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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Obec Stěbořice
znak a vlajka obce

Úvodní slovo

Znovuzrození

D

nešní doba nám připravila velkou
výzvu. A to nejen nám dospělým, ale
i dětem školou povinným. Naštěstí pravidlo
„ohýbej proutek, dokud je mladý“ v této situaci pomohlo dětem překonat změny v jejich životech. S neuvěřitelnou lehkostí přijaly na jaře nošení roušek, mytí rukou. Hůře
pak už snášely odloučení od kamarádů, od
školního prostředí. Velkými a nezbytnými
pomocníky se jim stali nejbližší. Maminka,
tatínek, sourozenci, prarodiče. Na jejich
bedra padla velká zátěž. Najednou se stali
prodlouženou rukou paní učitelky. Museli
přijmout domácí práci pedagoga, vychovatele, kuchařky, uklízečky, kamaráda, počí-

tačového experta. Musí rozdávat optimismus, sršet nápady a vymýšlet a realizovat
aktivity. A tak, aniž by to zpozorovali, se
blízcí rekvalifikovali v tolika oblastech, že
posunuli své dovednosti na mnohem vyšší
úroveň.
Děti si na on-line výuku zvykly. Naučily se
v ní pracovat. Ovládly technologie s naprostou přirozeností. I ti nejmenší umí zapnout
a vypnout počítač, kameru, mikrofon, připojit se k internetu, pracovat s aplikacemi. Žáci
přecházejí od prostého učení se k vyhledávání informací, jejich zpracovávání, třídění,
porozumění a s tím souvisejícímu naučení
se. To je sen každého progresivního peda-

goga. Děti zaznamenaly obrovský posun ve
čtenářské gramotnosti – rozumí tomu, co
čtou, co jim píšeme, co jim zadáváme. To je
absolutně nová hodnota jejich současného
čtení, které jsme tolik toužili dosáhnout ve
čtenářských klubech, v hodinách čtení a literatury.
Vrátíme se do školy. Do práce. Do společnosti. Budeme moudřejší o poznání,
soucitnější s potřebnými, tolerantnější
k odlišnostem a šťastní z lidské přítomnosti a sounáležitosti. Je jen na nás, abychom
těchto hodnot využili v budoucnosti.
Mgr. Iveta Glacová,
ředitelka Základní školy

Proměna interiéru kostela ve Stěbořicích IV.

M

ilí čtenáři,
dostáváme se ke čtvrté části rubriky
o proměně v kostele. Dovoluji si velice odvážný počin. Zveřejňuji obrázek, který ale
není úplný a dokonalý, a požaduje od každého z nás trochu fantazie. Přečtěte si prosím
celé vysvětlení, ať nedojde k nedorozumění.
Obrázek nám nabízí pohled do presbytáře
kostela po proměně, kterou připravujeme.
Asi mnohé napadá, kde jsou barevné sochy,
oltářní obraz a krásná barevná dominanta

hlavního oltáře? Vše vypadá mdlé a sterilní! Chci vás ubezpečit, že jde jenom o studii, do které by vměstnat barevný mobiliář
kostela bylo velice pracné. Všechny tyto věci
zůstávají v kostele, nejen v barvách jak si je
pamatujeme z posledních let, ale dokonce
v původním hávu, do kterých se už dostávají
jednotlivé sochy v restaurátorském ateliéru
Jana Bittnera ve Staříči.
To, co nám má přiblížit obrázek jsou změny, o kterých jsme už psali:
1. Nový obětní stůl
(oltářní mensa) a jeho
umístnění pod kopulí
hlavní klenby asi 2m
blíž k lidu
2. Odstraněné schůdky (stupně) a přiznání
těch původních před
svatostánkem
3. Nově přizpůsobené sezení pro min.
48 lidí zahrnující
místa pro ministranty, scholu a lid.
Nebojme se u obrázku studie presbytáře
použít svou fantazii,

co se týče výzdoby, barevnosti a rozmístění soch. Vzniká tak mnohem dokonalejší obrázek, který jak pevně doufám po
realizaci překročí naše očekávání. Všechny dotazy můžete směrovat na můj email:
recloklement@gmail.com
P. Klement Rečlo,
Římskokatolická farnost Stěbořice

Tříkrálová
sbírka 2021
Vážení občané,
v letošním roce se Tříkrálová sbírka z důvodu nemoci Covid -19 konala netradiční formou, kdy naše domácnosti jako každý rok
nenavštívily skupinky malých koledníků,
ale pokladničky byly umístěny v obchodě,
v knihovně nebo jste mohli peníze poslat na
tříkrálový účet.
Občané do pokladniček přispěli ve Stěbořicích částkou 37.046 Kč a v Jamnici 6.770 Kč.
Všem dárcům za finanční příspěvek
a podporu Tříkrálové sbírky 2021 děkujeme.
Renata Bittnerová,
administrativní pracovnice
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Zápis do 1. třídy ZŠ Stěbořice pro školní rok 2021/2022

O

zápis do 1. třídy musí v tomto roce požádat všichni zákonní zástupci, jejichž dítě
do 1. 9. 2021 dovrší věk 6 let (i loňské odklady).
Zápis se bude konat distanční formou
v době od 12. dubna do 30. dubna 2021, a to
jedním z následujících způsobů:
• zasláním žádosti a kopie rodného listu do
datové schránky školy
• zasláním žádosti s elektronickým podpisem zákonného zástupce a kopie rodného
listu e-mailem
• zasláním žádosti a kopie rodného listu

poštou doporučeným psaním
• osobním podáním žádosti a kopie rodného listu ve škole do rukou ředitelky školy
V případě žádosti o odklad školní docházky je potřeba spolu se žádostí o zápis přidat
také formulář žádosti o odklad + doporučení školského poradenského zařízení + doporučení odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Všechny podrobnosti, informace, kritéria přijetí, formuláře žádostí a kontakty najdete na webových stránkách školy

https://zssteborice.webnode.cz/ v pravém
menu – sekce zápis do 1. třídy.
Dotazovat se můžete také telefonicky na
tel. 602 521 414.
Pokud v červnu 2021 bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné
setkání v prostorách školy a školní zahrady,
zaměřené na seznámení se s učiteli, vychovateli a prostředím školy.
Mgr. Iveta Glacová,
ředitelka Základní školy

Kam se poděla sněhová vločka?

Letošní zima sice bohatá na sníh nebyla, přesto nám zimní období přineslo spoustu radovánek. S dětmi jsme prováděly aktivity
s vodou, sněhem a vločkou. Nejdříve to bylo povídání, tvoření,
pokusy s poznáváním, zpěv a tanec, později došlo i na hry a sportování.

„Odkud se vzala sněhová vločka? Jak vzniká? Co se s ní stane,
když je teplo?“ Na všechny tyto otázky hledaly děti odpověď.
A když konečně nasněžilo, šli jsme si hrát… vyšlapávali jsme
cestičky, kreslili jsme do sněhu, vyráběli andělíčky, vozili se na
lopatách a talířích. Různá skupenství sněhu a vody byla pro děti
novým stavebním materiálem a novým poznáním.

Sněhovou nadílku jsme si parádně užili. Bohužel později přišla obleva a bylo po radosti. Ale nám to nevadí, protože se už těšíme na
jaro, kdy pokvetou narcisy a tulipány, vše se zazelená a přiletí i ptáčci.
Iva Paletová, Mateřská škola Stěbořice
2

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

Jaro / 2021

Čas běží, týdny letí…

K

olem nás se svět jakoby zastavil, ale čas
v knihovně běží stále dál. Čtenáři neustále
lační po knihách a našli si sami způsob, jak se
ke knihám dostat. Potkají mě na ulici, zavolají
mi a domluvíme se, jak jim knihy můžu předat. A za to jsem moc ráda. Fungujeme dál.
Kdo chce, může si knihy objednat telefonicky
nebo e-mailem. Předání probíhá v době otevření knihovny každou středu od 16 do 18
hodin. Děkuji všem čtenářům za jejich přízeň
a za to, že knihy jsou pro ně stále důležité.
V knihovně jsme rozšířili nabídku Albi
knih. Jsou to interaktivní knihy, které fungují pouze s Albi tužkou. Ta může dětem
vyprávět pohádku, učit je anglická slovíčka, vykládat zajímavosti z různých oblastí.
Kdo tuto tužku ještě nezná, přijďte si ji do
knihovny vyzkoušet a také vypůjčit některou ze zajímavých Albi knížek.

V knihovně si můžete vybrat také z rozšířené nabídky časopisů a stolních her. Kdo
není až tak velký čtenář, určitě si vybere
i mimo knižní nabídku.
V březnu jsme vyhlásili největší čtenáře za minulý rok. Mezi dětskými čtenáři to
bylo těsné, ale nakonec všechny předběhl
Jáchymek Ručka. Vypůjčil si 100 knih. Jeho
prvenství je několikaleté a moc mu k němu
gratulujeme. Mezi dospělými čtenáři bylo
více těch, kteří měli loni nejvíc výpůjček,
ale nakonec je předběhla celkovým počtem
vypůjčených knih paní Martina Vítková. Vypůjčila si jich 58. Oběma výhercům gratulujeme a děkujeme za vaši přízeň.
Před měsícem byl vyhlášený 5. ročník výtvarné soutěže. Tentokrát na zimní téma „Na
krmítku“. Účastnili se jej naši malí umělci se
svými krásnými výtvory, jak si představují

krmení ptáčků na krmítku. A jako nejlepší
byla vybrána Sofinka Šnejdarová a sourozenci Michalka a Daneček Weiszovi. Gratulujeme jim a děkujeme za účast v soutěži.
Loni nám do knihovny moje kamarádka
donesla výrobek z papíru. Byla to panenka, kterou jsme pojmenovali Julča. Podle
románu Romeo a Julie, který drží v ruce.
A stala se maskotem naší knihovny. Letos
zase obrovského velikonočního zajíčka. Obě
postavičky dodávají knihovně zajímavou atmosféru. A tak nás napadlo, že v knihovně
uspořádáme prodejní výstavu takových výrobků. Jde o celoroční výstavu pod názvem
“Elegance z pleteného papíru”, která se bude
měnit podle sezóny. Více o těchto výrobcích
a mladé umělkyni v rozhovoru.
Zuzana Šindelářová,
Místní knihovna Jamnice

„Elegance z pleteného papíru“ - rozhovor s Lucií Šnejdarovou
n Kdo tě k pletení z papíru motivoval?
Neřekla bych, že by mě někdo motivoval
spíše to bylo tak, že jsem byla na mateřské
dovolené s roční dcerkou a potřebovala
jsem zaměstnat své ruce. Napadlo mě kouknout na internet a najít co se dá udělat z papíru a vykoukl na mě malý košíček pletený
z papíru. A to mě zaujalo.
n Kdy a kde jsi s tím začala?
Začala jsem v lednu roku 2018 a bylo to
v Komárově kde jsem bydlela s mojí rodinou.
n Kde získáváš inspiraci?
Hlavně z internetu, pinterest, moje fantazie
a hlavně moji zákazníci, kteří si určí jak barvu, velikost tak i tvar.
n Co nejmenšího a největšího jsi vyrobila?
Nejmenší byl kočárek na jednu figurku
z Kinder vajíčka. Největší byl anděl, měřil
kolem 56cm.
n	Jaký papír se používá a který máš nejradši ty?
Používají se úplně všechny letáky co chodí
domů, dá se použít i kancelářský papír, vo-

lební lístky a i kotoučové pásky. Já nejraději
používám volební lístky, letáky Globus, Havana a na bílé výrobky průklepový a nebo
hedvábný papír.

n Jak se ošetřují hotové výrobky?
Nejprve musím ruličky namotat, pak je
obarvit, potom je vymáchat v duvilázni
a pak uplést výrobek. Když mám hotový výrobek, opět ho vykoupu v Duvilaxu s vodou,
který je zdravotně nezávadný. Tím získá lesk
a pevnost.
n	Co vše se dá z papíru vyrobit a kdo se
pletení z papíru může naučit?
Úplně všechno. Nejvíce co já tedy dělám tak
jsou boxy na pečivo, různé velikosti i tvary
úložných boxů, zvířátka, postavičky, podnosy a podobně. Je toho spousta. Naučit se
to může samozřejmě každý, koho baví ruční
práce, má trpělivost a tolerantní rodinu.
n Je možnost někde vidět tvoji práci?
Ano určitě. Na stránkách Facebook „ Pleteníčko LŠ“ a teď i nově v Místní knihovně
Jamnice, kde začala prodejní celoroční výstava. Tím chci poděkovat Zuzce Šindelářové za skvělý nápad a možnost vystavení
mých výrobků v knihovně.
Zuzana Šindelářová,
Místní knihovna Jamnice

Recyklujte s hasiči z Březové – sběr vysloužilých elektrospotřebičů
SDH Březová ve spolupráci s OÚ Stěbořice-vyhlašuje opět bezplatný sběr vysloužilých elektrozařízení, elektrospotřebičů.
Nabízíme všem občanům Stěbořic, Jamnice, Nového Dvora a Březové, bezplatnou
likvidaci nefunkčních, vysloužilých, zastaralých elektrospotřebičů, které vám doma

překáží nebo leží na půdě, ve stodole, či ve
sklepě. Naložíme a odvezeme tyto spotřebiče, které přichystáte před vaše vrata.
Sběr zařízení proběhne v sobotu 10. dubna od 8–11 h.
V tuto dobu již mějte vše k odevzdání
nachystáno před domem!

Více informací na plakátech nebo na
tel.: 732 231 507.
„Odvezeme vše co má šňůru, nebo je na
baterky… „
Petr Wirkotsch,
Sbor dobrovolných hasičů Březová
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Hrob římského bojovníka ve Stěbořicích

K

objevu žárového mohylového hrobu
římského bojovníka z počátku mladší
doby římské (cca 150 let po Kristu) došlo
ve Stěbořicích na okraji stěbořického Háje
(kousek od Slavkova). Když v roce 1900 při
těžbě kamene k výstavbě silnice ze Zlatník
do Otic objevili hrob s bojovnickou výbavou, vzbudil nález ve své době značnou
pozornost. Zmíněný lom na okraji Háje je
i dnes velmi dobře patrný. O tom se můžete přesvědčit při procházce Hájem. Zprávu
o nálezu podal v roce 1900 slavkovský učitel Josef Vluka, který míval v tak zvaném
Vlkově na konci Háje sad s léčivými rostlinami. Nález prý koupil učitel Stypa, ten
jej odprodal do archivního muzea ve Vídni
za 1000 zlatých, což byla tehdy veliká částka. Ať si uděláte o této částce úsudek, pro
porovnání uvádím, že naše farnost zaplatila v té době za natření báně stěbořického
kostela 100 zlatých. Odměna za nález byla
desetinásobně větší.

Hrobový inventář obsahoval: dvojsečný
meč (na snímku je to ten zkroucený železný
pás-meč byl záměrně rituálně zdeformován
stejně jako nůžky). Dále to byl železný hrot
kopí, dvě železné ostruhy, železný nůž, železné držadlo vědra a fragment železného
kování puklice kulatého štítu. Předpokládá
se, že byl bojovník spálen na hranici s celou
výzbrojí. Ke kremaci bylo zapotřebí poměrně značný objem kvalitního dřeva. Soubor
uložený ve Vídni byl nejnověji zpracován
a vyhodnocen Z. Loskotovou z Archeologického ústavu AV ČR Brno v roce 2010.
Ta v březnu stejného roku podnikla prohlídku lokality s pomocí detektoru kovů.
Jediným výsledkem této návštěvy byl nález
dvou fragmentů keramiky. Keramická nádoba byla zhotovena na hrnčířském kruhu
z jemné hrnčířské masy. Na vnitřní straně
dna se dochovaly nepatrné zbytky spálených lidských ostatků a není tedy pochyb,
že nádoba plnila funkci urny.
Drahomír Graca, kronikář obce

Stěbořice, žárový hrob s bojovnickou výbavou

Rekonstrukce žárového pohřbu římského bojovníka

Vzpomínka na hudební skupinu SEN

M

inulý rok to bylo 50 let, kdy ve Stěbořicích oficiálně vznikla hudební
skupina SEN. Počátky vzniku této skupiny
je možné hledat již v roce 1967.Tehdy se tři
spolužáci místní ZDŠ, Petr Pilát, Vratislav
Kavan a Mirek Kalus začali scházet a za
doprovodu kytar si pobrukovali tehdejší
hity Olympiku, Petra Nováka, The Beatles
a dalších. Vztah k hudbě a základ čistého
zpěvu jim dal jejich učitel hudební výchovy
Ladislav Weingart.
Asi základní a rozhodující situací a skutečností pro vznik skupiny bylo náhodné
setkání s velmi nadaným a všestranným hudebníkem Bruno Kleinem, který navrhl, že
by nebylo špatné si spolu zahrát. Toto také
4
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v krátké době postupně realizovali. Vzápětí
následovalo rozšíření skupiny o výborného
zpěváka Zdeňka Gracu a tím byl vytvořen
základ skupiny. Nastalo období neustálého
zkoušení v zapůjčené místnosti MNV. Skupina hrála v tomto složení: Petr Pilát-klávesy, kytara a zpěv, Vráťa Kavan-sólová kytara
a zpěv, Bruno Klein-basová kytara, Mirek Kalus-bicí a zpěv a Zdeněk Graca-zpěv.
Zlomovou událostí bylo slavnostní otevření Kulturního domu ve Stěbořicích, dne
6. listopadu 1971, kde se spolu s dechovkou starali o zábavu. Kulturní dům se jim
stal jejich základnou. Skupina se krátkodobě průběžně rozrůstala o zpěvačku Marušku
Lázničkovou, o trumpetistu Tondu Kružberského, klarinetistu Láďu
Radka a další.
Od té doby skupina
pravidelně hrála na „čajích“, zábavách, plesech,
a to nejen ve Stěbořicích.
K poslední významné
situaci došlo 1. října 1973,
kdy Vráťa Kavan a Mirek
Kalus nastoupili základní
vojenskou službu a Petr
Pilát se odstěhoval do

Krnova. Zbylí členové skupiny, po doplnění, dál pokračovali pod názvem Oáza.
Před 10 lety 1. května 2010 u příležitosti
40.výročí založení skupiny byl realizován
„Návrat skupiny SEN“. V Kulturním
domě ve Stěbořicích vystoupila původní
sestava skupiny Sen s tím, že zavzpomínala a zahrála 40 písní ze svého tehdejšího repertoáru. Celý večer proběhl v atmosféře,
po letech nečekaných setkání, v atmosféře
krásných vzpomínek, zábavy a pohody.
Na popud Zbyňka Schreiera
a kronikáře obce Drahomíra Gracy
sepsal Mirek Kalus
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Vladimír Hanke (1942-2008)
Vedoucí autoservisu

Jaroslav Cahel (1953-2018)
Pokrývač

Jana Schreierová (1924-2006)
JZD živočišná výroba

Jan Weisz (1936-2016)
Stolař

Jarmila Nováková (1927-2009)
JZD rostlinná výroba

Josef Kremser st. (1890-1990)
Rolník, pracovník JZD

Márinka Burdová (1946-2019)
Zdravotní sestra

Jan Binar (1912-1995)
JZD rostlinná výroba, řezník

Milada Kramná (1921-2006)
JZD živočišná výroba

Pavel Kořínek (1951-1988)
Zahradník a svářeč

Aloisie Bergerová (1920-1983)
Školnice ZDŠ, JZD rostlinná výroba

Jindřich Švan (1896-1963)
Soukromý rolník, pak JZD rostlin. výroba

Bohuš Baran (1950-2015)
JZD opravář zemědělských strojů

Marie Gracová (1914-1996)
Švadlena a JZD rostlinná výroba

Zdeňka Šindlerová (1923-1989)
JZD rostlinná a živočišná výroba

Jaroslav Prusek (1900-1992)
JZD živočišná výroba
Drahomír Graca, kronikář obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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OBEC MÁ NOVOU DÍLNU

K

oncem roku končila nájemní smlouva dílny v obecním dvoře, která byla
dlouhá léta využívána k rozebírání aut.
Vzhledem k tomu, že doposud obecní pracovníci využívali jen malou dílničku, která

je pro dnešní potřeby obce nevyhovující
a nevytápěné prostory ve stodole, rozhodli jsme se po domluvě s nájemcem, že již
smlouvu neprodloužíme a dílnu budou využívat obecní pracovníci. Po předání dílny

jsme ihned začali s opravami. V dílně byla
kompletně udělána nová elektroinstalace
vč. LED osvětlení, byla vyměněna okna
a vrata, opravena omítka a zateplen strop.
Do dílny jsme také pořídili pásovou pilu,
jelikož nás čekalo řezání ocelových profilů
na podepření padajících stropů ve škole,
a protože pila je základ zámečnické dílny.
Nyní je dílna v plném provozu. Vzhledem
k jejím rozměrům 8x16m ji může využívat
několik řemeslníků současně, a ještě zbyde nějaké místo pro zaparkování techniky.
Aktuálně se opravuje multikára, dále je potřeba vyměnit bočnice na traktorové vlečce
a celou ji očistit a nalakovat a do léta bychom chtěli také vyrobit kontejnery na trávu a listí k traktorovému nosiči kontejnerů,
který jsme pořídili. Práce je hodně a bez
adekvátního zázemí by nebylo možné plně
využít schopnosti našich pracovníků.
Michal Komárek, místostarosta

Informace o prameni potoku Velká

T

ento potok pramení u cesty z křižovatky
za Hlavnicí směrem na Velké Heraltice.
Postupně protéká katastry obcí Bratříkovice, Hlavnice, Nový Dvůr, Stěbořice, Zlatníky, Jaktař a vlévá se v Městských sadech do
řeky Opava
Pobočný spolek Matice slezské ve Stěbořicích přišel s nápadem uskutečnit výlet k tomuto prameni, vysázení stromu a instalaci
informační tabule. Již v roce 2019 na podzim byla tato akce připravena. Neuskutečnila se z důvodu přerostlé vegetace. Další byla
naplánovaná na jaro 2020, ta se pro změnu

neuskutečnila z důvodu nám všem známým
a přetrvávajícím do dnešních dnů. Věřme, že
někdy se to povede… Trasu od pramene do
Stěbořic jsem již několikrát absolvoval a věřte, že je na co se dívat.
Oslovil jsem pracovníky firmy Povodí
Odry s žádostí o informace o potoku Velká.
Hledání historického pramene a názvu
toku Velká
Pramen: Proložením historických map
z r. 1783 a 1836 jsme došli k závěru, že
původní pramen toku Velká se nacházel
Sádek

Bratříkovice

Hlavnice

6
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pod cestou, spojující tehdejší Eckersdorf
(Jakartovice) a Groβsherrlitz (Velké Heraltice), cca 50 m od dnešního vyústění z propustku pod silnicí. V současné době lze za pramen
toku považovat výtok z potrubí v betonové
šachtě těsně nad silničním propustkem – viz
foto. Jedná se sice zřejmě o vyústění melioračního potrubí, odvodňující přilehlé lány, nicméně původní pramen zřejmě fungoval na stejném principu. Taktéž výškové osazení vyústě
odpovídá výškové úrovni dna koryta Velké
pod propustkem. Koryto nad silnicí délky cca
400 m, vyznačené v současných mapách jako
pokračování Velké, je mělký, suchý, zazemněný příkop, zcela jiné výškové úrovně, než je
koryto Velké pod silnicí.
Voda, protékající propustkem pod silnicí, se
po pár metrech ztrácí, což je zřejmě následek
dlouhodobého sucha. První zavodnění se objevuje až pod levobřežním přítokem cca 590 m
pod silničním propustkem. Přítokem je opevněný meliorační svodný příkop, odvodňující
taktéž silniční příkop, což je příčinou jeho většího zavodnění.
Pavel Fridrich, Matice slezská
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Oslaví Pěvecký sbor Stěbořice své jubileum hudbou a zpěvem?

50

let trvání Pěveckého sboru Stěbořice!
To už je pořádný důvod k oslavám.
Můžeme se však jen domýšlet, jak by vypadal koncert k důstojnému připomenutí
vzniku a bohaté historie sboru. Mezi jednotlivými písněmi bychom určitě vzpomínali a bilancovali. Kolik zpěváků se již ve
sboru vystřídalo? Jedni postupně odcházeli, druzí přicházeli na jejich místa. Kolik ta uplynulá léta představují společných
zkoušek, vystoupení, koncertů a zájezdů po
republice i v zahraničí? Kolik radosti a nádherných vzpomínek nám přineslo společné
zpívání a vzájemné souznění? Bohužel současná pravidla nám neumožňují se setkávat, a už vůbec ne si zpívat. Proto jsem se
začetla do 50 let starých, písemně zaznamenaných vzpomínek a vyprávění přímých
účastníků prvních nesmělých vystoupení
sboru na místních pódiích. A dovolila jsem
si je pro Vás ocitovat:
„Na začátku byla láska k hudbě a zpěvu Karla
Kostery a jeho konkrétní představa o možnostech existence pěveckého sboru na venkově,
jenž by se zapojil do společenského kulturního
dění v obci a okolí. Z jeho iniciativy se sešlo několik nadšenců a pustili se do práce. V březnu
1971 se konalo první veřejné vystoupení, a to
v Hradci nad Moravicí. I když už před tímto
vystoupením se zpívalo při různých soukromých příležitostech, stanulo 23 pěvců na pódiu
poprvé a zazpívalo čtyři lidové písně. Oficiální
činnost Smíšeného pěveckého sboru Stěbořice byla zahájena slavnostním vystoupením 6.
a 7. listopadu ve Stěbořicích v rámci otevření
kulturního domu. K předchozím lidovým písním přibyly skladby Aká si mi krásná Eugena
Suchoně, Je moje země Zbyňka Mrkose a Ondráš Leoše Janáčka. Na klavír doprovázel Pavel
Gilík. Výkon nově založeného pěveckého sboru byl překvapením nejen pro hosty, ale i pro
místní občany. Vystoupení vyvolalo živý ohlas
a zájem o jejich práci, což přivedlo do sboru
další nadšené zpěváky.“

A jak vznik a první léta nového hudebního tělesa komentoval tisk?
OSTRAVSKÝ KULTURNÍ MĚSÍČNÍK
U příležitosti otevření nového Kulturního
domu v obci Stěbořice na Opavsku se ve dnech
6. a 7. listopadu 1971 rozléhaly v ještě novotou
vonícím velkém sále umělecké sbory a lidové
písně. Všichni byli napjati – nejvíce snad samotní zpěváci – třiadvacet členů Smíšeného
pěveckého sboru Stěbořice a jejich dirigent Karel Kostera. Bylo to totiž jejich první vystoupení na veřejnosti a na tom přece velice záleží.
Dozněl poslední sbor a sál tleskal. Ze zdvořilosti? To možná také, ale především to byl projev
uznání začínajícímu tělesu…
NOVÉ OPAVSKO Z LISTOPADU 1974
…O to těžší úlohu měl následující účastník přehlídky „Stěbořický pěvecký sbor“,
zvládl ji však s překvapujícím zdarem.
Uvážíme-li, že se jedná o nadšence v hudbě
odborně neškolené, musíme s obdivem vyzvednout výsledky práce tohoto sboru složeného převážně ze zemědělců…
ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY Z 1. 9. 1978
…Špičku v činnosti Jednotného kulturního střediska ve Stěbořicích představuje
Smíšený pěvecký sbor. Jeho pětapadesát členů se už více než pět let pravidelně schází
a pod vedením svého dirigenta Karla Kostery dosahuje stále lepších výsledků. Dnes
už stěbořické zpěváky znají nejen doma, ale
i v širokém okolí…
NOVÁ SVOBODA ZE 3. 3. 1981
Zcela zaplněný sál kulturního domu ve Stěbořicích na Opavsku svědčí o stále stoupajícím
zájmu veřejnosti o tradiční únorové koncerty.
V náročném a bohatém sólovém programu
zazněly písně a árie českých a světových mistrů. Pod vedením K. Kostery předvedl v druhé
části pěvecký sbor Stěbořice řadu hodnotných

skladeb. S největším ohlasem u publika se setkalo první provedení nového lyrického sboru
o rodné zemi „Návrat“, který na vlastní text
zkomponoval a stěbořickým pěvcům věnoval
prof. Antonín Tučapský, trvale žijící v Anglii.
A jak svoji skladbu okomentoval sám skladatel v dopise adresovaném panu Kosterovi?
… přikládám svoji sborovou skladbu, kterou
věnuji pěveckému sboru ve Stěbořicích. Složil
jsem „Návrat“ okamžitě, když jsem zaslechl jméno Stěbořice. Mám na tuto úhlednou slezskou
vesnici pěknou vzpomínku: byl jsem tam asi před
dvaceti lety. Působil jsem tehdy na Pedagogické
fakultě v Ostravě a byl jsem se studenty týden na
žňové brigádě ve Stěbořicích. Hned se mi vybavil kostelík, náves, statek – a pod vesnicí směrem
k Opavě je rybník, ve kterém jsem si zaplaval,
i když tam byla tabule „Koupání zakázáno“, ale
po dvaceti letech se už k tomu mohu přiznat. Vedle rybníků je lesík, kde je staré slovanské pohřebiště – několik hrobů bylo tehdy odkrytých, protože
se tam konal archeologický výzkum…Pokud jsem
použil obratu „vůní chlebovou“, myslel jsem na
chléb, který se zrodil na stěbořických polích, které
jsem kropil také vlastním potem…
London 26. září 1980, Váš Ant. Tučapský
A na závěr alespoň několik vět prvního
předsedy sboru Ludvíka Gracy, kterými hodnotil v roce 1981 prvních 10 let trvání pěveckého sboru a vyzdvihl jeho hlavní poslání:
„Na začátku nás byla hrstka, která jen zvolna narůstala. Dnes má soubor celkem 65 členů, v převaze jsou mladí. Z mnohých rodin
zpívají dva i více členů, mezi nimi osm manželských párů. V několika případech platí „zpívá celá rodina“.
…Teprve až si všichni uvědomíme, že zájmovou činnost, jako je sborový zpěv, nelze
dělat polovičatě, bude ona přinášet požitek
a radost nám i našim posluchačům. A právě to
musí vždy zůstat smyslem naší práce.“
Dana Grosserová, Pěvecký sbor Stěbořice
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Zprávy z obce

Rekonstrukce obecní stodoly v Jamnici

T

ento objekt obec zakoupila v roce
2018, jelikož v Jamnici nebyla žádná
obecní budova, která by se dala využít
jako garáž či sklad. Nechali jsme proto
zpracovat projekt a podali žádost o dotaci. Jak jsem již psal v minulém čísle zpravodaje, tak napodruhé jsme byli úspěšní
a žádost nám schválili.
Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj z programu na odstranění tzv.
brownfieldů. Koncem února jsme proto
vyhlásili výběrové řízení. Z oslovených 4

firem podala nabídku pouze jedna, a to
Grambal – stavby s.r.o. S realizací firma
začala již v druhé polovině března a nyní
jsou práce v plném proudu. Termín dokončení je konec října, ale věříme, že
pokud se nic nepokazí, tak do prázdnin
bude hotovo. Objekt byl v havarijním stavu, jelikož do budovy několik let zatékalo. Proto zůstanou zachovány pouze zdi
a vše ostatní bude nové.
V zadní části budovy vznikne garáž
pro starou hasičskou techniku místního

sboru dobrovolných hasičů a v místnosti
nad garáží bude umístěno drobné hasičské
nářadí, historické artefakty, poháry ze soutěží aj. Dále zde vznikne garáž pro obecní
sekačky, které dosud parkovaly v soukromých prostorech. V prostřední části vznikne velká dvougaráž a v přední části zůstane
zachována malá garáž, a půdní prostor nad
ní bude využit jako sklad.
Náklady na rekonstrukci činí skoro
3,8 mil. Kč, z čehož 2,7 mil. Kč činí dotace.
Michal Komárek, místostarosta

Obec vykupuje pozemky

J

iž před časem jsem avizoval, že obec
má zájem o koupi pozemků v našich
katastrech. Je jedno, zda by se jednalo o
pole, zahradu, cestu nebo nějaký úhor.
Máte-li v plánu prodat některý ze svých
pozemků, obraťte se prosím na obecní
úřad. Probereme společně o jaký pozemek se jedná, vyslechneme si Vaše
představy o kupní ceně a určitě se nějak
domluvíme. Obec se neobejde bez pozemků, aby se mohla kvalitně rozvíjet.

Často se dostáváme do situací, kdy potřebujeme konkrétní pozemek a vlastník
jej nechce prodat, ale pouze vyměnit za
jiný. A obec nemá pokaždé k dispozici
pozemky pro výměnu.
Nemusíte se bát, že byste na obchodu
s obcí prodělali. Věřím, že všichni dosavadní prodejci jsou spokojeni. Povedlo
se nám vyřešit i komplikované případy
prodeje. Často nabízíme mnohem výhodnější podmínky než jiní kupci. Samozřej-

mostí je příprava potřebné administrativy
(smlouvy, jednání s katastrem apod.). Je
možno se domluvit i na odkupu jen části
pozemku. A u nás máte jistotu, že Vás nepodvedeme a své peníze obdržíte.
Prodejem svého pozemku pomůžete
obci ke kvalitnějšímu rozvoji. Takže na
tom vyděláte 2x – dostanete odpovídající
finanční hodnotu a také dobrý pocit, že
jste pomohli obci, tedy vlastně i sobě.
Roman Falhar, starosta

☺

ROZHLEDNA JIŽ OTEVŘENA
Z důvodu velkého zájmu jsme se rozhodli, že už nyní rozhlednu otevřeme,
a to o víkendech, tzn. SOBOTY a NEDĚLE vždy od 9 do 17 hodin. Rozhledna bude bez trvalé obsluhy, proto doufáme, že návštěvníci budou ukáznění
a nepřijde nic k úhoně a nebude zde
nepořádek. Prosíme, DODRŽUJTE při
návštěvě rozhledny aktuální EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ. Od května pak opět počítáme
s trvalou obsluhou a prodejem turistických předmětů a drobného občerstvení.
V loňském roce jsme z důvodu ná8
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stupu epidemie rozhlednu otevírali až
koncem měsíce května. To už bylo na
rozhledně instalováno čidlo průchodu.
Zajímalo nás, kolik návštěvníků naši
rozhlednu za rok navštíví. Na konci
měsíce října se čidlo zastavilo na čísle
8350. Když k tomu připočteme děti (čidlo je ve výšce 120 cm), tak jsme určitě
něco přes 10 000 návštěvníků. Rekordní
byl druhý červencový týden, kdy rozhlednu navštívilo 945 osob. Takovou
návštěvnost jsme opravdu nečekali
a věřím, že letos bude ještě vyšší.
Michal Komárek, místostarosta
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Nový „Řád veřejného pohřebiště v obci Stěbořice“

V

lednu 2021 schválila rada obce Stěbořice nový „Řád veřejného pohřebiště v obci Stěbořice“, který je platný od
4. února 2021. Nejpodstatnější změnou
v tomto novém řádu je doba nájmu hrobového místa, která musí být sjednána tak,
aby byla dodržena stanovená tlecí doba na
pohřebišti. Tlecí dobu schvaluje Krajská

hygienická stanice a na našem hřbitově je
stanovena na minimální dobu 15 let pro
severní část a na minimální dobu 20 let
pro jižní část hřbitova. Hranicí pro rozdělení hřbitova na severní a jižní část je prostřední ulička vedoucí od vstupní brány ke
kapli. Celé znění nového pohřebního řádu
najdete na stránkách obce, na úřední desce

obce, na dveřích kapličky na hřbitově, případně na obecním úřadě. Nový řád bude
součástí nově uzavíraných smluv o nájmu
hrobového místa. Smlouvy, které jsou nyní
v platnosti jsou ve většině případů uzavřeny a uhrazeny do 31. 12. 2025.
Marie Solnická,
správkyně hřbitova

nás půjčí, tento příspěvek nám zůstane
a můžeme jej použít na projekt energetických úspor v základní škole, který
se připravuje. Ovšem pokud některý ze
žadatelů o půjčku obec nepožádá, jeho
příspěvek musíme státu vrátit. Žádám
proto všechny dotčené „kotlíkáře“, aby

se spojili buď se mnou nebo s našim kotlíkovým specialistou, panem Cenkem,
a dořešili jsme jejich případ ke spokojenosti všech. Žádost o půjčku naleznete na
stránkách obce v sekci Kotlíková dotace
(www.steborice.cz/kotlikova-dotace/).
Roman Falhar, starosta obce

dopisem všechny žijící spolumajitele a nabídli jim převzetí jejich podílu. Za to jsme
se závazali, že obec rybníček opraví, aby
byl ozdobou jamnické návsi a na lúčkách
vybudujeme veřejný parčík, kam by se
Jamničtí mohli chodit procházet. S některými jsme se domluvili hned, jiní si nebyli
jistí, zda to není nějaká habaďůra a vyčkávají se svým rozhodnutím a jiní mají odlišné představy o převedení svého podílu.
Tímto bych chtěl poděkovat těm prvním
odvážným, co upřednostnili společný zájem na zvelebení místa, kde žijí, před peněžním ziskem za každou cenu. Pro obec
to budou jen další pozemky, o které se
bude muset starat a investovat do nich.

Ovšem věřím, že výsledek bude stát za to.
Spoluvlastnictví je specifický případ,
který řešíme takto poprvé. Jindy potřebné
pozemky od majitelů vykupujeme, ovšem
spoluvlastnictví je něco jiného. V takovém
případě jsou všichni spoluvlastníci majiteli
každého čtverečního centimetru. Není to
tak, že tento pás je můj, vedle je tvůj a dál je
obec. Smutné je, že se nyní objevili občané,
kteří se snaží skoupit jednotlivé podíly dřív,
než je získá obec. Dokud jsme o ně neprojevili zájem, nezajímali se ani oni. Věřím, že
se obci nakonec povede tyto pozemky získat, rybník opravit a před Jamnicí vybudovat příjemný parčík. Ať se zde zase o něco
lépe žije!
Roman Falhar, starosta obce

Půjčka na kotlíkovou dotaci

V

yřídili-li jste si půjčku na kotlíkovou dotaci ve 3. výzvě Moravskoslezského kraje, neváhejte se obrátit na
obec ohledně půjčky na realizaci tohoto
opatření. Stát nám na všechny naše žadatele uvolnil peníze (150 až 200 tis. Kč
na žadatele) a pokud si je tyto osoby od

Jamnice rybník a lúčky

U

prostřed Jamnice je pro naši oblast
netypická náves s rybníčkem uprostřed. Obrázek jako někde z jižních Čech.
Ovšem rybníček je za ta léta zanesen, hráz
by potřebovala opravit nebo udělat nová
a začínají se rozpadat kamenné břehy. Což
bude stát nemalé peníze. Statisíce, spíše
milion. Dotace se na takové projekty vyhlašují. Ovšem je zde problém. Na rybníku jsou spolupodílníky skoro všechny
původní usedlosti v Jamnici. Stejný případ
je i na tzv. lúčkách směrem na Vlaštovičky,
které mají skoro totožné spoluvlastníky,
jako rybník. Pravděpodobně byly historicky určeny pro odkládání bahna z rybníka.
Před časem jsme s místostarostou oslovili

Kaple na Březové

J

iž začala rekonstrukce tzv. spodní kaple
na Březové. Zakázku vysoutěžila firma
David Nowický za cenu 480 tis. Kč. Dotace z ministerstva pro místní rozvoj pokryje
cca 60 % nákladů. Kaple bude mít opravenu fasádu, vnitřní omítky, krov, krytinu
a novou věžičku. Při rekonstrukci se bude
řešit i odvlhčení budovy. Bude se jednat
o jednu z posledních kaplí v majetku obce,
která ještě nebyla opravena. Začalo to kaplemi v Novém Dvoře a v Jamnici (i když
zde bude potřeba vyřešit vlhnutí zdiva
a znovu část omítnout), pokračovalo kaplí
na hřbitově a nyní opravujeme spodní kapli na Březové. Nově jsme získali panskou
pohřební kapli u kostela, kterou chceme
rovněž zkrášlit a zpřístupnit veřejnosti.
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Matylda

O

becní vozový park potřebuje čas od
času obměnit, popřípadě rozšířit. Loni
jsme se začali porozhlížet po novém menším nákladním autě, které by nepotřebovalo
řidičské oprávnění skupiny C, ale stačilo by
jen B. Tedy aby takové auto bylo v kategorii: automobily do 3,5 tuny. Po seznámení se
se situací na trhu komunálních vozidel, kdy
ceny nových multikár, ale i jiných značek
atakují v základní verzi hranici 2 milionů
korun českých, jsme se začali poohlížet i po
použitých vozidlech. Ovšem ani zde se nedařilo najít něco vhodného, co bychom dokázali pořídit za přijatelnou cenu, a přitom
měli jistotu, že se nám po čase nerozpadne.
Nakonec jsme se rozhodli pro elektroauto-

-náklaďák. No, spíše náklaďáček.
Není to takový robustní pracant,
jako naše multikára, ale je určen
pro lehčí práce. Úklid, převoz lehčích materiálů, přesun pracovníků. Uveze náklad 600 kg, má hydraulickou sklopnou korbu, jede až
60 km/hod, na jedno nabití ujede
cca 90 km (vyzkoušeno), nabíjí
se z 230 V, kabina je pro 2 osoby.
A je velmi, velmi tichý. Rozhodovali jsme se mezi klasickým benzínovým,
popř. naftovým vozidlem a elektrickým.
Kromě toho, že na elektrické je poskytována dotace (200 tis. Kč), odpadá zde klasická
údržba motoru, výměny olejů, emise, vůz je

lehčí a tichý. A už dostal i jméno. Technická
četa mu začala říkat Matylda. Dávejte si nyní
pozor při přecházení cesty. Ať se nepotkáte
příliš blízko s tichou červenou Matyldou.
Roman Falhar, starosta obce

Stropy v přístavbě základní školy

V

šechno zlé je k něčemu dobré. Jako otec
dětí školou povinných nejsem rád, že
z důvodu covidové situace nechodí do našeho vzdělávacího zařízení, ovšem jako zástupce zřizovatele, který momentálně řeší situaci
s praskáním stropů v přístavbě školy, jsem
vděčný za absenci žáků v ní. Oprava stropu
se protahuje a při plném provozu školy by to
byl problém, kam umístit všechny žáky. Stropy jsou už zabezpečeny, kdy zámečnickou
práci provedla firma Zámečnictví Pavel Král
a instalaci podpěr na navařené konstrukce
naši zaměstnanci. Museli jsme však demon-

tovat stávající svítidla a budeme zde měnit
veškerou elektroinstalaci. Na stropy se pak
musí namontovat sádrokartonové podhledy
a znovu vymalovat. Odhadované náklady se
šplhají k 1 milionu Kč. Objevilo se několik
dotačních možností, které chceme využít.
Uvidíme, jak budeme úspěšní. Nejpozději
příští školní rok se žáci mohou vrátit do nově
osvětlených, a hlavně zabezpečených prostor.
Pro představu přikládám foto stropu prasklého přímo u nosné konstrukce. Zabezpečení provádíme za minutu dvanáct.
Roman Falhar, starosta obce

poškozených částí. Propočetli jsme si nákladnost opravy a porovnali to s případnou koupí nových a vyšlo nám výhodnější
okna opravit. Rovněž jsme podali žádost
na Moravskoslezský kraj do Programu
rozvoje venkova o dotaci na opravu pláště
budovy. A byli jsme úspěšní! Nejpozději v létě by se měly rozeběhnout opravy.

Bude opravena fasáda, aby byl v co největší míře zachován vzhled, vyměněny klempířské prvky a zkrášlen vstup do budovy.
Věřím, že budeme všichni spokojeni, až se
nám tato nádherná bývalá škola opět zaskví v plné kráse a bude sloužit především
všem novodvorským!
Roman Falhar, starosta obce

Stará škola v Novém Dvoře

V

minulém zpravodaji jsem psal o plánech na opravu obecní budovy – bývalé školy – v Novém Dvoře. S drobnými
úpravami uvnitř jsme již začali, náš stolař s pomocníkem začali opravovat okna.
Na to, jak jsou stará, jsou v dobrém stavu. U některých je potřeba vyměnit sklo,
provést nové nátěry a opravit několik

Plánovaný průchod na záhumení

P

řed časem jsme začali jednat s majiteli budovy čp. 28 v Jamnici a postupně
jsme od nich odkoupili jak budovy (stodola se právě opravuje a na obytnou
část se zpracovává projekt) a zahradu. Máme v plánu tyto pozemky z centra
obce zpřístupnit, aby se dalo volně a bezpečně projít do lokality za humny
a zpět. Hustá zástavba směrem na Neplachovské Zadky neumožňuje vybudovat podél cesty chodník a chodci se zde pohybují ve vozovce. Za zahradami
v okolí bývalého kravína se nachází hasičské hřiště a začíná se zde stavět. Do
budoucna se předpokládá rozšíření zástavby a bezpečný průchod do a z centra
obce bude jen přínosem.
Roman Falhar, starosta obce
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Poplatek za psa na rok 2021

U

pozorňujeme občany, že poplatek za psa je od
loňského roku splatný do 31. 3. kalendářního
roku. Platbu můžete provést na pokladně OÚ Stěbořice nebo převodem na účet obce u KB Opava,
č.ú.3820821/0100. Do variabilního symbolu uveďte
číslo domu a do zprávy pro příjemce jméno, příjmení
a bydliště vlastníka. Poplatek za prvního psa činí 200
Kč, za každého dalšího psa téhož majitele je poplatek
ve výši 300 Kč.
Renata Bittnerová, administrativní pracovnice

Jaro / 2021
Výběry z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
15. 12. 2020

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Návratnou finanční výpomoc: předfinancování
výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3.výzva: žadateli č. 1, č. 2, č. 3. Každému půjčku
ve výši 150.000 Kč.
4) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva k pozemku parc.č. 1557 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Stěbořice (horní záhumení cesta)
5) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva k pozemku parc. č. st. 46, součástí je stavba bez čp./če v k. ú. Stěbořice (pohřební kaple
u kostela)
6) Strategický plán rozvoje obce Stěbořice vypracovaný firmou Berman Group v září 2020
7) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ SOKOL

Stěbořice pro rok 2021 ve výši 100.000 Kč
8) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Římskokatolické farnosti Stěbořice pro rok 2021 ve výši
150.000 Kč
9) Nákup nově vzniklého pozemku parc. č. 845
- ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře
645 m2 v k. ú. Jamnice od soukromých vlastníků za celkovou cenu 103.200 Kč (cena 160 Kč/
m2)
10) Obec Stěbořice přijímá dar do svého vlastnictví
od 9 dárců (různé velikosti podílů na různých
pozemcích):
- podíl na nemovitosti, a to pozemku parc. č. 83/1,
druh pozemku vodní plocha, způsob využití
vodní nádrž umělá v k. ú. Jamnice, obec Stěbořice, celková výměra parcely 1808 m2,
- podíl na nemovitosti, a to pozemku parc. č.
839/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha v k. ú. Jamnice, obec Stěbořice, celková výměra parcely 15 m2
- podíl na nemovitosti, a to pozemku parc. č.

Výběry z jednání rady obce Stěbořice
15. 12. 2020

Rada obce schválila:
1) Podání žádosti o dotaci na fasádu staré školy
v Novém Dvoře na Moravskoslezský kraj
2) Umístění sídla pobočného spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu – Lípa Stěbořice na adresu obecního úřadu
Stěbořice 28
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene inženýrské sítě, a to vodovodní přípojka přes část pozemku parc. č. 19 ostatní plocha, ostatní komunikace a přes část pozemku parc. č. 352 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stěbořice ve
prospěch pozemku par. č. 345/2
4) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Orel
jednotu Stěbořice ve výši 49.000 Kč
5) Příspěvek Klubu důchodců ve Stěbořicích ve
stejné výši jako v roce loňském, tedy ve výši
10.000 Kč
6) Prominutí nájemného – kadeřnictví v KD
Stěbořice za měsíce říjen a listopad, zároveň
upozorňuje na dodržování termínu proplácení
nájmu
7) Návrh rozpočtu MŠ Stěbořice na rok 2021 s náklady pro obec 970.000 Kč
8) Věcné břemeno zemního vedení NN na pozemku parc.č.102/1 v k. ú. Nový Dvůr u Opavy

28. 12. 2020

Rada obce schválila:
1) Rozpočtovou úpravu č.1 – rozpočet MŠ Stěbořice
2) Umístění vodovodních přípojek na pozemku
p.č. 103/1 v kú Stěbořice pro stavební parcely
88/2 a 88/3 v k. ú. Stěbořice a zřízení věcných
břemen za uložení těchto přípojek
3) Napojení sjezdu na účelovou komunikaci na
části pozemku p. č. 103/1 v k. ú. Stěbořice
z pozemků p.č. 88/2 a 88/3 v k. ú. Stěbořice dle
předložené projektové dokumentace. Stavebníci budou upozorněni, že obec nedokáže zaručit
finální nivelitu budoucího povrchu komunikace, která se může lišit od výšky stávajícího povrchu.

Rada obce vzala na vědomí:
1) Žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce mostu
přes potok Velká“ nakonec nebyla podána, jelikož dotační titul tento náš konkrétní případ
považuje za stavbu nového mostu, na což dotace nejsou určeny

12. 1. 2021

Rada obce schválila:
1) Nabídku fa JK Grant s.r.o. na zprostředkování
výběrového řízení na zhotovitele stavebních
prací za cenu 16.000 bez DPH na opravu Obecní stodoly v Jamnici.
2) Nabídku od Zámečnictví Pavel Král na materiál
a zámečnické práce na sanaci stropů v přístavbě
ZŠ za celkovou cenu 207.575,50 Kč s DPH
3) Nabídku firmy Karpet dřevo s. r. o. na dodávku
sušených fošen na sanaci stropů v přístavbě ZŠ
za cenu 46.585 Kč s DPH
4) Nový řád veřejného pohřebiště
5) Nabídku na dodávku a montáž dětského hřiště
do Nového Dvora – Dětská hřiště, workout a parkour František Smitka za cenu 254.759,45 Kč
s DPH

Rada obce vzala na vědomí:
1) Proběhla schůzka ve škole s manažerem projektu Energetické úspory v ZŠ a projektanty,
kde se zhodnotila situace a v nejbližší době
bude předložen rozpočet na jednotlivé projekční práce a hrubý rozpočet realizace
2) Přerušení provozu Mateřské školy Stěbořice
a) jarní prázdniny: 8. – 12. 2. 2021
b) h
 lavní prázdniny:
MŠ Stěbořice 12. 7.–13. 8. 2021
Školní jídelna 26. 7.–6. 8. 2021

9. 2. 2021

Rada obce schválila:
1) Návrh prostranství u studánky u rybníků ve
Stěbořicích od Ing. arch. Miklové.
2) Vyvěšení tibetské vlajky v rámci kampaně Vlajka pro Tibet

150/1, druh pozemku trvalý travní porost, v k.
ú. Jamnice, obec Stěbořice, celková výměra
parcely 826 m2
- podíl na nemovitosti, a to pozemku parc. č.152,
druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Jamnice, obec Stěbořice, celková výměra parcely
1.600 m2
Obec se zavazuje uhradit náklady spojené s darováním podílu a jeho zapsáním do katastru
nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu
realizací tohoto usnesení

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) Návrh rozpočtu obce na rok 2021

28. 12. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Rozpočet obce Stěbořice na rok 2021 s úpravami

3) Dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu odborného
lesního hospodáře – předmětem dodatku je
navýšení odměny a upřesnění lesních pozemků. Odměna činí 603 Kč bez DPH ročně za každý hektar, což činí 44.507,43 Kč s DPH za rok
4) Nový platový výměr ředitelky MŠ
5) Nový platový výměr ředitelky ZŠ

9. 3. 2021

Rada obce schválila:
1) Nabídku p. Blaženy Šimkovské na technický
dozor stavby – „Oprava kapličky na Březové“
2) Z oslovených firem na „Opravu stodoly v Jamnici“ podal nabídku pouze jeden uchazeč –
Grambal stavby s. r. o. za cenu 3.131.894,10 Kč
bez DPH. Rada nabídku schvaluje
3) Finanční příspěvek Klubu důchodců v Novém
Dvoře ve stejné výši jako v loňském roce, tedy
3.000 Kč
4) Smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 352
v k. ú. Stěbořice o výměře 2 m2 se společností
Zásilkovna s.r.o.
5) Pronájem části pozemku parc.č.481/1 v k.ú.
Stěbořice zájemcům o výměře 256 m2/o výměře 200 m2/o výměře 260 m2/o výměře 264 m2
za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu 5 let, platnost
smlouvy bude od 1. 4. 2021
6) Hospodářský výsledek MŠ Stěbořice +88.850
Kč a schvaluje převedení celé částky do rezervního fondu. Rada doporučuje MŠ, aby byly
prostředky potřebné pro pořízení druhého
konvektomatu čerpány z fondu investic a zbývající část z rezervního fondu
7) Rozpočtovou úpravu č.1

Rada obce vzala na vědomí:
1) Za posledních 10 dní do tělocvičny školy na
dvou místech zateklo. Ředitelka ZŠ byla oslovena, aby sepsala všechny reklamace a tento
nevyhovující stav se s fy Femont bude řešit
2) Žádost Okresního soudu v Opavě o navržení
2 přísedících pro další volební období 2021–
2025
3) Výši stravného pro rok 2021 – MŠ Stěbořice.

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová, Čtvrtletník, 1/2021, 1. dubna 2021 • Vydala Obec Stěbořice, Stěbořice 28, 747 51, IČ: 00300691, ev.č. MK ČR E 24118
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článku dle potřeby • Za správnost textu (faktickou i jazykovou) odpovídá autor. Uzávěrka dalšího čísla 18. 6. 2021
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