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ÚVODNÍ SLOVO
Milí obyvatelé Březové, Jamnice, Nového Dvora i Stěbořic!

U

ž v adventu se v mnoha oknech i venku před našimi příbytky rozzářily vánoční stromy. Mají v nás probudit „atmosféru
vánoc“. Odkud se vzal tento symbol Vánoc? Jedna z legend o původu vánočního stromku jej spojuje s Winfredem – tak říkali sv.
Bonifácovi, misionáři z Německa. Ten v lesích severního Německa
natrefil zrovna o Vánocích na hrůznou scénu. Na planině pod velkým posvátným dubem se chystal pohanský kněz Hunrad přinést
lidskou oběť skandinávskému bohu Thorovi. Winfred zastavil oběť
a promluvil k lidu: „Muži ze severních kmenů a synové lesa, dnes
večer nebude prolita krev. Této noci se totiž narodil Kristus, Spasitel všech lidí. Oběti u posvátného dubu už víckrát neposkvrní vaši
zemi.“ Před pohledy všech vytáhl Winfred dřevěný křížek a rozmáchl se jím proti obrovskému stromu. V tu chvíli se posvátný
dub, jakoby tažen neviditelnou silou, vyvrátil z kořenů a po dopadu na zem se rozštípl vedví. Za ním však zůstala stát mladá jedle
s větvemi mířícími k nebi. „Tento strom se ode dneška stane vaším
posvátným stromem. Je symbolem věčného života, neboť nikdy ne-

17. listopad
– 30 let svobody
Třicet let svobody jsme si na naší základní
škole připomněli třiceti slovy o svobodě. Co
pro naše - vaše děti znamená svoboda, se
můžete dočíst na chodbách školy. A věřte
mi, máme úžasné děti. Svoboda pro ně
není, že nemusí do školy, ale něco daleko
podstatnějšího. Zde ukázky nejzdařilejších
prací:
"Svoboda je jako stěhovavý pták, který se
nikoho neptá, kdy má odletět. Letí, kam se mu
umane a nikdo mu v tom nezabrání. Toto je
svoboda, jak ji sám vnímám." /Tomáš Konečný,
7. třída/
„Svoboda je pro mě nový život, začátek něčeho
nového. Že nemusím sedět doma a mohu
cestovat. Svobodně říci svůj názor. Každý den
doufám, že svoboda navždy zůstane v naší
republice.“ /Klára Solnická, 9. třída/
„Svoboda je mé vlastní právo. Nikdo mi
nemůže zakázat, abych si plnila své sny.
Svoboda jen dovoluje… můžu se rozhodnout,
co chci dělat a kam cestovat, díky za naši
svobodu!“ /Tereza Lázničková, 8. třída/
Mgr. Tomáš Halátek, ZŠ Stěbořice

opadává a v zimě zůstává zelený. Kolem něj se tedy shromažďujte
a slavte nikoli však krvavými činy, nýbrž projevy lásky a dobroty.“
Potom Winfred vyprávěl o Ježíšově narození v Betlémě a jakým
darem se stal pro svět. Všichni mu s radostí a zbožnou úctou naslouchali. Strom pak nazvali „Ježíškovou jedlí“ a na větve jí rozvěsili dárky. Zatímco strom tiše zářil ve světle Měsíce, lidé děkovali
zpěvem za narození betlémského dítěte.
Vážený čitateli! Je namístě otázka: co ve skutečnosti o Vánocích
uctívám? Pohanský dub s lidskými obětmi, anebo vánoční strom –
symbol života a obdarování? Přál bych nám všem, ať nás nespoutají zbytečné lidské oběti takzvané „vánoční atmosféry“ jako jsou:
stres v nákupních centrech, napětí u generálního úklidu baráku
a další nespokojenost, neodpuštění a reptání. Pohled na vánoční
strom, ať nás naplňuje vděčností za svobodu od všech otrockých
pout, svobodu pro nové projevení lásky a dobroty. To Vám ze srdce
přeji!
P. Klement Rečlo, Římskokatolická farnost Stěbořice
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Šťastné a pokojné svátky vánoční, ať máte i v roce 2020
uhrnuté všechny cesty, po kterých půjdete.
Starosta obce a kolektiv pracovníků OÚ Stěbořice
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Máme talent ve školní družince

V

naší školní družince to máme někdy
s organizováním společných akcí složité… a tak i tuto akci, kterou máme moc rádi,
jsme museli několikrát odkládat. Nakonec se
zadařilo a v pondělí 2. 12. jsme se sešli ve velké
herně naší školní družiny, abychom společně zhlédli a podpořili děti, které se rozhodly
předvést nám všem, co umí. A bylo to úžasné. Máme v naší škole opravdu hodně talentů.
Viděli jsme několik tanečních vystoupení –
dynamické moderní tance v choreografii dětí
samotných, ukázku klasických tanců a ukázku
stepu. Tajil se nám dech, co holky i kluci umí.
Krásná a odvážná vystoupení předvedly děti
také v oblasti hudební – hrály na kytary, klavír
a zpívaly.
Talentové odpoledne nebylo soutěžní. Děti
předvedly hlavně svou odvahu a píli. Obdiv
patřil všem, kdo stáli na pódiu, ale také všem
divákům, kteří své spolužáky a spolužačky poctivě podporovali, a také odměňovali každé

Prázdninové ohlédnutí

M

á dvoutýdenní prázdninová cesta vedla
díky programu ERASMUS KA1+ z letiště Václava Havla v Praze do hlavního města
Lotyšska, Rigy.
Zde mě přivítala má náhradní dočasná rodina, paní Olga a pan Vladimír. Můj jimi vyčleněný dětský pokojíček mi 14 dnů sloužil
nejen k přespání, ale také k psaní domácích
úkolů, referátů, učení se a přípravě k pravidelným testům. Ale to předbíhám.
Nejdříve škola. Jazyková škola Durbe se nachází v krásném historickém centru Rigy, cca
jednu hodinu cesty tramvají z mé hostitelské
rodiny. Cestování jsem každodenně využívala
k pozorování života místních obyvatel a tajnému poslouchání jejich rozhovorů – samozřejmě za účelem zdokonalování se v jazyce
ruském, kvůli čemuž jsem byla do Lotyšska
vyslána.
Vyučování ve škole trvalo 5-7 hodin a bylo
velmi intenzivní. Ve třídách byli 2-4 žáci, každému se tedy dostalo vrchovatě pozornosti.
A nejen v hodinách. I o přestávkách se na
chodbách a na obědě mluvilo rusky. Jednak
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vystoupení velkým potleskem. Celá tato akce
proběhla ve veselé, přátelské a podporující atmosféře.
Talentované děti s chutí ukázat nám, co umí,
se našly v každé třídě.
Přehlídku zahájili holky a kluci z tanečního
kroužku školní družiny.
Dále následovali:
• za 1. třídu – opravdu těžká písnička Karla Gotta „Srdce nehasnou“ v podání Terezky,
Kačky, Nelinky, Theušky,
Haničky, Karolínky, Gábinky a Aničky
• za 2. třídu – sólové
tance Sárky Sabo a Sárky
Kavanové a ukázky klasických tanců v podání
skvělého tanečního páru
Evelínky Petlachové a Davídka Slaniny, klavírní hra
Evelínky Petlachové

to byl náš studijní jazyk a jakékoli jiné domlouvání se bylo zakázáno pod pokutou 1
euro do společné kasičky, jednak to byl jazyk,
který jsme v tomto Babylonu ovládali všichni. Američané, Holanďan, Němci, Estonka,
Italka, Švýcaři, Angličanka a dvě Češky. Toto
bylo národnostní složení v mých dvou týdnech. A průměrný věk? Hádám tak 26 let.
Všichni ochotní se učit, vzdělávat a poznávat
nové věci, místa a lidi.
Seznamovali jsme se nejen s kulturou Lotyšska, ale i s kulturou všech našich spolužáků.
A to bylo velmi zajímavé. Témata jako sociální
podpora ze strany státu, držení zbraní a jejich
použití, ochrana životního prostředí, historie
i budoucnost našich zemí a jazyků ukázaly na
velké názorové rozdíly mezi přítomnými zástupci jednotlivých zemí či naopak na názorové souznění některých národností.
Odpolední a podvečerní hodiny jsme každý den trávili aktivně. Prohlédli jsme si celou
Rigu, prošli jsme všechny památky a muzea,
propluli rižský kanál na výletní lodičce, vystoupali na nejvyšší vyhlídku, navštívili mul-

• za 3. třídu – divoký rockerský tanec prezentovaný Emmou Piernikovou, hra na kytaru
a zpěv od Natálky Stupňové, Čestmíra Slaniny,
Johanky Bokišové, Elenky Mišurcové, společně s Denisou Kyzkovou ze 4. A a Petrem Kovalčíkem z 5. třídy
• za 4. třídy – sólový tanec „sólo dvě baton“
(baton = hůlka) profesionálně zatančený Natálií Richterovou, propracovaný sólový tanec
Denisy Kyzkové, která si vytvořila také vlastní
choreografii ve spolupráci se Sofií Kocúnovou
z 5. třídy, sólový tanec a také sólový zpěv jako
dvě samostatná vystoupení od umělecky založeného Adama Bergera ze 4. B, skvělé stepařské číslo v podání Honzy Frenzela a jeho sestry
sedmačky Nely Frenzelové, náročný skupinový
tanec ve vlastní choreografii děvčat Zuzany
Černé, Barbory Halamové, They Novákové
a Natálie Richterové
Bylo na co se dívat, poslouchat a obdivovat.
Malé nahlédnutí ve fotogalerii naší školy na
webových stránkách.
Kateřina Cihlářová, Mgr. Iveta Glacová,
ZŠ Stěbořice

tikino, ZOO i botanickou zahradu, nedaleké
přímořské letovisko Siguldu ve dnech mezinárodního pěveckého festivalu, zacvičili si
v posilovně. Velmi působivé bylo místní muzeum holocaustu. Naopak veselí jsme načerpali ve sladkém muzeu čokolády. O víkendu
jsme se mohli seznámit se způsobem trávení
volného času obyvatel Rigy – návštěvou multifunkčního parku a odpočinkového jezera.
Díky mým hostitelům a také návštěvám
místních restaurací a jídelen jsem se seznámila s lotyšskou, ruskou a ukrajinskou kuchyní
v oblasti jídel, nápojů, stravovacích zvyků
a tradic.
Dva týdny utekly jako voda. Závěrečný test
jsem zvládla na výbornou a mě čekalo loučení
se školou, náhradní rodinou, spolužáky – především pak se spolužačkou Ivanou z Prahy,
díky níž to bylo úžasně strávených 14 dnů,
a následovala cesta zpátky – DOMŮ.
A ačkoli cestuji velmi ráda a velmi často,
vždy je pro mě doma nejkrásněji.
Mgr. Iveta Glacová,
ředitelka ZŠ Stěbořice
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Pozvání na MASOPUST 2020

S

rdečně zveme na další ročník Masopustního průvodu s voděním
medvěda, který se uskuteční 22. 2.
2020. Začátek bude již tradičně v pivovaře za doprovodu kapely PAKO.
Všechny masky jsou vítané. Pocho-

vání basy pak bude probíhat na večerní zábavě v Kulturním domě ve
Stěbořicích, kde se můžeme těšit na
pestrý program a něco dobrého k zakousnutí. Zvou organizátoři PaKo
(Patrik Poledník, Martin Komárek)

Střípky z Mateřské školky
Ať žijí duchové

Chemické pokusy v MŠ
Ve školním roce 2019/2020 se naše školka zapojila do aktivity se studenty Masarykovy střední
školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě. Cílem této spolupráce je podpořit v dětech
předškolního věku badatelské schopnosti na
základě chemických reakcí, např. chemické sklo
a ochranné pomůcky chemika, dělení látek, efektivní chemické pokusy, chemické divadlo a další.
Během školního roku dojde k šesti společným
setkáním, z toho čtyři proběhnou na půdě mateřské školy a dvě v laboratořích MSŠZe a VOŠ

Opava. Za sebou už máme návštěvu studentů
ve školce, kdy se děti na chvíli proměnily v malé
chemiky. Seznámily se s pracovními pomůckami, které si mohly vyzkoušet a s jednoduchými
chemickými pokusy. V listopadu jsme cestovali
do Opavy, abychom navštívili laboratoř určenou
k pokusům a účastnili se pohádkového představení „O ztracené jiskřičce“ hraného samotnými
studenty. Dětem se pohádka moc líbila a už se
nemůžou dočkat dalšího setkání.
Lucie Páclová, MŠ Stěbořice

Advent

D

ne 1. 12. 2019 proběhla v kulturním
domě výstava betlémů. Zahajovala tak
adventní čas a my jsme měli možnost s dětmi
vystoupit před publikem. Připravenou jsme
měli vánoční pohádku O jedličce, kterou děti
svědomitě a s radostí trénovaly ve školce. Za-

S

adventním časem konečně ustal pláč dětí
ve školce, které si již na nové prostředí
zvykly, a nahradilo ho vzrušené švitoření
a smích. Štědrý den pomalu klepe na dveře
a spousta z nás začíná přemýšlet nad dárky
pro své nejbližší a známé. Kdo by nemiloval
tento čas plný klidu a pohody. Posteskneme
si, že rok zase nějak rychle uplynul a my stojíme téměř na jeho konci. Chtěla bych proto
poděkovat všem zaměstnancům mateřské

zněla píseň „Čas vánoční“ od Luďka Minky,
která navodila vánoční atmosféru. Rodiče
s dětmi si prohlédli výstavku, nachystáno
bylo také občerstvení a s příjemným pocitem
jsme se rozešli do svých domovů.
Zuzana Měrková, MŠ Stěbořice

školy za dobrou spolupráci a přátelskou atmosféru, všem rodičům dětí za podporu,
pomoc a spolupráci, a v neposlední řadě zaměstnancům obecního úřadu za pomoc při
zlepšování podmínek v naší školce.
Vám všem bych chtěla popřát krásné svátky
vánoční plné zaslouženého klidu a odpočinku a v novém roce hodně štěstí, zdraví a lásky.
Mgr. Miroslava Stonišová,
ředitelka MŠ Stěbořice

Čas kouzel a tajemna nastal. Školní zahrada mateřské školy se ve čtvrtek 14. listopadu
proměnila v ráj duchů, pavoučků a strašidel.
Hotová stezka odvahy. Kdo z dětí se nebál, šel
úplně sám. Někteří šli v doprovodu dospělého.
Na cestu si děti svítily rozsvícenou lucerničkou
nebo baterkou. Přichystané úkoly nebyly těžké, ale ve tmě vše vypadalo jinak. Děti prošly
pavučinou, tmavou stezkou, hledaly malé pavoučky a za odměnu dostaly reflexního ducha.
Všechny nástrahy tajemné stezky děti skvěle
zvládly a domů odcházely spokojené a plné sebevědomí.
Iva Paletová, MŠ Stěbořice

Knihovníček
ve Stěbořicích je zpět

Již od 31. října opět každý čtvrtek dopoledne
nyní v čase 9:30 hod. můžou naše nejmenší dětičky zavítat do stěbořické knihovničky. Zde na
ně čeká známý kamarád maňásek Knihovníček.
V období podzimu se děti seznámily například
s pohádkou O veliké řepě, Zakouleném jablíčku. Společně s dětmi Knihovníček vyráběl např.
řepu, panáčka z brambory či draky. Děti taky
vyslechly podzimní říkadla i si vyzkoušely prožitkové činnosti – práce s vodou, která děti velmi zaujala. V novém roce se Knihovníček bude
s dětmi nově potkávat každý pátek dopoledne
od 9:30 hod., nejdříve 10. 1. 2020.
Knihovníček by ale rád poznal i starší děti
(od 3 let) a to vždy první středu v měsíci, nejdříve 8. 1. 2020 v čase 16:00 hod., pozval děti
do knihovny na „ODPOLEDNÍ PŘEDČÍTÁNÍ
Z KNIHY“. Těšit se můžete na poslech zajímavých příběhů z dětských knížek, které najdete
v knihovně a posléze si je můžete vypůjčit.
Pro připomenutí výpůjční doba je úterý 15-18
hodin, čtvrtek 9-11 hodin. Tak přijďte a zkraťte
si zimní večery zajímavou knihou.
Děkuji hlavně maminkám a dětem, které knihovničku pravidelně navštěvují. Také velké dík
paní knihovnici p. Vrbické a obci za výtvarný
materiál. Přeji vám krásné svátky vánoční a pod
stromečkem možná nějakou tu knihu.
maminka Gabka Vajďáková
Stěbořický zpravodaj
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Podzim v jamnické knihovně

J

e čas adventu a před námi Vánoce. Čas rozjímání, pohody a klidu. Klid je teď to jediné, co v Místní knihovně Jamnice nenajdete.
Tam se pořád něco děje a za to jsem moc ráda.
Myslela jsem si, že se dvěma dětmi se nebudu
moct knihovně a čtenářům tolik věnovat, ale
díky svým nejbližším a pomoci místních obyvatel a kamarádů může knihovna sama nebo ve
spolupráci s ostatními spolky i nadále pořádat
akce pro děti i dospělé.
Velký úspěch měla výtvarná soutěž na téma
„Barvy podzimu“. Děti malovaly, co jim podzim nejvíc připomíná – od traktorů přes zbarvené listí na stromě až po 3D postavičku sovy.
Rozhodnutí, kdo vyhraje, bylo opět náročné.
Nakonec jsme rozhodli takto. V kategorii do 5
let vyhrála Michaela Weiszová a v kategorii do
10 let vyhrál Jáchym Ručka. Výhercům gratulujeme a těšíme se na příští kolo. Další zájemci

o tuto soutěž neváhejte. Můžete se zúčastnit
3. kola této soutěže, jehož téma bude vyhlášeno v lednu.
V menší míře se knihovna také zúčastnila
akce „Sekáč z vlastní skříně“. V tento den se sešli zájemci o prodej v kulturním sále v Jamnici
a mohli nabízet své věci (dámské, pánské, dětské) k prodeji. Zájemců o prodej bylo opravdu
hodně a nakupujících také. Účast na této akci
předčila naše očekávání. A pokud se takový
druh prodeje bude ještě opakovat, knihovna se
ho opět ráda zúčastní.
Blíží se Vánoce a tomu předchází pečení perníčků. Pečení sice v knihovně neproběhlo, ale
zdobení perníkových chaloupek ano. Za napečení chaloupek jsem vděčná a mockrát děkuji
Vendule Weiszové. Vzala na sebe nelehký úkol
a zvládla ho na jedničku. Podle množství zájemců o zdobení a podle nálady na akci byli

Sekáč z vlastní skříně aneb U kafíčka
si to kup nebo prodej co by dup!

D

ruhou listopadovou neděli se v kulturním domě v Jamnici konala akce s názvem Sekáč z vlastní skříně aneb
U kafíčka si to kup nebo prodej co by dup! Nakonec se sešlo
opravdu hodně těch, kteří se pokusili prodat pár kousků ze
svého šatníku a udělat tak radost někomu dalšímu. Na prodej bylo oblečení, kabelky, boty, ale i spousta věcí pro miminka a malé děti.
Velké díky patří zejména prodávajícím! Právě na základě
jejich příspěvků za prodejní místo se vybrala hezká částka
peněz, která nám po sečtení s výdělkem na baru udělala nečekanou radost. Část vydělaných peněz poputuje na hračky
do dětské knihovničky, ve které tráví děti se svými maminkami každý týden svůj čas a část se daruje jako příspěvek na
dětské hřiště, kterého je v Jamnici potřeba jako sůl.
Celé nedělní odpoledne bylo o to hezčí, že se u svařeného vína či kafíčka se sladkou tečkou sešlo spousta známých,
kterým jsme se snažili připravit příjemné posezení jako
v opravdové kavárně.
Všem, kteří se za námi stavili, a tímto pomohli zpestřit hrací prostředí pro naše děti, moc děkujeme!
Mámy Peťa, Zuzka, Lucka a Martina z Jamnice
4

Stěbořický zpravodaj

všichni spokojení a vše se nadmíru povedlo.
Místní knihovna Jamnice a SDH Jamnice
spolu uskutečnili slavnostní rozsvícení stromečku před kulturním sálem. Děti si vyrobily ozdoby a stromeček jimi ozdobily. K tomu
nám zazpívala schola ze Stěbořic. A komu byla
zima, mohl si dát čaj či vánoční svařák. K dobré náladě už nic nechybělo a bylo pěkné vidět
obyvatele Jamnice pohromadě při tak krásné
sváteční příležitosti.
Vážím si toho, že se stále najdou lidé, kteří
chtějí pomoct, ať s přípravou, v průběhu akcí
či s úklidem po skončení. A když pak vidím,
že lidé odcházejí spokojeni, já jsem taky spokojená, že se vše povedlo a rozhodnuta uskutečnit zase příště něco podobného.
Přeju vám proto, ať prožijete adventní čas
a ty nejkrásnější svátky v roce v klidu, spokojenosti, lásce, radosti a štěstí.
Zuzana Šindelářová, knihovnice,
Místní knihovna Jamnice
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Zima 2019 v TJ Sokol Stěbořice

Z

ase nám nastává období, kdy naši sportovci opustí všechna venkovní sportoviště a dopřejí si „zimní spánek“. Ale jaké byly
výsledky našich sportovců?
FOTBAL – v soutěžích máme 4 družstva!
a/ MUŽI: V okresním přeboru pod vedením
předsedy FO Stáně Krusberského, trenéra Ondřeje Šumbery aasistenta Romana Ondráčka
získali titul „PODZIMNÍHO MISTRA“ za
1. místo po skvělých výkonech celého podzimu! Ze 13 utkání 10krát zvítězili, 1krát remizovali a jen 2krát prohráli. Získali 31 bodů
a skóre 41:17 brankám! V domácích utkáních
byli plně úspěšní a ze 6 zápasů získali plný počet 18 bodů! Trochu „chmury“ nám způsobili
v Těškovicích a hlavně v odloženém posledním utkání v Komárově, kde zbytečně prohráli! Přesto je to vynikající výsledek a patří jim
velká gratulace!!! Nejlepším střelcem se stal
s 10 brankami navrátivší se Michal Jamnický,
„stříbro“ získal s 9 góly (z toho 5 penalt) Honza
Šindelář a třetí příčku obsadil se 7 brankami
David Burda. V přípravě na „jaro“ se musíme
svědomitě připravit a pokusit se už konečně
o postup do I. B. tř.
b/ DOROST: Také nám dělá velkou radost! Po
loňské sezoně mužstvo posílili kromě hráčů
z Hlavnice a ze Zlatníktaké 4 kluci z Velkých
Heraltic a na výkonnosti se to projevilo! Pod
vedením zkušeného trenéra Jardy Kramného
mužstvo v OP dorostu dosáhlo na vynikající
II. místo, kdy ze 12 utkání 8krát vyhráli, 3krát remizovali a jen 1krát
prohráli (s vedoucím Slavkovem).
Získali 27 bodů a skóre 34:10 brankám! Nejlepším střelcem se stal
Andreás Vucák z Velkých Heraltic
s 9 brankami, na druhém místě se
umístili dva hráči, a to Dominik
Válek a Adam Baier s 5 góly. Honza
Kudlík z Hlavnice dal 4 branky. Na
závěrečném hodnocení byl vyhlášen
nejlepším hráčem „podzimu“ Martin
Bláha ze Zlatník! Blahopřejeme našim mladým fotbalistům a na „jaře“
zkuste postoupit ještě výše!

c/ MLADŠÍ ŽÁCI 1 + 7 skup. B: Hrají pod
vedením trenéra Karla Sochora ve skupině
o 8 účastnících! Hráli velmi dobře a získali 12
bodů za 4 vítězství a ve 3 případech byl soupeř
lepší. Obsadili velice pěkné III. místo a skóre
mají 33:23 brankám!
d/ MINI ŽÁCIstarší přípravka 1 + 5: Pod
vedením trenéra Aleše Šimona ve své skupině
vybojovali z 8 utkání 3 vítězství a v 5 zápasech
byl soupeř nad naše síly. Získali 9 bodů, při
skóre 51:62 brankám. V neoficiální tabulce
(u této kategorie se tabulka nevydává) obsadili 7. místo! Je to náročná práce se začínajícími
fotbalisty, kde na výsledcích až tak nezáleží, ale
hlavně, aby to kluky bavilo a u toho získávali
fotbalové dovednosti! Tak kluci do toho!!!
„STARÁ GARDA“: Také naši „veteráni“ se
pravidelně schází jak na hřišti pod Hájem, tak
i v „Ofsajdu“! Podnikli zájezd až do Čech, a to
do Horních Počaplech, okres Mělník. Výsledek
utajili, ale po zpáteční cestě navštívili i ligové
utkání v Mladé Boleslavi s Opavou. Parádní
zážitek!
TENIS: Naše nové šatny již plně slouží všem
tenistům, poskytují důstojné zázemí! Rozhodně se tato náročná akce bohatě vyplatila! Ve
sportovní části byly úspěchy i neúspěchy. Největší úspěch je bezesporu v soutěži družstev
MUŽŮ 50+, kde znovu naše mužstvo získalo
1. místo! Gratulujeme! Reprezentovali nás:
Jarek Solnický (neprohrál žádný zápas), Pavel

Masný, Pavel Bittner, Oskar Kubíček a Láďa
Chmela. Vyhráli všech 7 utkání (3krát 3 : 0,
4krát 2 :1), získali 14 bodů.
Družstvo žen v soutěži nazvané MAKE CUP
vybojovaly pěkné 6. místo, kdy ze 7 zápasů
2krát zvítězily a 5krát těsně prohrály (3krát
2:1). Reprezentovaly nás: Barča Haasová, Ing.
Alena Králová, Maruška Bergerová, Majka Solnická, Katka Kramná a Šárka Solnická.
V oddílovém přeboru čtyřher mužů se přihlásilo 6 dvojic. Ale výsledek byl katastrofální,
protože se odehrály jen dvě utkání a z různých
důvodů se ostatní zápasy neuskutečnily. Budeme muset stanovit nový herní systém (pravděpodobný turnajový), aby se to již neopakovalo!
Naopak naše ženy je nutno pochválit, protože odehrály celý přebor ve čtyřhře, kde hrály 4
páry, a také smíšené dvojice v počtu čtyř dvojic.
ČASPV žen: Po zbourání tělocvičny ZŠ jezdí
cvičit do Milostovic! A netrpělivě čekají, zda
se podaří ještě před koncem zimy si zacvičit
v nové tělocvičně!
BADMINTON: Oddíl také postrádá tělocvičnu, takže si domluvili hraní v Litultovicích
a také vyhlížejí, jak postupuje výstavba nové
tělocvičny!
VOLEJBAL: Volejbalisté našli „azyl“ v opavské tělocvičně, kde jednou týdně trénují!
VÁNOČNÍ TURNAJE: jak ve stolním tenise
(sobota 28. 12. 2019 v KD ve Stěbořicích od
8, 30 hod.), tak turnaj v badmintonu
(neděle 29.12.2019) v Litultovicích.
Přijďte si protáhnout tělo po vánočních svátcích!
Závěrem přeji všem našim spoluobčanům, sportovcům a hlavně našim dětem radostné a veselé prožití
vánočních svátků a do nového roku
to nejcennější – a to je pevné zdraví, mnoho sportovních úspěchů jakv
osobním životě, tak v rodinách!
Bořivoj Wolf,
předseda TJ Sokola Stěbořice

Světla nad Šibenicí
Vypadalo to na poklidnou akci v „rodinném“ březovském kruhu a nakonec k překvapení všech, hlavně tedy hlavních organizátorů ze Slezského zemského muzea, se
z toho vyklubala úžasná akce s tak hojným
počtem návštěvníků, že došlo pivo, párky
i punč….
Vše začalo, když na Březové probíhala
přednáška o Šibenici a na konci se pánové Patrik Falhauer a Tomáš Vrobel zmíni-

li o tom, že již tradičně probíhá celostátní
akce „Světla nad bunkry“, ale oni by to chtěli
posunout o kousek dál a využit naší novou
rozhlednu, která by se stala hlavní nasvícenou hvězdou v barvě trikolory. A vzhledem
k tomu, že o tom pánové mluvili s takovým
nadšením, nadchli jsme se i my.
Protože má SDH Březová akční členy, rozdělili jsme si bunkry, které bylo za úkol nasvítit, vymysleli občerstvení a nakonec po-

volali na pomoc i SDH Jamnici.
Akce měla skvělou atmosféru, hlavně díky
hojné účasti občanů ze všech okolních vesnic, kteří se přišli přímo na „místo činu“
informovat o kousku naší historie, poslechnout všeobecnou zářijovou mobilizační vyhlášku československé branné moci z roku
1938 a nasvícením bunkru vzdát úctu těm,
kteří v té době bránili svou zemi.
Jana Weiszová, radní obce
Stěbořický zpravodaj
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Nejen benefice pro opavskou konkatedrálu

N

áš pěvecký sbor Stěbořice zahájil šňůru
svých podzimních a vánočních vystoupení již v neděli 17. listopadu koncertem
k 30. výročí sametové revoluce. Koncert se
uskutečnil v chrámu sv. Vojtěcha na Dolním
náměstí v Opavě. Členové sboru spojili své
hlasy již tradičně se zpěváky Chrámového
sboru Opava pod taktovkou dirigenta pana
Karla Kostery. Místo vstupného mohli posluchači přispět na opravu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Vybralo se
30 000, - Kč. Díky všem.
V rychlém sledu, a to hned v neděli
24. listopadu, uspořádal sbor koncert ve
farním kostele ve Stěbořicích. Při koncertu, hojně navštíveném stěbořickými občany
a rodáky ze Stěbořic, kteří přijeli většinou
z Opavy nebo blízkého okolí, jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny emeritního
opavského děkana mons. Josefa Veselého.
Kromě zmíněných sborů, vystoupila na úvod
koncertu místní schola, která s obnoveným
a omlazeným souborem svých členek působí
při chrámu Narození Panny Marie již řadu
let. Celý koncert erudovaně uváděl pan Lukáš Graca – moderátor brněnské pobočky
rádia Proglas. S panem děkanem se osobně
znal a dokonce jeho život a dílo zachytil ve
své diplomové práci. Naše vzpomínání mohl
tedy obohatit mnoha vtipnými vzpomínkami, citacemi ze své práce i přednesem básní,
které vznikaly v době věznění pana děkana

v komunistických lágrech nebo krátce po jeho
propuštění na svobodu. Díky propojení hudby, zpěvu a nádherné poezie se podařilo všem
přítomným vytvořit hřejivou atmosféru.
Pokud ji chcete zažít na vlastní kůži, zveme
Vás na již tradiční „Rozloučení s vánočním
časem“, které se uskuteční na stejném místě, v neděli 12. ledna 2020. Vím, že si povzdechnete: „Vždyť Vánoční svátky ještě ani
pořádně nezačaly a už je nám připomínáno
rozloučení s nimi“. Ale jak sami víte, konec

roku 2019 si podá ruce s tím nastupujícím
– rokem 2020 a jednotlivé dny nám začnou
proklouzávat mezi prsty tak rychle, že ani
nestačíme obracet listy v kalendáři. Kdokoliv z Vás, kdo byste si chtěli obohatit i všední
dny příštího roku hudbou a zpěvem, přijďte
zpívat společně s námi. Scházíme se každou
středu v Kulturním domě ve Stěbořicích,
v zimě v 18.00, v létě v 19.00 hodin a velmi
rádi Vás přivítáme mezi námi.
Dana Grosserová, Pěvecký sbor Stěbořice

kolegyně . Naučily jsme se mnoho nového.
V první lekci jsme se hromadně vrhly na výrobu softshellových kalhot. Kombinovaly jsme
jednobarevný materiál se vzorovaným. Probíraly jsme způsoby vypracování kapes, navrhovaly jsme umístění a použití reflexních prvků.
Také jsme se radily, jaký druh materiálu pro

daný výrobek použít a kde ho nejvýhodněji
pořídit. Z první lekce kurzu vyšlo více než 10
povedených kousků.
V dalších lekcích jsme se daly do šití triček
s raglanovým rukávem, pyžamek, legín, čepic …
zdatnější se pustily do výroby mikin. Učily
jsme se lemovat a začišťovat průkrčník.
Kurz měl celkem 7 lekcí a probíhal ve
zbrojnici na Březové. Nebýt času předvánočního, určitě bychom pokračovaly dále.
Sešlo se nás celkem 7 a každá přispěla něčím novým. Doma si v běžném provozu
málokdy najdeme dostatečný čas a klid
na šití nových originálů. Ač nám mnohdy
asistovaly naše ratolesti, měly jsme jednou týdně jistý tříhodinový prostor.
Kurz byl podpořen z programu MALÝ
LEADER 2019. Prostředky jsme použily
na nákup cvičného materiálu a provozní
náklady.
Věříme, že naše výrobky udělaly radost
nejen nám, ale také našim dětem. Těšíme
se na další pokračování.
Ludmila Slaninová

Kurz šití pro pokročilé

N

ázev letošního již 3. ročníku kurzu šití
jsme obohatily o přívlastek „pokročilé“.
Nově jsme se kurzem provázely navzájem. Vyměňovaly jsme si zkušenosti, vzájemně si radily, podporovaly se a předávaly si poznatky.
Nejlépe se člověk učí z vlastních chyb, a proto jsme měly možnost před nimi varovat své
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I domy mají svou historii...
Místo, kde dnes stojí dům č. p. 55 – rodiny pana Vladimíra Bittnera (mladšího), bylo
vždy velice lukrativní. Byl zde původní statek
o výměře 25 hektarů v držení Tadeáše Švehly.
V roce 1746 odkoupil statek za 150 tolarů Petr
Vltavský.Pak následovali další majitelé: Jan
Mička, Kašpar Skřont (rok 1752), Ondřej Kalika. V roce 1800 koupil statek Jan Kalika za 300
zlatých. Následovali: František Volný (r. 1809),
Josef Schneider, František Schneider (r. 1834).
Od roku 1873 byl majitelem Ignác Schneider,

1

který se oženil s jedinou dcerou Antonína
Bittnera, Barborou. Ignác Schneider byl policejním strážmistrem v Opavě a k hospodaření
na statku neměl vztah ani zájem. Své pozemky
postupně odprodával. Zbytek pozemků převzal Antonín Bittner v roce 1891. Pak se oženil
s Antonií Mičkovou, která měla nemanželského syna Josefa. Antonín Josefa adoptoval, ten
však odešel do války, kde padl. Na místním
hřbitově je uvedeno jeho jméno na pomníku
padlých z 1. světové války. V roce 1922 převzal

2

3

hospodářství, již značně zmenšené, Stanislav
Bittner s manželkou Františkou. Mnozí jsme je
již znali. Po nich zdědil dům jejich syn Vladimír s manželkou Ludmilou. Se synem Láďou
spolu zbourali starý dům v roce 1984 (foto č.
1). Na stejném místě postavili i s pomocí rodičů Láďovy manželky Miroslavy nový, moderní
dům (foto č. 2 a 3). Na 4. snímku je vyfocen
ve dvoře („v placu“) výměnek, který má č. pop.
134, kde už dnes nikdo nebydlí.
Drahomír Graca, kronikář obce

4

Nové publikace a články (nejen) o Stěbořicích
Před více než deseti lety (v prosinci roku 2008) vyšla monografie
snažící se zmapovat dějiny Stěbořic včetně místních částí Březové,
Jamnice a Nového Dvora. Proces poznávání dějin těchto obcí tím samozřejmě neskončil a i s ohledem na nedávno vydané publikace si
dovolím krátkou rekapitulaci knih a článků vztahujících se ke zmíněným obcím publikovaných v minulých více než deseti letech.
Na výše zmíněnou knihu vhodně navázali už v roce 2010 Karel
Ručka, Václav Klapetek a Ladislav Uvíra brožurou Historie Jamnice
v období 1937-1947. Pozornosti neuniklo ani kulaté výročí arboreta
v Novém Dvoře, jehož historii zpracovali Ivan Musil a Milan Velička
v článku Půlstoletí od založení Krajského arboreta v Novém Dvoře
u Opavy (k nedožitým pětasedmdesátinám Ing. Zdeňka Kříže, CSc.),
který vyšel ve Vlastivědných listech Slezska a severní Moravy(č. 2,
2008). Samotný vznik arboreta podrobněji zmapoval Milan Velička
článkem Ke vzniku Arboreta Nový Dvůr v roce 1958 a k počátkům
jeho činnosti: vzpomínka na jeho prvního vedoucího, Ing. Zdeňka
Kříže, CSc. publikovaném v Časopise Slezského zemského muzea (série B, č. 1, 2010).
Není potřeba zdůrazňovat, že Stěbořice a jejich okolí patří také k významným archeologickým lokalitám s množstvím známých i méně
známých nálezů. Nepřekvapí proto, že archeologické nálezy zastupuje
hned několik statí. Ve všech případech se však jedná o popis již starších archeologických nálezů. Novější nálezy např. z průzkumu fary
ve Stěbořicích na svůj podrobnější popis ještě stále čekají. (Krátkou
zprávu o nálezech na faře ve Stěbořicích zveřejnil Michal Zezula ve
Stěbořickém zpravodaji – zima 2015) Nejdříve Zuzana Loskotová
v článku Das Waffenbrandgrab der Przeworsk-Kultur aus Stěbořice,
který vyšel v časopise Slovenská archeológia(č. 1, 2010) věnovala pozornost více než 100 let starým nálezům pocházejícím asi z 3. století
a uloženým dnes v Naturhistorisches Museum ve Vídni. Podrobně
se autorka těmto nálezům včetně jejich popisu věnovala i ve své disertační práci z roku 2013. Archeologové Markéta Tymonová a Petr
Žákovský upřeli svou pozornost na Železný meč ze Stěbořic, pocházející pravděpodobně ze 14. století, jehož popis vydali ve sborníku
Mezi raným a vrcholným středověkem věnovanému Pavlu Kouřilovi
k 60. narozeninám v roce 2012. O rok později vydali Pavel Kouřil
spolu s Markétou Tymonovou (a kolektivem) fundovanou a velmi

podrobnou knihu Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
(podrobněji ve Stěbořickém zpravodaji – zima 2014). Nejnověji
se čtyřstránkové heslo Slovanský
mohylník ve Stěbořicích z pera
Michala Zezuly stalo součástí knihy 100 zajímavých archeologických
lokalit Moravy a Slezska, jež poprvé vydal Národní památkový ústav v roce
2015, a pro velký zájem se publikace dočkala
druhého vydání v roce 2018.
Stěbořicím a jejich místním částem je také pravidelně věnována
pozornost v regionálním periodickém tisku. V posledních letech
např. v souvislosti s výstavbou rozhledny „U šibenice“ a není v silách
jednotlivce i prostorových možnostech zpravodaje, zde všechny tyto
zmínky uvádět. Malou zmínku si snad ale přece jen zaslouží seriál
„Osobnosti“ v Regionu Opavsko, kde v minulých letech vyšly krátké
biogramy osobností spjatých se Stěbořicemi. Konkrétně se jednalo o Ludvíka Ochranu (č. 26/2008), Heinricha Janottu (č. 22/2009),
Quido Riedla (č. 41/2011), Ludvíka Kaluse (č. 35/2013), Margaretu Janottovou (č. 26/2014), Jana Antonína Pina z Friedenthalu (č.
8/2016), Artura Pina z Friedenthalu (č. 18/2017), Eustacha Bittnera
(č. 20/2017) a Ludvíka Strohalma (č. 43/2017). Jejich autory byli zaměstnanci Zemského archivu v Opavě Lucie Harazímová, Jaromíra
Knapíková, Zdeněk Kravar a Pavel Solnický
Zatím poslední z knih zabývají se některou z našich obcí(konkrétně
Jamnicí) má název Proměny venkovské architektury s důrazem na
vývoj v 19. a 20. století I. a vydalo ji nakladatelství Artefactum v roce
2018. Jedná se o doprovodnou publikaci ke stejnojmenné výstavě realizované Ústavem dějin umění AV ČR v říjnu 2018 ve Zlíně (později
zopakována i v Brně). Pasáž věnovanou Jamnici napsal vedoucí oddělení topografie Ústavu dějin umění Akademie věd ČR Dalibor Prix.
Uvedený soupis si zdaleka nedělá nárok na úplnost, ale snaží se
zájemcům o poznání historie našich obcí zprostředkovat možnosti
dalších informací.
Pavel Solnický, Matice Slezská, pobočný spolek ve Stěbořicích
Stěbořický zpravodaj
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Zprávy z obce
Projekty a investice v roce 2019
Letošní rok byl ve znamení velkých investic. Největší investicí je stavba nové tělocvičny, kde jsme, bohužel, ani v jednom ze
dvou dotačních titulů nebyli úspěšní, a tak
je celá akce financována z rozpočtu obce.
Hned z kraje roku se naskytla možnost získat dotaci na brownfieldy (opuštěné nevyužité budovy). Po zvážení jsme se nakonec
rozhodli do tohoto programu podat projekt opravy obecní stodoly v Jamnici, která
je v havarijním stavu. Ve stodole by měly
vzniknout skladovací prostory pro obecní
techniku a materiál, a pro historickou techniku místních hasičů. V tomto případě jsme
dotaci také nedostali, a tak zkusíme podat
žádost v příštím roce. Žádost o dotaci nám
také zamítli v případě rekonstrukce hasičské zbrojnice na Březové a opravy kaple na
Březové. Dotaci jsme dostali (jako zatím každý rok) z Moravskoslezského kraje, a to na
stavební úpravy chodníků na Malé straně ve

Stěbořicích. Z Ministerstva pro místní rozvoj
nám schválili jedinou dotaci, a to na opravu
místních komunikací na Barandově. K odkupu nám byla nabídnuta bývalá kovárna
v Jamnici. Nabídku jsme přijali a na travnaté
ploše před kovárnou vznikne na jaře oplocené dětské hřiště, které v obci chybí. Rozhodli
jsme se také nechat zpracovat projektovou
dokumentaci na most u pivovaru, který je
v havarijním stavu a pokud budou v příštím
roce vyhlášeny dotace na mosty, tak bychom
zkusili požádat o dotaci. Pokračujeme také
v plánu na rozšíření hřbitova a uznávaný
architekt Marek Štěpán připravil projekt pro
stavební povolení. Rozhodli jsme se také zbavit se jednoho „kostlivce ve skříni“ a nechali
jsme k panelákům natáhnout nový vodovod
(šlo totiž o jediný úsek vodovodu v obci, který zůstal starý a byl už zčásti zanesený a zrezivělý). Pro potřeby nejen v lese jsme zakoupili jednoosý mulčovač, který poslouží tam,

Název projektu / investice

kde se nedostane traktor a vyžínání křovinořezem je časově náročné. Nakonec se nám
podařilo také začít realizovat nová stání pro
kontejnery na tříděný odpad ve Stěbořicích.
V běhu je také projekt na stezku k pivovaru,
kde jsme bohužel narazili na drobné problémy, které projekt zdržely. Samozřejmě také
pokračujeme na projektu kanalizace a ČOV.
Jak sami vidíte, tak nám letos štěstí u dotací nepřálo. Situace v příštím roce však pravděpodobně nebude jiná. Podle indicií, které
máme, nebudou některé programy otevřeny
vůbec. Budeme tak muset některé projekty
hradit plně z rozpočtu obce, případně je zatím nerealizovat. V úvahu musíme brát plánovanou výstavbu kanalizace a ČOV, která
obec finančně hodně zatíží.
Vážení spoluobčané, přeji vám pohodové ve zdraví a štěstí prožité vánoční svátky
a rok 2020 plný štěstí a zdraví.
Michal Komárek, místostarosta obce

Dotační titul

Celková částka

Zpracování projektové dokumentace obecní stodoly v Jamnici

75 830 Kč

Nákup bývalé kovárny v Jamnici

180 000 Kč

Zpracování projektové dokumentace mostu u pivovaru

422 620 Kč

Nákup jednoosého mulčovače

Státní zemědělský intervenční fond

169 500 Kč

Zpracování projektové dokumentace rozšíření hřbitova

288 000 Kč

Nový vodovod k panelákům

295 745 Kč

Nákup nové sekačky (Wisconsin)

129 289 Kč

Tělocvična - demolice

1 893 752 Kč

Tělocvična - hala

17 583 417 Kč

Dotace

90 000 Kč

Oprava místních komunikací a chodníků na Barandově

Podpora obnovy místních komunikací (Ministerstvo pro místní rozvoj)

4 571 897 Kč

1 656 097 Kč

Stavební úpravy u obecního úřadu – chodníky a parkoviště

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

2 113 580 Kč

400 000 Kč

Zpevněné plochy (za kulturním domem, stání pro kontejnery
na tříděný odpad)

365 199 Kč
28 088 829 Kč

2 146 097 Kč

25 942 732Kč

celkem investováno z rozpočtu obce

Rekonstrukce chodníků a komunikace na Barandově
V měsíci říjnu a listopadu jsme realizovali
rekonstrukci chodníků a povrchu komunikace
v místní lokalitě zvané „Barandov“. Prováděla
ji pro nás firma Silnice Morava z Krnova, která má poblíž Jamnice vlastní obalovnu. Práce
začaly velice svižně a vše nasvědčovalo tomu,
že opravy ukončíme o měsíc dříve. Na začátku
byly provedeny opravy chodníku na levé stra-
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ně. Bohužel při provádění kontrolních měření
únosnosti podloží komunikace jsme zjistili, že
podloží není dostatečně únosné. Jílovitý podklad nebylo možné dostatečně a správně uhutnit. Proto se musela provést taková opatření,
která by tomuto jevu zamezila. Byla provedena
vápenná stabilizace a prohloubení podloží komunikace o dalších 35 cm. Tyto práce nás stály

nemalé vícenáklady a protáhly dobu opravy.
I přes tyto komplikace musím vyzdvihnout
realizační firmu, že vše stihla v termínu, ke
kterému se zavázala smluvně, a nebylo potřeba
prodlužovat konečný termín. Za to i za odvedenou kvalitu jí patří velké poděkování.
Pavel Volek,
radní obce a technický dozor stavby

Zima / 2019

Letos se narodili:

Šmejdi

N

ěkteré věci se opakují. Bohužel. Mám
tím na mysli nekalý podomní prodej,
kdy se z nás různí podvodníci snaží vylákat
peníze. Před časem jsme přijali nařízení proti
podomnímu prodeji (Nařízení obce Stebořice
č. 1/2017 Tržní řád, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej), čímž jsme pro
takovou činnost vyhradili jedno určené místo
v každé obci (ve Stěbořicích u kostela, v Jamnici u hasičárny, v Novém Dvoře u hospody,
na Březové v uličce u hřiště).
Poslední dobou byl klid, ale opět se začaly
objevovat znepokojující případy. A bohužel se
těmto šmejdům párkrát povedlo lehce přijít
k penězům. Je to pořád stejné. Někdo u vás
zazvoní, začne vám něco nabízet (předražené zboží, které dramaticky zlevní, nebo změnu dodavatele některé z energií), popřípadě
tvrdí, že dělá jen průzkum a chce vidět vaše
vyúčtování za plyn, elektřinu nebo telefon.
Pokud o něco takového máte zájem, pak není
nikde problém.
Ovšem většinou se je snažíte slušně odmítnout a oni se nedají. Oni počítají s vaší
slušností, vždyť většina z nás nepošle solidně

vystupujícího (i když otravného) člověka do
míst, kde slunce nesvítí. A oni zkouší. Přesvědčují, argumentují a když se zdá, že dají
pokoj, tak například požádají, abyste jim podepsali potvrzení o tom, že s vámi jednali.
A ejhle, ono to je zcela jiné lejstro. Aniž to většinou tušíte, podepisujete jim například plnou
moc v zastupování při aukci energií.
Po čase vám přijde oznámení o změně dodavatele, popř. vyúčtování služeb. A v tu
chvíli už bývá pozdě na bezbolestné řešení.
Na takovéto jednání existuje jediný recept,
pokud nemáte zájem o nabízené služby, vůbec
se s takovými lidmi nebavte a nepouštějte je
do domu. Pokud by se někdo takový u vašich dveří objevil, dejte nám prosím vědět na
obecní úřad, popřípadě rovnou volejte policii.
Pokud víme co nejdříve o osobách v našich
vesnicích, které porušují nařízení o podomním prodeji, můžeme zasáhnout, aby od nás
odtáhli s nepořízenou. Pokud se o nich dozvíme po týdnu, už s tím nic neuděláme. A nemyslete si, že na vás by si nepřišli. Jsou velmi
dobří v přesvědčování jiných, vždyť to je živí.
Roman Falhar, starosta obce

Projektová aktivita IN.F.Obálka
– Informace jako ochrana osob v seniorském věku

V

ážení občané, obec Stěbořice se rozhodla zapojit do projektu IN.F. Obálka (t.j.Informace jako Forma Ochrany). Jde
o projekt, který je realizován Moravskoslezským krajem pro občany v seniorském věku.
Obálka může seniorům pomoci v situacích,
kdy je senior sám v domácnosti a nastane
situace ohrožení jeho zdraví nebo života.
Obálka je umístěna na lednici a může pomoci při řešení možné krizové situace, kdy
zasahují záchranáři a z obálky získají údaje
o jeho nemocech, užívaných lécích a kontaktech na příbuzné. To, že senior má obálku,

bude patrné z umístění označené nálepky
nebo magnetky na dveřích bytu z vnitřní
strany nebo na lednici.
Jedná se o plastovou obálku, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění,
formulář k vyplnění, propisku, magnetku
a samolepku s telefonními čísly na složky záchranného systému.
Obálka je poskytována zdarma, zájemci o obálku se mohou přihlásit na obecním
úřadě.
Renáta Bittnerová, administrativní pracovnice, OÚ Stěbořice

Eliška Bláhová, Tomáš Číhal, Jakub Elko,
Ema Frýdlová, Robin Frýdl, Ondřej Gilík,
Šimon Hrbáč, Matyáš Komárek, Sebastián
Krusberský, Tadeáš Montág, Jakub Moravec, Daniel Němčík, Antonín Osadník,
Martin Petřík, Nikol Pleplová, Adéla Prusková, Anežka Raidová, Anna Šeuerová,
Josef Vajďák

Výročí
80 let:
Marie Fridrichová, Josef Krčmařík, KarelKremser, Kristina Kramná, Miroslav Klásek, Anna Peikerová, Jiří Kremser, Magdaléna Petlachová, Bronislava Steiningerová,
Anna Kremserová

85 let:
Marie Mocková, Vlastimila Raidová, Václav
Bittner, Jiřina Moravcová, Jana Klapetková

90 a více let:
František Gilík, Marie Havlásková, Oldřiška Šimkovská, Jaromíra Kramná, Miroslava
Konštacká, Marie Kosterová, Anděla Raidová, Vojtěch Raida, Ludmila Kružberská

Naši občané
nejúctyhodnějšího věku:
Stěbořice: Ludmila Kružberská (93) a Vojtěch Raida (98)
Jamnice: Božena Agelová (94) a Ladislav
Dubinský (84)
Nový Dvůr: Jiřina Hloušková (98), nyní
Marie Kosterová (92) a Gerhard Pytlík (84)
Březová: Františka Schölzigová (83) a Jiří
Premus (75)

Naše řady opustili:
Irena Černá, Marie Burdová, Jan Weisz,
Vladimír Král, Marie Stupňová, Goergios
Panagiotidis, Jiřina Hloušková, Jan Suski

Měřič čistoty ovzduší – Perfect air

S

krze Místní akční skupinu Opavsko (pro
neznalé se jedná o organizaci, která přerozděluje část dotací v našem regionu) byla
obec oslovena k účasti na projektu měření
čistoty ovzduší. Finančně projekt zajišťuje
společnost ČEZ, která sponzoruje přístroje pro měření polétavého prachu (teploty,
tlaku, vlhkosti ovzduší). Instalaci přístroje,
obsluhu jeho softwaru a organizaci projektu
má na starosti firma Slamka Consulting, s. r.
o. A o co se jedná? Firma přijela po domluvě na obecní úřad, kde vedle okna v 1. patře
instalovala malou krabičku, která měří dané

hodnoty a tyto informace posílá do systému.
Kdokoli se pak může na stránkách www.perfectair.cz podívat na mapu, kde si najde Stěbořice a po rozkliknutí se vám zobrazí aktuální údaje a historie měření. Dobrou zprávou
pro nás je, že za více než měsíc měření se držíme v dobrých mezích. Takže pokud půjdete uličkou kolem obecního úřadu a zvednete
hlavu, všímejte si barvy kontrolky. Pokud svítí zelená, je to v pořádku. Jakmile však uvidíte
červenou kontrolku, rychle si nasaďte roušku
a honem domů .
Roman Falhar, starosta obce
Stěbořický zpravodaj
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Výsadba stromů

N

oviny jsou plné zpráv o klimatických
změnách, o konferencích ohledně jejich
nápravy, o návrzích řešení a katastrofických
scénářích. Jednou z drobností, jak prý s těmito
změnami bojovat, je i výsadba stromů. Ovšem
já si myslím, že na to málokdo z brigádníků
myslel, když se přidal v některé z našich obcí
ke svolané brigádě. A že jich tento podzim
bylo. Na Březové sázela snad celá obec na spojovací cestě směrem k Novému Dvoru. Každá
rodina si vybrala svůj strom a opatřila jej cedulkou. V Jamnici dosazovali chybějící stromy
v javorové aleji na „alkoholce“ na Březovou.
Opět se sešlo dost lidí, od nejmenších po dříve narozené. Ve Stěbořicích byly brigády tři,
však jsou také Stěbořice největší z našich obcí.
Nejprve nabídli své služby badmintonisté. Sešlo se jich nakonec tolik, že na některé málem
nevyšly stromky k sázení. Doplnili ořechovou

Odpadový Oskar
alej nad školou. Pak byla svolána velká brigáda
na Staromostskou za potokem, kde se doplňovala třešňovo-višňová alej. Zpočátku to vypadalo, že těch 180 stromů ani nevysadíme, ale
podařilo se to za dopoledne. Velké díky patří
místnímu VOD za vykopání děr pro stromky.
Poslední brigádu zvládli myslivci, kteří dosazovali stávající třešňovou alej na tzv. Pompově cestě k Zadním lesům. Celkem jsme za
tento podzim vysadili v našich obcích cca 280
stromků. Převládaly třešně, následované višněmi, ořechy, javory a švestkami. Už začínám
uvažovat, kde bychom mohli sázet na jaře. Ne
všechny polní cesty jsou už naše a na cizí sázet
nemůžeme. A třeba se k nám přidají i v Novém
Dvoře? Obec vždy zajistí stromky, kůly, pletivo
i občerstvení, ale potřebujeme i vás. Přijďte se
podílet na něčem, co má smysl.
Roman Falhar, starosta obce

V

září jsem byl pozván na krajský úřad do
Ostravy na předávání ocenění Odpadový
Oskar. Povedlo se nám jej získat již podruhé!
Soutěž každoročně vyhlašuje spolek Arnika,
jejím cílem je ocenit obce s nejnižší
produkcí směsného odpadu. Stěbořice se v rámci
Moravskoslezského kraje v kategorii obcí do 5000
obyvatel umístily
na třetím místě.
Více na https://
bit.ly/2mbREu2
Roman Falhar,
starosta obce

Psi v přírodě

O
Dodržování svátečního klidu

J

ednou z pravděpodobně nejvíce porušovaných vyhlášek je Obecně závazná vyhláška
č. 2/2011 k ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.
To, že by v noci po 22 hodině mělo být ticho,
ví určitě každý z nás. Ovšem stejné podmínky
platí i pro neděle a státem uznané svátky. Ve
vyhlášce se píše: „Každý je povinen zdržet se
o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
např. motorových sekaček na trávu, okružních
a motorových pil, křovinořezů, štěpkovačů,
apod.“
Žijeme zde spolu a skoro každý den někdo
řeže dřevo, seče trávu, popř. vytváří jiný hluk.
Dopřejme si proto ten luxus, alespoň jeden
den v týdnu zažívat klid. Chápu, že když so10
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bota proprší a v neděli je nádherně, tak to láká
posekat trávník, ale mějme ohled k ostatním.
Vždy se najde důvod, proč pracovat v neděli
a ke spoustě činností potřebujeme stroje. Ovšem pak budeme neustále obklopeni hlukem,
což dlouhodobě neprospívá lidskému zdraví.
Buďme k sobě navzájem ohleduplní a jeden
den v týdnu si darujme ticho. Ono není úplné. Jezdí auta, je slyšet lidský hovor atd. Ovšem je to pořád lepší, než do toho slyšet cirkulárku. Pokud se stane, že zrovna váš soused
dělá v neděli hluk, zkuste ho nejprve klidně
a slušně upozornit, že zde máme vyhlášku.
Pokud by si nedal říct, pak můžete volat policii. Starosta vám v tomto případě moc nemůže pomoci, od řešení porušování vyhlášek
jsou zde muži zákona.
Roman Falhar, starosta obce

tom, že pes je šelma, ví určitě každý z nás.
Každý z nich má v sobě alespoň kousek lovce. Takže když svého miláčka vypustíte v přírodě, probudí se v něm dávné pudy
a začne slídit. Ovšem v lese nebo i v polích
žijí i jiná zvířata, která jsou od nás lidí a naší
činnosti už tak dosti utlačovaná. My však už
dávno nemáme instinkty lovců a projdeme bez
povšimnutí kolem skrčeného zajíčka v příkopě. Váš pes jej ale dokáže zachytit a vyplašit.
I když jej neuloví, není takováto stresová situace pro divoké zvíře dobrá. Natož pro mládě.
Myslete proto při procházkách v přírodě i na
divoká zvířata a držte si svého psa na vodítku,
popřípadě u nohy a nenechte jej pobíhat kdesi
v nedohlednu. Své by o tom mohl povídat nejeden myslivec nebo návštěvník Háje. Páníček
si klidně vykračuje jako nějaký baron a jeho
pes je daleko od něj. I pro člověka je setkání
s volně pobíhajícím psem nepříjemné. A věta:
„Nebojte se, on je hodný. On nic neudělá.“,
většinou předchází pokousání. Od psa, ne od
pána :-).
Roman Falhar, starosta obce
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Výběry z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
12. 9. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) 	Rozšíření nářaďovny a vybudování tribuny
nad nářaďovnou s celkovými náklady ve
výši 1.539.567, 70 Kč včetně DPH.
2) Kupní smlouvu k pozemku parc.č. 1573
vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 306 m2 v k.ú. Stěbořice z majetku ČR –
právo hospodaření Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových do majetku
obce Stěbořice.
3) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnic-

kého práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva k pozemku parc. č. 47 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1112
m2 v k. ú. Nový Dvůr u Opavy z majetku
ČR – právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku obce Stěbořice.
4) Bezúplatný převod a Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva k pozemkům v k. ú. Stěbořice
- parc. č. 215 ostatní plocha, ostatní komu-

Výběry z jednání rady obce Stěbořice
24. 09 2019
Rada obce schválila:
1) Nabídku Ing. Tomáše Bičána na výkon funkce koordinátora BOZP na akci Rekonstrukce
cesty na Barandově za cenu 15.000 Kč
Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci pana P. Volka o oslovení potencionálních dodavatelů na opravy zpevněných ploch a chodníků, čeká se na nabídky
5. 11. 2019
Rada obce schválila:
1) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu
tělocvičny, předmětem dodatku je navýšení ceny díla o 2.019.977, 63 Kč s DPH.
Hlavními položkami u víceprací jsou:
a) zvětšení nářaďovny a vybudování tribuny
nad nářaďovnou.... 1.539.567, 70 Kč s DPH
b) podloží stavby tělocvičny.480.409, 93 Kč s DPH
(výsledky statických zátěžových zkoušek
byly nevyhovující, proto projektant navrhl
odtěžení podloží a vetší vrstvu šterkodrtě
2) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Oprava
místní komunikace, lokalita Barandov-Stěbořice, část B – chodníky a vjezdy“ předmětem dodatku je navýšení ceny díla
o 24.930, 42 Kč s DPH z důvodu víceprací
3) Výsledek výběrového řízení na dodavatele
na opravy zpevněných ploch a chodníků
a) chodník k tenisovým kabinám
b) dlážděná plocha za KD Stěbořice
c) stání pro kontejnery ve Stěbořicích
d) chodník u dětského hřiště v Jamnici
e) zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad na Březové (rozšíření a výměna
dlaždic za zámkovou dlažbu)
Byly předloženy tyto nabídky:
A) JKJ ZEMPRA s.r.o.... 365.198, 57 Kč s DPH
B) JKR Profes s.r.o............... 369.888 Kč s DPH
Rada schválila nabídku od JKJ Zempra
4) Rozpočtovou úpravu č.3
5) Návrh rozpočtu obce Stěbořice na rok 2020
6) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „gravitační
splašková kanalizace, včetně veřejných kanalizačních přípojek“ se Státním pozem-

kovým úřadem s jednorázovou úhradou
ve výši 136.910 Kč (pozemky parc.č. 287,
403 a 1518 v k.ú. Stěbořice)
7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (příjezd na hřbitov) s Moravskoslezským krajem s jednorázovou
úhradou ve výši 1.000 Kč
8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV- 128017701/1 s ČEZ Distribuce a. s.
s jednorázovou úhradou ve výši 10.000 Kč
(pozemek parc. č. 103/1 v k. ú. Stěbořice)
9) Záměr pronájmu části pozemku parc .č. 18
v k. ú Stěbořice o výměře cca 12 m2
10) Záměr pronájmu pozemku parc. č. 92 v
k. ú Nový Dvůr a kůlny na pozemku parc.
č. 89 v k. ú. Nový Dvůr
11) Peněžitý dar na nový babybox v Opavě ve
výši 5.000 Kč
12) Umístit nápisy Kulturní dům na kulturní
domy v Jamnici a ve Stěbořicích.
13) Umístit směrovky do Stěbořic (ZŠ, kulturní dům atd.). Ukládá starostovi navrhnout
umístění.
Rada obce uložila:
1) Podat žádost o dotaci v dalším kole v programu Ministerstva zemědělství na opravu
kapličky na Březové
2) Na základě jednání s majitelem pozemku
p. č. 472/4 v k. ú. Stěbořice, který souhlasí
s prodejem zpevněné části pozemku, rada
ukládá vypracovat geometrický plán na
rozdělení pozemku
Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci o provedených statických zkouškách cesty na Barandově, které nevyšly.
Bude nutné znovu provést další zajištění
stavby – provápněním pláně, což znamená
další navýšení ceny díla.
2) Informaci o zamítnutí dotace na projekt
Oprava stodoly v Jamnici, čeká se na odůvodnění zamítnutí dotace ze strany MMR.
3) Zajištění oslav 800 let obce a to: zapůjčení
laviček od místních spolků a zajištění stánků s občerstvením těmito spolky.
4) Informaci o proběhlé schůzce (zástupci

nikace o výměře 624 m2
- parc. č. 216 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 634 m2
- parc. č. 243 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 525 m2
- parc. č. 244/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 218 m2 z majetku ČR
– právo hospodaření Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových do majetku
obce Stěbořice
5) Rozpočtovou úpravu č. 2

VOD, starosta, P. Fridrich) ohledně odvodnění pole za školou (ochrana před záplavou), kde se domluvilo vyhloubení a rozšíření příkopu. Udělá VOD na své náklady.
5) Seznámení s využíváním obecního lesa
Háj k cyklokrosu mimo lesní cesty. Rada
nesouhlasí s takovýmto využitím.
28. 11 2019
Rada obce schválila:
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
Agpol, s. r. o. na „Kanalizace a ČOV Stěbořice … (žádost o stavební povolení) ze dne
23. 10. 2019 – předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění (zajištění výkonu
inženýrské činnosti k vydání stavebního
povolení etapa B – max. 90 kalendářních
dní od vydání pravomocného územního
rozhodnutí dané akce).
2) Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 092016
s firmou ConstructionEnerg Tech s.r.o.
(prodloužení platnosti smlouvy).
3) Aktualizovanou cenu za práci na podloží
u stavby tělocvičny zahrnutou do Dodatku
č. 1 – cena je 469 009, 62 Kč bez DPH (567
501, 64 Kč s DPH).
4) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Oprava
místní komunikace, lokalita Barandov Stěbořice, část A – vozovka, obrubníky“
– cena za vícepráce včetně stabilizace podloží, celkem za 1.315.501, 64 Kč bez DPH
(1.591.757 Kč s DPH).
5) Rozpočtovou úpravu č. 4
6) Odměnu ředitelce MŠ Stěbořice v navrhované výši.
7) Snížení nájmu za KD Stěbořice na částku
500 Kč pro akci Ples pro dobrou věc.
9) Fakturu ve výši 43.204 Kč s DPH od fa JKJ
Zempra s. r. o. za práce na zpevnění povrchu polní cesty Barandov.
Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci o zahájení prací na vybraných
opravách zpevněných ploch a chodníků
v nejbližších dnech.
Stěbořický zpravodaj
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Z obecního diáře
Prosinec 2019
25.12.2019

Živý betlém, 17:00 hodin, u kostela ve Stěbořicích

25.12.2019

Štěpánská diskotéka, 20:00 hodin, KD Stěbořice

27.12.2019

Vánoční turnaj ve stolním tenise, 13:00 hodin, KD Jamnice

28.12.2019

Vánoční turnaj ve stolním tenise, 8:30 hodin, KD Stěbořice

29.12.2019

Vánoční turnaj v badmintonu, sportovní hala Litultovice

Leden 2020
5.1.2020

Tříkrálová sbírka 2020

11.1.2020

Hasičský ples, KD Jamnice

12.1.2020

Maškarní karneval pro děti, KD Jamnice

12.1.2020

 ozloučení s vánočním časem, koncert,
R
kostel Narození Panny Marie ve Stěbořicích

25.1.2020

Orelský ples, KD Stěbořice

Únor 2020
2.2.2020

Vítání občánků, 14:00 a 15:00 hodin, KD Stěbořice

8.2.2020

Společenský ples Pěveckého sboru Stěbořice, KD Stěbořice

15.2.2020

Ples pro dobrou věc, KD Stěbořice

22.2.2020

Masopustní průvod a Pochování basy, KD Stěbořice

28.2.2020

Valná hromada TJ Sokol Stěbořice, KD Stěbořice

29.2.2020

Ples Cukrovaru Opava, KD Stěbořice

Únor 2020

Místní domácí večírek, SDH Březová

Únor 2020

Společenský večírek, SDH Nový Dvůr

Březen 2020
8.3.2020
29.3.2020

Maškarní karneval pro děti, KD Stěbořice
Benefiční odpoledne pro dobrou věc, KD Stěbořice

Vítání občánků

V

neděli 2. 2. 2020 ve 14:00 a v 15:00 hodin se uskuteční v obřadní síni OÚ Stěbořice vítání občánků narozených v roce 2019.
Žádáme tímto rodiče, kteří chtějí přivítat své
děťátko mezi občany Stěbořic, sdělte nám svou
účast, pokud jste tak již neučinili. Rodiče, kteří
oznámí svou účast na vítání, budou o konkrétní hodině včas informování pozvánkou. Aktu
vítání občánků se mohou zúčastnit i sourozenci a prarodiče.

Cyklus přednášek
k 800. výročí první
písemné zmínky
o Stěbořicích

J

ak asi většina z Vás ví, Stěbořice v příštím
roce oslaví 800. výročí první písemné zmínky. Ta pochází ze srpna roku 1220 z listiny olomouckého biskupa Roberta. Matice slezská,
pobočný spolek ve Stěbořicích ve spolupráci
s Obecním úřadem ve Stěbořicích z tohoto
důvodu na příští rok připravují cyklus přednášek odborníků k dějinám obce. Přednášky
budou probíhat v průběhu celého roku (první
jsou předběžně plánovány na jaro 2020) a budou s dostatečným předstihem oznámeny na
stránkách obce. Účast zatím mimo jiné přislíbili PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského
archivu v Opavě; Mgr. Michal Zezula, PhD.,
ředitel Národního památkového ústavu, ú.o.p.
Ostrava; Mgr. František Švábenický, hlavní autor výstavy a knihy Troppau 1945. Další jména
přednášejících jsou v jednání.
Pavel Solnický, Matice slezská,
pobočný spolek ve Stěbořicích

FITMAMI

F

itness program pro maminky. Chcete se po
porodu dostat zase do kondice a nemáte hlídání? Nechcete své miminko opouštět ani na
chvíli a doma vás cvičit nebaví? Pak je program
FITMAMI určen právě pro Vás! O co jde? Fitmami je zaměřené především na zpevnění postavy a procvičení oslabených partií po porodu,
to vše ve společnosti Vašeho děťátka, které využijeme i jako zátěž pro intenzivní cvičení. Co
budete potřebovat? Pohodlné oblečení, sportovní boty, ručník nebo karimatku a pití. Pro
děťátko pár hraček, svačinku, pití, popřípadě
deku. Cvičíme každou středu v KD ve Stěbořicích od 9:30 hod. Rezervujte si své místo (mob.
722 965 310, mkramna@fitmami.cz).
Těším se vás! Martina Kramná
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