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znak a vlajka obce

Máme za sebou dobu zvláštních setkávání…
S obtížně poznatelnými známými a přáteli
v rouškách, které jen podle očí poznáváme
(nebo nepoznáváme), setkání v bezpečné
vzdálenosti přes plot, návštěva ve škole, na
úřadě, v kostele, kdy místo podání ruky či
úsměvu stojí v cestě desinfekční gel a přísný pohled personálu nebo ostatních zúčastněných. Setkání očí nad rouškami byla
delší a hlubší, nešlo poznat emoci z tváří.
Byla to výzva…
Vznikla nová slova, na některých pracovištích lidí ubylo, jinde, třeba na hygienických stanicích výrazně přibylo. Ale přišlo

zklidnění, ticho, skončila uspěchanost,
i když byly potíže s hlídáním dětí.
Zkusme něco z toho udržet, i když se vše
vrátí do starých kolejí a pořádků. Za poslední tři měsíce, které tvoří přibližně tři
promile průměrného lidského života, tedy
téměř nic, klesly výrazně emise na celé planetě, ve větších městech mají místní obyvatelé klid, který téměř nepamatují a radují se z něj, mnohem méně jsme utráceli
a objevili jsme místa v okolí, která nám
dříve nestála za pozornost a přitom jsou
krásná.

Milí přátelé, chtěla jsem se vyhnout „koroně“, ale nešlo to. Ten otisk je a bude, ale
chtít jej mazat by byla chyba. Za tu krátkou dobu vznikl svět klidnější, lidé v něm
zodpovědnější, ohleduplnější k druhým
i přírodě, méně konzumní. Udržme to.
Přeji nám všem, abychom dokázali nakupovat, cestovat, pracovat, ale hlavně být
s rodinami, nejbližšími a přitom zůstat
aspoň trochu „v karanténě“, uchráněni od
všeho pro život nepotřebného.
Ze srdce Vaše Kamila Hnízdová
dětská lékařka ve Stěbořicích

Já doma a škola tak daleko-blízko
(Úryvky ze slohových prací žáků ZŠ Stěbořice, které byly tvořeny jako odezva na koronavirovou karanténu.)

N

ikdy jsem si nemyslela, že karanténa je
taková nuda. Ze začátku mi přišlo fajn
nechodit do školy. Vstávat v kolik chci a dělat
si, co chci. Ale šestý den přišla jistá změna!
Domácí vyučování! Chvilku mi trvalo pochopit, co se po mně vlastně chce. Časem
jsem se do toho dostala a zároveň jsem si vyzkoušela plno nových věcí – jak např. odesílání e-mailů, komunikovat s učiteli na dálku nebo se přihlašovat do aplikací, které
bych za normální situace nevyužila.
V karanténě mi došlo, jako moc
mi chybí kamarádi, učitelé, výklady
naživo a celkově škola. Nepřeji si
nic jiného, než aby se vše vrátilo do
původního stavu. Chodit do školy
a mít s kamarády super zážitky jako
doposud.
A co z toho vlastně plyne?
RADĚJI VE ŠKOLNÍ LAVICI
SEDĚTI, NEŽLI V KARANTÉNĚ
SE NUDITI.
Nela Frenzelová, 7. třída

se s radostí vrátila do školní lavice. Domácí úkoly se snažím vypracovávat co nejlépe.
Přece jenom, když úkoly dělám doma, tak to
více láká vykonávat jinou činnost, než kdybych seděla ve škole. Protože když si sednu

J

k učení, myslím na spoustu dalších věcí, co
mám v plánu udělat. Když však úkoly splním, nabije mě to dobrým pocitem, že už
mám hotovo.
U domácího vyučování mi nechybí jen
kamarádi, ale také naši bezva učitelé. Učitelé

eště před dvěma měsíci bych tvrdila, že
ranní vstávání a chození do školy je příšerné, že bych radši vyměnila výuku ve
škole za domácí vzdělávání. Po téhle zkušenosti, kdy celé dopoledne sedím u počítače
a plním zadané úkoly, musím říct, že bych

totiž svými skvělými výklady dokážou bezvadně vysvětlit dané učivo, ale taky s nimi
hodina rychleji uteče.
Když nad tím tak uvažuji, je skoro až
neuvěřitelné, jak jsme si na tenhle způsob
domácího vyučování docela rychle zvykli.
Moje rodina se do mého vyučování moc nezapojuje, zvládám vše sama. Jen své rodiče
neustále zásobuji sešity na podepisování. Do
školní lavice se už moc těším, bude to super, až se celá třída znovu setkáme. Doufám, že to bude co nejdříve.
Aneta Moravcová, 7. třída

J

elikož jsme si přestali vážit zdravotníků, tak jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, jak moc
jsou nepostradatelní. Co děti odpoví,
když se jich zeptáme: „Kdo je váš superhrdina?“ Můžou přijít odpovědi jako: tatínek, maminka, Batman, Superman či Black
Widow. Kdo ale řekne, že je jeho hrdina
doktor, který musí mít denně dvanáctihodinové služby a být neustále v pohotovosti?
Asi jen pět dětí ze sta. Tímto se velmi hluboce klaním všem doktorům, doktorkám,
zdravotním sestrám a bratrům, kteří každý
den nasazují životy, aby nás zachránili.
Justýna Uvírová, 9. třída
Pokračování na další straně 
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Já doma a škola tak daleko-blízko
 Pokračování z předchozí strany
as ukázal, že introvert nebo extrovert potřebuje kontakt. Ano, jsou zde
telefony a můžeme si psát, ale podstatně
důležitější je pro nás přece jen kontakt
fyzický. Škola tento kontakt umožňovala,
ať už jste byli z jakkoliv vzdálené vesnice, škola bylo to místo, ve kterém jste se
na pár hodin setkali se svými kamarády
a bavili jste se.
Karanténa samozřejmě ovlivnila i způsob vyučování. Vše dostáváme hezky
přehledné. Nejspíš to stačí, ale z mého
pohledu to normální výuku nenahradí,
a i kdyby, tak ne na moc dlouho, jelikož
se mi to po čase jeví dosti nepřehledné.
Nevím, zdali je to jen můj problém, ale
vše se mi začne shromažďovat na jedné
hromadě dokumentů, prezentací, mailů
a všeho možného. Osobní kontakt s učitelem se mi proto zdá dosti důležitý. Možnost se v okamžiku zeptat a ihned získat
odpověď. Myslím, že školní prostředí sehrává v našich životech velkou roli. Je to
místo, kde zažíváme příhody, o kterých
si můžeme jednou povídat. Zároveň je to
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(Úryvky ze slohových prací žáků ZŠ Stěbořice, které byly
tvořeny jako odezva na koronavirovou karanténu.)

místo, ve kterém se naučíme nejen počty,
ale i sociální interakce s ostatními členy
lidského druhu.
David Sonderegger, 8. třída

J

á, krátící si čas čtením knížek z dob holocaustu, si kladu jednu otázku. Proč? Samozřejmě je na vině tohoto zamyšlení to, co
právě čtu, protože myslím, že člověk, který čte
o hnusech 2. světové války, nemůže přemýšlet
o jednorožcích poskakujících na duze.
Proč my, lidé, vedeme války a budujeme
koncentrační tábory? A proč o tři čtvrtě
století na to, zase my, lidé, vyvineme nějaký
virus, kterým zaviníme celosvětovou pandemii? K čemu nám to je? Co nás k tomu vede?
Valerie Hlaváčová, 8. třída

L

íbí se mi, že si lidé v době krize snaží
pomáhat. Roušky šije snad celá republika, snažíme se pomoct starším osobám,
které jsou nákazou nejvíce ohroženy a je
plno společností, které se snaží pomáhat
zdravotníkům a lidem, kteří se výkonem
své práce vystavují nákaze. Proto by měl
každý dodržovat ustanovení, která vláda

vyhlásila. Pak by to možná netrvalo takovou dobu. Protože kdo ví, jak dlouho budeme ještě v takové situaci?
Už bych asi jen dodala, že všechno zlé je
k něčemu dobré. Možná se za pár let ukáže, že taková pandemie byla potřebná, abychom se vzpamatovali jako lidstvo. Abychom už dále přestali ničit planetu Zemi
a začali při sobě držet tak, jako při sobě
držíme v této situaci.
Eliška Otipková, 9. třída

A

bych byla upřímná, ze začátku jsem
byla skoro štěstím bez sebe, že do školy nemusíme a myslím, že jsem nebyla jediná. Po pár dnech mě ta radost přešla. Úkolů sice není moc a dají se zvládat, nemůžu
si ale o přestávce popovídat s kamarády,
protože musím zůstat doma. Teď to neberte tak, že bych si stěžovala. Je mi jasné, že
je třeba, abychom nějaký ten čas doma byli,
jen je celá ta situace zvláštní. Školu máme
blízko, co se učení týče, naopak kamarádi,
kteří jsou také velkou součástí školy, jsou
daleko.
Zuzana Hájková, 9. třída

Na poli mezi Slavkovem a Stěbořicemi byl založen LUČNÍ SAD
Na dvouhektarovém pozemku mezi
Slavkovem, městskou částí Zlatníky a Stěbořicemi byl založen mladý sad. Cílem
spolku Kapradí, který nad celým projektem
převzal záštitu, nebylo pouze vysadit stromy, ale také vybudovat přívětivý, otevřený
prostor, který vytvoří podmínky a podněty
pro přirozené setkávání lidí z města a okolních vesnic napříč generacemi. Spolek by
v sadu chtěl časem pořádat různé slavnosti
a vzdělávací akce pro děti i dospělé.
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Třetinu pozemku již od září využívá pro
výuku ZŠ Labyrint Lhota. Možná jste si
všimli týpí, které se vždy od jara do podzimu stane zázemím a dominantou rozlehlých polí s pozadím „háje“. Děti vysadily
v polovině listopadu ve své „školní části“
20 stromů. Na jejich výsadbu pak navázala
téměř stočlenná skupina sadařů, aby společně osadila „komunitní část“ sadu. V tuto
chvíli tedy na celém pozemku najdete 94
starých ovocných odrůd.

Součástí komunity sadařů se stali jednotlivci, rodiny s dětmi, ale také Hematologicko-transfuzní oddělení Slezské nemocnice
v Opavě a Slezská univerzita v čele s rektorem doc. Ing. Pavlem Tulejou, PhD.
Aktuální informace o Lučním sadu a aktivitách spolku Kapradí najdete na: https://
kapradi.webnode.cz/co-se-deje-v-sadu/.
Těšíme se na viděnou v našem sadu
a přejeme krásné léto!
Spolek Kapradí
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„UČÍME SE HRAVĚ DOMA“ ANEB „JAK JSME ZVLÁDLI KORONAVIRUS“

V

návaznosti na doporučení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy zvážit
omezení nebo přerušení provozu mateřských škol v souvislosti
s pandemií Covid – 19 byla naše
mateřská škola, po dohodě se zřizovatelem, 17. března 2020 uzavřena. Vláda ČR neuzavřela mateřské školy tak, jako jiné stupně
vzdělávání, a ponechala tak zcela
odpovědnost na ředitelkách MŠ
a do značné míry také na jejich
zřizovateli. Ze strany MŠMT nebyly mateřským školám poskytovány žádné potřebné informace ani metodická podpora nebo
náměty pro vzdělávání on-line,
ačkoliv je poslední ročník předškolního vzdělávání v souladu se
školským zákonem stanoven jako
povinný. I přes absenci metodické
či informační podpory si naše paní učitelky
v této obtížné situaci poradily skvěle a zcela
tak naplnily svou roli v oblasti zajištění předškolního vzdělávání v období nouzového
stavu. Neobvyklá situace přispěla k tomu, že
pedagogové dokázali naplno rozvinout svůj
potenciál a pravidelně připravovali pro děti
a jejich rodiče nabídku vzdělávacích aktivit,
které byly k dispozici na webu MŠ v podobě
ucelených týdenních témat.

Zásadní v tomto období bylo zachovat
příjemné prostředí pro výchovu a vzdělávání, ve kterém mají děti pocit bezpečí a jistoty. Zaměřili jsme se na podporu spontaneity
a tvořivosti. Rodiče mohli využívat náměty
na běžné činnosti, které doma vykonávají
a při nichž se dítě naučí mnoho dovedností
potřebných pro praktický život a samostatnost – např.: luštěninové hrátky, limohrátky,
hrátky a pokusy s vodou nebo netradiční

hrátky v podobě dortu ze zakysané smetany. Zároveň mohli denní program obohatit
o další činnosti jako např.: čtení motivačních pohádek, pohybové aktivity, zpívánky
z YouTube, tvoření a výtvarné aktivity, sudoku nebo malované čtení.
Naším cílem bylo nabízet inspirace k různorodým rozvojovým aktivitám a podpořit
tak rodiče v tomto nelehkém období. Podařilo se nám získat aktivní rodiče k součinnosti při činnostech a udržovat tak kontakt
prostřednictvím emailů, na který nám posílali zpětnou vazbu a fotografie splněných
úkolů. Asi nejvíce nás potěšila reakce maminek na „Překvapení v obálce“, které čekalo
na děti vedle schránky MŠ. Prostřednictvím
jednoduchého fotonávodu měly děti za úkol
samostatně vyrobit jednoduché přání ke
Dni matek. Odměnou nám byly Vaše zaslané fotografie.
V životě předškolního dítěte tak hraje rodina společně s mateřskou školou zásadní
roli a situace s pandemií Covid – 19 tuto
známou pravdu ještě více zdůraznila.
Mgr. Miroslava Stonišová, ředitelka MŠ
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY
Vážení čtenáři,
všichni si přejeme a společně doufáme, že snad již pominula doba „temna“
a čas naší izolace v domovech bez možnosti vzájemného setkávání. Nadšeně
jsme přivítali znovuotevření a zpřístupnění kulturních památek, hradů, zámků
a výstav. A tak je jistě dobré si připomenout, že i nadále trvá možnost prohlédnout si vzácnou výstavu nazvanou DĚDICTVÍ NAŠICH BABIČEK A DĚDŮ,
která je chloubou obce a pro nás občany
možností blýsknout se před svými známými něčím zvláštním a neobvyklým.

Pro mnohé lidi, kteří již v naší obci trvale nežijí, může být jistě zajímavé zahájit
sraz spolužáků ze základní školy návštěvou
Stěbořického zámku nebo shlédnout tuto
výstavku na úvod široké rodinné sešlosti.
Při prohlídce předmětů každodenní potřeby svých prarodičů se návštěvníci mohou
navrátit do atmosféry a nálady časů dávno
minulých a podvědomě si přivolat vzpomínky, vůně a pocity svého dětství. Vždyť
historická, ale i ryze lidská hodnota vystavených předmětů je nevyčíslitelná.
Sbírku těchto cenných předmětů, které pan Karel Kostera shromáždil, s lás-

kou uspořádal a mnohdy i s citem opravil a vrátil jim původní krásu, můžete
kdykoliv shlédnout po domluvě s ním na
telefonu 553 661 219. Rád Vás všemi přízemními prostorami zámku ve Stěbořicích
provede, obohatí svůj zasvěcený výklad
podrobnostmi o každém exponátu, který
Vás zaujme, případně svá slova doprovodí
zpěvem a hrou na harmonium.
Za krásou a vlastním poznáním a obohacením nemusíte jezdit daleko za hranice
naší vlasti. Často stačí porozhlédnout se
v nejbližším okolí.
Dana Grosserová

Léto 2020 v TJ Sokol Stěbořice

S

ice už brzy začne období léta, ale po
„jarní sportovní dovolené“ není pomalu o čem psát! Koronavirová pandemie
nám zrušila všechna utkání v OP mužů,
dorostu, mladších žáků i MINI žáků!
Zdraví je však přednější, a proto jsme s pochopením přijali zprávu o zrušení všech
mistrovských soutěží ročníku 2019-2020!
n Přesto se fotbalisté (MUŽI) domluvili na
sehrávání přátelských zápasů, a to s mužstvy
Hlavnice, Vávrovic, Dolních Životic, Litultovic, Holasovic a Stěbořic. I když v těchto
utkáních nešlo o body do OP, byly to kvalitní zápasy, ve kterých se nám moc nedařilo
(hráli i dorostenci), a proto výsledky nebyly
dobré! Prohráli jsme všechny zatím sehraná
utkání (čtyři), a to: „Doma“ s Vávrovicemi
3:4, s Hlavnicí 2:3 a „Venku“ v Holasovicích 5:4 (na penalty) a nejhorší byl výsledek
v Dolních Životicích 7:2. Je třeba se nad tě4
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mito výsledky zamyslet a „nehazardovat“
s dobrým jménem stěbořického fotbalu! Je
nedůstojné od vítěze podzimní části OP takto srážet reputaci našeho fotbalu!!!
Daleko větší radost nám v přátelských
utkáních přinášel DOROST, který zatím
odehrál 3 zápasy, a to: „Doma“ s Kylešovicemi 6:0, s Oticemi 5:1 a „Venku“ v Oldřišově
vítězně 4:0!
Rovněž i MLADŠÍ ŽÁCI už sehráli nějaké
zápasy a v jednom z nich porazili na penalty
Slavii Opava 5:4!
Doufejme, že po odeznění koronaviru se
zase na podzim rozjedou oficiální soutěže
v kopané!
n TENISTÉ již hrají na kurtech od května! Družstvo MUŽŮ 50+ odehrálo utkání
s Brankou a jednoznačně zvítězilo 3:0! Kurty
jsou ve vynikajícím stavu a zásluhu na tom

mají všichni tenisté, kteří na 4 brigádách
provedli úžasné dílo!
n Co se také podařilo je BEACH volejbalové hřiště, kde je vybudováno i přístřeší
na posezení i odpočinek! Dospěli i mládež
v hojném počtu chodí hrát!
n VOLEJBALISTÉ také hrají pravidelně na
„umělce“ za ZŠ! V dubnu provedli natažení
nových ochranných sítí.
n S netrpělivostí očekáváme, kdy už bude
provedena kolaudace nové tělocvičny, aby
i naši BADMINTONISTÉ mohli chodit
hrát a také naše ženy cvičit!
Tolik zatím k činnosti v TJ Sokol Stěbořice!
Bořivoj Wolf,
předseda TJ Sokol Stěbořice
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Připomeňme si spolu tváře našich rodáků, spoluobčanů a farníků

Dr. Pavel Gilík (1955-2010),
učitel hry na klavír, režisér v rozhlase

František Schindler

Rudolf Uvíra ze Zlatník

Růženka Komárková

(1910-1971), školník v ZDŠ

(1913-2002), betonář

(1928-2018), JZD – živočišná výroba

Jaromír Mann (1936-1994),

Zdeněk Krmášek

František Kostera z Březové

Jindřich Grosser

řidič autobusu

(1950-2015), soukromý zemědělec

(1912-1998), tesař

(1932-1996), JZD – zootechnik

Štěpán Slanina

Václav Klapetek (1929-2014),
JZD – traktorista, kombajnér

Jan Krusberský

Bernard Král (1942-2012)

(1923-2000), JZD – skladník

(1909-1975) JZD – agronom

JZD – živočišná výroba

Miroslav Švan

Leopoldina Březovská
(1904-1975), v domácnosti

Marie Gracová (1921-1980),
Slezská tvorba – švadlena

Ludmila Volfová

(1924-1989), STS Opava – technik

(1898-1969) JZD – rostlinná výroba

Stránku připravil Drahomír Graca, kronikář obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Vodní nádrž Stěbořice

V

ážení občané, v tomto období jste
zaznamenali informace o plánu
rozšířit seznam hájených lokalit pro akumulaci povrchových vod v České republice o další přehradní profily s cílem zadržet co nejvíce povrchové vody. Byli jsme
osloveni panem starostou s možností
seznámit Vás se základními informacemi o připravované malé vodní nádrži na
území Vaší obce, za což mu děkujeme.
Ministerstvo zemědělství a státní podnik
Povodí Odry navrhuje v povodí Odry doplnění hájených lokalit pro akumulaci vod
o profil Rybník na Rybníku, přítoku Luhy
v Jeseníku nad Odrou a o profil Stěbořice
na Velké, přítoku Opavy v Opavě. A právě profil Stěbořice na Velké by měl dostat
zelenou a statut hájení se zde překlápí již
do podoby přípravy s následně předpokládanou výstavbou, která by mohla být dokončena kolem roku 2030. Nádrž Stěbořice
bude doplňovat opatření na horní Opavě
a bude plnit více účelů, a to od krajinného
prvku s možností chovu ryb v jejím aku-
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Podobná nádrž ve Starém Jičíně

mulačním prostoru, vznikem mokřadů
a tůní, podporou krátkodobé rekreace, zásobárnou vody pro zvěř a hasičské sbory,
přes zajištění minimálních zůstatkových
průtoků v drobném vodním toku Velká až
zejména po účinné tlumení velkých vod
s významným zlepšením protipovodňové
ochrany jak Stěbořic, tak městských částí

Opavy – Zlatníků a Jaktaře.
Nyní k několika základním technickým
údajům. Zájmové území spadá hydrologicky do povodí Velké (pravostranný přítok
řeky Opavy). Vodní tok Velká pramení cca
15 km západním směrem od města Opavy, mezi obcemi Bratříkovice a Hlavnice
v nadmořské výšce cca 410 m n. m. Nádrž

Léto / 2020

Stěbořice je 2. etapou protipovodňových
opatření (jako první etapa se realizovala
úprava koryta Velké na dvacetiletý průtok
Q20 postupně v Opavě Jaktaři a Zlatníkách). Nádrž by měla osu hráze v úrovni říčního km 7,9 vodního toku Velká.
Hráz je navržena jako zemní homogenní
o výšce do 9 m, délce cca 170 m a šířce
v koruně 4 m. Z celkového objemu nádrže 835 tisíc m3 lze vyčlenit určitou část
na trvalou zátopu se zásobním objemem
o velikosti přes 100 tisíc m3 s hloubkou
kolem 3,5 metrů a plochou zhruba 7 ha
na plnění výše uvedených účelů a současně zachovat požadovanou retenční funkci
- tlumení povodní do stoleté velké vody
PV100 na jednoletý průtok, tj. z 21 na 2,5
m3/s. Pro zlepšení jakosti vody v nádrži se
předpokládá založení litorálního pásma
se samočistící funkcí. Pro nádrž je zatím
zpracován základní podklad – studie proveditelnosti z roku 2014 (investorem je
státní podnik Povodí Odry), která nyní
v období probíhajících klimatických změn
doznala doplnění o trvalou vodní plochu.

Pro předmětné katastrální území byly následně zpracovány komplexní pozemkové
úpravy a je schválena změna územního
plánu obce Stěbořice, v rámci které došlo
k zařazení nádrže a funkčního využití plochy zátopy do územního plánu obce. Nyní
se plánuje zpracovávat dokumentace pro
územní rozhodnutí, bude zajištěno doplnění podkladů, zejména ve vazbě na požadavky orgánů ochrany životního prostředí
a zpracování podrobného inženýrsko geologického průzkumu. Technicky a majetkoprávně bude náročné vyřešit kolizi
s vysokotlakým plynovodem a nezbytné
bude taktéž potvrdit soulad připravovaného záměru s obecním územním plánem.
Důležitým podkladem, na základě kterého
může docházet k úpravám návrhu vodní
nádrže, budou závěry z jednání s vedením
obce.
Pro občany budou sloužit obslužné
komunikace jako přístupy k vodě a pro
možnost čerpání požární vody, po obvodu zátopy v blízkosti vodní plochy může
být zřízena stezka pro pěší. Na konci stálé

vodní plochy na jižním svahu lze vytvořit
rekreační zónu s přístupem k vodě a k začlenění nádrže do krajiny bude dále vytvořeno mělké litorální pásmo s hloubkou
cca 0,9 m, dále lze uvažovat o mokřadu
a několika tůních na podporu biodiverzity údolní nivy Velké. V prostoru relativně
četného kolísání hladiny budou odstraněny stávající stromové porosty a bude provedena výsadba vlhkomilných rostlinných
druhů.
Na závěr státní podnik Povodí Odry
předpokládá, že trvalá zátopa bude dosahovat pod polní místní komunikaci od
zámku a při tlumení povodňových průtoků zátopa nádrže v jednotkách hodin
dosáhne až po místní polní komunikaci
od věžového vodojemu. Možné situativní
uspořádání je patrné ze situace s umístěním hráze cca 250 m proti vodě nad fotbalovým hřištěm a přikládáme snímek
pro názornost, jak by vodní nádrž mohla
v krajině vypadat po zhotovení.
Ing. Břetislav Tureček, technický ředitel
státního podniku Povodí Odry

Proměna interiéru kostela ve Stěbořicích. Díl III.

D

ostáváme se k třetí části rubriky
o proměně v kostele. Ta dnešní
bude o schůdcích v kostele nebo o oltářních stupních.
Původně byly před svatostánkem tří
oltářní stupně, schůdky, po kterých vystupoval kněz ke slavení mše zády k lidu
u svatostánku. Vidíme je na obrázku pod
textem, ale už ne v kostele. Jsou totiž ukryté pod podlahou, která je v místě pro ministranty a kněze vyvýšená. Ty tři schůdky
se tím přesunuly až před současný obětní
stůl. Nový návrh počítá se znovu odkrytím původních oltářních stupňů a to tak,
že se vyvýšená podlaha odstraní. Nádherný původní oltář se svatostánkem se opticky stane mnohem vyšším, protože jeho
základna už nebude utopená pod podlahou, dokonce bude z kostela viditelná
krásná kamenická práce v části pod svatostánkem, kterou v současné době překrývá vysoce umístněný obětní stůl. Prostor
kolem nového kamenného oltáře bude
tedy nově bez vyvýšení, bez schůdků a od
úrovně kostelní lodě jej bude dělit jenom
jeden jediný stupeň, který všichni známe.

Kdo má strach, že na kněze neuvidí, je to
podle architekta zbytečná obava. Kromě
toho, že odstraněním schůdků získáme
mnoho prostoru má tohle řešení i symbolický význam: kněz je mnohdy vnímán
jako někdo vyvýšený, „nadčlověk“. Přitom
je vybrán z lidí a vysvěcen pro ně jako služebník, jehož vzorem je Kristus umývající
nohy apoštolům. Ve mši svaté se chce Je-

žíš přiblížit každému ze shromážděných
ve společenství, a proto sestupuje na naši
úroveň, dokonce chce „chodit v našich botách“. I tohle nám může připomínat navrhovaná rovina kolem kamenného oltáře,
ve které bude důležitost obětního místa
zdůrazněná jedině jinou barevností dlažby kolem.
otec Klement Rečlo

Návrh nového uspořádání
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ZPRÁVY Z OBCE
Zákaz parkování na silnicích
a na veřejných prostranstvích

J

iž v minulosti jsme upozorňovali na nedodržování zákazu stání,
a to jak na silnicích, kde se při zaparkování vozidla zúží průjezd
na méně než požadovaných 6 metrů, tak i na veřejných obecních
plochách, které k parkování nejsou určeny. Neřešíme krátkodobé
parkování aut návštěv apod., ale trvalé parkování. Přitom většina
má dvory a dvorky, kde mohou zaparkovat. Obyvatelé paneláků ve
Stěbořicích mohou využít k nočnímu a víkendovému stání parkoviště u Základní školy.
Proto prosíme občany, aby tato pravidla začali dodržovat. Děkujeme.
Michal Komárek, místostarosta obce

Problémy s tříděným odpadem

B

yli jsme upozorněni Technickými službami, které zajišťují vývoz
kontejnerů, že se v kontejnerech začíná čím dál více objevovat
i směsný (komunální) odpad. Upozornili nás, že pokud se situace
nezlepší, přestanou nám kontejnery vyvážet. Velice často je také
okolo kontejnerů nepořádek. Proto důrazně prosíme občany, aby
dodržovali tato pravidla:
1. Dodržujte v prostoru kontejnerů pořádek a neukládejte odpad vedle kontejnerů!
2. Odpad důkladně třiďte – směsný odpad do kontejnerů na tříděný
odpad nepatří!
3. Odpad vždy řádně stlačte, krabice poskládejte nebo rozřežte!

4. Kontejnery jsou určeny pouze pro osobní odpad! Odpad vyprodukovaný podnikatelskou činností do kontejnerů nepatří!
5. Kontejnery jsou určeny pouze pro odpad vyprodukovaný občany
našich obcí.
Pokud se situace nezlepší, přistoupíme k přísnějším opatřením
a za nedodržení těchto pravidel budeme ukládat pokuty.
Michal Komárek, místostarosta obce

Jamnice a Nový Dvůr
– posílení mobilního signálu

V

Jamnici i v Novém Dvoře se v oblasti síly a dostupnosti mobilního signálu zastavil čas někde v 90. letech. I když se všichni
operátoři chlubí tím, že mají pokrytou skoro celou republiku, tyto
naše dvě obce z jakéhosi důvodu opominuli. Je nedůstojné, když naši
spoluobčané musí pobíhat po dvoře nebo hledat místo s kvalitním
signálem, když si chtějí zatelefonovat. A je to samozřejmě i nebezpečné, když v případě jakékoli nečekané události se nemohou dovolat např. doktorům, hasičům nebo policii. Blýská se však na lepší
časy. V Jamnici se díky panu Grosserovi věci posunuly až k fázi před
podpisem potřebných smluv a na kulturním domě vystaví společnost CETIN antény pro posílení signálu pro všechny operátory.
Snad nejpozději na podzim by mohlo být hotovo. V Novém Dvoře
ještě nejsme tak daleko, ale věřím, že i zde se nám povede zlepšit mobilní signál. Do tlaku na mobilní operátory se zapojila celá vesnice,
tak snad nás vyslyší.
Roman Falhar, starosta obce

Rozhledna konečně opět ožila

P

o nuceném odložení otevření rozhledny je již rozhledna
otevřena a těší se opět velké návštěvnosti. Pro návštěvníky jsme připravili další zajímavou věc – nechali jsme zhotovit panoramatické fotky, které popisují, co je kde vidět a v jaké
vzdálenosti se objekt nachází. Panoramatické fotky potvrdily,
že je z rozhledny netradiční výhled do širokého okolí, a to na

všechny světové strany. Překvapením pro nás bylo, že za
optimálních rozhledových podmínek je vidět z rozhledny
i Lysá hora, která je od rozhledny vzdálena 66 km. Vezměte
proto rodiny, návštěvy a přijďte si ten výhled užít .
Pro jistotu připomínáme otevírací dobu (mimo otevírací
dobu lze prohlídku sjednat na telefonu 553 661 017 – OÚ
Stěbořice):
Červen, září: víkend a státní svátky 9-12 / 13-17 hod
Červenec a srpen: denně 9-12 / 13-18 hod.
Michal Komárek, místostarosta obce

☺
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Tělocvična

Most u pivovaru

ělocvična je hotová, ovšem teď jsme se zadrhli na kolaudaci.
Díky jejímu schválenému rozšíření je schvalovací proces složitější a protáhl se. Z toho důvodu se ještě stále nemůže používat. Během
léta by se po uplynutí všech možných lhůt, daných úředními postupy, mělo zkolaudovat a nejpozději od nového školního roku ji budou
moci používat nejen žáci, ale i všichni sportu holdující občané.

D

T

Kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV)

J

sme v první fázi schvalování na stavebním úřadě. Už od prosince. Jedná se však o natolik obrovský proces, který zasahuje mnoho vlastníků, že jej nelze projednat za krátkou dobu. Stavební úřad
v Opavě s námi a s projektanty úzce spolupracuje, ovšem při současném nastavení dotčených zákonů a předpisů je prosazení a zlegalizování takové stavby složitý a zdlouhavý proces. Měl bych k vám všem
jednu velkou prosbu. Jakékoli prodlužování schvalování projektové
dokumentace na úřadech nám celou přípravu i budoucí stavbu prodražuje. A jedná se o naše společné peníze a společný zájem! Najdete-li ve schránce výzvu k vyzvednutí dopisu z magistrátu, popř. z jiného
úřadu, vyzvedněte si je prosím co nejrychleji. Lhůty běží až po vyzvednutí posledního dopisu. Setkali jsme se už i s tím, že někteří občané podávají námitky ohledně projektu. Chtěl bych upozornit, že na to
už je teď pozdě. Celý projekt se připravoval přes 3 roky, kdy jsme řešili
s vámi i s projektanty vedení kanálů, umístění ČOV apod. Domnívám se, že jsme připravili to nejlepší možné, co nám terén a vlastnické
vztahy dovolily. Do projektové dokumentace investovala obec nemálo
finančních prostředků a změny by celý proces vrhly zpět, zastavily nás
na několik let a násobně prodražily celou přípravu. Věřím, že se dokážeme domluvit ve prospěch celku.

alší z projektů, který již máme na úřadech ke schválení. Posléze
bude vypracován podrobný rozpočet a budeme se snažit získat
na něj další zdroje pro financování jeho opravy.

Nové oplocení kolem kontejnerů

V

době, kdy čtete tyto řádky, jsou už možná hotová oplocení
kolem kontejnerových stání ve Stěbořicích i na Březové. Pokud
snad ne, tak jistě v brzké době budou. Vlastními silami je připravují
naši zaměstnanci z technické čety na základě podkladů vypracovaných místostarostou.

Obecní budovy v Jamnici

P

řed časem jsme zakoupili v Jamnici část zemědělské usedlosti naproti hasičské zbrojnice. Již jednou jsme žádali o dotace na
opravu hospodářské části. Nebyli jsme úspěšní, podobně jako většina
žadatelů z našeho kraje. Zkoušíme to znovu, snad nebude ministerstvo tak přísné a vezme nás na milost. Ovšem i přední obytnou část
chceme opravit za pomocí dotačních titulů a proměnit ji ve 2 až 3
menší byty, které bychom pronajímali. Hospodářskou část by využívali místní hasiči a obec.

Dětské hřiště v Jamnici

Nový Dvůr – pytláci

R

ybaření na přehradě v Novém Dvoře se stává stále oblíbenějším.
Pro obec se jedná o zanedbatelné příjmy, ovšem jsme rádi, že tato
vodní plocha má i jiné využití. Bohužel se najdou „rybáři“, kteří nectí
nastavená pravidla a kradou ryby. Což má vliv na ekonomický provoz
nádrže. Ovšem většina zde chytajících jsou slušní lidé, kteří jsou rádi
za možnost relaxace v klidném prostředí a váží si toho. I je však trápí
chování těchto individuí. Navýšili jsme proto počty porybných, kteří
ohlídají dodržování rybářských pravidel. Některým osobám jsme již
přestali povolenky prodávat z důvodu pytlačení nebo nevhodného
chování na přehradě.

Hřbitov

P

rojekt rozšíření hřbitova se teď nachází na stavebním úřadě a čekáme na jeho schválení a posuneme se do dalších stupňů projektové dokumentace. Po vypracování podrobného rozpočtu pak budeme pečlivě zvažovat, jak rozvrhnout jeho výstavbu, aby mohl začít
sloužit co nejdříve.

Stará škola v ND

S

tará škola v Novém Dvoře je nádherná, ale již omšelá obecní budova. Oslovili jsme projektanta, aby nám připravil podklady pro
opravu fasády, oken apod. I vevnitř se chystáme na rekonstrukci prostor, aby zde bylo pěkné zázemí pro knihovnu, ale i pro klub maminek
a pro setkávání novodvorských při jejich společenských večírcích. Povede-li se, začali bychom s některými úpravami ještě letos.

J

amnice je poslední z našich obcí, která neměla dětské hřiště.
Dlouho tomu bránil chybějící obecní pozemek, což se povedlo vyřešit v loňském roce. V tuto dobu už dětské hřiště je (popřípadě se dokončuje – záleží, kdo je rychlejší, zda tiskárna nebo realizační firma).

Zavlažování fotbalového hřiště

Č

as, kdy hráči mohli při fotbale sbírat na hřišti houby ve vysoké
trávě, jsou už pryč, a i naše vesnická sportoviště se mírně profesionalizují. Se zástupci Sokolu Stěbořice jsme byli domluveni na vybudování zavlažování hřiště u Ofsajdu, jako poděkování za konstruktivní přístup při získávání pozemku potřebného pro ČOV. Stávající
zavlažování spotřebovalo mnoho vody a bylo náročné i na obsluhu.
Nové zavlažování bude automatické a pomůže udržet toto sportoviště ve výborném stavu bez ohledu na klimatické podmínky. Věřím,
že i díky tomu neunikne našim fotbalistům dlouho vyhlížený postup
do vyšší soutěže. Zavlažování bude instalováno během letošního léta.
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Sběr jedlých olejů

Propad obecních příjmů

O

Z

bce mají nově povinnost umožnit
svým občanům odevzdání použitých
jedlých olejů. Máte-li tedy jedlý olej, který
již nebudete používat, nevylévejte jej doma
do výlevky. Zaděláte si tím jen na problémy
v kanalizaci. Popřípadě způsobíte problém
obci. Může se sice zdát, že ta trocha z pánve,
která vám zbyla po přípravě jídla, nemůže
ničemu uškodit, ovšem olej je zrádný a po
čase dokáže zacpat kanalizaci. Možná jste
zaznamenali na internetu ukázky obrovských koulí z tuku, které zablokovaly kanalizaci a jejich likvidace byla náročná nejen
technicky, ale i finančně.
Budete-li potřebovat vyhodit použitý jedlý olej nebo tuk, nalejte jej do jakékoli pet
láhve a doneste jej na obecní dvůr. Zde jej
odevzdejte některému z pracovníků, kteří jej
uloží na místo k tomu určené. Láhev musí být
uzavřena, aby se nevylila. Znovu upozorňuji,
že se musí jednat o JEDLÝ olej nebo tuk. Motorové apod. nesbíráme.
Roman Falhar, starosta obce

médií se dozvídáme, jak opatření proti koronaviru pocuchala ekonomiku,
kolik vláda vyplatí různým skupinám na
kompenzacích, aby byli schopni existovat
dál a zabránilo se propouštění, zkolabování
ekonomiky apod. Ovšem málokdo už zmínil, že nejvíce budou postiženy příjmy obcí.
Peníze, které nám stát posílá, mají původ ve
vybraných daních.
Počítal jsem s tím, že díky poklesu ekonomiky dostaneme méně peněz, ovšem nápad
ministryně financí a pana premiéra na dalším ubrání z příjmů obcí na kompenzace
mě šokoval. V našem případě by se jednalo
o propad cca 8 mil. Kč! A to už je v obecním
rozpočtu znát. Někdy přemýšlím nad tím,
zda všichni ti ministři a poslanci mají vůbec
ponětí, jak to vypadá na obcích. Když nahoře řeknou, že obce jsou na tom dobře, protože mají dost peněz na účtech, tak si určitě
neuvědomují, co vše nám na obcích chybí.
V našem případě např. kanalizace, která nás
bude stát desítky milionů. A to není projekt,

který by byl nějakým nadbytečným luxusem, ale jedná se o velice potřebnou stavbu
nejen pro nás, ale i pro naše okolí. Takže ano
vážení úředníci a politici, Stěbořice sice mají
na účtech nějaké miliony, ale nemají kanalizaci, čističku, v některých úsecích chodníky,
jinde chodníky ve špatném stavu, k tomu
mnoho obecních budov, školu, školku atd.
atd. A nápad na kompenzaci propadu příjmu formou dotací, je zcela zcestný. Dotace
jsou nutné zlo a při jejich rozdělování se rozpustí jejich nemalá část na úplně jiné účely,
než k čemu by měly sloužit. Ať nám stát dá
peníze napřímo a nechá na našem rozhodnutí, za co je utratíme.
Nejsme malé děti a v zastupitelstvu víme
lépe, co potřebujeme udělat, než nějaký dotační úředník v Praze. Nejsem jediný starosta, kterému se propad obecních příjmů
nelíbí. Společně se proti tomu ozýváme
a uvidíme, zda se nám povede zajistit dostatek financí pro další rozvoj našich obcí.
Roman Falhar, starosta obce

OSLAVY 800 LET OBCE

K

oronavirová situace nám nedovolila slavit v červnu, jak jsme plánovali. Možná
je to i dobře, ten víkend nebylo úplně nejideálnější počasí. Stále tedy platí, že akce se
uskuteční v pátek 4. a v sobotu 5. září. Ještě
čekáme na další uvolnění zákazů a omezení.
Pokud by stát stále trval na nošení roušek při
kontaktu s cizí osobou a omezoval počet lidí
na jednom místě, přesunuli bychom naše
oslavy do června 2021. Konečné rozhodnutí padne v červenci. S ohledem na rychlost
uvolňování omezení však věříme v září a připravujeme vše potřebné.
Akce se bude konat na pozemku bývalých
skleníků za zámkem. Je to momentálně nejvhodnější prostor pro konání akce takového
rozsahu, který má poblíž zpevněné plochy
pro parkování aut, zdroje vody i elektrické
energie a je oplocený. Na místě budou dvě
podia. Na hlavním budou vystupovat „velké
kapely“ a jelikož bude mezi jejich vystoupeními cca hodinová pauza pro přestavbu podia, dostanou na menším příležitost místní
– škola, školka, schola, mažoretky apod.
Stánky s občerstvením budou částečně
provozovat naše místní spolky a částečně
profesionální firmy. K dispozici budou suvenýry s obecními motivy. Rozhodli jsme se
jít cestou mnoha ostatních pořadatelů a namísto jednorázových kelímků (na pivo a ná10
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poje), které zatěžují životní prostředí, budou
k dispozici tzv. nick nack kelímky. Jedná
se o omyvatelné kelímky z pevného plastu,
které si návštěvník vyzvedne oproti peněžní záloze a na konci akce si jej buď ponechá
jako suvenýr, anebo jej vrátí a zálohu dostane zpět. Pokud navštěvujete podobné akce,
nepřekvapí vás vstupné, které se běžně pohybuje v tisícikorunách. Na obecní slavnosti
však nebývá zvykem platit za účast. Ovšem
náklady na pořádání jsou nemalé. Rozhodli
jsme se proto pro symbolické vstupné, které
by pokrylo alespoň některé náklady (bezpečnostní službu, brigádníky apod.). Děti do
15 let a důchodci nad 65 let budou mít vstup
zdarma. Ostatní zaplatí za páteční program
100 Kč, za oba dny nebo jen sobotu pak 200
Kč. Namísto vstupenky obdržíte barevný pásek, který si připevníte na ruku, a u vstupu
do areálu bude ostraha vědět, že už máte zaplaceno, anebo máte vstup zdarma.
Parkování bude řešeno na zpevněných
plochách za zámkem. Místní žádáme, aby
dorazili pěšky a zbytečně nezahlcovali parkování, které je určeno přespolním. Přijede-li vám rodina nebo známí, ať raději nechají
auto u vás doma (vejdou-li se), aby kolem
zámku byl co nejmenší pohyb aut. Bude zde
hodně pěších, a čím méně aut zde projede,
tím to celé bude bezpečnější.

NA CO SE TEDY MŮŽETE TĚŠIT?
Pátek 4. září 2020
17:00-18:00 František Nedvěd s kapelou
18:30-19:00 One man show
– komik Lukáš Pavlásek
19:30-20:00 cimbálovka GRUNT
20:30-21:30 Buty
22:00-2:00 DJ Danny Cold
Sobota 5. září 2020
13:45-14:00 mažoretky
14:00-15:30 dechovka z Krnova
14:30
vystoupení MŠ Stěbořice
15:30
vystoupení ZŠ Stěbořice
16:30-17:30 Kristína
17:45
Schola Stěbořice
18:30-19:30 Rock&Roll Band Marcela
Woodmana
20:00
Country tance Milostovice
21:00-22:00 Aneta Langerová s kapelou
22:30
bubnová show
23:00-3:00 Dolbend
Tak doufejme, že nám naši oslavu nic
nepřekazí, bude přát i počasí a sejdeme se
v hojném počtu. Pozvěte i své známé, rodinu, rodáky. Vždyť 800 let musíme pořádně
oslavit!
Roman Falhar, starosta obce
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Výběry z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
Z důvodů mimořádných opatření okolo ochrany před koronavirem a na doporučení ministerstva vnitra se od 11. února do uzávěrky
tohoto Zpravodaje nekonalo zasedání zastupitelstva obce.

Výběry z jednání rady obce Stěbořice
6. 4. 2020

Rada obce schválila:
1) Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na „Stavba
sportovní haly v obci Stěbořice“,
Předmětem dodatku je navýšení ceny
díla na 17.971.091,96 Kč s DPH. Navýšení ceny se skládá z těchto položek:
a) nářadí a sítě- 185.275 Kč bez DPH
(224.182,8 Kč s DPH)
b) protipožární dveře - 47.600 Kč bez DPH
(57.596 Kč s DPH)
c) elektro - 87.517,50 Kč bez DPH (105.896,2
Kč s DPH)
2) Vzhledem k aktuálnímu karanténnímu
stavu odložení oslav 800 let obce předběžně na datum 4. a 5. 9. 2020. Účinkující
budou osloveni, zda mají v tomto datu
volný termín a poté bude rozhodnuto.
3) Hospodářský výsledek MŠ Stěbořice za
rok 2019 s výsledkem hospodaření +
82.448,60 Kč a převedení celé částky do
rezervního fondu.

Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci, že přidělení dotace na vzduchotechniku, nové plynové kotle a případnou fotovoltaiku je podmíněno tím,
aby budova ZŠ splňovala určitou hodnotu prostupu tepla obálkou budovy.
4) Rada obce byla seznámena se situací, kdy
zemědělci nectí hranice pozemků a zasahují i do obecních pozemků. Dotyční budou vyzvání, aby situaci napravili a případně se podíleli na opětovném vytýčení
hranic.

Rada obce neschválila:
1) Hospodářský výsledek ZŠ Stěbořice
za rok 2019 s výsledkem hospodaření
+306.141,31 Kč.

Rada obce uložila:
1) Oslovit energetického specialistu, který
zpracuje energetický audit, ze kterého
bude patrné, zda na potřebné zateplení
budovy ZŠ můžeme žádat o dotaci.
O: Volek / T. červen

2) Ředitelce ZŠ Stěbořice předložit skutečné
čerpání rozpočtu v roce 2019, z kterého
bude patrné, u kterých položek nebyl rozpočet vyčerpán.
O: ředitelka ZŠ
6. 5. 2020

Rada obce schválila:
1) Nabídku firmy DEKPROJEKT s.r.o. Olomouc na projekční práce na zateplení ZŠ,
která zahrnuje energ. posudek, projektovou dokumentaci, rozpočet apod. s cenou
337.590 Kč s DPH a pověřuje p. P. Volka
v zastupování obce u tohoto projektu.
2) Hospodářský výsledek ZŠ Stěbořice
za rok 2019 s výsledkem hospodaření
+306.141,31 Kč a převedení částky ve výši
20.000 Kč do fondu odměn a 286.141,31
Kč do rezervního fondu.
3) Rozpočtovou úpravu č. 2/2020
4) Pověření starosty obce k jednání ve věci
neoprávněného užívání obecních pozemků.
5) Záměr pronájmu části (1/2) budovy na
parc.č. 105 v k. ú. Stěbořice o výměře 500
m2.
6) Další porybné: Tomáš Dietrich, Tomáš
Kremser, Daniel Ocásek, Radim Baier

Rada obce uložila:
1) Oslovit dodavatele na zavlažování fotbalového hřiště
O: Komárek / T. červen
26. 5. 2020

Rada obce schválila:
1) Dohodu o umístění plotu okolo spodní
kaple na Březové
2) Nabídku projektanta Ing. Z. Nováka na
zpracování projektové dokumentace
chodníků (směrem na Jezdkovice a Nový
Dvůr) s cenou 73.190 Kč (není plátce
DPH)
3) Nabídky S. Rippela na zpracování projektové dokumentace na opravu domu č.p.
28 v Jamnici:
4) Zpevnit svépomocí některé potřebné
úseky stezky okolo rybníků a odložení

nákupu herních a naučných prvků a mobiliáře na stezku u rybníků. Na jejich nákup bude požádáno o dotaci, která bude
vyhlášena v příštím roce.
5) Nabídku firmy Petr Machač na zavlažování fotbalového hřiště za cenu 289.875
Kč s DPH (systém Hunter se 24 postřikovači)
6) Pořízení nádrže na vodu potřebné k zavlažování fotbalového hřiště od firmy Pavel Kuzník za cenu 30.000 Kč s DPH.
8) Pořízení stolů do KD Stěbořice, byly
předloženy nabídky:
a) Ambra interiéry .........155.134 Kč s DPH
b) TON .............................242.811 Kč s DPH
c) obecní stolař p. J Raida ....... do 90.000 Kč
Rada proto schvaluje pořízení nových
stolů svépomocí.
9) Nabídku na nákup použitého traktorového fekálního přívěsu o objemu 3.000 l
(pozinkovaná nádrž, s vývěvou) za cenu
73.810 Kč s DPH, který bude sloužit pro
zalévání obecní zeleně.
10) Aktualizaci prioritních prvků k realizaci
po pozemkových úpravách ke dni 19. 5.
2020

Rada obce uložila:
1) Zjistit od K. Volfa, zda mají účinkující rezervovaný termín na příští rok. O případném přesunu oslavy na příští rok se rada
rozhodne do 15. 6. 2020.
O: Weiszová / T. 15.6.2020
2) Vytipovat jednotlivé prvky a mobiliář
na stezku okolo rybníků, jejich umístění
a předložit rozpočet.
O: Komárek, Weiszová / T: září 2020

Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci o budoucí schůzce dne 15. 6.
na Povodí Odry k situaci kolem aktuální
varianty vodní nádrže s trvalou zátopou
namísto suchého poldru
2) Informaci o nákupu svářečky CO2 do
obecní dílny
3) Informaci o nutnosti nákupu nové dodávky namísto dosluhující multikáry, o nákupu se rozhodne na příštích zasedáních
Pokračování na další straně 
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 Pokračování z předchozí strany

Z obecního diáře

3. 6. 2020

Červenec 2020

1) Informaci, že vlastník pozemku p. č. 39
v k. ú. Nový Dvůr odvolal svůj souhlas
s vedením páteřní kanalizace přes tento
pozemek
2) Informaci od projektanta kanalizace, že
v tomto místě není jiná možnost kudy kanalizaci vést

Rada obce vzala na vědomí:

Sobota 18. 7.

Benátská noc, SDH Jamnice

Sobota 25. 7.

Pouť ke kapli sv. Anny, Farnost Stěbořice

Neděle 26. 7.

Mše sv. ke cti sv. Anny v Jamnici

Rada obce uložila:

Srpen 2020
Sobota 8. 8.

Benátská noc, SDH Březová

Ne. 2. 8.-So. 8. 8.

Orelský tábor Hodoňovice

Po. 24. 8. - Pá. 28. 8.

Místní denní tábor
Ukončení prázdnin pro děti,
hřiště TJ Sokol Stěbořice
Volejbalový turnaj Mikroregionu,
areál ZŠ Stěbořice
Dožínková slavnost, areál fary a zámecká
zahrada ve Stěbořicích
Ukončení prázdnin pro děti,
areál SDH Nový Dvůr
Zahájení soutěží ve fotbale

Sobota 29. 8.
Sobota 29. 8.
Neděle 30. 8.
Konec srpna
Srpen

Září 2020
Ne 4. 9. - So 5. 9.

Oslavy 800 let obce Stěbořice

Neděle 13. 9.

Karmaš ve Stěbořicích, Farnost Stěbořice

Neděle 27. 9.

První svaté přijímání, Farnost Stěbořice

Září

Drakiáda, areál SDH Nový Dvůr

1) Starostovi a místostarostovi obce oslovit
vlastníka pozemku p. č. 39 v k. ú. Nový
Dvůr a pokusit se vyjednat dohodu
O: starosta, místostarosta / T: 15. 6. 2020

Rada obce schválila:
1) Nepřijmout dotaci z Moravskoslezského
kraje na revitalizaci zámeckého parku Stěbořice z důvodu aktuálně nižších příjmů
za státního rozpočtu a nejisté budoucnosti ohledně příjmů. (dotace činí 400.000 Kč
a cena projektu je okolo 3 mil. Kč s DPH)
2) Nákup laviček a odpadkových košů v celkové ceně do cca 110.000 Kč včetně DPH
3) Pronájem budovy bez č.p. (bývalý sklad
uhlí) o výměře 40 m2 na pozemku parc.č.
1632 v k. ú. Stěbořice za cenu 10 Kč/m2/
měsíc na dobu 5-ti let s výpovědní lhůtou
1 rok
4) Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí-Podpora
výměny kotlů v obci Stěbořice
5) Vyúčtování nákladů na zámečnické práce
v tělocvičně (oplocení vzduchotechniky
v nářaďovně, kryty světel a čidel) ve výši
32.115 Kč od p. M. Krále
6) Záměr pronájmu části budovy č.p. 26 v k.
ú. Jamnice (kulturní dům) - půdní prostor
o velikosti 14,5 m2, část střechy o výměře
3,5 m2 a prostor v/na budově potřebné
pro kabelové vedení

Poplatek za popelnice

Poplatek za psy platný od 1. 1. 2020

Při úhradě poplatku za popelnice uvádějte, prosím, variabilní symbol uvedený
na složence, kterou dostáváte z technických
služeb. Úhrady bez VS komplikují spárování
platby.

Upozorňujeme občany, že poplatek za psa je
nově splatný do 31.3. kalendářního roku. S ohledem na situaci kolem COVID-19 budeme tolerovat
úhrady do 31.7. 2020, poté bude poplatek dle platné vyhlášky navýšen. Platbu proveďte převodem
na účet obce u KB Opava, č. b. ú.: 3820821/0100.
Do variabilního symbolu napište číslo domu a do
zprávy pro příjemce jméno, příjmení a bydliště
vlastníka psa.
Renata Bittnerová, referentka OÚ Stěbořice

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová. Čtvrtletník, 2/2020. Vydal Obecní úřad Stěbořice. Uzávěrka příštího čísla
bude 11. 9. 2020. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby. Za správnost textu (faktickou i jazykovou) odpovídá autor.
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