek vsítil Franta KRAMNÝ, a to
čtyři.
• Další mužstvo - MLADŠÍ ŽÁCI - 1 + 7 se
sehrávají (přešli z loňských Mini žáků) a tak
1 x vyhráli - získali 3 body při skóre 15:40
brankám. Nejlepším střelcem se stal Vítek
ŠLUPINA se 4 góly.
• Naše nejmladší mužstvo - MINI ŽÁCI - 1
+ 4 srdnatě bojovali na „podzim“ ve skupině
7 mužstev a dařilo se jim vybojovat krásné
4. místo. Ze 6 zápasů 3x vyhráli a 3x prohráli. Získali 9 bodů, při skóre nerozhodném
33:33 brankám. Na jaře budou 4x hrát „venku“ a jen 2x „doma“. Nejvíc se dařilo střelci
Nikolasu COJOCAROVI, který dal 14 branek. Kluci jen tak dál!!!
• Muži sehráli v přípravě 7 utkání - vesměs
s mužstvy z vyšších tříd (1x vyhráli - 2x remizovali a 4x prohráli). Také proběhlo koncem února soustředění v Žimrovicích.
Tolik k fotbalu.

Memoriál otce Jožky 2019
Pomalu se blíží 6. ročník memoriálu otce
Jožky. Termín závodu je již tradičně, jako
každý rok, 8. května. V 10:00 hodin bude
mše svatá obětována za o. Jožku. Měření
času bude zajištovat profesionální firma na
zpracování sportovních výsledků Championchip. Trasa závodu a kategorie jsou
identické jako v předchozích ročnících
memoriálu. Na vítěze opět čekají hodnotné ceny. Start závodu bude v 15:00 hodin.
Registrace závodníků bude od 12:00 do
14:30 hodin. Od 18:00 se rozproudí koncert, kde se můžete těšit na Simu Martau6

Stěbořický zpravodaj

n V tenisovém oddíle je největší změnou
zbourání starých „buněk“ a zakoupení nových. Je to nemalá investice, ale staré buňky
již dosloužily. V nových je sociální zařízení,
vytápění i dostatek prostoru. Na jaře nás ještě čeká mnoho práce s dokončením instalace elektřiny, vodovodu a odpadu.
ČA‑SPV žen: Ve cvičení žen po téměř 20 letech došlo ke změně cvičitelky. Za dosavadní cvičitelku p. Kokešovou převzala cvičení
žen p. Eliška Grosmanová z Opavy.

a žákyň) proběhl na 4 stolech turnaj bez problémů.

n Badmintonisté měli velmi bohatou činnost. Kromě domácího přeboru ve čtyřhrách, hráli na turnajích - jako „Boreček“
v Opavě, v Oldřišově, JA‑JA klubu (20 hráčů) a také v Ostravě. Ukončení sezony –
„pexesovým turnajem“, bylo rovněž vydařené. Již tradiční „Vánoční turnaj“ (15 roč.)
v Litultovicích byl za účasti 7 párů mužů i 7
párů žen zdařilý. Od října každé úterý probíhají i tréninky děti a mládeže v ZŠ Stěbořice.
Badmintonisté se neohánějí“ jen raketou, ale
sednou v letních měsících i na kola a vyrážejí na „cyklostar“. Jako vždy, tak se zúčastnili
„Tesařova memoriálu“ v Hlavnici - vydali se
i na přehradu Lipno na Šumavě a další výlety.

n Co nás ale v sobotu 29. června čeká, je
důstojná oslava 100 let od počátku činnosti
naši tělovýchovné jednoty „SOKOLA STĚBOŘICE“!!!
Program připravujeme následující:
• Dopoledne se odehraje již 4. ročník turnaje v kopané „MEMORIÁL KAMILA
KRÁLE“, kde budou startovat Mladší žáci
a Mini žáci.
• Odpoledne od 14 hod. začne oslava
100 let.
• Přijede k nám zahrát dechová hudba
„MILOČANKA“ z Milotic u Kyjova.
• V rámci programu budou vystupovat
cvičenky a cvičenci v různých skladbách.
Program se ještě dolaďuje. Zlatým hřebem
odpoledne bude cvičení žen a dorostenek
s názvem „SILUETY“, které cvičily i naše
členky Sokola spolu s ženami ze Slavkova,
Opavy, Dolních Životic a dalších vesnic
v Praze na „Všesokolském sletu“
• Od 20 hod. bude Diskotéka - hudba DJ
OMYL a večer bude odpálen ohňostroj. Po
celou dobu slavnosti bude ve stáncích podáváno lahodné jídlo a pití.

n Volejbalisté trénují v zimním období
pravidelně v tělocvičně ZŠ Stěbořice, kde se
zapojuje i mládež. Na turnaji mikroregionu
„Opavsko severozápad“ reprezentovali obec
Stěbořice a skončili na 4. místě. Na turnaji
o pohár „Starosty Hlavnice“ dokonce vyhráli. Gratulujeme.
n Mezi vánočními svátky se uskutečnil také
v KD ve Stěbořicích již tradiční turnaj ve
stolním tenise. Za účasti 25 hráčů (13 žáků

n V pátek 22. 2. 2019 proběhla valná hromada naší tělovýchovné jednoty. Byla zhodnocena činnost za rok 2018 a stanoveny
úkoly na rok 2019. Pořad ale bojujeme za
větší účast na valné hromadě, ale moc se
nám to nedaří. Schůze se zúčastnil i starosta
obce Roman Falhar a také náš štědrý sponzor p. Miroslav Klásek z Armatury KLAD.

Zvou pořadatelé.
Bořivoj Wolf, předseda TJ Sokol Stěbořice
sovou a Pavla Helana. Vstupné na
koncert je dobrovolné. Na běžecký
závod se můžete přihlašovat na
této adrese: http://championchip.
cz/RegSystem/akce/MOJ2019.
Registrace na závod do 3. května
za 100 Kč pro dospělé a za 50 Kč
pro děti. Registrace na závod od
4. května za 200 Kč pro dospělé a za 100 Kč pro děti. Srdečně
zveme všechny na závod, kterým
uctíme památku o. Jožky Motyky
a poté na následující koncert!
Martin Řehulka,
Orel Stěbořice
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Začne se letos stavět větší tělocvična?

T

nováčky, a i když neskončíme na bodovaných místech, své soupeře umíme svou hrou
řádně potrápit. Proto jsme se rozhodli pořídit jednotné dresy, abychom mohli Stěbořický Sokol řádně reprezentovat. Někteří si byli
zahrát badminton i v daleké Číně.:-)
Sezónní turnaj 2018-2019 odstartoval
v říjnu prvními zápasy. Do turnaje se přihlásilo 16 párů. Rozpisy zápasů končí koncem
dubna 2019, tak snad vše stihneme odehrát.
Vánoční turnaj, tentokráte již 15. ročník,
proběhl 29. 12. 2018 opět v Litultovicích.
Zúčastnilo se 7 párů mužů a 7 párů žen. Vítězství patřilo hostům z opavského JaJa klubu - Jirkovi Juchelkovi s Radimem Křeskou
a Pavle Juchelkové s Ladou Holasovou. Druhá příčka již patřila domácím - Jarek Burda
s Patrikem Ptáčkem a děvčata Kořistkovy Hanka s dcerou Klárkou. Třetí místo obsadili Šmalcovi, Jirka se synem Petrem a mezi
ženami Andrea Mičková s Lenkou Deutschovou. Vyhlášení vítězů, ocenění nejlepšího úboru a nejvěrnější fanynky, dobré jídlo
a pití, to vše proběhlo v salónku restaurace
Panská ve Stěbořicích.
Od října probíhá pravidelně každé úterý trénink dětí a mládeže, kteří se na tréninky moc
těší. Jen toho místa je málo. S napětím očekáváme, jak to dopadne s avízovanou novou halou.
Za B.O.S.S. Mirka Šmalcová

ak to je pro B.O.S.S. – Badmintonový
oddíl Sokola Stěbořice důležitá otázka.
Za tělocvičnu jsme rádi, ale na pořádání turnajů je prostě malá…
Badminton se těší velké oblibě, o čemž
svědčí i to, že rok 2018 začal přijetím nových členů do našeho oddílu, ať už ze Stěbořic, tak i z okolních vesnic a Opavy. Tradiční
sezonní turnaj párů, který začíná již v říjnu
2017, pokračoval v odehrávání zápasů až
do dubna 2018. Turnaj vyhrál Jarek Mička
s Hankou Kořistkovou, na druhém místě se

umístili Jarek a Jana Burdovi a třetí místo
obsadili Jarek a Šárka Solničtí.
V rámci celé hrací sezóny se mnozí
z nás zúčastňují turnajů v našem regionu
např. Badmintonový turnaj Boreček v Opavě - 2 naši hráči, Badmintonový turnaj
v Oldřišově - 4 hráči, Štafetový turnaj proti opavskému JaJa klubu - 20 našich hráčů,
Turnaj párů v Opavě pořádaném klubem
JaJa - 12 hráčů, Ostravský turnaj dvojic
v hale Ridera - 2 hráči (2. místo). V těchto
amatérských soutěžích už nejsme žádnými

Sokol fotokniha

Naděje a Vítání jara se Sebíkem

T

J Sokol Stěbořice vyTJ Sokol Stěbořice
dává fotoknihu
k 100. výročí
založení Tělovýchovné jed100 let
1919
2019
noty SOKOL.
Ve fotoknize
budou sportovní fotografie od
založení jednoty 1919 do
2019. Kdo z vás
někdy v Sokole sportoval, určitě se v knize najde. Kniha
může být i vhodným dárkem, nejen pro
mladé sportovce, ale i pro ty dříve narozené.
Objednávky přijímá do konce dubna
Drahomír Graca na tel.: 770 77 88 51, nebo
emailem : graca.drahomir@email.cz
Vytiskne se pouze tolik kusů, kolik jich
bude objednáno. S dotiskem se již nepočítá.
Na stránkách obce Stěbořice je ukázka z této
fotoknihy. V sekci „Aktuality“.
Sportu ZDAR!!!
Drahomír Graca

V

neděli 31. 3. 2019 společně s PS Stěbořice zorganizovali 3. ročník benefičního
nedělního odpoledne Vítání jara. Tentokrát
je výtěžek věnován tříletému Sebastiánkovi na dovybavení vertikalizačního stojanu
a případných dalších kompenzačních pomůcek a ozdravného pobytu. Na transparentní účet, který byl zřízen pro tento účel
přibyla z nedělního koncertu krásná částka
29.890 Kč. Krásnou atmosféru doplnila také
přítomnost Kačenky a Kristýnky, kterým byl
věnován výtěžek minulých ročníků. Kačenka spolu s Modrásky a nakonec všemi posluchači zazpívala píseň Kozel (Jaroslav Nohavica) a Kristýnka donesla dárek – srdíčko
vyrobené s láskou. NADĚJE vtáhla do akce
všechny. Pro děti byl program příliš dlouhý, ale zpěvákovi kapely se podařilo je pozvat na parket, a tak závěr byl bombastický.
Přišly i kouřové efekty a nakonec také déšť
„flitrů“. Několik fotek si můžete prohlédnout na adrese: https://mirink.rajce.idnes.
cz/2019_03_31_Vitani_jara_se_Sebikem
Poděkování patří všem, kteří věnovali svůj
čas a přišli. Ať již jako účinkující, posluchači
či přispěvatelé. Jmenovat nelze každého jed-

notlivce, ale
zmíním alespoň některé.
Díky patří Pěveckému sboru Modrásci
ze ZŠ Stěbořice s paní
Mgr. Lenkou
S z tu rc ovou,
Chlapeckému
sboru ze ZŠ
Vrchní a CZŠ
Sv.
Ludmily s panem
dirigentem
Karlem Kosterou, kapele KOPYTO se zpěvačkou a spoluzakladatelkou těchto akcí
Lenkou Weiglhoferovou, kapele NADÉJE
s frontmanem Petrem Cieplým a v neposlední řadě také Karlovi Volfovi za nazvučení obou kapel. Všichni účinkující přispěli
rádi, nezištně a ještě přidali nemalé částky
do kasičky pro Sebíka.
Díky všem!
B.O.S.S. a PS Stěbořice
Stěbořický zpravodaj
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ZABIJAČKY a naši řezníci - „ masaři „

Z

abijačky probíhaly v nedávné době skoro v každém domě ve Stěbořicích a okolních vesnicích. Dnes už to tak časté nebývá.
Je s tím vždy hodně práce nejen pro „masařa“, ale i pro všechny členy rodiny. Dokonce
i děti byly součástí každé zabijačky. Držely
prasátko tzv. “za ocásek“. Vzpomeňte si na
přiložených fotografiích na některé „masaře“, kteří nám dobroty a speciality z vepřů
připravovali.
Bohužel jsem nesehnal akční fotografie
Jiřího Pavelka, pana Josefa Binara z Nového
Dvora a pana Františka Warische „Rubala“
z Neplachovských Zadků. Pokud jsem snad
na někoho zapomněl, ozvěte se mi a fotografie zveřejníme někdy v příštím pokračování.
Drahomír Graca, kronikář obce
… pan Lumír Kokošek z Jamnice
(druhý zleva)

… Rudoš Pavelek

… Alfréd Smolka

… zleva paní Vlasta Petříková,
Josef Fiedler a Karel Režnar

… zabijačka u Jeníka Premuse (zleva Josef
Pavelek, paní Milka Premusová, Zdeňka
Premusová a Jarek Premus)

… pan Jenda Luks (druhý zleva)

... zabijačka u Toníka Kostery - zleva Pepík
Pavelek, Stanislav Polášek, Miluška Kosterová a Arnošt Skřont.

… Josef Pavelek

… zleva Luboš Kremser a Milan Weisz

... zleva Tonda Kořínek a Jarek Falhar

Momentálně „náš“ pravděpodobně nejmladší masař Tomáš Petlach (zcela vpravo).
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Masopust 2019

V

sobotu 2. 3. 2019 proběhl MASOPUSTNÍ PRŮVOD S VODĚNÍM
MĚDVĚDA, který zorganizovala skupina Ja
PAKO. Celý průvod odstartoval v 8:30 hod.
v Pivovaře, kde se sešlo více jak 25 tradičních masopustních masek. Průvod doprovázela hudební kapela PAKO, ke které se přidal
pochodový buben s vozembouchem. První
masopustní zastávka byla u rodiny Jana Komárka. Při obcházení domů jsme byli mile
překvapeni, jak nás hospodáři přivítali a pohostili. Krásně si potančili s medvědem a do
kasičky na žrádlo pro medvěda dali nějaký
ten peníz. Celý masopustní průvod nafotil
Jenda Suski a Drahoš Graca, kterým patří
velké díky. Celá veselice skončila u rodiny
Petra Bergera.
Zároveň večer proběhlo v kulturním
domě ve Stěbořicích pod záštitou obce Stěbořice 1. ročník POCHOVÁNÍ BASY, kde
k tanci a poslechu hrála hudební skupina
Mistrál. Ze strany organizátorů byla připra-

vená bohatá tombola s půlnočním vystoupením (Stěbořické aquabely a slunce‑seno
‑Stěbořice). Dále bylo pro hosty připraveno
občerstvení (tatarák, guláš), nealko, čepované pivo a alko. Hřeb večera bylo POCHOVÁNÍ BASY, kde předvedl excelentní výkon
farář Jenda Komárek (Eifell).
Za organizátory bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se na masopustním průvodu podíleli. Jak maskám, tak těm, kteří
připravovali půlnoční program + chystání
a výzdobu kulturního domu a zároveň těm,
kteří nás pohostili. Věříme, že tato tradice
MASOPUSTNÍHO PRŮVODU S VODĚNÍM MĚDVĚDA ve Stěbořicích bude podporována i v dalších letech.
Zároveň Vás zveme na 4. ročník Masopustu, který proběhne v roce 2020. Přesné datum ještě upřesníme.
Patrik Poledník, Martin Komárek,
Jana Weiszová

Hej, mistře…
…vstaň bystře… Hvězdy jsou dnes krásnější,
obloha je jasnější, měsíc krásně plápolá, světlý je sad, obora, denice již vychází, z hájů volá
zvěř, cvrlikáním přelibým ptáčků zvučí keř,
rozléhá se les…

V uších ještě doznívají tóny vánočních koncertů, a přitom je již čas přípravy na Velikonoce. Jak ten čas letí.
Letošní rok jsme začali koncertem Rozloučení s vánočním časem. Na koncertě vystoupil
Pěvecký sbor Modrásci, který založila a s láskou se mu věnuje paní
učitelka Mgr. Lenka Szturcová,
dále Schola Stěbořice, kterou nyní
vede Veronika Vaňková a Adélka Gracová. V druhé polovině
koncertu nastoupil Pěvecký sbor
Stěbořice společně s Chrámovým
sborem Opava a orchestrem. Zazněly koledy, vánoční písně a pastorely. Závěrem všichni účinkující
spojili své hlasy a za doprovodu
orchestru zazněla „hymna Vánoc“ Narodil se Kristus Pán. To

vše pod taktovkou našeho pana dirigenta Karla Kostery.
Členové Pěveckého sboru Stěbořice spolu
s panem dirigentem Karlem Kosterou se poslední lednovou neděli, na pozvání duchovního správce Rudolfa Friedla, jeli rozloučit
s vánočním časem také na mši svaté v kostele
Sv. Vavřince ve Štáblovicích.
Začátek února již 33 let patří organizaci
a uspořádání plesu sboru, letos s nádechem pohádky Sněhová královna. A je tu březen a s ním
příprava na Velikonoce a také spoluorganizace
benefičního koncertu Vítání jara se Sebíkem.
Pěvecký sbor Stěbořice po celý rok doprovází nedělní bohoslužby, zpívá skladby známých
i méně známých mistrů a vítá mezi sebe každého, kdo rád zpívá. Vždyť s hudbou je život
veselejší.
Miroslava Šmalcová, PS Stěbořice

SOSO hledá nové členky souboru

V

ážení občané Stěbořic a přilehlých obcí, dámy a pánové, prosíme Vás o pomoc. Stále potřebujeme obsadit dvě role v nově připravované divadelní hře. V příštím roce bychom se s touto hrou rádi
účastnili soutěží a přehlídek, takže je nejvyšší čas začít zkoušet. Proto
vás opět vyzýváme, pojďte se námi pobavit a přitom vytvořit něco, co
přináší radost i ostatním.
Hledáme dívku nebo ženu mladistvého vzhledu, ve věku od 18
do 35 let a dále ženu do 50 let. Zavolejte (608 784 154) nebo napište
a já se vám ozvu. Domluvíme se, kdy se na nás přijdete podívat, jak
zkoušíme a sami uvidíte, zda vás to zaujme.
Karel Navrátík, divadlo SOSO Stěbořice

WWW.DIVADLO-SOSO.CZ
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Plánované investiční akce roku 2019

P

řehled plánovaných investic je v následující tabulce. I letos chceme v maximální
míře využít různé dotační programy. V jednom případě jsme již byli úspěšní a na vybudování parkoviště mezi kulturním domem
a obecním úřadem, nové chodníky a obruby
(až k zámku) jsme získali z kraje dotaci ve výši
400 tisíc. Aktuálně nás nejvíce trápí tělocvična, kde se nám naskytly 2 možnosti dotace,
tak snad budeme úspěšní, neboť jde o velkou

investici. Letos se nám vyskytla také možnost
dotace na opravy opouštěných nevyužitých
objektů, tzv. brownfieldů. Do tohoto programu chceme zařadit opravu loni nakoupené stodoly v Jamnici, kde by měl vzniknout
obecní a hasičský sklad a zázemí pro obecní
zahradní techniku. Druhým rokem je otevřen
program na opravy mostů, proto chceme
nechat zpracovat projektovou dokumentaci
mostu u pivovaru, který je v havarijním stavu,

Název projektu
Stavební úpravy MK u obecního úřadu (parkoviště a chodníky „Malá strana“)
Tělocvična

Dotační titul
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2019
Podpora obnovy sportovní
infrastruktury
(Ministerstvo pro místní rozvoj)
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství (Ministerstvo financí)
Oprava místních komunikací na „Barandově“ Podpora obnovy místních komunikací
(Ministerstvo pro místní rozvoj)
Oprava kaple na Březové
Obnova drobných sakrálních staveb
(Ministerstvo pro místní rozvoj)
Rekonstrukce hasičárny na Březové
Rekonstrukce veřejných budov
(Ministerstvo pro místní rozvoj)
Stavební úpravy hospodářské budovy v Jam- Podpora regenerace brownfieldů
nici
pro nepodnikatelské využití
(Ministerstvo pro místní rozvoj)
Dětské hřiště Březová
Projektová dokumentace chodníku k pivovaru
Projektová dokumentace mostu u pivovaru
Rekonstrukce vodovodu k panelákům
Dětské hřiště Jamnice
Revitalizace zámeckého parku
Rozšíření hřbitova

a příští rok chceme požádat o dotaci. Chceme udělat radost také dětem – aktuálně se řeší
dětské hřiště na Březové, které by mělo být
zrealizováno v průběhu května. Pokud se podaří získat pozemek pro hřiště v Jamnici, budeme řešit hřiště i tam. Letos se chceme pustit
také do revitalizace zámeckého parku a začít
s rozšířením hřbitova. V součtu jde o velké investice, proto nám držte palce, abychom byli
i letos v získávání dotací úspěšní .

Celková částka projektu
2 167 576 Kč

Žádané dotace
400 000 Kč

Stav žádosti
dotace schválena

15 681 989 Kč
(bez demolice)

5 000 000 Kč

podáno

19 233 074 Kč
(s demolicí)

17 309 767 Kč

podáno

2 625 245 Kč

1 837 671 Kč

podáno

369 433 Kč

258 603 Kč

podáno

3 771 603 Kč

2 640 122 Kč

podáno

cca 2 mil. Kč?

1 400 000 Kč

připravuje se

205 325 Kč
113 740 Kč
429 550 Kč

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

Michal Komárek, místostarosta obce

Výběry z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
5. 2. 2019

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Prohlášení pro ÚZSVM, že obec je oprávněna
realizovat veřejně prospěšnou stavbu na parcele p. č. 1557 v k. ú. Stěbořice (přestavba zemního tělesa stávající komunikace, vybudování
inženýrských sítí a napojení okolních zastavitelných ploch).
2) Prohlášení pro ÚZSVM, že obec je oprávněna
realizovat veřejně prospěšnou stavbu na parcele p. č. 47 v k. ú. Nový Dvůr u Opavy (přestavba zemního tělesa stávající komunikace, vybudování inženýrských sítí a napojení místní
čističky odpadních vod).
3) Prohlášení pro ÚZSVM, že obec je oprávněna
na parcelách p. č. 215, 216, 243, 244/1 a 268 v k.
ú. Stěbořice, realizovat stavbu místní komunikace - chodníku pro pěší.
4) Nákup pozemku parc. č. 44/1, o výměře 72 m2
od soukromých vlastníků

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) Úplatný převod pozemku pozemková parcela
10
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č. 1534 v k. ú. Stěbořice z vlastnictví ČR (ÚZSVM) do vlastnictví obce Stěbořice
2) Úplatný převod pozemku pozemková parcela
č. 47 v k. ú. Nový Dvůr z vlastnictví ČR (ÚZSVM) do vlastnictví obce Stěbořice
26. 3. 2019

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Rozpočet obce Stěbořice na rok 2019
2) Darovací smlouvy s obcemi Svazku obcí pro
provoz skupinového vodovodu mezi obcí Stěbořice a obcemi Dolní Životice, Jezdkovice,
Hlavnice, Litultovice a Mladecko, kdy každá
obec daruje obci Stěbořice finanční dar ve výši
25.677,67 Kč na úhradu vrtu v Mladecku
3) Nákup pozemku parc. č. 940/2, o výměře 12 m2
v k. ú. Stěbořice, který vznikl oddělením od
pozemku parc. č. 940, od soukromého vlastníka
4) Nákup pozemku parc. č. 939/2 o výměře 77 m2
v k. ú. Stěbořice, který vznikl oddělením od
pozemku parc. č. 939 od soukromého vlastníka

5) Přijímá dar a to nově vzniklý pozemek parc.
č. 850/6 o výměře 7245 m2 v k. ú. Stěbořice,
který vznikl oddělením od pozemku parc.
č. 850/1 od vlastníka Tělovýchovné jednoty
Stěbořice, z.s.
6) Nákup pozemku do vlastnictví obce Stěbořice – pozemek parc. č. 840 o výměře 237 m2
a pozemku parc.č. st. 47/1 o výměře 15 m2 vše
v k. ú. Jamnice od soukromého vlastníka
7) Uhrazení finančních nákladů investovaných
soukromým vlastníkem do budovy bez č. p. na
pozemku parc.č. st. 47/1 a st. 47/2
8) Podání žádosti do dotačního titulu 117D082 „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt „Stavební
úpravy hospodářské budovy na pozemku parc.
č. st. 14/2 v k. ú. Jamnice“ a spolufinancování
projektu z rozpočtu obce
9) Finanční příspěvek z rozpočtu obce Stěbořice na rok 2019 pro farnost Stěbořice ve výši
100.000 Kč na projekt „Kavárna ve farní stodole“ na první etapu oprav (statické zajištění
stodoly)

Jaro / 2019

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Situaci s opravou a sítí na víceúčelovém hřišti za ZŠ Stěbořice, nabídku pana zastupitele
L. Volfa na provedení opravy, které bude obec

financovat a odpovědnost za stav hřiště ponese
ZŠ Stěbořice
2) Informaci starosty k novým kotlíkovým dota-

cím a možnosti bezúročné půjčky skrze obce
3) Informace k chystaným projektům a dotačním
možnostem

Výběry z jednání rady obce Stěbořice
22. 1. 2019

Rada obce schválila:
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu
rozhledny Šibenice s firmou Desia, s. r. o. ke
změně platebních podmínek – posunutí splatnosti faktur na 90 dnů (z důvodu nesplnění
termínu ukončení stavby)
2) Nabídku Ing. Rippela na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
opravu střechy obecní stodoly v Jamnici
3) Finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok
2019 pro Klub důchodců v Novém Dvoře
4) Vyvěšení tibetské vlajky v rámci kampaně
Vlajka pro Tibet
5) Odměnu ředitelce ZŠ Stěbořice v navrhované
výši
6) Ceník rybářských povolenek pro nádrž v Novém Dvoře na rok 2019
7) Obec bude spolupořadatelem akce Pochování
basy a uhradí kapelu
8) Návrh rozpočtu SDH Jamnice na rok 2019 ve
výši 130.000 Kč

Rada obce vzala na vědomí:
1) Podání žádosti o dotaci na výstavbu tělocvičny
do konce týdne (25. 1. 2019)
2) Situaci kolem záměru koupě kovárny v Jamnici a přilehlých pozemků (pozemek a budova
p. č. st. 47 a p. č. 840) do vlastnictví obce, řeší
se majetkoprávní vztahy budovy kovárny
3) Rozloučení s MUDr. Dagmar Lepařovou v neděli 17. 2. 2019
4) Konání masopustního průvodu a pochování
basy v sobotu 2. 3. 2019
5. 2. 2019

Rada obce schválila:
1) Navýšení ceny veřejné soutěže na stavbu tělocvičny – z důvodu rozdělení na demolici
a stavbu – z ceny 30.000 Kč na 40.000 Kč bez
DPH
2) Finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok
2019 pro Klub důchodců v Jamnici
3) Nabídku projektanta na kontrolu mostů –
most u Dubu, most na Staroměstské, most na
Zámecké za cenu 10.527 Kč s DPH

Rada obce vzala na vědomí:
1) Provedení průzkumu střešního tělesa kapličky
na Březové projektantem: krovy jsou v pořádku, navrhuje výměnu krytiny z důvodu chybějících okapů a osadit střechu novou věžičkou
v původním stylu, vše pokrýt měděným plechem
26. 2. 2019

Rada obce schválila:
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě s euroregionem –
schválení změny termínu ukončení realiza-

ce mikroprojektu (stavby rozhledny)a to na
30. 9. 2019
2) Nabídku fy SUBVENS, s. r. o. na zpracování
žádosti o dotaci na rekonstrukci obecní stodoly v Jamnici v rámci dot. titulu na regeneraci brownfieldů. Zaplatí se pouze v případě
získání dotace.
3) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Stěbořice za rok 2018 ve výši
62.170,49 Kč a souhlasí s převodem celé částky do rezervního fondu
4) Příspěvek na provoz školní jídelny Neplachovice ve výši 4.944 Kč za čtyři žáky v MŠ
v Sádku
5) Smlouvu o zániku věcného břemene k pozemku parc. č. 433 v k. ú. Jezdkovice a současně smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě spočívající ve zřízení ochranného pásma
stávajícího vodovodního potrubí mezi obcí
Stěbořice a soukromým vlastníkem

Rada obce vzala na vědomí:
1) Informace ke kovárně v Jamnici. Podle nově
zjištěného se původně jednalo o černou stavbu, která nebyla zapsaná na LV a byla postavena panem Mičkou z Jamnice z větší části
na pozemku obce. V 70-tých letech na výzvu
katastrálního úřadu vlastníci nereagovali
a k budově se nepřihlásili, proto byla zapsána na LV obce. Dědic pana Mičky ji částečně
opravil v dobré víře, že stavba patří jemu.
2) Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a doporučuje jej OZ ke schválení

Rada obce neschválila:
1) Předložený návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Stěbořice na rok 2019 s vyšším
nákladem pro obec, rada požádá MŠ Stěbořice o vysvětlení a odkládá schválení na
později
6. 3. 2019

Rada obce schválila:
1) Výsledek výběrového řízení na nákup nového
ručního mulčovače pro obec na údržbu lesních oplocenek v majetku obce, osloveni byli:
a) MIKRA zahradní a lesní technika…
205.793 Kč včetně DPH
b) PROPARK… 199.600 Kč včetně DPH
c) Unikont group… 205.793 Kč včetně DPH
Rada vybrala a schválila nabídku firmy PROPARK
2) Výběrové řízení na dodávku záložního zdroje el. energie pro vodovodní řád, zdroj koupí
obec Stěbořice jako majitel vodárny, ostatní
obce svazku na něj přispějí, nabídku podaly
firmy:
a) ReSpol s.r.o… s cenou 105.681,40 Kč včetně
DPH

b) Albreko, s. r. o… s cenou 122.742,40 Kč včetně DPH
Rada vybrala a schválila nabídku firma ReSpol, s. r. o.
3) Spoluúčast ve výši 3.500 Kč na pořádání dětského karnevalu dne 24. 3. 2019 na Orlovně
Stěbořice, který pořádají maminky dětí

konané dne 19 3. 2019

Rada obce schválila:
1) Výsledek výběrového řízení na dodavatele
zhotovení PD Projektové dokumentace mostu
u Pivovaru, osloveni byli a nabídku podali:
a) Ing. Stanislav Fuchs… 429.550 Kč včetně
DPH
b) Proxima projekt s.r.o… 949.850 Kč včetně
DPH
c) RSE projekt, s. r. o… 834.900 Kč včetně DPH
Nabídku nepodali: Doprava projekt Ostrava, a. s., HBH projekt, s. r. o., MSS projekt, s. r. o. a Ing. Pavel Kurečka
Rada vybrala a schválila nabídku Ing. Stanislava Fuchse
2) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na akci parkoviště
a chodníky „Malá strana“
3) Rozpočet Základní školy Stěbořice na rok
2019 ve výši 1.622.000 Kč
4) Výsledek výběrového řízení na zhotovení
(dodávku a montáž) dětského hřiště na Březové, osloveni byli a nabídku podali:
a) František Smitka… 205.325 Kč včetně DPH
b) Fa hřiště, s. r. o… cena podobná, firma však
nevyrábí stejné prvky
Rada vybrala a schválila nabídku pana Františka Smitky
5) Záměr pronájmu garáže parc. č. st. 108 o výměře 45 m2 v k. ú. Stěbořice
6) Hospodářský výsledek ZŠ Stěbořice za rok
2018 s výsledkem hospodaření +65.417,40 Kč

Rada obce neschválila:
1) Z důvodů velkých investic do rekonstrukce
tělocvičny navýšení rozpočtu ZŠ Stěbořice
a navrhla snížit některé částky

Rada obce uložila:
1) Starostovi obce nechat zpracovat nabídku na
pořízení kamerového systému a zjistit podmínky dotace na kamerový systém do ulic

Rada obce vzala na vědomí:
1) V případě nezískání dotace na opravu místních komunikací a chodníků v lokalitě Barandov, se na straně nově postavených domů osadí nové silniční obruby, aby si mohli majitelé
RD vydláždit vjezdy a žádost se podá znovu
2) Rozhodnutí o přerozdělení finančních prostředků ZŠ do fondu učinit na dalším zasedání rady
Stěbořický zpravodaj
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Zákaz stání na silnicích

B

yli jsme upozornění Policií ČR na nedodržování pravidel silničního provozu
v naších obcích, a to na porušování zákazu
stání. Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. říká, že „Při stání
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy“,
tzn., že celkově musí zůstat volný jízdní pruh
široký nejméně 6 m. Toto pravidlo platí samozřejmě i na místních „obecních“ komu-

nikacích. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu
aut parkujících na silnicích Policie ČR zintenzivní kontroly dodržování zákazu stání.
Svévolně parkovat není možno ani na
veřejném prostranství. Veřejným prostranstvím se rozumí náměstí, ulice, chodníky,
veřejná zeleň, zpevněné plochy apod., které
jsou ve vlastnictví obce. Taktéž není možno
svévolně toto prostranství využít k uskladnění různého materiálu apod. Pravidla pro

Z obecního diáře:
Duben:
Pátek 19. dubna
Duben
Duben‑červen
Konec dubna
úterý 30. dubna
úterý 30. dubna

Noční křížová cesta ke kapli sv. Anny, Zlatníky
Jaro v Arboretu
Školička pro maláčky – adaptační program v MŠ Stěbořice
Pálení čarodějnic – SDH Nový Dvůr
Pálení čarodějnic – SDH Jamnice
Stavění máje, dětské hřiště Stěbořice

Květen:
Středa 8. května
Sobota 11. května
Květen
Květen
Neděle 12. května
Květen
Pá 17.–Ne 19. května
Pátek 24. května
Neděle 26. května
Květen
Květen
Květen

Memoriál otce Jožky
Canicrossový běh „Stěbořická osmička“
Zápis dětí do MŠ Stěbořice
Táborový oheň s lampionovým průvodem, SDH Březová
Den Matek, KD Stěbořice
Oslava Dne matek, SDH Nový Dvůr, hasičská zbojnice
Farní výlet „Poutní místa Slovenska“
Maminkám a tatínkům – jarní vystoupení ZŠ, KD Stěbořice
První sv. Přijímání, kostel Narození Panny Marie
Kvetoucí rododendrony, Arboretum Nový Dvůr
Jídla našich předků, přednáška MUDr. Skaličky
Zahájení soutěží v tenise, soutěže mládežnických mužstev
ve fotbalu

Červen:
Neděle 2. června
1.- 30. června
Červen
Červen
Červen - (pátek)
Sobota 22. června
Neděle 23. června
Neděle 23. června
Středa 26. června
Sobota 29. června
Červen – Srpen

Dětský den, okolí kostela, Stěbořice
Kouzlo tropických motýlů, Arboretum Nový Dvůr
Dětský den, SDH Nový Dvůr
Zábavné odpoledne pro děti, SDH Březová
Slezská muzejní noc, Arboretum Nový Dvůr
OREL CUP –11. ročník, volejbalový turnaj, Orlovna
Slavnost Božího těla
Orelská zahradní slavnost
Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy ZŠ Stěbořice
Memoriál K. Krále ve fotbalu, oslavy 100. let TJ Sokol Stěbořice
Balkonové rostliny, Arboretum Nový Dvůr

využívání těchto ploch stanovuje Obecně
závazná vyhláška č. 1/2010, ve které jsou stanoveny i poplatky za využívání těchto ploch.
Prosíme proto občany, aby dodržovali tato pravidla a parkovali auta na svých
pozemcích. Obyvatelé paneláků ve Stěbořicích, kteří nemají tuto možnost, mohou
využít k nočnímu a víkendovému stání nové
parkoviště u Základní školy. Děkujeme.
Michal Komárek, místostarosta obce

Poplatky za psa

P

řipomínáme občanům, že se blíží
datum splatnosti poplatku za psa na
rok 2019, které je 30. 6. Poplatek za prvního psa činí 120 Kč, za každého dalšího psa téhož majitele je poplatek ve výši
180 Kč. Důchodci platí stejnou částku.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti
v pokladně OÚ nebo převodem na účet
obce u KB Opava, č. ú. 3820821/0100.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo popisné a rok 2019, případně do poznámky jméno majitele.

Uklízení exkrementů
po psech

V

poslední době se čím dál více objevují na chodnících v obcích neuklizené exkrementy Vašich psích miláčků.
Žádáme tímto občany, aby si z domu na
procházky se svými pejsky brali sáčky
pro případný úklid psích výkalů.
Renata Bittnerová, OÚ Stěbořice

Pozvání na setkání k ČOV

V

každém Zpravodaji Vám referuji,
jak se vyvíjí situace kolem kanalizace a čističek odpadních vod (ČOV).
Ovšem lépe je slyšet než číst a úplně
nejlépe je slyšet informace přímo od
odborníků. Zvu proto všechny zájemce na setkání ve čtvrtek 25. dubna od
17 hodin do kulturního domu ve Stěbořicích, kde nás projektanti z firmy
Agpol seznámí s aktuálním stavem
kolem kanalizace a ČOV, vysvětlí vývoj projektu, jeho úskalí, aktuální stav
a předpokládaný harmonogram. Po setkání bude prostor i na případné osobní konzultace.
Roman Falhar, starosta obce
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