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Stěbořický

zpravodaj
znak a vlajka obce

Lednový lyžařský kurz dětí 1.-5. třídy

Milí spoluobčané,
v jiných časech bych nyní psal o blížících
se Velikonocích, chystané oslavě 800 let
od první písemné zmínky o obci, případně zmínil prázdniny. Zažíváme však nyní
každý na vlastní kůži negativní důsledky
propojenosti celého světa. Ještě v únoru
jsme si četli o nákaze v Číně, jak se šíří do
světa a jak s ní začínají bojovat v Itálii, kterou máme skoro za humny. To vše ale bylo
daleko. Uplynulo pár dnů a boj s virem zuří
i u nás. V době, kdy píšu tyto řádky, ještě
vše zvládáme. Pevně doufám, že situace
nebude horší v době, kdy je budete číst. Je
to těžké pro nás všechny. Můžeme jen do
práce a maximálně se projít v přírodě (jak
teď oceníme naše rybníky a lesy). Starší
z nás skoro nevycházejí ven. Nemůžeme se
scházet. Žádné návštěvy, hospody, fotbal,
sportování, mše. Vůbec nic. Těch akcí, které byly plánovány a nyní budou odsunuty
na později nebo úplně zrušeny. Omezení
nákupů. Ustavičné nošení roušek na veřejnosti. Na druhou stranu nádherná ukázka,
jak si dokážete pomáhat. Jak nečekáte na
to, až stát nebo obec něco vymyslí a zařídí.
Jak dodržujete nařízení a jste k sobě ohleduplní. Kolik jste ušili roušek a rozdali je
potřebným kolem sebe. Je to pro nás všechny nová zkušenost. Snad nám bude ku prospěchu vyzkoušet si takovéto omezení a být
pak připraven, pokud by přišlo jednou něco
horšího. Takový malý, skoro neviditelný
prevít a jak nám přeházel životy. Vždyť
jsme všechno měli pod kontrolou, přesně
naplánované. A najednou je všechno jinak.
Věřím však, že až tato krize odezní, dokážeme se opět rozjet. Opět chystat akce pro
ostatní, bavit se, potkávat se. Žít a radovat
se. To nám všem ze srdce přeji
Roman Falhar, starosta obce

Z

Obec Stěbořice

T

ermín našeho LYŽÁČKU byl stanoven
na druhý lednový týden, letos pod záštitou Sportovních kurzů Opava. S napětím
jsme očekávali, zda nám sněhové podmínky lyžování s dětmi umožní. Podařilo se.
V pondělí před osmou ráno jsme vyrazili
s 59 dětmi směr Tošovice.
Ve Stěbořicích zimu nepřipomínalo nic.
Tošovice nás přivítaly zasněženými sjezdovkami, tedy spíše „vysněženými“, protože je
pokrýval umělý sníh. Výhledy do okolí připomínaly spíše jaro. Výcvik však probíhal v plném nasazení dětí i instruktorů. Každý den
začínal veselou zahřívací rozcvičkou malých
lyžařů. Samotný výcvik pak probíhal v družstvech na sjezdovkách různé obtížnosti. Úkol
zněl jasně: vytvořit dětem pohodový týden
i přes ztížené sněhové podmínky. Naučit je
nebo posunout je dále v jejich lyžařských dovednostech a hlavně podpořit chuť ke zdravému pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu.
Dařilo se nám to, protože děti byly prostě
skvělé. Chtěly lyžovat a čím více se zlepšovaly,

tím více je to bavilo. Nejtěžší podmínky byly
na svazích pro naše snowboardisty, umělý
sníh této disciplíně moc nepřál. Dva z našich
snowboarďáků to pocítili „na vlastní ruku“.
Bylo nám to moc líto, ale bohužel i pády k lyžování a jízdě na snowboardu patří.
V pátek jsme lyžařský týden zakončili závodem. Lyžaři, kteří v pondělí teprve začínali,
na menším kopci a pokročilejší lyžaři se předvedli na kopci velkém. Všichni se samostatným výjezdem na pomě nebo vleku!
Byla to radost a věřím, že radost měli i rodiče, kteří se na nás přijeli v docela hojném
počtu podívat.
Rozloučili jsme se velkým nástupem, vyhlášením vítězů v jednotlivých kategoriích
závodu, sladkou odměnou pro úplně všechny
statečné lyžaře a snowboardisty a velice silným mnohohlasným „HURÁ“.
S lyžařským pozdravem SKOL a vírou, že
se nám podaří i v příštím roce LYŽÁČEK
uskutečnit.
Kateřina Cihlářová, ZŠ Stěbořice

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Stěbořice

ápis se v tomto roce bude vzhledem
k mimořádným opatřením konat bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. Zapsány
budou děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let.
Přihlášku si rodič stáhne na webu školy
https://zssteborice. webnode. cz/ v sekci dokumenty. Tuto přihlášku řádně vyplní a spolu s prostou kopií rodného listu dítěte:

• ji zašle do datové schránky školy: v9s66dd
• nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!) na skolainformace@seznam. cz
• či doporučenou poštou na ZŠ Stěbořice,
Stěbořice 150, 74751
• nebo osobním podáním ve škole po předem telefonicky domluveném termínu

a čase, tel. 602 521 414
Termín pro podání přihlášky je v období
1. dubna 2020 – 30. dubna 2020.
V případě žádosti o odklad školní docházky je třeba doručit také souhlasné stanovisko
poradenského zařízení a odborného lékaře
dítěte.
Mgr. Iveta Glacová, ředitelka ZŠ Stěbořice
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Jemine, domine, masopust pomine…

L

etos jsme masopust v mateřské škole
oslavili netradičním způsobem – průvodem v krásných maskách. Nechyběl
kominík, čertík, nevěsta, kostra, klaun,
liška, pirát, vodník. Pečlivě se na něj připravili nejen děti ve školce, ale také paní
učitelky a velké díky patří i rodičům, bez
kterých by to nebylo „ono“.
Masopustní průvod chodil vesnicí od

OSVĚTIM 2020

V

yvrcholením únorového jednodenního projektu HOLOCAUST, při kterém
se žáci 9. třídy snažili dopátrat příčin tohoto
hrůzného období světových dějin, se stala exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi.
Čtvrtého března se žáci osmé a deváté třídy
vydali na pouť proti proudu času. Čtyři hodiny strávili v samotném pekle. Začali se sami
sebe ptát: Jak mohl tohle někdo přežít, jak
mohl tohle někdo spáchat, je to pravda, proč?
Nikdo z nich určitě nebyl na pochybách, že
tuhle apokalypsu nesmíme připustit.
Mgr. Tomáš Halátek, ZŠ Stěbořice

domu k domu. Nezapomněli jsme ani
na obecní úřad a knihovnu. Rodiče,
prarodiče, MUDr. Skalička nás srdečně přivítali a nachystali malé pohoštění
pro děti. Vesnicí se ozýval zpěv, buben,
místní rozhlas. Oslavy děti oživily zpěvem a hrou na hudební nástroje. Nechyběl ani taneček s medvědem či nevěstou.

Závěrem malá zajímavost:

Masopust není půst. Jaký je původ slova masopust a proč úzce souvisí s karnevalem?
Slovo masopust má původ ve spojení
“opustit maso” či “upustit od masa”. Nejspíš se jedná o tzv. kalk, tedy doslovný
překlad, z románských jazyků. Dokazuje
to třeba italský výraz carnevale. Vznikl
ze slov “carne“ maso a “levare“ odstranit, odložit
a znamená tedy doslova
“maso odlož”. Toto slovo se
pak do češtiny dostalo dvakrát, jednou jako překlad
– masopust a podruhé jako
převzaté slovo – karneval.
Vztah slova masopust k výrazu půst je jen zdánlivý,
jde o pouhou podobnost.
Slovo půst znělo ve staročeštině póst (zatímco masopust mělo stejnou podobu)
a vzniklo ze starohornoněmeckého slova fasta (souvisejícího s “fasto“ pevný
a “fasten“ být pevný – v odříkání, postit se).
A co vy, opustili jste maso
do Velikonoc jako lidé v minulosti?
Zuzana Měrková,
MŠ Stěbořice

Reprezentace školy v Zeměpisné olympiádě

K

aždý rok se žáci naší školy účastní zeměpisné olympiády a pokaždé jsou
v této soutěži velmi úspěšní. V letošním
roce tomu nebylo jinak. Školního kola se
zúčastnili všichni žáci vyššího stupně. Pilně
pracovali na jednotlivých úkolech zaměřených na práci s atlasem a všeobecných znalostech požadovaných pro danou věkovou
kategorii. Šesťáci museli ukázat své znalosti
z oblasti vesmíru a map. Sedmáci vypracovávali úkoly týkající se kontinentů. Osmáci
a deváťáci měli úlohy zaměřené převážně na
Evropu. Nejúspěšnějšími řešiteli nebo spíše

řešitelkami se staly Lucie Lážničková z šesté třídy, Aneta Moravcová ze sedmé třídy
a Lucie Mičková z deváté třídy. Tyto tři žákyně tedy postoupily do okresního kola, kde
porovnávaly své znalosti s mnoha žáky jiných základních škol našeho okresu Opava.
V konkurenci 21 žáků se Lucie Lázničková
umístila na krásném šestém místě. Všichni
zúčastnění žáci nám udělali velkou radost
a na tři žákyně účastnící se okresního kola
jsme náležitě pyšní, jelikož výborně reprezentovaly naši školu.
Mgr. Kateřina Knůrová, ZŠ Stěbořice

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021
Zápis dětí proběhne v období od 2. do 16. května 2020. Přesný termín i informace o zápise budou uvedeny na webových stránkách MŠ
nejpozději 14 dní předem (www. ms-steborice. cz).
Mgr. Miroslava Stonišová, ředitelka MŠ Stěbořice
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Maškarní karneval ve Stěbořicích

I

letos se mohly děti proměnit nejen v pohádkové bytosti a přijít se pobavit na již
2. stěbořický maškarní karneval. K vidění

Knihovna v Jamnici

Milí čtenáři,
po novém roce bylo v knihovně klidněji.
Tedy aspoň co se týče kulturních akcí. Jinak čtenáři, kteří lační po knihách, se tady
střídali pořád. Jsem ráda, že počet čtenářů
přibývá a jsou to jak muži tak ženy všech
věkových kategorií. A nové čtenáře přijímáme i nadále. Každý si v knihovně může najít
knihy podle své čtenářské chuti. A kdyby
přece jenom zde nebylo to, co hledáte, tak je
možné knihy objednat. Přijďte se seznamem
knih ve výpůjční době do knihovny a v online katalogu zjistíme, zda ji můžeme vypůjčit z některých sousedních knihoven.
Výpůjční doba Místní knihovny Jamnice
je každou středu od 16 do 18 hodin. A první
pondělí v měsíci od 9 do 10 hodin. Pondělní
dopoledne jsme zvolili hlavně pro maminky
s dětmi. Herna je připravená pro děti, které

byly například princezny, piráti, víly, kočky v 15:00 h a byl přesunut do větších prostor
nebo super hrdinové...
v kulturním domě. Pro děti byl zajištěn aniKarneval proběhl v neděli 8. 3. 2020 mační program s klaunem Kalimero a bylo
k vidění i gymnastické vystoupení. Před pátou hodinou proběhla tombola, jejíž hlavní
výhrou byla učící tabule v hodnotné ceně.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení
v podobě slaných i sladkých dobrůtek (párek
v rohlíku, chlebíčky, linecká kolečka a výtečné
cup cakes). Na konci programu bylo ještě pro
děti přichystáno malé překvapení, a to nafukovací balónky s bublinkovačem.
Děti odcházely s úsměvem na tváři a za to
také patří velké díky našim malým sponzorům, obci, spolku Orel a taky stěbořickým
maminkám, které se na přípravách tohoto
karnevalu také podílely. Děkujeme a těšíme se
zase za rok ve stejně hojném počtu.
Sestry v triku

si mohou pohrát, zatímco si maminky vyberou knihy.
Jakmile se přiblížil březen, kulturní akce v knihovně opět začaly.
Vyhlásili jsme dva nejlepší čtenáře. Čtenáři, kteří měli za rok 2019
nejvíc výpůjček. Stejně jako v loňském roce také letos opět zvítězil
za čtenáře do 15 let Jáchym Ručka
a mezi dospělými vyhrála Mirka
Hájková. Výhercům ještě jednou
moc gratulujeme.
Jedno krásné středeční odpoledne jsme se sešli v knihovně, abychom poskládali puzzle. Dětí přišlo hodně,
od malých batolat až po děti školního věku.
A byli opravdu šikovné. Myslím, že můžu
říct, že se všichni dobře bavili a podařilo
se jim poskládat 15 puzzle. Všechny budou
viset v klubíku a budou zdobit jeho
stěny. Přijďte se na práci našich dětí
podívat.
Už dlouho jsem si přála, aby
knihovna byla lépe označena. A teď
se to podařilo. Na budově knihovny
vyrostlo nové označení „KNIHOVNA“. Myslím si, že se nápis povedl.
A teď už díky němu knihovnu najde
každý. Děkuju za něj panu starostovi
Romanu Falharovi a místostarostovi
Michalu Komárkovi.
Ostatní akce, které měly následo-

vat, jsou prozatím zrušeny. Zrušení se však
netýká sběru, který jsme nedávno zahájili.
Vršky PET lahví a hliník můžete sbírat i nadále a pokud to letos nepůjde, tak vše odevzdáme v příštím školním roce.
V současné situaci jsem zjistila, jak je svoboda cenná. Jít kam chcete, vidět koho chcete. Ale věřím a doufám, že si brzy budeme
svobody zase užívat a více si jí i vážit. Ale
i to, co teď zažíváme, má nějaké “pro“ a jak
se říká „vše zlé je pro něco dobré“. Teď můžeme být více se sebou samými a se svými
nejbližšími. A jakmile tento stav pomine,
těším se až se zase v knihovně sejdeme při
výpůjčce knih, v klubíku s dětmi a nebo při
některé z příštích kulturních akcí. Přeji vám,
ať co nejlépe zvládnete vše, co vás teď potká,
a hlavně buďte zdraví.
Zuzana Šindelářová, knihovnice
Stěbořický zpravodaj
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Divoký západ a piráti na Březové

V

lednu na výroční valné hromadě hasičů
z Březové se opět rozhodlo o pořádání
domácího večírku a posezení u příležitosti
MDŽ. A tak v pátek 21. února se v místní hasičské zbrojnici střílelo a vzduchem létaly tomahawky. Večírku ve stylu „Divoký západ“ se
účastnili kovbojové a indiáni. Některé převleky a rekvizity, většinou podomácky vyrobené,
byly opravdu úžasné. Viděli jsme indiánské
dvojice, šerifa, šerifku, kovbojský pár i osamělé pistolníky. Z pomalu každoročně stejné

party byl vyhlášen maskou večera malý indiánský klan. Stařešina se svými potomky (a to
doslova) si zatančila pár tanečků a okoštovala
od každého ohnivé vody. I přes nižší počet
účastníků se za mne večer vydařil a ukázal, že
elán a originalita stále překvapuje.
Další tradiční akce proběhla první sobotu
v březnu. Posezení u příležitosti MDŽ zpestřilo vystoupení dětí pod vedením maminek
Slaninových. Pirátská scénka na známé písničky z televize (Piráti z Karibiku, Jake a piráti

ze Země Nezemě) měla děj o získání pokladu
a originální taneček. Ukončení vystřelením
z děl pirátské lodi překvapilo všechny přítomné. Uklidněním a pohlazením na duši bylo
recitování básniček a hra na flétnu dcer paní
Bednářové. Poté se roznášel dezert s kávou,
kytička pro všechny ženy, slečny, dívky. Jedinečné vystoupení předvedli také muži z řad
místního sboru hasičů známým „pánvičkovým tancem“.
Petr Wirkotsch, SDH Březová

průvod nafotil Jenda Suski, kterému patří
velké díky.
Zároveň večer proběhl v místním kulturním
domě ve Stěbořicích pod záštitou obce Stěbořice 2. ročník POCHOVÁNÍ BASY, kde k poslechu a tanci hrála skupina GAIN. Začátek
večera patřil pochování basy, kde opět předvedl své herecké vlastnosti geniální farář Jenda
Komárek (Eifell – pro Stěbořáky známý pod
českým názvem Ajfel). Ze strany organizátorů
byla připravená bohatá tombola s půlnočním
vystoupením (Národní baletní soubor ze Stěbořic s Labutím jezerem a komunistické holky
se svou teplákovou soupravou).

Za organizátory bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se na Masopustu ve Stěbořicích podíleli. Jak maskám, tak těm, kteří
připravovali půlnoční program a chystání
a výzdobu kulturního domu a zároveň těm,
kteří nás pohostili. Velké díky patří ovšem obci
Stěbořice, a to starostovi, radním a zastupitelstvu. Věříme, že tato tradice MASOPUSTNÍ
PRŮVOD S VODĚNÍM MĚDVĚDA a večerní akce POCHOVÁNÍ BASY ve Stěbořicích
bude podporována i v dalších letech. Zároveň
Vás zveme na 5. ročník Masopustu, který proběhne 13. února léta Páně 2021.
Patrik Poledník, Martin Komárek

Masopust 2020

V

ážení, v sobotu 22. 2. 2020 proběhl
ve Stěbořicích již tradiční masopustní průvod s voděním medvěda, kterého se
účastnili jak staré, tak i nové masky. Celý
průvod doprovázeli Národní umělci Patrik
Poledník a Martin Komárek, přezdívaní jako
kapela PaKo, která opět všem lidem rozdávala radost a vykouzlila úsměv na tváři. Průvod započal v 8:30 hod. v Pivovaru, kde nás
jako první pohostila rodina váhaře Jendy
Komárka. Hospodáři si zaskotačili s medvědem, připravili pro nás pohoštění a něco
proti koronaviru a přispěli nějaký ten peníz
na hladového medvěda. Celý masopustní
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Vítáme jaro…
B. O. S. S. měl mnoho plánů na začátku roku.
S příchodem jara je pomalu začíná plnit.
Trochu jinak? Co na tom, hlavně že to splní
účel.
Na 29. 3. 2020 bylo naplánováno “Vítání
jara se Šimonkem a Matýskem“. Benefiční nedělní odpoledne, ze kterého mělo být
dobrovolné vstupné věnováno rodičům téměř tříletých kluků, kterým nebylo dáno do
vínku to nejcennější – zdraví. Na tento den
se těšila nejen rodina Riemlova s klukama.
Také děti z pěveckého sboru Hvězdičky, Kačenka Juchelková s doprovodem scholičky
z Hlavnice a paní Lenky Lebedové, také žáci
ZŠ Stěbořice se svým tanečním vystoupením Veselá ulice nebo Anička Richlá coby
možná vycházející „hvězdička“ s písničkou
slavné zpěvačky Kristíny. Aktuální situace
nám sice neumožnila akci uskutečnit, nicméně „dobrovolné vstupné“ přeci jen rodině
věnovat můžeme. Takže jsme zřídili účet, na
který jsme zaslali své pomyslné dobrovolné

vstupné a toto rodičům
předáme. Vše si podrobně můžete, pokud chcete
a máte čas, prostudovat
na stránkách našeho
oddílu www. badmintonsteborice.webnode.cz
v části Aktuality.
Na 25. 4. 2020 jsme
měli naplánován turnaj
či jakési „poznání s badmintonem“ nejen pro
badmintonisty, ale pro
všechny, kdo mají zájem
či jsou jen zvědaví, a to
v naší nové tělocvičně.
Tento termín je nyní bohužel nereálný, nicméně akci jsme neodpískali a plánujeme ji
nově na 10. 10. 2020. Přijdete? Dáme vám
vědět komu se hlásit, co si přinést, jak to
bude probíhat atd.
Na oslavách obce jsme přislíbili zajistit

stánek s občerstvením. Doufáme, že oslava
proběhne. Buďme optimisty a začátek června oslavíme společně. Možná nejen 800 let
obce…
B.O.S.S.,
Badmintonový oddíl Sokola Stěbořice

skóre 34:10 brankám. Koncem února byli na
3denním soustředění v Žimrovicích, kterého
se zúčastnilo 14 hráčů. „Šéfovali“ jim trenéři
Jarek Kramný a Aleš Šimon. I oni čekají, jak se
situace vyvine! MLADŠÍ a MINI ŽÁCI jsou
na tom stejně!
„VALNÁ HROMADA“ naší organizace proběhla 28. února 2020 v přísálí KD. Účast byla
průměrná a vše proběhlo řádně. Za obec Stěbořice se jednání účastnil místostarosta Ing.
Michal Komárek a za „sponzory“ p. Miroslav
Klásek. Omluvil se zástupce ČUS RS Opava
p. Ladislav Kreisel.
Muži dostali do družstva „staronovou“ posilu, a to Tomáše Dietricha, který se vrátil ze
Slavkova. Sehráli už 2 přípravné zápasy. V prvním prohráli s Velkými Heralticemi 0:2, ve
druhém remizovali se Slavii Opava 2:2 (obě
branky vsítil Michal Jamnický). Další zápasy,
vzhledem k současné situaci, již nebylo možné
odehrát!
Všichni sportovci Sokola v současné době
ale nejvíc sledují postup stavby nové tělocvič-

ny, která je pro cvičení žen, volejbalistů, badmintonistů, ale i tenistů a fotbalistů nutná!
Podle posledních informací ředitelky ZŠ došlo k závadě při zhotovení podlahy tělocvičny
a tím bude kolaudace pozdržena.
n Mezi vánočními svátky se uskutečnil také
„Vánoční turnaj“ ve stolním tenise! Za účasti
24 hráčů a hráček v pěti kategoriích a na 4 stolech byli nejlepšími tito hráči: MUŽI – Berger
Vojtěch, ŽENY – Stromská Světlana, STARŠÍ
ŽÁCI – Černý David, MLADŠÍ ŽÁCI – Graca Šimon a ŽÁKYNĚ – Krusberská Lucka.
Gratulujeme vítězům!
n Také badmintonisté, tak jako každý rok,
uspořádali „Vánoční turnaj“ v hale v Litultovicích, kterého se zúčastnilo 10 mužských párů
a 9 ženských párů. Po „litých“ bojích kategorii
mužů ovládli hráči z Opavy Juchelka a Křeska před nejmladší dvojicí Králem Tomášem
a Šimkovským Martinem. V ženách vyhrály Kubišová – Juchelková, rovněž z Opavy.
Gratulujeme všem!
Bořivoj Wolf, předseda TJ Sokola Stěbořice

Od nápadu nebylo daleko k realizaci. Od
té doby se scházíme každý čtvrtek mezi 17
– 18 hod. v místní hasičské zbrojnici. Věková skladba cvičenek je pestrá – od dětí
mladšího školního věku po svižné seniorky. Jsme taková „stálá parta“, každý cvičí
dle svých možností. Nejde ani tak o gymnastické výkony, jako o to sejít se, rozhý-

bat tělo a pobavit se. Bonusem je sledovat,
jak se „děvčata“ zlepšují a cviky, které jim
zpočátku připadaly náročné, dnes zvládají
s úsměvem.
Pokud máte doma ležet ladem gymnastický míč a karimatku a chcete si malinko
rozhýbat tělo, přijďte se za námi podívat!
Dagmar Plecháčová

Jaro 2020 v Sokolu Stěbořice

J

aro už nám zase „klepe“ na dveře a po dlouhé zimní přestávce sportovci zase nabírají
formu intenzivním tréninkem. To, co se ale
přihodilo, si nikdo z nás ani neuměl představit! Postihl nás, jako celou planetu, koronavirus, který je neviditelný a o to nebezpečnější!
Přináší vážná onemocnění i úmrtí, což je pro
sport velmi nebezpečné. Z těchto důvodů došlo začátkem března k nařízení o dočasném zastavení všech sportů, také fotbalových soutěží!
Proto jsme zatím v očekávání, kdy tato epidemie skončí a my budeme moci zase sportovat.
n MUŽI, jak jistě víte, jsou po podzimu v čele
OP se ziskem 31 bodů (ze 13 utkání 10krát
zvítězili, 1krát remizovali a 2krát prohráli), při
skóre 41:17 brankám. Zahajovací utkání jsme
už měli odehrát v neděli 22. března 2020 ve
Vřesině, což se zatím jeví v nedohlednu, tak
uvidíme.
n DOROSTENCI jsou po podzimní části
také na výborné pozici! Na druhém místě OP
mají 27 získaných bodů (z 12 utkání 8krát zvítězili, 3krát remizovali a jen 1krát prohráli), při

Cvičení na velkých míčích

D

ůkazem toho, že když se člověk chce věnovat nějakému pohybu, ač na amatérské úrovni, je již více než rok trvající cvičení
na gymnastických míčích v obci Březová.
Vše vzniklo vlastně náhodou, návrhem
nápadu začít cvičit něco, co by vyhovovalo
všem věkovým kategoriím, včetně lidí, kteří
do té doby nebyli zvyklí pravidelně cvičit.

Stěbořický zpravodaj
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Milé sestry a bratři!

R

ád vás v této době omezeného osobního
kontaktu zdravím skrze rubriku „Proměna interiéru kostela ve Stěbořicích“.
V minulém dílu rubriky jsme se dověděli,
že nejdůležitějším místem v kostele je oltář
(oltářní mensa). Nejedná se o velký celek
s obrazem a sochami úplně vepředu (retabulum), ale o „obětní stůl“ na kterém se slaví
mše posledních 55 let. Jakožto provizorní
řešení nesplňuje všechny liturgické předpisy.
Přesně u myšlenky vyměnit tento „stůl“ začíná celá studie proměny interiéru.
Celý návrh na proměny interiéru kostela
vznikl úplně nevinně. Od počátku služby
zde v kostele jsem si říkal, že jednou by se
tenhle přenosný „obětní stůl“ z překližky
mohl nahradit pevným oltářem z ušlechtilého materiálu. Nijak jsem na to nespě-

Umístění oltáře

chal, nic neplánoval, ani
nezmiňoval. Když se
tak najednou dovídám,
že architekt Ing. Marek
Štěpán byl pozván realizovat rozšíření hřbitova
ve Stěbořicích. Práci toNávrh
hoto architekta jsem znal
a obdivoval, a to jak stavby obětního stolu
nových kostelů (např. kostel Svatého
Ducha v Ostravě – Zábřehu), tak i přestavby interiérů kostelů historických (nejblíž asi
v Bohuslavicích u Hlučína). Říkal jsem si:
sám bych jej neměl odvahu pozvat, ale tohle je příležitost. Požádal jsem starostu obce,
zda by během návštěvy ve Stěbořicích mohl
vyčlenit panu architektovi čas, aby se podíval do kostela. Starosta i architekt Štěpán
souhlasili. Pamatuji si, jak
jsem mu otevřel kostel,
vstoupili jsme a jak se jím
procházel a jakoby nasával ducha tohoto místa.
Moc jsme nemluvili, zadání bylo jasné navrhnout
pevný oltář. Po čase, který
mi přišel v očekávání první reakce dosti dlouhý, ale
zároveň hodně krátký na
hotový nápad, si architekt
Štěpán stoupl pod vrchol
kopuly nad presbytářem
a prohlásil: „Tady je těžiště

Zpívám zemi drahé,
zemi milované…
Tak teď si můžeme zpívat každý sám, doma.
Také Pěvecký sbor se musel přizpůsobit a přerušit, věříme, že jen na čas, své aktivity. V lednu jsme uskutečnili tradiční koncert “Rozloučení s vánočním časem“, jak jinak než pod
taktovkou pana Karla Kostery. 8. února proběhl společenský ples sboru v duchu pohádky
Červená Karkulka. Díky všem, kdo se aktivně
zapojili do organizace. Je nás členů pomálu
a léta přibývají všem stejně spravedlivě. O to
více si vážíme opravdu každého, kdo neváhá
přiložit ruce k dílu. Po plese jsme začali zkoušet na Velikonoce, nicméně letos to je všechno
jinak… Těšíme se na další zkoušku a na to, až
opět sladíme své hlasy. Přijdete rozšířit naše
řady? Jste vítáni…
Mirka Šmalcová
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prostoru, tady by měl stát
oltářní mensa.“ Stál oproti
dosavadnímu umístnění
oltáře o 2metry blíž mezi
lavicemi před mramorovými stupni, na kterých
obětní stůl stojí. A tvar oltářní mensy hned skicoval do svého obrovského zápisníku v pevných
deskách. Za chvíli ukázal návrh oltářní
mensy. Elipsovitý tvar z kopuly přenesl na
povrch oltáře, přičemž základna má tvar
hranatý. Byl by z mramoru, aby ladil k citlivé kamenické práci s mramorem u svatostánku. Symbolika tohoto tvaru oltáře je
velmi pěkná: Hranaté věci představují věci
pozemské, kdežto kruhové představují skutečnosti Boží – věčné. Přesně tohle se děje
na oltáři v oběti mše. Věci pozemské (chléb,
víno, naše starosti, práce, radosti, odpočinek, vztahy) se položené na oltář ve mši proměňují v život Ježíše, a v Něm to vše dostává
přesah až na věčnost.
Architekt Štěpán si pak v kostele dopřál
klidný čas, jakoby neměl žádnou jinou práci, ptal se i na historické skutečnosti kostela a farnosti. Měl jsem radost, poznal jsem
z toho, že jej prostor našeho kostela zaujal
a udělá to s chutí. Vše si popsal do zápisníku
a odnesl do svého ateliéru, z kterého nám po
čase poslal dílo – studii k připomínkování.
Ale o tom až příště…
otec Klement Rečlo
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Rozhovor s MUDr. Skaličkou nejen o epidemii koronaviru
n Nemoci dýchacích cest se rok od roku
běžně objevují. Je tato vlna něčím mimořádná, že se jí věnuje tolik pozornosti?
Je fakt, že virové infekce dýchacích cest
včetně sezónní chřipky, jsou nedílnou součástí běhu našeho života od narození po stáří. Každý z nás si kromě běžných nachlazení
párkrát prodělal i těžší infekt – skutečnou
chřipku s vysokou horečkou, bolestmi celého těla, schváceností a třeba drásavým kašlem – a společnost si takto vytváří jakousi
kolektivní imunitu, kterou ještě zlepšujeme
očkováním proti chřipce. S onemocněním
COVID-19 je to tak, že jde o typ viru, vůči
němuž není naše národní ani mezinárodní společenství imunní, a navíc je nákaza
oproti chřipce ještě o něco nebezpečnější,
zvláště pro staré a nemocné lidi. Naštěstí je
riziko opravdu těžkého průběhu a smrtnost
poměrně nízká. Ale uvažujeme-li s třeba
jen dvěma procenty kriticky probíhajících
případů, tak každý úspěch v zadržení nebo
zbrždění epidemie může znamenat v měřítku ČR třeba i tisíce ochráněných životů.
Proto se tak snažíme.
n Co máme čekat v nejbližších týdnech?
Kdy přijde nemoc do našeho okresu a do
Životic? Nakazíme se všichni nebo jen někdo?
Tak to se dá zatím jen těžko odhadovat,
a ještě ošemetnější je předpověď u venkovských lokalit. Ale jsou určité indicie, že hlavní vlna přijde do Slezska ještě do Velikonoc
a největší riziko nakažení bude ještě v dubnu
a možná květnu. Zatím se nedá odhadnout,
jestli nemoc prodělá půlka vesnice nebo jen
pár jedinců. Samozřejmě by bylo lepší, aby
nastalo to druhé. Ať tak či tak, epidemie během řádově týdnů až mála měsíců přejde
a naprostá většina lidí se uzdraví. Odložíme
roušky a budeme se zase moct společensky
bavit.
n To se mi ulevilo. Už to vypadá, že je
v nedohlednu, kdy se zase sejdeme s přáteli v klubovně nebo v oddíle. A větší společenské akce že už musíme oželet nadobro.
Tak určitě, lidi ke štěstí potřebují společenské vyžití, zábavu a sdílení radosti s druhými.
Vždyť to je neodmyslitelná součást života
a koneckonců to utužuje zdraví, když je člo-

věk v pohodě a těší se se svými blízkými. Teď
ale musíme ve správnou chvíli zatnout zuby.
n Která protiepidemická opatření mají
podle Vás smysl?
Myslím si, že zásadní je důsledně izolovat
nemocné doma, pokud to jejich stav umožní, zadruhé omezit na nejnutnější dobu veřejný kontakt, to jest mimo nejužší rodinu
a pracoviště. A pokud se kontaktu nevyhneme, nosit po dobu epidemie všude v místnostech a dopravních prostředcích roušku.
Když říkám na nejnutnější dobu, tak klíčový
bude podle mě konec března až duben. Když
toto vydržíme, ty nejvíc kritické dva týdny
až měsíc, rozpojíme řetězec přenosu infekce a epidemie ustane. Pokud se uhasí požár
u nás v Česku, tak ještě měsíce potrvají určitá omezení v mezinárodním styku, ale i ta
jednou skončí.

n Co mám dělat, když pocítím příznaky
onemocnění? Jak poznám, že je to právě
COVID-19?
Pokud jde o ty příznaky, tak ty mohou být
různě vyjádřené a jsou dost podobné těm
u chřipky. Může být přítomná teplota nebo
vyšší horečka, dále typicky suchý kašel, někdy i pocit zadýchanosti či svalové bolesti.
Ale ne rýma ani kýchání.
I pokud máte jen nespecifické potíže, třeba jen zvýšenou teplotu a nic víc, a nejste si
vědomi kontaktu s nakaženou osobou, zůstaňte prozatím v klidu doma. Pro léky do
lékárny vyšlete někoho zdravého z Vaší rodiny. Zavolejte k nám na některé středisko
nebo na můj mobil 722900810 a já poradím,
jak dál postupovat ohledně další diagnostiky, izolace apod. podle doporučení naší hygienické stanice. Chci poprosit, aby teď po

nějakou dobu lidi nechodili ani do čekárny,
ale vždy se předem ohlásili. Rozhodně nechoďte na vlastní pěst do nemocnice, tím
spíše ne na infekční oddělení.
n Nadřízený mě poslal domů s obyčejnou
rýmou, zahleněním nosohltanu. Ať raději
nechodím do práce…
Tak nezbývá než se podřídit. Já osobně
nemám problém s vystavením neschopenky,
a to za této situace i na dálku, formou e-Neschopenky. Pokud jsou jenom příznaky prostého nachlazení, zůstanete doma do uzdravení a pak zase můžete do práce.
n Existuje nějaká prevence?
Myslím, že určitě. Teď bychom se měli snažit udržovat pohodovou kondici. Není přece
zakázáno chodit na procházky do přírody,
nebo vyrážet na projížďky na kole, otužovat
se… Jarní deficit vitamínů můžeme doplňovat kysaným zelím, droždím, vejci, česnekem,
ořechy, semeny, nejlépe naklíčenými. Také je
dobré pěstovat zdravou duševní a spánkovou
hygienu. Věnovat se, pokud možno i svým
tvůrčím a relaxačním zálibám. A netrávit pořád všechen čas u zpráv z internetu.
n Bezva, pojďme se chvíli bavit o něčem
jiném, než o nemocech…
Jsem pro. Napadá mě třeba, jak si vynahradit nedostatek kultury. Myslím, že je
dobrý čas na to, uspořádat si svoji knihovnu
a něco si přečíst, třeba nějakou hezkou knížku, kterou přinesl Ježíšek, a kterou jsme odkládali. Zvlášť, když člověk musí z nějakého
důvodu trčet doma, se osvědčuje, že je kniha
nejlepší kamarád. Nebo si pustit nějakou nahrávku hudby. A propos, knížka, ještě bych
k tomu dodal rostlina.
n Rostlina přítel člověka?
Ano. Zahrádkářství jsou naštěstí stále otevřena, takže si člověk může koupit sadbu
do záhonu nebo osivo do pěstebních misek
a pak se těšit z toho, jak mu rostou květiny
a zelenina před očima. Nebo jak mu raší z cibulek tulipány nebo narcisy. Tím chci říct, že
bychom se hlavně neměli nechat znechutit
a raději se pustit do něčeho pěkného, vždyť
je k tomu teď vlastně ideální příležitost…
Redakce
Stěbořický zpravodaj
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Připomeňme si spolu tváře našich rodáků, spoluobčanů a farníků

P. Martin Neduchal (1910 - 1995):
dlouholetý stěbořický kněz

Mirek Burda (1945 - 2007):
elektromontér u Silnic Opava

Bedřich Šindler (1923 - 2006):
JZD zootechnik, mistr stolárny

Markéta Přikrylová (1911 - 1988):
vychovatelka v zámku a uč. jazyků

Ludvík Mička (1906 - 1972):
řidič a pracovník opavské mlékárny

Karel Graca (1915 - 1999):
bankovní úředník

Zdeněk Novák (1927 - 2014):
traktorista a úsekář v místním JZD

Elfrida Uvírová (1925 - 2009):
farnice ze Zlatník

Blanka Ondráčková (1948 - 1994):
strojní zámečnice v Lenasu Opava

Lumír Kokošek (1946 - 1999): mistr
opravárenských dílen v místním JZD

Cyril Říčný (1877 - 1968):
rolník ze Stěbořic

Vlastimil Raida (1930 - 2001):
elektromechanik v opavském Dopravním
podniku

Františka Premusová (1907 - 1999):
pracovnice v rostlin. výrobě místního JZD

Josef Grigar (1900 - 1983):
varhaník a krejčí

Amálie Kupková (1908 - 1989):
farnice z Jezdkovic

O. Josef Motyka (1976 - 2013):
kněz ve Stěbořicích
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Připomeňme si spolu tváře našich rodáků, spoluobčanů a farníků

Jiří Komárek (1925 - 1995):
pracovník cukrovaru ve Vávrovicích

Vít Saliger (1947 - 2015):
zedník

Pavla Langrová (1944 - 2009):
adm. pracovnice - Okr. prokuratura
Opava

Julie Rychtová (1906 - 1987):
pracovnice v rostl. výrobě na školním
statku Stěbořice

Jiřinka Raidová (1925 - 2003):
švadlena

Jiřina Kořínková (1921 - 2011):
pracovnice v živoč. výrobě v JZD

Jarmila Gilíková (1931 - 2008):
účetní

Ludvík Graca (1918 - 2005):
holič

Emil Verony (1937 - 2018):
jeřábník NHKG

Bohuslav Jablonský (1928 - 2007):
pracovník Moravolenu

Láďa Pomp (1937 - 1964):
traktorista v JZD

Stanislav Jurkovič (1940 - 2003):
řidič OSP

Marie Mičková (1912 - 2005):
švadlena a prodavačka

Josef Kremser (1932 - 2007):
pracovník v živoč. výrobě
a traktorista v JZD

Antonín Kostera (1925 - 1983):
pracovník v živoč. výrobě
a traktorista v JZD

Jaroslav Graca (1922 - 1993):
ůředník opavské mlékárny
Drahomír Graca, kronikář obce
Stěbořický zpravodaj
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Málo známé propojení Stěbořic, Lidic a Ležáků

D

íky rozhledně Šibenici se odkryla pozapomenutá informace o vojenské službě
Jana Kubiše v okolí Stěbořic. Ovšem naše
obec je s 2. světovou válkou a významnými
událostmi v ní spojenými a ovlivňujícími nejen naše, ale i světové dějiny svázána mnohem více. V reakci na atentát na zastupujícího říšského protektora Reynharda Heydricha
zničili nacisté nejen mnoho lidských životů,
ale i dvě vesnice. Lidice a Ležáky. Lidice leží
nad Prahou nedaleko Kladna. V době svého
vyhlazení měly cca 500 obyvatel. Ve východočeských Ležákách žilo přes 50 obyvatel.
V obou vsích byli muži starší 15 let popraveni (na místě nebo ve vězení), část žen z obou
vesnic rovněž. Zbývající lidické ženy byla
odeslány do koncentračního tábora. Většina
z nich se dožila konce války, ale neměla po
celou dobu žádnou informaci, co se s jejich
příbuznými stalo. Děti z obou vesnic byly
soustředěny na různých místech nejen u nás,

10
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ale i v okupovaném Polsku. Část dětí byla
vybrána k poněmčení a předána německým
a rakouským rodinám. Zbývajících 88 dětí
z Lidic bylo pravděpodobně zplynováno
v Chelmnu (dnes v Polsku). Ležáckých 11
dětí nejspíše zastřelilo lodžské gestapo. Jejich
poslední chvíle jsou dodnes zahaleny tajemstvím. Po válce se povedlo dohledat 17 dětí
z Lidic a 2 děti z Ležáků. Strašlivé je, že toto
vraždění nebylo dílem amoku nebo šílence,
ale precizní státní mašinérie.
Po skončení války se začaly lidické matky
a jiní příbuzní pídit po tom, kde skončily jejich děti. Československý stát tímto pověřil
několik osob, které v chaosu poválečné Evropy, kde se již rozhořel nový skrytý konflikt
mezi Západem a Sovětským svazem, měly
pátrat po těchto bezbranných drobečcích.
Uvědomme si, že k poněmčení se předávaly
vhodné děti ve velmi útlém věku. Na konci
války měly některé z nich přibližně 3 až 6 let

a z původního života si toho moc
nepamatovaly. Nemohly se přihlásit
samy a říct, že jsou
Češi. Dodnes se badatelé domnívají, že
některé z těchto dětí
zůstaly u nových rodin, protože nikdo
Josef Ondráček
nevěděl, že jejich
původ je v Lidicích nebo v Ležákách. Ani jejich noví rodiče.
Jedním z těch statečných, kteří tyto děti dohledávali, byl i kriminální inspektor z Kladna Josef Ondráček. Tento policista pocházel
původně z Opavy a ve Stěbořicích měl ženatého bratra. V době protektorátu působil
u kriminálky v Brně, v Praze a na Kladně. Byl
zapojen do odboje a po válce vyznamenán
prezidentem Benešem za zásluhy o vlast. Na
žádost lidických žen byl pověřen vyhledáním
jejich a ležáckých dětí. Zapojil se do Mezinárodního pátracího týmu, který měl za úkol
hledat pohřešované děti všech národů okupovaných Němci. Jejich pátrání bylo náročné,
Evropa byla v troskách, pohřešovaných byly
statisíce, archívy byly poničeny. Povedlo se
jim (Ondráček nepracoval sám) postupně
dohledat nejen přeživší lidické a ležácké děti,
ale i jiné československé děti. Prvním z nalezených dětí byla Marie Milerová, pak postupně následovaly další. Jako posledního nalezl
v květnu 1947 v sovětské okupační zóně Václava Zelenku z Lidic, kterého pak předal jeho
mamince. Ne všechny matky měly to štěstí, že
se setkaly se svými dětmi. Ne všechny zachráněné děti se setkaly se svými rodiči. Je silným
momentem číst jeho vzpomínky na to, když
se těsně po válce dostali do míst, kde končí
stopy po většině těchto dětí, v blízkosti Lodže.
Během pátraní se dostal do mnoha ošemetných situací a po komunistickém puči byl
několikrát vyzván našimi orgány k návratu
do vlasti. Jelikož se o něj začínala zajímat sovětská tajná služba, neblaze proslulá NKVD,
zůstal v Německu a později emigroval do
USA. Do vlasti se po listopadové revoluci
pravidelně vracel, nejen do Lidic a Ležáků,
ale i do Stěbořic.
Pokud budete někdy v Lidicích nebo v Ležákách, vzpomeňte si nejen na všechny ty
mrtvé, které zabila lidská nenávist, ale i na
policejního inspektora Josefa Ondráčka, kterému se povedlo vrátit některým pozůstalým
alespoň část jejich rodin.
Roman Falhar
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Využívání obecních pozemků

V

posledních letech se nám v obci rozmáhá „nešvar“ – nepovolené využívání obecních pozemků (chodníky, obecní
prostranství, les, polní cesty). Tyto pozemky jsou místními občany nepovoleně
využívány např. k parkování aut, ke skládce dřeva, stavebního materiálu, k postavení kompostérů a využití pro různý další
materiál. Tyto pozemky patří obci, obec
je spravuje, stará se o ně a jsou součástí
obecního prostoru, který všichni chceme,

aby byl pěkný a vypovídal něco o obci. Pochopím, když tento prostor někdo využije
dočasně ke složení nějakého materiálu,
který nemůže zmanipulovat na svém, ale
dlouhodobé používání není v pořádku.
Pokud občan pozemek k dočasnému použití potřebuje, je nutno tuto skutečnost
oznámit před využitím na OÚ a lze vyjednat výjimku.
Bylo by zajímavé zjistit, jaká by byla
reakce soukromého vlastníka, kdyby mu

někdo bez jeho souhlasu využil jeho pozemek.
Myslím, že ti, kterých se toto „využívání“ dotýká, se v tomto článku poznají
a sjednají nápravu. Pokud se tak nestane,
budeme fotit a adresně žádat odstranění.
Krása a pořádek v obci se nepozná jen
pouze podle chodníků, cest, fasád, ale třeba
i podle míst, na kterých je viditelně něco
navíc.
Pavel Fridrich, radní obce

Změna režimu obecního dvora

U

pozorňuji, že nové číslo na obecní dvůr
je 725 141 591. Budete-li něco odvážet
na obecní dvůr, předem volejte. Obecní dvůr
je nyní uzamčen pro veřejnost, nejen z důvodu

ochrany zaměstnanců před případnou nákazou koronavirem, ale i z hlediska bezpečnosti
jiných osob, které se zde doteď volně pohybovaly. Nově bude potřeba, abyste si nejprve

zavolali (725 141 591), pokud zde budete chtít
něco odevzdat (suť, starý nábytek, větve, elektroodpad atd.). Otevírací doba zůstává stejná.
Roman Falhar, starosta obce

Hlášení rozhlasu
V dnešní době se ukazuje čím dál více jako
velmi šikovná věc zasílání hlášení obecního úřadu na telefon pomocí sms zpráv a na email. Nic
Vás to nestojí a neunikne Vám žádné z hlášení.
V současné situaci se může jednat o velice důležité informace. Nastavit zasílání zpráv si můžete sami na odkazu http://steborice.hlasenirozhlasu.cz v pravém horním rohu klikněte na

ODEBÍRAT HLÁŠENÍ. Na tento odkaz se dostanete i z obecních stránek www. steborice. cz.
Pokud byste měli problém s registrací, napište
nám email nebo volejte na 553 661 017. Máte-li
email, jste schopni si hlášení nastavit sami, pokud email nemáte, kontaktujte obecní úřad a my
Vám pomůžeme.
Roman Falhar, starosta obce

Stěbořický zpravodaj
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Dokončení rekonstrukce chodníků na Malé straně

V

prosinci dokončila firma ROSIS, s. r.
o. z Opavy rekonstrukci chodníků na
Malé straně ve Stěbořicích. Sice se zpožděním oproti původnímu termínu (z důvodu
nutnosti dokončení jiných zakázek), ale práce byly odvedeny
kvalitně. Měnila se nejen dlažba
od obecního úřadu až do zatáčky k Panence Marii, ale vybudovalo se i 11 parkovacích míst
pod zámeckým parkem, udělal
se retardér pod schody do kulturního domu (díky vyklenutí středu původní vozovky je
více plochý, než bychom chtěli)
a vybudovala se tzv. „šikana“
při napojení na hlavní silnici.
Ta se stala předmětem mnoha vášnivých debat, ale chtěl
bych podotknout, že takto byla

navržena dopravními projektanty s dlouholetými zkušenostmi, překontrolována
a schválena dopravní policií a odborem dopravy magistrátu města Opava. Věřte mi, že

tento element kontrolovalo dost odborníků
s praktickými zkušenostmi, kteří měli právo veta, pokud by byl navržen špatně. Jeho
smyslem je, aby každý najíždějící na Malou stranu přibrzdil na co nejnižší
rychlost a pokračoval ve své jízdě
pomalu. Z Malé strany chceme mít
klidnou ulici, protože se zde nachází obecní úřad s ordinacemi lékařů,
dětské hřiště, zámecký park, kostel
s okolním areálem a hospoda. Jde
nám především o bezpečí chodců,
abyste zde nemuseli trnout, zda
vám dítě nevběhne pod kola rychle projíždějícího automobilu. Do
budoucna bychom zde chtěli zavést
30-ti kilometrovou rychlost, ovšem
o tom diskutujeme s dopravní policií, která má jisté výhrady. Věřím
však, že najdeme společnou řeč.

Informace z technické čety

R

ozšiřování obecní technické čety a jejích
úkolů pomáhá šetřit obecní náklady.
Díky všem členům jsme schopni nejen zajistit úklid v našich obcích, ale provádět drobné odborné práce sami. Což se ukázalo např.
u rekonstrukce šaten u tělocvičny. Zatímco
u samotné tělocvičny jsme nakonec zaplatili
více než byla ceníková cena, šatny jsme dokázali opravit za mnohem nižší náklady. Zároveň jsme měli smysluplnou práci pro naše
zaměstnance v zimním období bez sněhových
nadílek. Tím však nekončí rozsah jejich čin-

ností. Dokážeme si sami opravit nebo vyrobit
i různé truhlářské výtvory, např. novou lavičku u kříže nad Kalinovcem. Máme les, máme
dřevo, máme šikovného stolaře a díky tomu
všemu máme lavičku. Plánujeme přidávat do
našeho okolí další, toto byla první vlaštovka.
Dostali jsme železné konstrukce k lavičkám,
které se používají na akce, tak si je rovněž budeme vyrábět sami. Obecních akcí je čím dál
víc a půjčovat si lavičky od jiných nejde donekonečna. Postupně bychom chtěli mít tolik
laviček včetně stolů, abychom byli soběstační

a případně je byli schopni půjčovat jak spolkům, tak i jiným zájemcům. Nově do technické čety přibyl i zkušený pokrývač a klempíř.
Což je jen dobře, protože obecních budov
máme mnoho a jejich střechy potřebují stálou
údržbu. Technická četa funguje momentálně
na výbornou a je potřebná nejen pro úklid,
ale i pro další rozvoj obce. Každý z jejich členů
má svou funkci a jak zpíval Jan Werich v Byl
jednou jeden pekař/císař: „Ten umí to a ten
zas tohle, a všichni dohromady udělají moc.“
Roman Falhar, starosta obce

Informace občanům:
Pokud nám to dovolí nařízení vlády a aktuální situace proběhne každoroční sběr vysloužilých elektrospotřebičů „Recyklujte s hasiči
Březová“ v sobotu 25. dubna. Upřesnění sběru zveřejníme rozhlasem, plakáty.
Petr Wirkotsch, SDH Březová
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Dokončování tělocvičny

T

ělocvična se už blíží do finále, dokončují se poslední drobné věci a bude se
upravovat její okolí. Už v ní topíme, funguje
vzduchotechnika, je položena sportovní podlaha. Rozpočet na její výstavbu je nakonec

vyšší, než jaké jsme měli plány na začátku.
Věřím však, že se jedná o vhodně investované
peníze a tělocvična bude sloužit dlouhá desetiletí nejen našim dětem, ale i široké sportu
holdující veřejnosti. Vždyť o potřebě větší

tělocvičny se psalo už v 70. letech 20. století.
Bohužel situace ohledně boje s koronavirem
nám posunula plány na její otevření a předání veřejnosti a škole. Nebojte se však, včas Vás
budeme ohledně otevření informovat.

Hledá se správce nové tělocvičny

N

ová tělocvična bude sloužit nejen
škole, ale i veřejnosti. Pan školník se
o ni postará dopoledne, ale pro odpolední
a víkendový provoz bychom potřebovali
správce. Jednalo by se o placenou funkci,
ideální pro důchodce. Není důležité, zda

to bude muž nebo žena. Práce správce by
obsahovala předávání a přebírání tělocvičny jednotlivým spolkům a zájemcům,
kontrolu závad, popř. i úklid pomocí čistícího stroje. Časový rozsah bude podle
zájmu o pronájem tělocvičny, v týdnu od-

poledne, o víkendech po celý den. Není
potřeba, aby správce v tělocvičně trávil
celou dobu. Postačí, pokud přijde před
započetím pronájmu a při ukončení. Zájemci, ať se hlásí přímo u paní ředitelky ve
škole, popř. na obci.

Stání pro kontejnery a jiné zpevněné plochy

N

ěkterá ze stání pro kontejnery s tříděným
odpadem už potřebovala rozšířit, opravit nebo zcela vybudovat. Projekt jsme měli
připravený delší dobu, ale k realizaci došlo až
před koncem roku. Místní firma JKJ Zempra,
s. r. o. nabídla nejvýhodnější podmínky a její
pracovníci provedli realizaci na jedničku.
Nově máme vydlážděné prostranství u zadního vchodu do kulturního domu ve Stěbořicích,
rozšířenou plochu pro kontejnery na spodním

konci, nově vybudovanou na horním konci
a na Březové vedle hřiště a vydlážděný chodník
s posezením okolo tenisových kabin. Jedná se
sice o drobnosti, ovšem i ty pomáhají zkrášlovat naše okolí. Jen upozorňuji na zabudované
ocelové profily, které jsou na kontejnerových
stáních. Dávejte pozor, abyste se o ně nezranili. Připravujeme sem namontovat oplocení, ať
jsou kontejnery skryté.
Roman Falhar, starosta obce
Stěbořický zpravodaj
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Nápisy na kulturních domech

M

ožná jste si všimli, že naše kulturní domy v Jamnici a ve Stěbořicích
už nejsou anonymní, ale jsou „popsané“. Nejedná se ale o sprejerství, nýbrž

o profesionální práci s polystyrenovými písmeny firmy 3D Art Opava s. r. o.
z Mikolajic. Takto už každý přespolní
návštěvník plesu nebo koncertu najde

správnou budovu. V plánu je i umístění
plechových cedulí – ukazatelů do Stěbořic, ať především cizí vědí, kde je hřiště,
obecní úřad apod.

Nákup pozemků

C

htěli bychom upozornit, že obec má stále
zájem o nákup skoro jakéhokoli pozemku. Ať už prodáváte pole nebo kus nějakého
remízku, nebojte se nás kontaktovat. Sejdeme se a pobavíme se o tom. Dokážeme na-

bídnout zajímavé ceny, administrativně vše
vyřídíme. A k čemu mohou být obci např.
pole? Nechystáme se hospodařit, ale často se
nám stává, že potřebujeme nějakou parcelu
a vlastník ji nechce prodat, ale jen vyměnit

Ocenění rozhledny

V

pátek 28. února jsem se zúčastnil jako zástupe obce vyhlašování
výsledků Cen cestovního ruchu, které letos poprvé vyhlásil Moravskoslezský kraj a Moravian-Silesian Tourism, destinační společnost
Moravskoslezského kraje. Naše rozhledna byla vybrána jako jedna ze
6 nominovaných v kategorii „Nejlepší počin cestovního ruchu roku
2019 v Moravskoslezském kraji“. Oceňovaly se projekty cestovního ruchu, které se v roce 2019 na území regionu realizovaly či významným
způsobem inovovaly. Už samotná nominace byla velkým uznáním naší
práce okolo rozhledny, nápadu architekta Lumíra Moučky i propojení
rozhledny s minulostí. Sice jsme nevyhráli, ale na „bedně“ jsme se umístili. Nádherné a nečekané 3. místo potěšilo nejen mě, ale i všechny fanoušky Šibenice. Nad naše síly bylo porazit stezku v oblacích Valašku na
Pustevnách, která má mnohonásobně více návštěvníků než my.
Pár dnů po předávání cen v Ostravě se zveřejnily i výsledky ankety
o Rozhlednu roku 2019, kterou vyhlásil Klub přátel rozhleden. Zde jsme
se umístili hůře, byli jsme 6. Ovšem v této anketě jsme byli první z Moravy i Slezska a tentokrát jsme Valašku porazili.
O tom, že naše rozhledna pozitivně rezonuje nejen mezi běžnými návštěvníky, ale i odbornou veřejností, jsem se přesvědčil na konferenci Euroregionu Silesia, která se věnovala projektu Stezka rozhleden – Silesianka.
Byl jsem zde jako posluchač a potěšilo mě, když někteří z přednášejících
vyzdvihovali naši rozhlednu v kladných příkladech. Je vidět, že Šibenice
pomáhá v dobrém propagovat jméno Stěbořic daleko za našimi humny.
Roman Falhar, starosta obce
14
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za jinou. A různé kousky remízků bychom
rádi udrželi v „divokém“ stavu, aby naše okolí
nevypadalo jako tovární zemědělská krajina
a drobná zvěř nebo hmyz se měli kde ukrýt.
Roman Falhar, starosta obce
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Výběry z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
10. 12. 2019

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Plán inventarizace majetku obce Stěbořice ke
dni 31. 12. 2019
2) Rozpočet obce Stěbořice na rok 2020
3) Střednědobý výhled rozpočtu obce Stěbořice na
roky 2021-2022
4) Nákup nově vzniklého pozemku p. č. 472/7 v k.
ú. Stěbořice, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 92 m2 od vlastníka za cenu 14.720 Kč.
6) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva k pozemku parc. č. 584/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 2.245 m2 v k. ú.
Stěbořice z majetku ČR – právo hospodaření
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých do majetku obce Stěbořice
7) Obecně závaznou vyhlášku obce Stěbořice č. 2
/2019 o místním poplatku ze psů
8) Obecně závaznou vyhlášku obce Stěbořice č. 3
/2019 o poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Zprávy z kontrolního a finančního výboru obce

11. 2. 2020

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Rozpočtovou úpravu č. 1/2020
2) Podání žádosti do dotačního titulu „Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití“, vyhlašovatelem dotace je Ministerstvo

pro místní rozvoj, projekt „Stavební úpravy
hospodářské budovy na pozemku parc.č. KN st.
14/2 v k. ú. Jamnice“ a spolufinancování projektu z rozpočtu obce
3) Program obce Stěbořice pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování
výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Aktuální informace k oslavám 800 let obce
2) Aktuální informace k projektů obce (ČOV a kanalizace, stavba tělocvičny, kaple na Březové,
oprava obecní stodoly v Jamnici, oprava mostu
u pivovaru ve Stěbořicích)

Výběry z jednání rady obce Stěbořice
19. 12. 2019

Rada obce schválila:
1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Stavební úpravy
místních komunikací u Obecního úřadu s firmou ROSIS s. r. o. na vícepráce ve výši 31.294
Kč vč. DPH
2) Rozpočtovou úpravu č. 5
3) Dodatek č. 5 ke Smlouvě s Technickými službami Opava s. r. o. o vývozu odpadů

9. 1. 2020

Rada obce vzala na vědomí:
1)	Informaci o převzetí díla Stavební úpravy místní komunikace u obecního úřadu (parkoviště
a chodník)

Rada obce schválila:
1)	Odměnu ředitelce ZŠ Stěbořice v požadované výši

21. 1. 2020

Rada obce schválila:
1) Nabídku firmy Jiří Knopp na akci oprava kapličky na Březové
2) Podání nové žádosti o dotaci na opravu stodoly
v Jamnici
3) Vícenáklady na práce vzniklé u oprav zpevněných ploch a chodníků:
a) 
chodník k tenisovým kabinám – navíc obruby a zpevněné plochy z recyklátu v ceně
33.349,76 Kč + DPH
b) chodník (dlážděná plocha) za KD Stěbořice –
navíc obruby a vysypání cesty do parku štěrkem
v ceně 28.459,60 Kč + DPH
c) stání pro kontejnery-navíc patky pro oplocení
v ceně 18.440 Kč + DPH
4) Rozpočet JSDHO Jamnice na rok 2020 ve výši
230.000 Kč (navýšení z důvodu nutnosti pořízení zásahových obleků)
5) Příspěvek na dětský maškarní bál ve Stěbořicích
(8. 3. 2020) ve výši 8.000 Kč
6) Příspěvek na činnost v roce 2020 klubu seniorů
v Novém Dvoře ve výši 3.000 Kč
7) Příspěvek na činnost v roce 2020 klubu seniorů
ve Stěbořicích ve výši 10.000 Kč
8) Poskytnutí finančního daru Orlu jednotě Stěbořice ve výši 5.000 Kč na ozvučení Živého betlému 2019

9) Pronájem pozemku parc. č. 18 v k. ú. Stěbořice
o výměře 12 m2 za cenu 10 Kč/m2/rok a pověřuje starostu zhotovením nájemní smlouvy
10) Smlouvu o spolupráci při získávání meteorologických dat s ČEZ a. s.
11) Záměr pronájmu budovy č. p. 140 o výměře 850
m2 na pozemku parc. č. st. 105 a budovy bývalého skladu na uhlí o výměře 40 m2 na pozemku
parc. č. 1632 v k. ú. Stěbořice

Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci, že v letošním roce nebude otevřen
příslušný dotační program, ve kterém jde žádat
o dotaci na opravu mostu u pivovaru
2) Navržení umístění směrovek ve Stěbořicích

11. 02. 2020

Rada obce schválila:
1)	Dodatek č. 2 smlouvy na výstavbu tělocvičny-předmětem dodatku je prodloužení termínu
plnění na 10. 4. 2020 z důvodu vysoké vlhkosti
podlahy (nelze pokládat sportovní povrch)
2)	Nabídku pana T. Valečka na obkládačské a zednické práce vč. materiálu na opravy sociálního
zařízení u tělocvičny za cenu 74.137 vč. DPH
3)	
Namísto zpevněné plochy u dětského hřiště
v Jamnici nechat vybudovat firmu JKJ Zempra
nové kontejnerové stání na Březové (vedle hasičského areálu)
4) Nabídku na zhotovení nápisů Kulturní dům ve
Stěbořicích a Jamnici, byly předloženy tyto nabídky:
a) 3D ART Opava
15.561 Kč s DPH
b) Petr Kirschner
18.997 Kč s DPH
c)	Polystyrenove napisy
20.328 Kč s DPH
Rada schvaluje nabídku od 3D ART Opava
5) Příspěvek na činnost v roce 2020 klubu seniorů
v Jamnici ve výši 5.000 Kč
6) Vyvěšení tibetské vlajky v rámci kampaně Vlajka pro Tibet
7) Záměr pronájmu pozemku p. č. 481/1 v k. ú.
Stěbořice (zahrada okolo záložny) o výměře
1.100 m2

Rada obce vzala na vědomí:
1) Výpověď nájemní smlouvy na rybníky ve Stěbořicích od VOD Stěbořice k 30. 4. 2020

9. 3. 2020

Rada obce schválila:
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon technického dozoru stavby tělocvičny a dodatek č. 1 ke
smlouvě na činnost koordinátor BOZP-doba
plnění se prodlužuje do konce realizace stavby
2) Náklady na malování šaten ve výši 32.420 Kč
od p. P. Kouteckého a p. M. Kramného (nejsou
plátci DPH)
3) Náklady na vybudování zpevněné plochy pro
kontejnerové stání na Březové ve výši 56.075 Kč
s DPH
4)	Zapojení do projektu Silesianka Euroregionu
Silesia
6) Výsledek výběrového řízení na pořízení lanového navijáku, byly předloženy tyto nabídky:
a) P & L, spol. s. r. o.
56.265 Kč s DPH
b) B AgroBřezová s. r. o.
55.055 Kč s DPH
c) PTR výrobní, s. r. o.
72.479 Kč s DPH
Rada schvaluje nabídku od B AgroBřezová s. r. o.
8) Výsledek výběrového řízení na pořízení štěpkovače, byly předloženy tyto nabídky:
a) SDO Technika s. r. o.
421.080 Kč s DPH
b) B AgroBřezová s. r. o.
446.490 Kč s DPH
c) Laski s. r. o.
446.490 Kč s DPH
d) P & L, spol. s. r. o.
423.500 Kč s DPH
Rada schvaluje nabídku od SDO Technika s. r. o.
9)	Výběrové řízení na vyčištění povrchu více účelového hřiště, byly předloženy tyto nabídky:
139.741,93Kč s DPH
a) Funny sport s. r. o.
b) Umělky s. r. o.
110.306 Kč s DPH
Rada schvaluje nabídku od Umělky s. r. o.
10) Nákup materiálu na zhotovení přístřešku k beachvoleybalovému hřišti za cenu
38.658 Kč s DPH.
11) Pořízení 4 sad badmintonových sloupků do tělocvičny v celkové ceně do 40.000 Kč
12) Zhotovení projektové dokumentace pro úpravu
domu čp. 28 v Jamnici na malometrážní byty
13) Zhotovení projektové dokumentace pro opravu
domu čp. 23 v Novém Dvoře (staré školy) pro
výměnu oken, opravu fasády atd.

Rada obce uložila:
1) Zpracovat (aktualizovat) projekt na vzduchotechniku do školní jídelny T: červen O: Volek
2) Připravit projekt na revitalizaci fasády všech
budov školy – oslovit projektanty. T: červen O:
Volek
3) Ředitelce ZŠ Stěbořice předložit předběžnou
kalkulaci výše pronájmu tělocvična do 19. 3.
2020
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Poplatek za psy

Z obecního diáře

Vzhledem k současné situaci se plánované akce mění ze dne na den.
Pro aktuálnost prosíme sledujte webové a facebookové stránky obce,
ZŠ, MŠ, farnosti, případně jednotlivých spolků.

Květen 2020
10. 5.
Květen
Květen
Květen
22. 5.
24. 5.
31. 5.
Květen

Oslava dne matek, KD Stěbořice,
pořádá MO KDU-ČSL, MŠ Stěbořice, Orel jednota Stěbořice
Tvoření dárků pro maminky, Den matek, hasičská zbrojnice Nový
Dvůr, pořádá SDH Nový Dvůr
Zápis dětí do MŠ Stěbořice, MŠ Stěbořice, pořádá MŠ Stěbořice
Školička pro maláčky, MŠ Stěbořice, 1krát týdně,
pořádá MŠ Stěbořice
Oslava 60. výročí ZŠ Stěbořice + kolaudace tělocvičny, ZŠ Stěbořice,
pořádá ZŠ Stěbořice
První svaté přijímání dětí, kostel Narození Panny Marie Stěbořice,
pořádá Římskokatolická farnost Stěbořice
Dětský den, areál fary Stěbořice,
pořádá Římskokatolická farnost Stěbořice a Obec Stěbořice
Zahájení soutěží v tenise, tenisové kurty Stěbořice,
pořádá TJ Sokol Stěbořice, tenisový oddíl

Červen 2020
5. - 6. 6.
7. 6.
13. 6.
14. 6.
Červen
Červen
Červen
Červen
Červen
29. 6.

O

Oslava 800 let od první zmínky Stěbořic,
Pře
Stěbořice, pořádá Obec Stěbořice
sun
uto
Slavnostní mše k 800 letům obce Stěbořice,
kostel Narození Panny Marie Stěbořice
Orel Cup, orelské hřiště Stěbořice, pořádá Orel jednota Stěbořice
Slavnost Božího těla, kostel Narození Panny Marie Stěbořice,
pořádá Římskokatolická farnost Stěbořice
Školička pro maláčky, MŠ Stěbořice, 1krát týdně,
pořádá MŠ Stěbořice
Místní dětský den, areál SDH Březová, pořádá SDH Březová
Dětský den, SDH Nový Dvůr, pořádá SDH Nový Dvůr
Volejbalový turnaj, hřiště ve Stěbořicích, pořádá TJ Sokol Stěbořice
Ukončení fotbalových soutěží, hřiště TJ Sokol Stěbořice,
pořádá TJ Sokol Stěbořice
Vyřazování žáků 9. třídy, KD Stěbořice, pořádá ZŠ Stěbořice

Oslava 800 let obce bude přesunuta

d podzimu jsme s radními a s oslovenými nadšenci připravovali oslavy 800 let od první dochované písemné
zmínky o Stěbořicích. Byli domluveni excelentní umělci, vypilován program, vymyšleno zázemí, organizace, atrakce pro
děti apod. A pak se svět zbláznil. Již v tuto
chvíli je jasné, že minimálně před prázdninami budou akce s větším počtem osob
problém. V současném režimu s omezením vycházení a potkávání se není mož-

né dopilovat chybějící činnosti pro zdárný průběh oslav. Hledáme nyní náhradní
termín, kterým by mohl být první týden
v září, pátek 4. a sobota 5. září. Čekají nás
jednání s jednotlivými umělci, zda mohou v tomto termínu. Od toho a od situace okolo koronaviru se bude odvíjet, zda
naše výročí oslavíme letos nebo až příští
rok. To už by byla oslava tzv. 800+1 .
Těšíme se, až to společně oslavíme!
Organizátoři oslav 800 let

platný od 1. 1. 2020

Z

astupitelstvo obce Stěbořice schválilo dne
10. 12. 2019 obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za psa platnou od 1. 1.
2020.
Nově výše poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 200 Kč
b) 	za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
c) 	za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
200 Kč
d)	za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoba, provádějící canisterapii,
b) držitelé služebních psů
Poplatek je nově splatný do 31.3. kalendářního roku. Vzhledem k současné situaci budeme
tolerovat platby do konce měsíce dubna. Platbu
proveďte převodem na účet obce u KB Opava,
č. b. ú.: 3820821/0100. Do zprávy pro příjemce
uveďte, kdo platbu provedl.Vyhláška o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce Stěbořice také schválilo
dne 10. 12. 2019 obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku z pobytu platnou od 1. 1.
2020. Nově sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.
Celá znění nových obecně platných vyhlášek
jsou zveřejněna na webových stránkách obce
v sekci Úřední deska – Vyhlášky a nařízení
obce.
Další připravované nové obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce Stěbořice připravuje ke
schválení dvě nové vyhlášky obce, a to:
a) 	vyhlášku o místním poplatku ze vstupného
b) 	vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Renata Bittnerová, referentka OÚ Stěbořice
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