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Obec Stěbořice
znak a vlajka obce

Úvodní slovo

P

outník na své cestě kolem řeky dorazil k místu, ze kterého se ozývaly pravidelné údery. Pracovali tam tři
kameníci. Všichni tří otesávali velké
a neforemné kameny do pravidelných
kvádrů. „Co děláš?“ zeptal se prvního.
„Musím otesávat kameny,“ odpověděl
nevrle kameník. „Co děláš ty?“ zeptal
se druhého. „Vydělávám si na chleba,
mám to dobře zaplacené,“ řekl vděčně
druhý řemeslník. „A co děláš ty?“ zeptal se třetího. „Stavím most,“ odpověděl s hrdostí ten poslední.
Milá mládeži, dámy a pánové. Přestože si dobu „covidovou“ nikdo z nás
nepřeje, jsem přesvědčen, že každý
z nás by mohl vyprávět, čemu nás
tohle období naučilo. Pokud jste byli
schopni vnímat první vlnu „korona
krize“ jako zkoušku, kterou ne všichni
zvládli se ctí, druhé vlně říkám optimisticky opravný termín. Dovolím

si říci, že jsme v mnohém
ohledu vyrostli z prvního
kameníka na toho druhého. Slyším od žáků
a studentů, jak se těší
do školy. Na živé setkání
a živou výuku. Najednou se z:
„musím do školy“ stalo: „smím do školy“. Obdobně se mění další činnosti:
„Musím navštívit prarodiče“ – „smím
je navštívit.“ „Musím do práce, na vycházku, do kostela…“ My najednou
smíme. Jsme vděční.
Přicházejí narozeniny Ježíše Nazaretského, které slaví celý civilizovaný
svět. Událost, od které počítáme náš
letopočet, jedním slovem VÁNOCE.
I když budou „nejisté a ochuzené“
o mnohé, co k nim podle našich zvyků patřilo, vím, že nebudou ochuzené o to podstatné. Ježíš se stal jedním
z nás. Začala záchrana člověka – Tebe

i mne. Do období, kdy jsme si osahali, jak nejistá může být záchrana skrze lékařskou vědu, hygienické štáby,
politiky, respirátory a roušky, zaznívá z jeslí Betléma pláč Dítěte, které
naplní význam jména Ježíš (Ješua) –
Bůh zachraňuje. V něm je skutečná
záchrana, protože díky němu můžu
říci s hrdostí o svém životě: „Já stavím
most.“
Přeji Vám Vánoce plné vděčnosti.
K tomu vám vyprošuji dar radosti
a hrdosti na svůj život, který můžete
žít jako stavbu mostu mezi generacemi i mezi pozemským a věčným.
Otec Klement

Zima / 2020

Ten Mikuláš je mi
nějak povědomý
Stejně jako každý rok jsme na naší stěbořické škole přivítali Mikuláše. Letos poprvé
se tohoto úkolu nemohli zhostit žáci deváté třídy. Nelehkou hereckou úlohu zahrát
Mikuláše, anděla a čerta si vzali na starost
učitelé. Pan učitel Halátek, paní ředitelka
Glacová a pan učitel Zela. A tak Mikuláš dával úkoly, anděl tančil a čert rozdával sladké
odměny. Všechny děti byly pochváleny za
svou práci a za bezpečné chování k lidem ve
svém okolí – trpělivě nosí roušky a myjí si
ruce. Snad jsme alespoň na chvíli dali zapomenout na starosti našim nejmenším.
Jak mikulášská nadílka probíhala, se můžete podívat na webových stránkách školy.
Mgr. Tomáš Halátek,
Mgr. Iveta Glacová

Jak jsme se na dálku sblížili

L

etošní školní rok již od samého počátku ovlivňují epidemiologická opatření.
Ačkoliv jsme si to nikdo nepřáli, opět jsme
se ve škole museli poprat s distanční formou
výuky. Nutno však podotknout, že tentokrát
jsme byli všichni lépe připraveni. Přeci jen
už jsme neskákali do neznámé vody. A snad
i díky tomu, že jsme šok z nové situace již
měli dávno za sebou, nehroutili jsme se, ale
naopak jsme se snažili plně využít zkušeností nasbíraných z dob tzv. první vlny. Pravda, není to zcela komfortní způsob výuky.
Ale i tak jsme s dětmi zažívali i velmi veselé
chvíle. Protože někdy umí být boj s techni-

kou opravdu komický. Dost často se více než
o vyučování dalo hovořit o jakýchsi seancích.
Člověk si v některých chvílích vážně připadal
jako médium vyvolávající duchy. Ale i přes
tyto dílčí komplikace jsme situaci společně
zvládli. Říká se, že co tě nezabije, to tě posílí.
A myslím, že jsme i díky této zkušenosti, která v dějinách školství nemá obdoby, vyšli posíleni a připraveni na případná další setkání
s plyšovými oblíbenci Vašich ratolestí.
Chtěli bychom touto formou velmi poděkovat všem rodičům, kteří byli velkou
měrou nápomocni jak svým dětem, tak nepřímo i nám, učitelům. Není lehké skloubit

vlastní pracovní i domácí povinnosti s těmi
školními. Někdy mohlo jít „jen“ o technickou podporu, jindy zase o pomoc se zpracováním úkolů, organizací času.
Stejně tak si pochvalu zaslouží i děti, které dennodenně usedaly k počítačům, aby
plnily zadané úkoly, zúčastňovaly se pravidelných online hodin. A přiznejme si, škola přeci není jen o vyučování. Je také o setkávání s kamarády, o společných zážitcích,
mimoškolních aktivitách. A v tom všem jim
bylo (a částečně stále je) zabráněno. Proto
ještě jednou Vám všem děkujeme.
Mgr. Žaneta Stoklasová

Děti se podílely na přeměně krajiny v blízkosti naší školy
V rámci environmentálního vzdělávání
se koncem září žáci sedmé třídy ZŠ Stěbořice zúčastnili výsevu polního kvítí v oblasti
mezi Vlastovičkami a Zlatníky. Jednalo se
o osev zhruba kilometrového úseku kolem
polní cesty. Tyto biopásy slouží jako útočiště
pro mnoho druhů hmyzu a dalších živočichů. Samozřejmě také jako zdroj potravy
pro opylovače a v návaznosti na to zde najdou potravu i další živočichové. Toto polní kvítí pak slouží jako dobrý podklad pro
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růst stromů a keřů. Celkově zde tedy dojde
k oživení krajiny a rozšíření životního prostředí pro mnohé organismy. Vše probíhalo
pod dohledem pracovníků z odboru environmentálního vzdělávání magistrátu města
Opavy. Na místě osevu nás přivítala koordinátorka EVVO Kateřina Durčáková, která
žákům vysvětlila význam biopásů a remízků
v kulturní krajině. Děti tak pochopily důležitost své práce. Po osevu nás ještě čekala
přednáška Ing. Otakara Závalského na téma

„Živočichové kolem nás“. Pan Závalský je
opravdový odborník a nadšenec, který velmi
zábavnou a nenásilnou formou předal dětem mnoho cenných informací. Mohli jsme
si také osahat kosti, parohy, zobáky a běháky
mnoha zvířat, která se v naší blízkosti vyskytují. Jednalo se tedy o velmi přínosný den
nejen co se vzdělávání dětí a jejich osobnostního rozvoje týče, ale také o velmi užitečný
den pro naši přírodu.
Mgr. Kateřina Knůrová
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Střípky z naší školky…

L

etos jsme zahájili školní rok nástupem dětí do mateřské školy bez omezení. Ovšem náš vzdělávací program byl rozšířený o distanční výuku, v případě že by došlo k uzavření mateřské

školy tak, jako na jaře. Distanční výuka by probíhala ve třídě dětí
s povinným předškolním vzděláváním. Tento scénář se nenaplnil
a mohli jsme s dětmi prožívat hezké chvilky společně.

Po stopách babího léta…

O řepě…

Nejen ve třídách probíhaly plánované
akce, ale stihli jsme si užít jedno odpoledne
s rodiči a dětmi dohromady. Ve středu 23.
9. 2020 vykouzlilo zářijové sluníčko nádhernou atmosféru „babího léta“. Paprsky
sluníčka nás zavedly na cestu přes zámecký
park, kolem potoka, rybníku a po mezi. Odpoledne bylo plné her a soutěží, nechyběl ani
poklad, kde byly ukryty papírové větrníky.

Září je také znamením přicházejícího
podzimu a sklizně. Co taková řepa? Děti
velmi rády hrají divadlo a pohádka „O veliké
řepě“ měla velký úspěch. Děti si vystřídaly
divadelní role, odhodily stud a pohádku se
naučily. Starší děti pohádku obohatily písničkou a hrou na zvonky.

Retrohrátky…

Vitamíny baštíme, chřipky
se tak zbavíme…
„Když máš málo vitamínů, jez ovoce
a zeleninu.
Pětkrát denně malou porci a budou z nás
velcí borci.“
Řepu jsme sklidili, ale co další zelenina
a ovoce? Jak je využít při učení? Co takhle
si upéct štrúdl nebo si udělat vitamínový
koktejl? Odměřujeme, vážíme, počítáme,
krájíme, povídáme si, co je zdravé a proč.

Jak si asi hrála babička s dědou, když byli
ještě malí? Počítače a telefony nebyly, museli
si vystačit například s gumou, křídou či balónem… Dne 23. 9. 2020 děti prožily dopoledne v retro stylu. Hrály hry babiček a dědečků jako je čára, školka s míčem o zeď,
švihadlem a gumou… Chůze na chůdách
vypadala docela jednoduše, ale budeme
muset ještě dost trénovat, ať se projdeme.

Piknik v zámeckém
parku…
Pěkné počasí jsme si užili v zámeckém
parku. Děti milují přírodu a k tomu patří
i piknik. Každá chvilka se dá využít k učení, zámecký park je ideální místo. Zkoumat,
pozorovat, co se děje v trávě, poslouchat
zpěv ptáků, objímat stromy, cvičit jógu…

Sponzorský dar – ponk
V průběhu měsíce října získala naše mateřská škola ve spolupráci s Místní akční
skupinou Opavsko ponk pro děti, který
bude sloužit k podpoře rozvoje technických dovedností a manuální zručnosti.

Financování ponku zajistila firma KLAD,
které tímto způsobem děkujeme.
Ani v listopadu jsme nezaháleli… proběhly aktivity ve třídách i venku: „Když
padá listí“, „Podzim zdobí zahradu“,

„Když se točí větrník“, „Vyrábíme kyslík“.
Děti se učily prožitkem, který je založený
na citovém prožívání a osobních zkušenostech, zasahuje celou osobnost toho, kdo se
učí, ať je to dítě nebo dospělý. Zkušenosti
získává tím, že něco dělá, a že to, co dělá,
prožívá.
Nyní vstupujeme do předvánočního období, plného příprav, ale také radosti a těšení se na vánoční čas. Celý kolektiv mateřské
školy Vám všem lidem přeje pevné zdraví,
pohodu a lásku v čase vánočním.
Mgr. Miroslava Stonišová,
ředitelka MŠ Stěbořice
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Tříkrálová sbírka 2021

V

ážení a milí obyvatelé Stěbořic, zdravíme Vás z Charity Opava.
Vaše obec se každoročně na začátku
roku připojuje ke krásné akci, která se již
stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.
Malí i velcí koledníci, na
Opavsku jich vloni koledovalo
více než 1 400, obcházejí jednotlivé domácnosti s přáním
požehnání a všeho dobrého do
nového roku. Zároveň nabízejí dárcům možnost přispět do
pokladničky na dobrou věc. Peníze pak po
celý rok pomáhají potřebným.
V tomto roce jsme tak z vykoledovaných
darů mohli podpořit seniory a vážně nemocné lidi, o které se naše terénní služby
(pečovatelská, ošetřovatelská a hospicová) starají v domácím prostředí. Také jsme
mohli i díky těmto darům dokončit přestavbu chráněných dílen, ve kterých nachází smysluplnou práci více než 160 lidí
s handicapem z celého Opavska. Vaše dary

pomohly také mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením a lidem, kteří
se neočekávaně ocitli v krizi.
Dary z následující sbírky máme v plánu
využít opět pro naše terénní
služby, které poskytují pomoc
seniorům a pacientům v terminálním stadiu, a také lidem
s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním, kterým poskytujeme služby v sociálně terapeutické dílně
Radost.
TKS 2021 se bude konat v prodlouženém
termínu od 1. do 24. ledna. Jsme rádi, že se
koledníci z Vaší obce rozhodli do následující sbírky opět zapojit. Věříme, že vše provedou tak, aby Vám koledování přineslo radost, odpovídalo všem vládním nařízením,
která budou v lednu platná, a bylo bezpečné
pro všechny účastníky.
Pokud by se v lednu ukázalo, že koledování není možné, nebo pokud by Vás koledníci
nezastihli doma, nabízíme možnost přispět

na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800,
VS pro Charitu Opava 77708012. Ve Stěbořicích bude možné rovněž přispět do
pokladničky umístěné v prodejně JO (OD
Tempo).
Srdečně zveme na www.charitaopava.cz.
Již nyní Vám děkujeme za Vaši štědrost
a přejeme pokojné Vánoce a do nového
roku mnoho naděje, Božího požehnání
a všechno dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová,
koordinátorka TKS 2021

☺
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Klid, láska a pohoda

N

astal předvánoční čas. Období zklidnění, rozjímání, lásky a radosti z obdarování. Doufám, že i vy jste plni těchto
pocitů a těšíte se na přicházející vánoční
svátky, kdy je ten pravý čas se zastavit.
Také my vám v knihovně nabízíme možnost k zastavení se. Možnost strávit čas nad
knihou. I když pár týdnů zpět byla knihovna
zavřená, stále vám naše tituly byly k dispozici. Knihu jste si mohli objednat přes internet
a poté jsme se domluvili na jejím předání.
Několik čtenářů tuto službu využilo a byli
rádi, že se dostali ke svým knihám. Takže
i když se s vámi nemůžeme vždy vidět osobně, rádi splníme vaše knižní přání.
I letos jsme se spojili s hasiči z Jamnice a uspořádali rozsvícení stromečku před
kulturním domem. Děti přinesly své ozdoby a jimi stromeček zkrášlily. Za to dostaly

sladkou odměnu a my všichni jsme
si mohli odnést nádherný předvánoční zážitek.
V knihovně pokračujeme se
sběrem hliníku, který v budoucnu chceme předat ZŠ Stěbořice
a tím je aspoň malinko podpořit. Podmínky sběru vám rádi
sdělíme v knihovně.
25. 11. skončil další ročník výtvarné
soutěže. Tentokrát byla na téma nejkrásnější
dárek. Děti mohly kreslit či vyrábět dárek,
který by je nejvíc potěšil nebo kterým by
nejradši obdarovaly někoho jiného. Děti
kreslily králíčky, barevný podzim, skřítky
či rybičky v moři. Tentokrát byla výherkyní
zvolena se svým králíčkem Sofinka Šnejdarová a se svým podmořským světem Natálka Šindelářová. Oběma výherkyním moc

gratulujeme. Jsem ráda, že stále
máte o soutěž zájem a opět se vás
se svými výtvory přihlásilo tolik.
I když už výtvarná soutěž
skončila, děti si mohou svůj
tvůrčí um vyzkoušet v knihovní mini dílničce. Je pro ně
připravena ve výpůjční době
ve středu od 16 do 18 hodin.
Vždy si zde mohou vyrobit něco
podle sebe, krásného a pro radost.
Těšíme se na všechny čtenáře, dětičky
i výtvarníky. Přejeme vám, ať nejen toto období je obdobím splněných přání a krásně
prožitých chvil se svými nejbližšími. Přejeme vám krásné Vánoce a vstup do nového
roku tou pravou nohou.
Zuzana Šindelářová,
Místní knihovna Jamnice

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám touto cestou připomněli, že i nadále je tady možnost navštívit
výstavu DĚDICTVÍ NAŠICH BABIČEK
A DĚDŮ. Můžete se těšit na zajímavé exponáty jako jsou například vzácné kněžské
ornáty či historické hračky. Nově v době adventu si můžete také prohlédnout přes dvacet betlémů, které vás jistě naladí na přicházející vánoční čas.

Sbírku těchto cenných předmětů s láskou
a péčí uspořádal pan Karel Kostera a je
umístěna na zámku ve Stěbořicích. Na prohlídce se stačí domluvit s panem Kosterou
na telefonu 553 661 219. Rád Vás prostorami provede a připojí i svůj zajímavý výklad.
Začátkem podzimu pana Kosteru dokonce
kontaktovaly televize a reportáže o výstavě
ve Stěbořicích jste tak mohli shlédnout na
programech České televize či TV Noe.

Tak neváhejte, pozvěte svou rodinu a přátelé a přijďte se ponořit do světa historie
a naladit na blížící se vánoční dobu.
V neděli 6. prosince se v Novém Dvoře
rozsvítil vánoční stromeček u staré školy.
Novodvorští tento čas oslavili i se svatým
Mikulášem. Tohoto úkolu se ujal pan Karel
Kostera, který všechny mile překvapil, málokdo ho poznal, a hlavně děti měly z Mikuláše velkou radost.
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Zima 2020 v TJ Sokol Stěbořice

Z

ase nám nastává období, kdy se všichni naši sportovci ukládají k „zimnímu spánku"! Zvláště letos, kdy nás trápí
epidemie koronaviru, se prakticky od
poloviny října přerušila činnost všech našich sportovců!
n Zvlášť fotbalisté to těžce nesou, kdy v OP
– SOUTĚŽI MUŽŮ jsme byli na 1. místě
s 24 body (z 9 utkání jsme 8krát zvítězili a jen 1krát prohráli)! Skóre bylo rovněž
"impozantní", a to 36:7 brankám! Bohužel
epidemie koronaviru nám znemožnila odehrát zbývající 4 zápasy do konce podzimu.
Je to k zoufání, kdy nám už potřetí "osud"
znemožnil pokusit se vybojovat toužebný
postup do 1.B třídy krajských fotbalových
soutěží! Snad až na jaře 2021 se bude znovu
hrát a OP se dokončí! Budeme doufat!
Naši DOROSTENCI rovněž hráli dobře
v OP dorostu! Sehráli 5 soutěžních utkání,
ve kterých 2krát zvítězili, 1krát remízovali
a 2krát prohráli. Získali 7 bodů! MLADŠÍ
ŽÁCI 1 + 7 odehráli rovněž 5 zápasů, kdy
Z historie…
1krát zvítězili, 1krát remízovali a 3krát prohráli. Získali 4 body! Nejmladší kategorie –
MINI žáci (starší přípravka) 1 + 5 odehráli
také 5 utkání! Podařilo se jim 1krát vyhrát
a ve čtyřech utkáních byl soupeř lepší! Mrzí
těsná porážka s SFC Opava "B" 7:8! Tolik
k fotbalu!

n Tenisté hráli v soutěži družstev mužů 50+
už všechna utkání a podle kusých zpráv hráče mužstva asi ve 2 až 3 zápasech prohráli
a v ostatních zvítězili, což jim zajistí umístění na předních pozicích!
V soutěži družstev žen podle ústního podání 1krát vyhrály a ve zbylých utkáních byly
soupeřky iniciativnější. Jinak se nám všem
tenistům velmi líbí zázemí našich nových
šaten, kde od skříněk, nádobí, ledničky…
máme velmi "kulturní" prostředí! V soutěži
oddílového přeboru ve čtyřhrách byla sehrána jen soutěž žen, za což je nutno jim vyslovit pochvalu! Tolik k tenisu!
n Naše ženy v oddílu ČASPV s netrpělivostí sledují postup uvolňování koronavirových
opatření, aby už mohly nastoupit do nové
tělocvičny ZŠ Stěbořice! Na to ostatně čekají
i ostatní oddíly TJ Sokol! Zvlášť badmintonisté, kteří plánují i "Vánoční turnaj"! Zda
se uskuteční, ještě nevíme! Také volejbalisté
jsou netrpěliví, kdy už konečně budou moci
hrát!
n A nyní mi dovolte pár veršů ke koronavirové krizi!
1/ V lese řádí kurovec,
všude samá „souška“,
ve městech zas viróza,
je to těžká zkouška!

2/ Až u ohně či u piva
budem sedět v kroužku,
vzpomeneme s nostalgií,
jakou kdo měl roušku!
3/ Byly různých velikostí,
měly různé vzory,
v ulicích jsme potkávali
maskované tvory!
4/ Snad to nějak překonáme,
do „kremace“ nejdeme,
určitě se s kamarády
zase všichni sejdeme!
5/ Ať každému pěkný úsměv
zase zdobí líce,
hlavně aby všechno přežil
a měl zdravé plíce!
6/ Zdraví to vám nenahradí
seberyzí zlaťák,
nutnou dávku optimismu
Vám přeje Váš „PARŤÁK“!
Závěrem mi dovolte popřát všem našim
sportovcům i spoluobčanům a hlavně našim dětem RADOSTNÉ A VESELÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ a do NOVÉHO
ROKU 2021 to nejcennější, a to je pevné
zdraví, mnoho sportovních úspěchů jak
v osobním životě, tak i v rodinách!
Bořivoj Wolf, předseda TJ Sokol Stěbořice

Z historie

V

raťme se ještě krátce k fotografii, kterou většina z vás
už asi zná. Je to foto z titulní strany knihy, kterou vydal
TJ Sokol ke svému výročí 100 let od založení ve Stěbořicích.

To, že to je fotografie s občany naší vesnice z roku 1948 z Prahy pořízená při příležitosti konání Všesokolského sletu, jsme
uvedli v naší publikaci.
Nově se nám podařilo zjistit jména všech
jejich účastníků. Připomeňme si je:
Horní řada zleva: KRÁL Lumír, MOCEK
Antonín, PREMUSOVÁ - ONDRÁČKOVÁ Marie, BURDOVÁ - PECHOVÁ
Jiřina, MORAVCOVÁ - ŠIMKOVSKÁ
Oldřiška, ONDRÁČKOVÁ Eliška (z Pivovaru), PALZEROVÁ - JEDLIČKOVÁ
Alena, ŘÍČNÝ Václav, ONDRÁČEK
Bedřich, MOCEK Václav, BITTNER Vladimír
Dolní řada zleva: NOVÁK Jindřich,
KREMSER Rudolf, BITTNEROVÁ Ludmila, LHOTSKÁ - ŘÍČNÁ (z Jezdkovic),
ŘÍČNÝ Alois, NOVÁKOVÁ - GRACOVÁ
Drahomíra, KALUSOVÁ - OTYPKOVÁ
Věra, NOVOSAD Václav, KRÁLOVÁ Bohumila, ŘÍČNÁ Anna, TOMEČKOVÁ HAVLÁSKOVÁ Marie, KLAPETKOVÁ
- AGELOVÁ Božena (z Jamnice), KRÁL
Jan (pekař), MOCEK Jaroslav, průvodce
Připravil Jiří Šimkovský

6

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

Zima / 2020

Připomeňme si spolu tváře našich rodáků, spoluobčanů a farníků

Žofie Schindlerová (1909-1975),
ZDŠ – školnice a uklízečka

Stanislav Krusberský (1943-2016),

Věnceslava Komárková

Jan Novák (1893-1976),

televizní opravář

(1922-2016), školnice v družině
Praskova – Opava

sedlář

Milada Slaninová (1925-2013),

Rostislav Hloušek (1922-2002),

Vítězslav Pyš (1947-2006),

Alois Kříž (1915-1991),

JZD – živočišná výroba

ZDŠ – učitel a ředitel

OVBD Opava

JZD – rostlinná výroba

Vojtěška Konečná (1923-1995),
poštovní doručovatelka

Jindřich Kořínek (1956-2006),

Ludmila Krusberská (Jamnice)

František Petřík (1921-2006),

dlaždič

(1944-2014), JZD – živočišná výroba

JZD – ekonom

Antonín Kružberský (1928-2011),

František Graca (1908-1980),

Štěpán Kramný (1919-1998),

Silnice n. p. Ostrava

krejčí a kostelník

Meliorace Opava

Oldřich Havlásek (1929-2011),
učitel v zemědělském učilišti

Stránku připravil Drahomír Graca, kronikář obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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ZPRÁVY Z OBCE
Velká voda

T

aky jste v posledních letech při procházce kolem potoka ve Stěbořicích uvažovali nad tím, proč se jmenuje Velká, když
v něm skoro nic neteče? Koryto je hodně
hluboké, ovšem vody v něm bylo pomálu.
Letošní deštivý (nebo normální?) rok však
i do našeho potoka přinesl více vody. A když
se druhý týden v říjnu rozpršelo více a za pár
dnů spadlo kolem 100 ml srážek, byla půda
už nasáklá a voda stékala do koryta. Po několika letech zahučel splav a hladina začala
stoupat.
V sousedních Zlatníkách mají na potoce
nainstalovaný elektronický hlásič, který je
upozorní na to, že hladina se blíží krizovým
hodnotám. My nic takového nemáme, a tak
jsme jen okem kontrolovali na několika místech, jak na tom potok je. V Novém Dvoře
na přehradě šla voda několik dnů bezpečnostním přepadem, protože požerák nestíhal vypouštět přebytečnou vodu. V samotné
Velké hladina dostoupala až k okraji, ale naštěstí zůstala v korytě. Jediné krizové místo
bylo před Záložnou, kde překážku utvořil
provizorní přejezd mezi loukami. Zde se
voda rozlila do okolí, ale naštěstí bez hmotných škod. Pro jistotu jsem povolal naši
zásahovou hasičskou jednotku z Jamnice,
kterým pomohli i hasiči z Březové a napytlovali několik desítek pytlů s pískem, kterými

U splavu během největší kulminace vody

Mnoho nechybělo a kuželna v pivovaru by opět plavala

Situace u provizorního mostku mezi loukami nad Záložnou

obložili okna sklepů v Záložně pro případ,
že by se voda dostala z koryta ven. Druhý
den bylo vidět, že hladina klesá a tentokrát
u nás velká voda jen pohrozila. Nedošlo ke
škodám, nikoho jsme nemuseli evakuovat.

Zároveň se ukázalo, že pokud by už stála
hráz pod Hájem, mohlo by Povodí Odry regulovat průtok v potoce a pomohli bychom
tak dalším obcím po toku Velké, případně
i řeky Opavy.

do školy, školky, obecních budov, veřejného
prostoru, podpora spolků, farnosti apod.? To
si dámy a pánové na vládě a v parlamentu
myslí, že nevíme, co s penězi, a tak se vlastně
nic nestane, když nám část seberou?!? Možná místa, kde oni žijí nemají takové problémy. Možná jim pomáhá při získávání dotací
přímluva jejich význačného občana. Anebo
se jen neorientují v tom, jak fungují obce.
Třeba razí heslo, že na dluhy neprší. A pokud
na něco nemám, tak si půjčím. Ovšem pokud vím funguje většina obcí zodpovědněji
a zadlužuje se opravdu jen v nejnutnějších
případech. Pro vaši představu, o jakou částku
se jedná – pokud by prošla nejhorší varianta – znamenalo by to pro nás propad příjmů
(kombinace poklesu ekonomiky a zrušení superhrubé mzdy + další daňové úlevy) ročně

6 milionů Kč. V podstatě by nám zbylo jen
na současný běžný provoz. Museli bychom
se pak velice rozmýšlet, do čeho investovat,
zda nebudeme muset propouštět, zda vůbec
dokážeme finančně podporovat spolky a farnost apod. Takže ano, vláda přidá každému
z nás zrušením superhrubé mzdy, ale zároveň
se nám zhorší kvalita života v místě, kde bydlíme, protože obec bude velmi zpomalena
ve svém rozvoji. Vládní návrh bude s velkou
pravděpodobností upraven Senátem a vrácen k znovuprojednání Sněmovně. Snad pak
i poslanci vládních stran nebudou hlasovat,
jak jim to nařídí jejich předseda, ale zamyslí
se nad všemi důsledky a použijí vlastní rozum. O tom, že propad v obecních příjmech
bude, vím. Teď jen čekám, jak bude velký.
Roman Falhar, starosta obce

Výhled ve financování obcí

V

letním Zpravodaji jsem uveřejnil článek
ohledně plánovaného propadu obecních příjmů ze státního rozpočtu. To jsem ale
zdaleka netušil, že vláda na podzim předloží parlamentu mnohonásobně horší návrh,
který bude schválen. Ještě není rozhodnuto
o finální podobě, ale už nyní vím, že to bude
pro nás katastrofa. Je sice pěkné, pokud každému z nás pracujících zůstane minimálně
1.000 Kč měsíčně navíc, ovšem těch x desítek
miliard bude ve státním rozpočtu chybět. Tak
pan premiér (popř. jeho poradci) usoudil, že
obce se vlastně mají dobře, tak proč by neměly nést část této ztráty?!? My sice máme
našetřené peníze, ovšem také máme co opravovat, budovat a udržovat. Jen plánovaná čistička nás může stát při získání dotace (!) investici kolem 90 mil. Kč! A kde jsou investice
8
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Uzavření přístavby základní školy

L

etošní podzim je pro učitele i pro rodiče
žáků naší školy z důvodu koronavirové
nákazy obtížný. Několik týdnů se nesmělo do
školy, učilo se jen přes počítač. A chvíli před
tím, než se alespoň některé třídy mohly opět
vrátit k běžnému vyučování, volala paní ředitelka a sdělila mě nemilou informaci. V přístavbě školy odpadla na několika místech ze
stropu omítka. Bylo to z velké plochy a všichni jsme byli v tu chvíli rádi, že děti ještě ve
škole nejsou. Okamžitě jsem tuto situaci začal
s paní ředitelkou řešit a přizval jsem statika
na posouzení. Ten nám sdělil nemilou zprávu, že problém není jen v odpadající omítce
ze stropu, ale je narušen i samotný hurdiskový strop v horním patře přístavby. Na jeho
doporučení jsme tuto část zavřeli a technická

četa se vrhla do rekonstrukce. Ta spočívá ve
vyklízení všech místností, demontáži světel,
sádrokartonových stropů, přípravě ploch na
nosných profilech stropu, kam se navaří kovové profily a mezi ně se vloží desky, které
podepřou hurdisky. V některých třídách byly
již před léty částečně instalovány sádrokartony. Domníval jsem se původně, že se jedná
o kosmetickou úpravu, která měla zakrýt odpadlou omítku z dřívějších poruch. Mile mě
překvapilo, když se po jejich odkrytí ukázalo,
že problém s praskáním hurdiskových stropů se již dříve řešil podobně, jak nyní navrhl
statik. Což posléze potvrdil i bývalý školník
pan Vrbický. Bohužel se zde projevila bolest
některých staveb, kdy se pravděpodobně při
výstavbě nedodržely technologické postupy,
popřípadě se vynechaly některé vrstvy. Ono
se většinou hned nic nestane, ovšem časem
tyto závady vyplynou na povrch. Ve škole to
bylo postupně. Můžeme být jen rádi, že se
to prozatím vždy obešlo bez škod na zdraví
nebo životě. V tuto chvíli nedokážeme odhadnout trvání prací na zabezpečení stropu.
Snažíme se, aby to bylo dokončeno co nejdříve, ovšem rozsah prací je velký a nechceme nic uspěchat. Vždyť se zde jedná o zdraví
našich dětí.

Posílení signálu v Jamnici
– částečný úspěch

V

Jamnici se povedlo dotáhnout do konce posílení mobilního signálu. Bohužel
se jedná momentálně jen o jednoho operátora a to O2. S dalšími zkusíme jednat, snad
se to podaří. Ohledně posílení v Novém
Dvoře jsme uvízli na mělčině a nemáme
zatím žádnou reakci od operátorů. Snad se
povede posílit signál i zde.

Staré fojtství ve Stěbořicích – bývalý Králův statek, čp. 31

B

udova starého fojtství je možná jednou
z nejstarších obytných budov ve Stěbořicích. Dlouhé roky se využívala jako obchod a později jako sklad. Jelikož potřebujeme pro naši rozrůstající se technickou četu
potřebné prostory, neprodloužili jsme už
smlouvu se stávajícím nájemcem a od nového roku začneme využívat velkou dílnu.
Samotná budova starého fojtství trpí především tím, že její základy jsou částečně utopené pod okolním terénem
a do zdí vzlíná vlhkost. Oslovili jsme
našeho rodáka Ing. Václava Štukavce
a zadali mu projekt na citlivou rekonstrukci této budovy a vybudování
v ní několika bytů, které by sloužily
ke krátkodobým pronájmům a jako
záloha pro krizové situace (např. pokud bude někdo z občanů potřebovat
ubytovat z důvodu např. vodovodní
havárie, popř. kvůli jiné nepříjemnosti). V tuto chvíli totiž nemáme nic, co
bychom mohli v takových případech

nabídnout. Mám tím na mysli krizové ubytování v řádech dnů až týdnů. Ohledně ošetření zdiva a základů budovy kvůli vlhkosti
jsme si přizvali na konzultaci odborníky
z Ústavu památkové péče a několika firem
se zkušenostmi s tímto druhem budov. Nedoporučili nám tzv. podřezání, které se sice
běžně dělá, ale u takto staré budovy by pravděpodobně způsobilo víc škody než užitku,

ale navrhli podobné řešení, jaké už pár let
funguje např. na naší faře. Jedná se o systém
kanálků pod zateplenou podlahou, kterými
proudí vzduch a odvádí nadbytečnou vlhkost
pryč ze zdiva. Jelikož se však ve fojtství dlouhé
roky nebydlelo (netopilo, dostatečně nevětralo) a do zdiva vnikala voda, bude trvat pár let,
než ji opět dostaneme ven. To však nevadí,
v plánu je postupná rekonstrukce vlastními
silami. Především v zimních měsících
má technická četa volněji a může zde
provádět různé bourací a rekonstrukční práce. Záměrem je, abychom za rozumné náklady vrátili této významné
budově její původní krásu a dokázali ji
smysluplně využít.
Pozn.: Víte, proč tuto budovu nazývám staré fojtství a co to vlastně znamená? Pokud ne, pak zde je odpověď. Fojt
byl ve středověku zjednodušeně řešeno
starosta obce. A jeho sídlem bylo fojtství.
Více v některém z dalších zpravodajů.
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Projekty a investice v roce 2020

R

ok 2020 byl z hlediska realizovaných
projektů trochu smutný. Většina dotací, které využíváme, pochází z Ministerstva
pro místní rozvoj, a to bylo pro rok 2020
velice skromné a spoustu dotačních titulů
ani nevyhlásilo. Proto jsme letos neopravili
žádnou místní komunikaci a ani se nepustili
do opravy mostu u pivovaru, který je v havarijním stavu. Bylo vyhlášeno jen několik
dotačních titulů, kde jsme bohužel neuspěli – zamítli nám dotace na opravu kapličky
na Březové a také na rekonstrukci obecní
stodoly v Jamnici. Nicméně někdy se vyplatí vytrvat a žádost podat znovu, a tak už
víme, že v příštím roce se obě tyto akce zrealizují. Zato Moravskoslezský kraj k nám byl
letos opět vstřícný a „přiklepl“ nám dotaci
400.000,- na revitalizaci zámeckého parku.
Celkové náklady na tuto akci jsou však vyčísleny na něco přes 3 mil. K tomu přišel
koronavirus a reálný předpoklad propadu
příjmů. Proto jsme po pečlivém a dlouhém
rozhodování tuto dotaci vrátili a investici
odložili. Při dalším vyhodnocení jsme zjistili, že tím, že si některé věci uděláme svépomoci (což bychom v případě dotací nemohli) a na některé poptáme místní firmy,
tak ušetříme 50 % nákladů. Proto jsme se
rozhodli pro tuto variantu, a na jaře s revitalizací začneme.
V prvním pololetí jsme také řešili dokončení tělocvičny a všichni se těšili na její slavnostní otevření. Bohužel přišel nám všem
známý konoravirus, a tak tělocvična na své
sportovce stále čeká. V Jamnici se děti dočkaly dlouho očekávaného dětského hřiště.
V plánu bylo také opravit i přilehlou kovárnu, ale „obecní“ zedník bohužel onemocněl,
tak se to letos nestihlo (občané Nového Dvora, kde hřiště chybí, se můžou těšit na své
hřiště na jaře příštího roku). V červenci se

podařilo zrealizovat automatické zavlažování fotbalového hřiště ve Stěbořicích, na které
fotbalisté netrpělivě čekali. Oživili jsme také
veřejné prostranství a na mnoha místech
byly osazeny nové lavičky. Rozšířili jsme
také strojový park a pořídili jsme štěpkovač
(pro mulčování větví), lanový naviják (pro
práci v lese), traktorový fekál (pro zalévání
obecní zeleně) a traktorový nosič kontejnerů
(ke svážení trávy z různých míst a obcí).
Když už se toho letos až tak moc nerealizovalo, tak jsme věnovali čas přípravám
a aktuálně připravujeme řadu projektových
dokumentací, které jsou pro start projektů
nezbytné. Řešíme chybějící chodníky směrem na Jezdkovice a Nový Dvůr, „kreslí“
se také vodovod v uličce kolem hřbitova
a připravují se projekty na opravu domu
v Jamnici (před obecní stodolou), opravu
budovy bývalých hospodářských potřeb
ve Stěbořicích a opravu bývalé školy v Novém Dvoře. Začali jsme také řešit komplex
budov základní školy, z čehož vyšel projekt
s názvem Energetické úspory Základní školy. Projekt představuje řadu opatření s cílem
snížit energetickou náročnost školy a kuchyně (vč. nové fasády). Prvním opatřením je
výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni,
jejíž projekt se již připravuje. Samozřejmě
pokračujeme na rozjetých projektech a nic
neodkládáme, ale někdy je situace komplikovanější, než by se mohlo zdát.
Letos jsme tak na investiční akce bohužel
nedostali žádnou dotaci. V příštím roce by
mohla být situace jiná, neboť je většina dotačních titulů opět vyhlášena. Proto aktuálně usilovně dokončujeme projektové práce
a připravujeme žádosti o dotace. Pro příští
rok jich podáváme rekordní počet. Proto nám držte palce, abychom byli úspěšní
a pokračovali tak ve zkrášlování našich obcí.

Název projektu
/ investice (nad 50 tis. Kč)

Přístupový chodník k tělocvič319 798 Kč
ně + terénní úpravy
Nákup štěpkovače
Nákup lanového navijáku

243 658 Kč

Automatické zavlažování
fotbalového hřiště

289 875 Kč

Nákup mobiliáře
(laviček, košů)

100 333 Kč

Pořízení traktorového fekálu

73 810 Kč

Projektová dokumentace
– dům Jamnice

91 000 Kč

Projektová dokumentace
– chodníky směr Jezdkovice
a ND

73 190 Kč

Projektová dokumentace –
vodovod „za humny“

90 750 Kč

Nákup kotle do školní jídelny
Projektová dokumentace
– vzduchotechnika školní
kuchyně

165 637 Kč
72 600 Kč

Projektová dokumentace
109 500 Kč
– budova bývalých hosp. potřeb
Nákup traktorového nosiče
kontejnerů
Investice celkem

247 990 Kč
2 354 276 Kč

O plánovaných projektech se více dozvíte
v příštích vydáních zpravodaje.
Vážení spoluobčané, na závěr vám přeji,
abyste prožili vánoční svátky v klidu, pohodě a ve zdraví a v roce 2021 ať se vám nemoci
vyhýbají velkým obloukem.
Michal Komárek, místostarosta obce
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55 055 Kč

Dětské hřiště v Jamnici

Stará škola v Novém Dvoře
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421 080 Kč

(196 750 Kč dotace)

Info cedule ve Stěbořicích
o dlouhých peripetiích se povedlo ve
Stěbořicích instalovat infoznačení, aby
cizí věděli kudy k hřišti, kulturnímu domu,
kostelu, na obecní úřad nebo na rozhlednu.
Netušil jsem, jaká schvalovací kalvárie to
je. Dneska opravdu potřebujete projekt na
kdejakou prkotinu. Naštěstí majitel firmy
DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s. r. o. je odborníkem na slovo vzatým
a s bohatými zkušenostmi. Dokázal nejen
poradit, kam je vhodné značení umístit, ale
prokousal se i připomínkami různých úřadů.
Roman Falhar, starosta obce

Náklady

Novém Dvoře jsme ve staré škole započali s rekonstrukcí
vnitřních prostor. Vystěhovala se knihovna a obecní pracovníci započali s repasí oken. Rozhodovali jsme se, zda má vůbec
cenu je opravovat, ovšem jejich stav je velmi dobrý. Potřebují jen
odbornou péči a budou pak
sloužit další dlouhé roky.
V příštím roce bychom
chtěli opravit fasádu, vstup
i záchody. Věřím, že pak se
stará škola vyloupne a bude
okrasou Nového Dvora.
Roman Falhar,
starosta obce

Zima / 2020

Výběry z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
28. 7. 2020

Zastupitelstvo obce schválilo:

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1) Rozpočtovou úpravu č. 3
2) Nákup pozemku p. č. 12, druh pozemku ostatní plocha/způsob využití
manipulační plocha, v k.ú Jamnice obec Stěbořice, celková výměra parcely 1205 m2 , od soukromých vlastníků

1) Informaci ohledně přesunu oslav 800 let od první písemné zmínky
o obci Stěbořice z důvodu nejisté situace vzhledem ke koronavirové nákaze. Nový termín je 4.-5. 6. 2021
2) Požadavek na opravu cesty Nový Dvůr – Březová. V nejbližších dnech
bude instalována značka s omezením nosnosti, aby bylo zamezeno průjezdu těžké techniky. Poté budou vlastními silami opraveny největší výtluky

Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí ohledně přijetí daru – podílu na
tzv. lůčkách a na rybníku v Jamnici od celkem 6 dárců

Výběry z jednání rady obce Stěbořice
30. 9. 2020

Rada obce schválila:
1) Zrušení výběrového řízení na výběr zhotovitele u akce oprava kapličky na Březové, z důvodu že nikdo nepodal nabídku
2) Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na akci
oprava kapličky na Březové
3) Nabídku na dodávku a montáž směrovek
a potřebný inženýring ohledně směrovek do
vesnic od fa Gemela s cenou 60.455 Kč (není
plátce DPH)
3) Pokračovat na přípravě projektové dokumentace na akci oprava obecního domu v Jamnici
na malé byty, ale místo 3 malých bytů navrhnout 2 větší.
4) Rozpočtovou úpravu č. 5/2020
5) Záměr vybudovat příkop za školou (severní
strana polní cesty až k cestě od Opavy) jako
ochranu před splachem z polí

Rada obce vzala na vědomí:
1) Ohledně opravy obecního domu v Jamnici na
malé byty byly dotační možnosti na tuto akci
v minulosti vyhlášeny a pravděpodobně budou vyhlášeny opět na jaře příštího roku.
2) Informaci místostarosty, že pro projekt stezky
kolem rybníků byly poptány naučné a interaktivní tabule – cena za 10 ks činí cca 250.000
Kč s DPH. Rada uvažuje také o doplnění
chodníku z dřevěných klád, který by přemostil mokré místo u studánky + umístění vyhlídky nad hladinu.
20. 10. 2020

Rada obce schválila:
1) Výběr zhotovitele na akci Oprava kapličky na
Březové. Byly předloženy tyto nabídky:
a) David Nowický …..…… 396.139,22 Kč bez
DPH
b) Jurčík – stavebnictví ….. 620.649,78 Kč bez
DPH
Rada schvaluje nabídku Davida Nowického
2) Nabídku fa JK Grant k chodníkům do Stěbořic - poradenská činnost, zpracování a podání
žádosti o dotaci za 20.000 Kč
3) Nabídku Ing. Martina Kavana na projektovou
dokumentaci vzduchotechniky do školní kuchyně
4) Verzi na úpravu domu u obecní stodoly v Jamnici na 2 byty
5) Nabídku Ing. Václava Štukavce na projekt rekonstrukce obecního domu čp. 31 ve Stěbořicích: stavební projekt, zajištění povolení stav-

by, interiér, spolupráce při výběru zhotovitele
stavby
6) Výběr dodavatele kontejnerového nosiče za
traktor. Byly předloženy nabídky:
a S-T-S Soběslav a. s. ….195.000 Kč bez DPH
b WTC písečná s.r.o…..169.000 Kč bez DPH
c) Marián Krajíček …. 165.000 Kč bez DPH
Rada schvaluje nabídku Mariána Krajíčka.
Schvaluje od něj také nákup valníkového
kontejneru se sklopnými bočnicemi za cenu
39.950 Kč bez DPH.
7) Nabídku projektanta Ing. Zbyňka Nováka na
zpracování projektu opravy silnice mezi Březovou a Novým Dvorem, za částku 38.690 Kč
(zhotovení projektové dokumentace, vyřízení
povolení).
8) Rozpočtovou úpravu č.6
9) Žádost nájemce na snížení nájmu nebytových
prostor budovy č.p. 31 ve Stěbořicích na 50%
původní částky z důvodu vyklizení cca poloviny prostoru
10) Finanční příspěvek 10.000 Kč pro MS Soseň
Stěbořice

Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci radního P. Volka, že problém se zatékáním do tělocvičny je odstraněn.
2) Stav projektu mostu u pivovaru-žádosti o vydání stavebního povolení podány, projekt na
úpravu koryta podán na stavebním úřadě,
projekt na stavbu mostu vč. demolice podán
na odbor dopravy, zbývá dokončit PD pro
provádění stavby a následně rozpočet, předpokládané náklady předběžně vyčísleny na 2,7
mil. Kč s DPH
3) Bude podána žádost o dotaci na pořízení minidodávky s elektropohonem (dotace 200.000
Kč)
4) Opadávání omítky ze stropu v některých učebnách v přístavbě ZŠ, osloven statik k zhodnocení stavu. Zvažuje se kazetový strop.

Rada obce uložila
1) Aktualizovat rozpočet a opětovně podat žádost o dotaci na MMR na rekonstrukci hasičárny na Březové
24. 11. 2020

Rada obce schválila:
1) Nabídku p. Jiřího Knoppa – akce Rekonstrukce
mostu u pivovaru – poradenská činnost, zpracování a podání žádosti o dotaci – 12.000 Kč
2) Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstruk-

ce mostu přes potok Velká“ do dotačního titulu 117D8210C – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury, Ministerstva
pro místní rozvoj
3) Nabídku paní architektky Ing. Pavly Miklové na zpracování projektové dokumentace
„Zahradní úpravy u studánky ve Stěbořicích“
(studie a prováděcího projektu) za 22.000 Kč
4) Nabídku p. Jiřího Knoppa – oprava silnice Březová – Nový Dvůr – poradenská činnost, zpracování a podání žádosti o dotaci – 12.000 Kč
5) Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava vozovky komunikace Březová – Nový Dvůr“ do
dotačního titulu 117D8210A podpora obnovy
místních komunikací Ministerstva pro místní
rozvoj
6) Nabídku p. Jiřího Knoppa – rekonstrukce
kulturního domu, na Březové – poradenská
činnost, zpracování a podání žádosti o dotaci
– 8.000 Kč
7) Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce kulturního domu Březová – Stěbořice“ do
dotačního titulu 117D8210E – Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov Ministerstva pro
místní rozvoj
8) Rozpočtovou úpravu č.7
9) Žádost firmy Agpol o posunutí termínu plnění etapy B na 31.1.2021 u akce Vodovod
Stěbořice – Za humny z důvodu komplikací
způsobených nemocí Covid.
10) Záměr pronájmu místnosti o rozloze 50 m2
v budově bez č.p. na parcele st. 108 v k. ú. Stěbořice (bývalé chlévy za zámkem), místnost je
bez elektřiny, vody, odpadu
11) Návrh rozpočtu na rok 2021 – rada doporučuje zastupitelstvu rozpočet ke schválení
12) Návrh odměny ředitelce MŠ v navrhované výši

Rada obce vzala na vědomí:
1) Příprava výběrového řízení na opravu obecní
stodoly v Jamnici
2) Revitalizace zámeckého parku bude vzhledem
k deštivému počasí v říjnu zahájena na jaře
2021
3) Předložený nákres statika, jakým způsobem
sanovat strop ve škole, bude se poptávat firma
ke zhotovení
4) Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro TJ Sokol
Stěbořice ve výši 100.000 Kč – rada doporučuje ke schválení
5) Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Římskokatolickou farnost Stěbořice ve výši 150.000 Kč
– rada doporučuje ke schválení
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Z obecního diáře
Prosinec 2020
25. 12. 2020

27. 12. 2020

Betlémský průvod Stěbořicemi, 15:00 hod. (alternativa
Živého betléma). Zároveň jste srdečně zváni k návštěvě
Betlémské stáje, která bude od 25. 12. 2020 do 6. 1. 2021
připravena v kapličce u kostela ve Stěbořicích. Můžete se
tam chvíli zastavit a připomenut si tak zázračný příběh
o narození Ježíše.
Vánoční turnaj ve stolním tenise, 13:00 hodin, KD Jamnice

Leden 2021
1. - 17. 1.

Tříkrálová sbírka 2020 (forma bude upřesněna)

23. 1.

Orelský ples, KD Stěbořice

30. 1.

Společenský ples Pěveckého sboru Stěbořice, KD Stěbořice

Leden/únor

Výroční schůze SDH Březová

Únor 2021
7. 2.

Vítání občánků, 14:00 hodin, KD Stěbořice

13. 2.

Masopustní průvod a Pochování basy, KD Stěbořice

17. 2.

Popeleční středa

20. 2.

Ples pro dobrou věc, KD Stěbořice

21. 2.

Dětský maškarní karneval, KD Stěbořice

26. 2.

Valná hromada TJ Sokol Stěbořice, KD Stěbořice

27. 2.

Ples Cukrovaru Opava, KD Stěbořice

Únor

Hasičský ples Jamnice, KD Jamnice

Únor

Dětský maškarní karneval, KD Jamnice

Únor

Místní domácí večírek, SDH Březová

Únor/březen

Společenský večírek, SDH Nový Dvůr

Březen 2021

Letos se narodili:
Sebastián Čajnák, Vojtěch Lukáš, Samuel
Chmel, Tobiáš Thiemel, Alfréd Řehulka, Marek
Uvíra, Mariana Bartesková, Natálie Šmalcová,
Klára Raidová, Kryštof Moravec, Rút Vraníková, Josef Bitta

Výročí
80 let:
Věra Kačírková, Josef Burda, Růžena Nováková, Františka Gilíková, Bořivoj Wolf, Marie
Mocková, Vasil Magliona, Alois Raida, Oskar
Krusberský, Hedvika Hajková, Marie Veronyová, Jana Janošková
85 let:
Josef Orlík, Gerhard Pytlík, Karel Kostera, Erika Premusová, Anna Chovancová, Ludmila
Raidová
90 a více let:
Božena Agelová, Marie Kosterová, František
Gilík, Miroslávka Konštacká, Anděla Raidová,
Josef Solnický, Antonie Pytlíková, Bohumila
Kosterová

Naši občané
nejúctyhodnějšího věku:
Stěbořice: Ludmila Kružberská (93), nyní Miroslávka Konštacká (92) a Vojtěch Raida (98),
nyní František Gilík (92)
Jamnice: Božena Agelová (95) a Antonín Hajka
(84)
Nový Dvůr: Marie Kosterová (93) a Gerhard
Pytlík (85)
Březová: Františka Schölzigová (84) a Jiří Premus (76)

Naše řady opustili:
Anežka Martinková, Jaromíra Kramná, Marie
Havlásková, Vojtěch Raida, Oldřiška Šimkovská, Vlastimila Raidová, Bohuslava Vašíčková,
Milan Weisz, Marie Raidová, Jarmila Uvírová,
Josef Konečný, Ludmila Kružberská, Miloslav
Chromec

21. 3.

Benefiční odpoledne, KD Stěbořice, oddíl badminton

Vítání občánků

Březen

Posezení k MDŽ, SDH Březová

Březen

Začátek soutěžních utkání fotbalistů

V neděli 7. 2. 2021 ve 14:00 hodin se uskuteční v obřadní síni OÚ Stěbořice vítání občánků
narozených v roce 2020. Žádáme tímto rodiče,
kteří chtějí přivítat své děťátko mezi občany
Stěbořic, sdělte nám svou účast, pokud jste tak
již neučinili. Aktu vítání občánků se mohou zúčastnit i sourozenci a prarodiče.

S ohledem na aktuální situaci okolo pandemie koronaviru mohou být některé akce zrušeny. Sledujte proto informace z obce (hlášení, www stránky, facebook), popř. od pořadatelů.

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová. Čtvrtletník, 4/2020. Vydal Obecní úřad Stěbořice. Uzávěrka příštího čísla
bude 22. 3. 2021. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků podle potřeby. Za správnost textu (faktickou i jazykovou) odpovídá autor.
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