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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Obec Stěbořice
znak a vlajka obce

Úvodní slovo

Uteklo to jako voda…

K

dyž jsem před deseti lety nastupovala jako ředitelka do mateřské školy ve
Stěbořicích, byla jsem plná obav, strachu,
nejistoty, protože jsem vůbec netušila, co
mě v této nové pracovní a životní roli čeká.
Prvotní dojmy byly rozličné, noví zaměstnanci byli milí a vstřícní, ale nové práce až
nad hlavu. Poprala jsem se s tím, všechno to
chtělo čas a dnes, když se podívám zpět, vidím kus poctivě odvedené práce. Staré železné
průlezky jsme postupně, za finanční pomoci
obce Stěbořice, vyměnili za nové, z akátového dřeva, v okolí jsme vysázeli okrasné keře
a dřeviny a školní zahrada se tak proměnila
v místo, kde si děti s radostí nejen hrají, ale
také tvoří a poznávají. Třídy mateřské školy
se také postupně inovovaly a dnes jsou to místa plná světla a slunce vyzdobená originálními dětskými výtvory. Nic z toho by nebylo
bez finanční podpory obce, pomoci obecních

pracovníků, finančních prostředků získaných sponzorstvím nebo ze zdrojů EU. Každý
z nás se posunul dál také ve svém profesním
životě. Díky dalšího vzdělávání jsme získali
nové kompetence, umíme naplňovat potřeby
i těch nejmenších a zároveň připravujeme
na další vzdělávání ty nejstarší. Zvládli jsme
COVID – 19, pandemii, která tady nikdy
předtím nebyla. Bez obav jsme přešli na online výuku, která je pro předškoláky povinná
a přizpůsobili se tak nově vzniklé situaci. Ze
všeho nejdůležitější jsou ale lidé, které člověk
kolem sebe má, každý z nás, tím jak se chová
a vystupuje, přispívá do atmosféry, kterému
se říká kolektiv. Já to štěstí mám. Mám kolem
sebe lidi, na které se můžu spolehnout, kteří
mají smysl pro humor, a díky nim táhneme
za jeden provaz. Dobrá školka není jen kolektiv zaměstnanců a dětí, ale patří do ní také
rodiče. S jejich podporou, vstřícností a spolu-

„Pesimismus tupí nástroje, které člověk
potřebuje k úspěchu. Optimismus je víra
a naděje zároveň, které vedou k úspěchu.“
Bruce Lee
práci máme školku plnou pohody. A když si
jen pomyslím, že potřebuji nějakou dobrotu
na školní akci, šikovné ručičky mých holek ze
školní jídelny, to promění ve skutek. Co víc si
můžu jako ředitelka přát?
Ohlížím se zpět, ale vzhlížím i do budoucnosti. Cesta je dlouhá a nás určitě čeká
spousta výzev, příležitostí a možností a jen
za podpory nás všech, se stanou skutečností.
Jsem o deset let starší, ale zároveň bohatší
o získané vědomosti, dovednosti a zkušenosti, a to mi nikdo vzít nemůže.
Mgr. Miroslava Stonišová,
ředitelka MŠ Stěbořice

Kácení v parku

Z

ámecký park ve Stěbořicích je dnes už
bohužel torzem své původní krásy, ale na
co můžeme být pyšní, jsou nádherné prastaré
stromy. Posledních 5 let zvu pravidelně odborníky na jejich prohlídku a údržbu.
Kromě stromolezců se na posouzení stavu
stromů podílí i znalec Ing. Lička a vše musí
schvalovat Národní památkový ústav, protože
park je kulturní památkou. Není to levná záležitost, ovšem ukazuje se, že to má smysl. Pokud
jste měli štěstí, mohli jste stromolezce vidět při
jejich práci. Pan Vrba s kolegy svou práci ovládá mistrovsky a není to jen o tom, umět vyšplhat do koruny a řezat, ale především vědět,
co a kde uřezat, aby stromu neublížil. Vždy po
nich zbylo na zemi masa větví, ovšem na vzhledu stromu jste to skoro nepoznali. Takto prošli
každý strom v parku, někde museli zasahovat
víc, jinde jen symbolicky. Nejvíc práce měli
vždy s jasanem ztepilým, který rostl v rohu
naproti obecnímu úřadu. Ostatní stromy jsou
v ucházející kondici vzhledem ke svému stáří. Všímaví kolemjdoucí si zajisté všimli, že se
na jasanu již několik let objevovaly plodnice
dřevokazné houby, ptáci si v něm vyklovávali
dutiny a praskal. Při poslední kontrole na jaře

letošního roku znalec
i stromolezec doporučili strom skácet.
Neměl jsem z jejich
doporučení
radost,
ale musel jsem zvážit
i osobní odpovědnost,
co vše by se mohlo
stát při případném
odlomení větví nebo
vyvrácení celého stromu. Obvod kmene
Smutný moment - úctyhodný jasan ztepilý jde k zemi
byl úctyhodných 6
metrů a váha se pohybovala v tunách. Jejich samotném provedení pokácení stromu. Povyhodnocení mě bylo sděleno několik dnů třeba byla i těžší technika, která by jistila uvápřed začátkem vegetačního období. V tomto zaný kmen, aby se nestočil na jinou stranu.
případě (havarijní stav stromu) by sice mohlo Bohužel to bylo v době jarních prací a nikdo
dojít k pokácení i ve vegetačním období, ov- z oslovených zemědělců neměl v domluvený
šem hrozilo pak usmrcení mláďat ptáků, kteří termín čas. Pomohli nám z firmy Agrotrans
by v něm mezitím zahnízdili. A čekat do další Otice a poslali svůj traktor. Samotné kácení
zimy mě připadlo velice riskantní.
proběhlo na výbornou. Pan Vrba je odborník
Oslovil jsem tedy Národní památkový ústav na slovo vzatý. Vše šlo podle plánu, do místa
a Magistrát města Opava, kteří dávají v tom- pádu jsme umístili staré pneumatiky zapůjto případě ke kácení svolení. Oslovené dámy čené z místního VOD Stěbořice, aby nedošlo
pochopily vážnost situace a vyhověly mé žá- k zamáčknutí chodníku váhou stromu. A že to
dosti. S panem Vrbou jsem se domluvil na
Pokračování na straně 5
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OKÉNKO DO NAŠÍ ŠKOLKY

S

příchodem měsíce března se naše školka, díky nepříznivé epidemiologické
situace, na dlouhou dobu uzavřela a na
nás všechny – pedagogy, rodiče a především předškoláky, čekala zcela nová výzva
v podobě distanční výuky. Děti svědomitě
plnily úkoly a těšily se na návrat do školky.
Velké poděkování patří také rodičům za
jejich spolupráci a sdílení fotografií, videí
a dětských aktivit. Bez vás by to nešlo.
S postupným rozvolňováním vládních
nařízení, byly dny strávené ve školce,
v méně napjaté atmosféře. Postupně jsme
se vraceli k běžnému programu a především jsme byli všichni rádi, že jsme se ve
zdraví shledali.
Třídy se po znovuotevření školky opět
zaplnily dětmi, a tak bylo možné vrátit se
k třídním celoročním programům a dokončit započatou práci.

a nechyběl i tolik oblíbený
padák.

Míčkohraní

Na Den dětí jsme si společně užili krásné prosluněné dopoledne plné zábavy. Děti
oslavily svůj den na zahradě školky, kde pro
ně byly nachystány různé soutěže a úkoly,
za které sbíraly nálepky na svou medaili. Na

Zábavné dopoledne na zahradě školky,
plné pohybu, dětí a míčků různých velikostí. Děti plnily různé netradiční aktivity

„Co dokážu sám“
– projektový den
ve školce
Úspěšné dopoledne s velkým přínosem pro děti
v polytechnické oblasti. Pod
vedením odborníka z praxe
pana Davida Osadníka se
děti seznámily s řemeslem
stolaře. A protože máme ve školce ponk
a „profi“ dětské nářadí, vyrobily si děti traktory ze dřeva pod jeho vedením. Děti tak
získaly prostor, prožít radost z podařeného
díla. Ještě jednou děkujeme.

Den radosti a pohody

konci byly děti odměněny kornoutem plných dobrot.
A co nás ve školce ještě čeká? Výroba
hmyzích domečků při příležitosti oslavy
Dne otců, výlet do loutkového divadla
v Ostravě a samozřejmě již tradiční rozloučení s předškoláky na zahradě naší
školky. Protože se konec školního roku
nezadržitelně blíží, přejeme Vám léto
plné krásných zážitků, sluníčka, pohody
a hlavně pevné zdraví všem.
Lucie Páclová, učitelka MŠ Stěbořice

PROJEKTOVÝ DEN - voda je život

V

e středu 16. června proběhl ve třídě
starších dětí projektový den, kterým
nás provázel odborník z praxe pan Ing. Martin Václavík.
Cílem projektového den a jeho náplní
bylo seznámit děti s významem vody pro život, s koloběhem vody v přírodě, s životem
u vody i ve vodě, poznávat prostředí potoka,
rybníku a jeho okolí, seznámit se s ochranou
přírody, uvědomit si, že voda je užitečná,
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důležitá pro život, ale že může být i nebezpečná.
Děti se od Martina nejprve dozvěděly základní informace o vodě (kde se bere, jaká
je, její skupenství, význam a užitek vody…)
a potom jsme se společně vydali k potoku
a k rybníku ve Stěbořicích. A protože děti
měly s sebou i gumáky, brouzdaly se v potoce, pouštěly poskládané papírové lodičky
a koukaly, která doplula nejdále. Následo-

valy pokusy s citronem, hrozinkami, lentilkami, s jedlou sodou a octem. Při všech
pokusech děti Martinovi a paní učitelce asistovaly a při všem spolupracovaly. Nejzajímavější pokus byl pokus s vodou z potoka,
kdy děti filtrovaly vodu a pozorovaly usazeniny a kal. Následně proběhly i sluchové
a čichové hry. Děti samostatně odpovídaly na
Martinovy kladené otázky z environmentální
výchovy - co do vody patří, co ne a co se stane,
když. Následovala cesta přes les k rybníku, kde
jim Martin vyprávěl o pramínku řeky, potoku,
korytu řeky, o moři, o stojaté a tekoucí vodě.
Děti získaly mnoho nových poznatků.
Byly zvědavé a Martin jim neustále odpovídal na jejich otázky. U rybníku jsme společně pozorovali vodní živočichy a ptáky a také
lovící rybáře. Projektový den byl pro děti
velkým přínosem, výsledkem byl prožitek,
experimenty, poznávací činnosti, jednoduché pracovní činnosti a výtvory dětí.
Po návratu do MŠ čekalo na děti velké
překvapení – vodní potrubí. Při hře s touto
pomůckou děti poznávají, jak funguje vodovod a při hře nacházejí vodní cesty. Touto
cestou bych chtěla poděkovat za spolupráci
a za príma prožité dopoledne.
Zpracovala: Iva Paletová, MŠ Stěbořice
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Kam po základní škole?

Škola, jak ji máme rádi

L

etošní deváťáci už to mají „za pár“. Jsme
moc rádi, že se s nimi budeme moci letos
za doprovodu jejich blízkých rozloučit při
slavnostním vyřazování v kulturním domě.
Kam však povedou jejich další kroky?
Dva žáci budou usilovat o gymnaziální
vzdělání. Čtyři žáci směřují na průmyslovku, a to stavební, strojní či uměleckou. Směrem ekonomickým se nám vydávají dva žáci.
Také zemědělství a oblast zdravotnictví zvolili po dvou. Jedna žákyně bude studovat pedagogiku, jedna cestovní ruch. Všechny tyto
čeká po čtyřech letech maturitní zkouška.
Dále se budeme moci těšit ze dvou elektrikářů, dvou truhlářů a jedné farmářky, jejichž
vzdělání bude zakončeno výučním listem.
Všem devatenácti žákům z celého srdce
přejeme, ať je nová škola uspokojuje, naplňuje a ať se jim splní jejich sny.
Iveta Glacová, ředitelka ZŠ Stěbořice

S

mích. Hluk. Křik. Bouchání
míče o zem. Ťukání pingpongového míčku. Povyk. Skandování. Vrzání houpající se židle. Povídání si. Cinkot příborů. Zvuk
rozbíjejícího se talíře. Zvonění.
Dveřmi tlumený hlas výkladu
učitele. Tah křídy po tabuli. Bouchání dveří šatních skříněk. Zvuk
sekačky na trávu. To je škola, jak
ji máme rádi. A i když jsme s ní
vloni nemohli oslavit její jubileum – 60 let, přejeme jí šťastné
žáky, spokojené rodiče, štědrého
zřizovatele a osvícené zaměstnance.
Iveta Glacová,
ředitelka ZŠ Stěbořice

Vyznání nejmenovaného žáka naší školy na konci roku.
To je důvod, proč nás práce s dětmi stále baví.

Pousmání nad distanční výukou

O

tom, že domácí výuka byla náročná,
nemusíme po roce nikoho přesvědčovat. I při takové náročné výuce se však můžeme pousmát. Přečtěte si pár vět, které jsme
my učitelé během on-line výuky přes obrazovky počítačů měli možnost zaslechnout:
Já tu nejsem. Neslyším. Já vám nebudu lhát,
já se na to nedíval. Musím najít sešit a teď
musím najít učebnici a teď jsem se ztratil.
Kdybyste něco slyšela, tak sousedi dělají rekonstrukci. Perou se mi tady kočky. Čekejte,

přišel mi pošťák. Jdu vyčurat psa. Omluvte
mě, v obchodě byla řada. Já jsem měl k obědu
suchý rohlík. Hlídám sestru. Musím na záchod. Můžu si zajít pro pití? Kde jsme? Nevím a nevím a nevím. Sekám se a teď se sekáte
vy. Můžem vám to napsat do chatu? Dneska
máme omlajn? (žák 1. třídy) Mi zvoní budík,
musím jít pro oběd. Vy jste vypnutá!
AVŠAK I ŽÁCI SE HLÁŠKAMI UČITELŮ ASI BAVILI:
Haló!!! Je tady někdo? Kde jste? Neslyším

tě! Slyšíte mě? Sekáš se mi. Zapni si mikrofon! Sdílím. Honza nám tady skáče jako
zajíc – sem – tam. Vypni tu hru, já to ťukání
slyším. V klidu dosnídej. Dejte packu (přihlásit se ikonou zvednuté ruky). Vypínám.
Věřte nám, že raději se smějeme společně
ve škole a všichni si přejeme, ať v září začne
obvyklá výuka.
Tomáš Halátek, učitel ZŠ Stěbořice
a Iveta Glacová, ředitelka ZŠ Stěbořice

Den Země

PLASTY

K

aždoročně se žáci naši školy zapojují do
úklidu přírody v okolí školy v rámci Dni
země. Tuto tradici děti neporušily ani v době
domácí výuky, kdy vyrazily do okolní přírody,
aby ji ulevily od odpadků. Jejich „úlovky“ a plakáty ke Dni Země jsme také zaslali do soutěží
„Vypij mě a znovu použij“ a „Ukliďme svět“.

Láhev a víčko
do žlutého koše patří,
jsou to
recyklovatelní bratři.
Říká se jim PET,
přežily už spoustu let.
Rádi plasty vytřídíme,
nové věci z nich vyrobíme.

Některé z prací žáků si můžete prohlédnout zde.
Fotky výrobku z plastových
lahví. Lahev je použita jako
základ celého květináče, na
ní je nalepena pytlovina, aby
zakryla případné mezery
mezi dřevěnými kolečky a na
pytlovině jsou nalepena dřevěná kolečka. Jedná se tedy
o stylový doplněk, na kterém
vůbec není poznat, že se jedná o plastovou lahev.
Autor: K. Knůrová
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Holá ,,Letní Knihovnička opět volá“

U

ž od začátku června na svátek Dne děti,
se opět mohly nejen stěbořické děti,
potkat v místním kroužku ,,Knihovnička
pro nejmenší“.
Z důvodu stálých vládních opatření, ale

i krásného letního počasí, jsme změnili místo
našeho setkávání. Nyní, každé úterý dopoledne v 9:15 h ve venkovních prostorách Orlovny se můžete opět těšit na různé činnosti pro
děti. (ku příkladu: četba krátkých říkanek,

cvičení s padákem, výtvarné tvoření...)
Pokud máte chuť, přijďte mezi nás. Budeme
se těšit.
Hezké letní dny
S pozdravem maminka Gabka

Zpět k pramenům... aneb akce, kterou je třeba zopakovat

T

akto byl nazvaný před nedávnem vysílaný seriál České televize, v němž byly
ukázky některých řek, jejich zajímavosti
včetně vodních staveb od ústí až k pramenům. Podobně i členové Matice Slezské,
pobočného spolku Stěbořice plánovali
pochod od pramene potoku Velká. Tento
pochod byl naplánovaný již před 2 léty, ale
vzhledem k pandemii se uskutečnil teprve až letos 7. května a v omezeném počtu
účastníků.
Trasa pochodu byla stanovena od pramene potoku až do Nového Dvora. Počasí bylo
proměnlivé, sluníčko se střídalo s dešťovými přeháňkami. Cestou jsme se vždy
zastavili u nějaké přírodní či technické zajímavosti a diskutovali o ní.
U Hlavnického brodu byla zastávka
nejdelší. Pan B. Wolf přednesl svou
báseň, speciálně složenou k tomuto
pochodu a pan B. Fridrich nás seznámil se zajímavostmi potoku Velká.
V pátek, 7. května - v máji,
mají sraz všichni co „sají“,
jdeme k prameni potoka „Velká“,
co nás tam čeká - jaká je délka!
Náš předseda Skalička Vít,
uvidíme, co se bude dít,
sedáme do auta - jedeme v dál,
dáme po půlce, aby nás „hřál“!
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Fridrichové nás provedou,
pramenem „Velké“ - to oni dovedou,
seznámí nás s historii,
to se člověk někdy až diví!
Výlet měl historický ráz,
ještě si dáme jednu na kuráž,
jedeme domů s úsměvem v líci,
to je vše, co chtěl jsem Vám říci!!!
Složil a napsal Wolf Bořivoj
Pramen (východně od Bratříkovic), 410
m nadmořská výška, ústí (Městské sady)
265 m n.v., zde se vlévá do řeky Opavy.
Délka toku je 15 km.

Současné vodní stavby, které jsou závislé
na vodě uvedeného potoku – 2 rybníky za
Hlavnicí, vodní nádrž v Novém Dvoře (2,5
ha) a rybníky ve Stěbořicích (9 ha).
V současné době se plánuje na potoku ve
Stěbořicích výstavba vodní nádrže.
Zapomenuté stavby využívající vodu,
dnes již nefunkční – jez pro závlahu luk,
lihovar a zaniklý mlýn v Novém Dvoře,
mlýn ve Stěbořicích a Lukášův mlýn ve
Zlatníkách.
3 brody, 31 propustků, mostů, lávek, 13
bezejmenných přítoků (zdroj Mapy CZ.)
Poznávací pochod předčil očekávání,
krásná jarní příroda, pěkné
zákoutí, meandry potoka,
vůně květů a zvuky ptáků
nás doprovázely celou dobu
pochodu.
Tak jsme spolu strávili
příjemné páteční odpoledne
a při závěrečném hodnocení
zazněly návrhy, aby se tento
pochod pořádal pravidelně
na jaře za účasti všech zájemců a stala se z toho tradice.
Pavel Fridrich,
Matice slezská, pobočný
spolek ve Stěbořicích
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Hovory z rady
Všichni je známe, aspoň tedy podle jména určitě, někteří jsme je volili, někteří jsme se
„modlili“, aby se tam nedostali. Ale jací tedy vlastně jsou? Co je baví? Co je zajímá? Co
mají a nemají rádi. Parta 5-ti radních naší obce. Ráda bych Vám je tedy jednotlivě trošku
přiblížila. Jako první jsem si zašla na pokec s radním „nováčkem“ Pavlem Fridrichem.
n Pavle, máš nějaké životní motto, které
tě provází, nebo kterým se v životě řídíš?
Motto přímo ne, to mají podle mě jen celebrity a tou já nejsem. Jen snad to, že se snažím žít jako slušný člověk a nikoho nezraňovat, ať už fyzicky či psychicky. Jsem celkem
citlivý, když vidím někoho slabšího, tak se mu
vždy snažím pomoct.
n Jak už jsem zmínila, jsi v radě i zastupitelstvu poprvé, splnilo tvé členství, to, co
jsi od toho čekal?
Zjistil jsem, že je vše úplně jinak, než to
vypadá. Nezasvěcený člověk to vnímá úplně
jednoduše, nechápe, proč vše tak dlouho trvá
a zdá se mu, že nikdo nic nedělá. Dříve jsem
to bral stejně, teď už se snažím vysvětlovat
a obhajovat naší práci.
n Za rok a půl budou nové volby, máš
ambice kandidovat a ucházet se znova
o post radního?
To ještě nevím, každopádně je to nová životní zkušenost. Romana jsem znal i předtím,
tak jsem rád, že se mi potvrdilo, že se s ním dá
dobře spolupracovat.
n A ostatní členové rady? Sedli ti po „lidské“ stránce?
Určitě ano, nevnímám to tak, že jsme tam
někdo z pravice, někdo z levice, ale pracujeme
jako jeden tým, pro dobro obce, i když občas
máme jiné názory, dokážeme se rozumně domluvit.
n Žiješ ve Stěbořicích celý život?
Kromě doby, kdy jsem studoval v Brně
Mendelovou univerzitu, což je mimochodem
u nás v rodině tradice, všichni chlapi studovali na zemědělce. A doby strávené na vojně,

Pavel Fridrich

jsem stále věrný Stěbořicím, jsem patriot, tělem i duší. Bývaly doby, kdy jsem byl schopný
říct, kde kdo bydlí a jak se jmenuje, dneska,
už nejsem tak v obraze, je větší fluktuace obyvatel.
n Tak to musíš občas na Facebook, tam
se dozvíš vše…. Jak to vůbec máš se sociálními sítěmi?
Všechny sociální sítě jsou pro mě zásah do
soukromí a já mám své soukromí rád, člověk
musí mít nějakou ochrannou zeď kolem sebe,
vnímám to jako nebezpečné.
n Takže jsi vlastně konzervativní typ?
Hezky vše popořadě? Najít si stálou práci, postavit dům, oženit se, zasadit strom,
zplodit potomka….
Dům jsem zdědil, ženil jsem se z lásky,
ne proto, že jsem musel a narození dcer už
pak šlo samo. Takže v některých věcech jsem
opravdu konzervativní. I když na tehdejší
dobu, jsem se ženil celkem pozdě, ve 26 letech,
už si dokonce někteří o mě mysleli, že nejsem
v pořádku (smích). Stálé práci jsem taky věr-

ný, už 25 let pracuji v Cukrovaru na pozici
agronoma.
n Baví tě tvoje práce nebo máš jiné vysněné povolání?
Práce agronoma mě baví a vše spojené se
zemědělstvím, kdybych si ale mohl vybrat,
chtěl bych mít svojí farmu a hospodařit na
polích.
n A tvé záliby?
Vše spojené se zahradou, vylepšování, sázení stromků, údržba, prostě vše spojené
s okrasnou zahradou a sbírání starých věcí
souvisejících se zemědělstvím. Pak asi jízda
na kole a sport, teda hlavně v televizi (smích).
Posezení s přáteli a společenské akce.
n Pavle, my jsme teď spolu strávili skoro
3 hodiny, kdy jsme stihli u dobrého čepovaného probrat spoustu otázek…kromě
toho, že jsme se teda dost nasmáli, byl
celý rozhovor velice milý a přátelský, působíš na mě úplně klidným dojmem. Dokázal ses vůbec někdy s někým pohádat
nebo zvýšit hlas?
Když jsem byl mladší, tak jsem byl výbušnější, ale čím jsem starší, tím jsem klidnější a rozvážnější. Snažím se vše vyřešit s klidem. Někdy
jsem možná klidný až moc, i kdybych chtěl
hned reagovat, tak mě nenapadá nic vhodného, když se ale vzbudím ve 4 ráno, tak mám
spoustu skvělých a trefných odpovědí... (smích)
n Jaká je podle tebe tvoje nejlepší a nejhorší vlastnost?
Nejlepší moje vlastnost je, že jsem týmový
hráč, nikdy jsem nebyl individualista, který
by musel vyčuhovat z davu. A nejhorší? To
ale musíš odkrýt své nitro…. (po 10minutách
přemýšlení a snažení se přejít na jiné téma)….
asi to, že si spoustu věcí beru osobně.
Pavle, děkuji Ti, za pokec a příjemně
strávený čas.
Jana Weiszová, radní obce

Kácení v parku
Pokračování ze strany 1

byla pořádná váha mohou potvrdit i lidé bydlící v okolí, neboť při pádu se otřásla zem pár
desítek metrů daleko. Co všechny překvapilo,
byl rozpad stromu při jeho pádu. Jasan se doslova roztříštil na menší kousky, protože jeho
větve už byly příliš napadené. Na začátku celé
akce jsem zvažoval, zda jasanu nedopřát ještě pár let života. Ovšem při prohlídce stromu
po pokácení se všechny pochyby rozplynuly.
Jakkoli bylo prvních pár metrů kmene s minimálními vadami, už napojení boční mohutné
větve bylo prohnilé a takto to pokračovalo do
celé koruny. Ke kácení jsem přistoupil za minutu dvanáct. Jsem rád, že vše proběhlo na

výbornou a nedošlo k žádným škodám. Velmi
bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoli
podíleli na vyřešení tohoto problému. Spodní
část kmene zůstane ležet v parku, aby se každý mohl přesvědčit, v jakém stavu se strom
nacházel. Kmen bude opatřen vysvětlující tabulkou s informacemi o stáří a druhu dřeviny.
Namísto pokáceného jasanu bude vysazen na
podzim jiný strom.
V tuto chvíli je zde prázdno a strom zde chybí. Věřím, že toto kácení bylo na dlouhou dobu
v našem zámeckém parku poslední a budeme
se i nadále moci radovat z našich prastarých
velikánů.
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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VLK VE STĚBOŘICÍCH ???

V

březnu 1890 vyšly v opavských novinách „TROPPAUR ZEITUNG„
tři zajímavé články o vlku v okolí Stěbořic. Výstřižky z těchto novin
mi dodal pan František Šenk z Opavy. Z němčiny přeložil Jarda Graca
- Mar. Lázně.
Obyvatelé obcí Stěboři1. článek: VLK !!!
ce, Zlatníky a Slavkov
Ze Stěbořic dochází právě následující sdě- se ocitají v pochopitellení : „ Dne 21.února 1890 spatřil v dolinách ném rozrušení, a aby
v okolí Zlatník tamní čeledín údajně lovícího skoncovali s řáděním
psa, kterého označil jako vzteklého. Po tom- toho zloducha, bude na
to ohlášení vyrazili ihned dva tamní statká- něj ve čtvrtek 20.t.m. v 7
ři ozbrojeni pronásledovat toto nebezpečné hodin ráno uspořádán velzvíře, onoho domnělého psa však již nevidě- ký hon, který doufejme učiní
li. Teprve 4.tohoto měsíce dopoledne na něj konec vlkovy existence, pokud se
opět natrefil ve stěbořickém křovinatém lesí- mu ovšem opět nepodaří zachránit si kůži.
ku hajný Otipka a zároveň konstatoval, že to
není vzteklý pes, nýbrž opravdový vlk. Tato 3. článek: BYL TO VLK?
zpráva nyní samozřejmě velmi vzrušila obyTato otázka byla tady včera a dnes velmi
vatele Zlatník a Stěbořic. Okamžitě byl v lesí- důkladně přetřásána, poté co „stěbořický
ku uspořádán zátah, kterého se při té ukvape- vlk“ byl včera dopoledne skolen a dovezen
nosti a nedostatečné dohodě mohlo zúčastnit do Opavy. Z vícero stran bylo mrtvé zvíře
bohužel jen 10 střelců a pár nadháněčů, takže s naprostou určitostí identifikováno coby
panu Vlkovi bylo zalehko dvakrát prorazit vlk, zatímco jiní zase v tomtéž rozpoznali
řídce obsazené obklíčení bez úhony pro svůj psa. My jsme se nyní obrátili na zdejšího
kožich. Dnes, 5.března, vyrazili střelci znovu, obchodníka se zvířaty, pana Friedricha
aby lesík obklíčili, protože věří, že si vlk právě Ziwsu, s žádosti o informaci, který nám ji
zde zřídil své trvalé bydliště.
taky co nejochotněji poskytl. Pan Ziwsa
nám oznamuje, že celá delegace sedláků se
2. článek:
k němu včera odpoledne dostavila s ještě
HON NA STĚBOŘICKÉHO VLKA.
docela teplým „vlkem“ a byla hluboce doVlk, o kterém jsme se již několikrát zmíni- jata, když on jim s určitostí sdělil, že doli, tropí stále ještě neplechy v okolí Stěbořic. tyčné zvíře není žádný vlk, nýbrž „zrzavý
V posledních dnech byl tento spatřen něko- pes“. Tento je středně velký, silně ochlupelika důvěryhodnými osobami, jak se prohá- ný, s hustou hřívou, bílou skvrnou na čele
ní po polích mezi Slavkovem a Stěbořicemi. a bílými tlapami, má bíložluté břicho, hu-

ňatý ohon s bílou špičkou,
stojaté uši, silný chrup.
Dle názoru pana Ziwsy
je to tzv. turecký, dá
se říci polodivoký
pes, kterého kdosi
přivezl z Bosny, který ztratil svého pána
a nyní se bezprizorně
potuloval, až se dostal
do strží a divočiny stěbořického lesíka, který
mu poskytl pohodový pobyt. Pro správnost názoru pana
Ziwsy hovoří vlastnosti, které byly
u tohoto zvířete pozorovány. Blížilo se často k lidským obydlím a nocovalo v jejich
blízkosti, na lov vycházelo pouze za dne,
kdežto u vlka tomu bývá opačně. Přes velkou sílu a krvelačnost je vlk samotář vždy
bojácný a na své loupeživé výpravy vyráží
pouze v noci, přičemž se vyhýbá všemu,
co by ho uvedlo v nebezpečí. Rovněž bylo
zpochybněno, že by vlk do našich prostor
zabloudil, to by však nebylo nic neobvyklého, neboť případy, kdy ve Slezsku byli
skoleni vlci, nebývají tady v žádném případě ojedinělé. Za nějaké kruté zimy - letos
jsme ale žádnou takovou neměli - se možná i stalo, že vlci do našich krajů pronikli
z Karpat. Ať už teď jde o vlka či nikoli, je
každopádně dobře, že takové pro stav divoké zvěře nebezpečné zvíře našlo kulkou
lovce svou smrt.
Drahomír Graca, kronikář obce
Historická fotografie
„Farní rady „z listopadu 1970
Zleva: Ludmila Kružberská Stěbořice, Jaroslav Jasník - N.D.,
Antonie Řehulková - Zlatníky,
Josef Šmalec - Březová,
Ludmila Binarová - N.D.,
Marie Klimešová - Zlatníky,
Václav Komárek - Jamnice,
P. Martin Neduchal,
Otto Hanke - Zlatníky,
Marie Steuerová - Jezdkovice,
Jan Komárek - Stěbořice,
Ludvík Moravec - Stěbořice,
Venda Kořínek - Stěbořice,
Jarmila Gilíková - Stěbořice,
Antonín Kostera - Stěbořice,
Karel Kostera - N.D.
Drahomír Graca, kronikář obce
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1) Karel Raida č.p.59 (1909 - 1982)
Havíř

2) Marie Cahlová (1928 - 2018) JZD
administrativní pracovnice

3) Jarmila Krmášková (1923 - 2009)
JZD živočišná výroba

4) Arnošt Skřont (1925 - 2003)
Účetní,ekonom

5) Ludmila Binarová (1915 - 1993)
JZD rostlinná výroba

6) Františka Moravcová č.p.41
(1905 - 1980) JZD živoč. výroba
a v domácnosti

7) Jenda Mička - Zlatníky č.p.15 (1951
- 2018) Zámečník STS Opava

8) Václav Mocek (1925 - 1988) JZD
skupinář - rostl. výroba

9) Ludmila Králová (1937 - 2002)
Učitelka ZDŠ

10) Zdeněk Klimunda (1953 - 2018)
Požární a stavební technik

11) Bohumír Raida č.p.89
(1904 - 1995) Kovář

12) Josefa Bittnerová (1898 - 1974)
JZD rostlinná výroba

13) Hanka Klapetková (1974 - 1996)
Zdravotní sestra

14) Božena Jablonská (1931 - 2009)
Kuchařka

15) Ladislav Šindler (1948 - 2003)
JZD traktorista

16) Štěpánka Švanová (1892 - 1969)
V domácnosti
Drahomír Graca, kronikář obce
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Zprávy z obce

JARNÍ TRABLE S VODOU

Bleskové povodně ve čtvrtek 13. května 2021
Ve čtvrtek 13. května kolem 18 hodiny
došlo k enormním srážkám (od 40 do 60
ml během cca 30 minut-běžně toto naprší
za týden až dva) a vzniku bleskové povodně. Naštěstí byla na polích vzrostlejší vegetace, jinak by následky byly mnohem více
„bahnité“. I tak se ale především ze severní
strany našich obcí valily řeky v místech, kde
běžně sotva teče potůček. Což byl případ
Kalinovky, malé stružky, která začíná před
Březovou a teče skrze les Kalinovec, kolem
fotbalového hřiště, pak se na cca 100 metrů
schová pod zem do zatrubnění (pod chodník ke škole), aby se u obchodu Stakro vlila do potoka Velká. Běžně zde neteče skoro
nic, nyní zde byla řeka cca 100 m široká, která brala ploty, trávu, větve a vše co jí stálo
v cestě. Tato masa vody se objevila opravdu
rychlostí blesku a předvedla nám význam
slova „blesková“. Voda tekla i skrze zahrádky k panelákům, dále z polí na víceúčelové
hřiště za školou, ze „Sádkovské“ po hlavní
cestě, vysoko vystoupala od splavu, vymlela
různé polní cesty, rozlila se v oblasti Záložny
a Pivovaru, prohnala se zahradami v Novém
Dvoře a poškodila přehradu v Novém Dvoře. Naštěstí nezpůsobila škody na životech,
a i materiální škody byly nakonec menší, než
se na počátku mohlo zdát. Ovšem odklízení
bahna bylo únavné.

V některých částech našich obcí neměli
o velké vodě ani ponětí, jiné byly postiženy
hodně. Ukázalo se však, že kromě různých
naplánovaných poldrů a hrází, je velmi potřebná spolupráce se zemědělci. Například
v Novém Dvoře býval pravidelně problém
se splachem z polí nad dědinou směrem
na Jezdkovice. Před pár lety byl celý svah
zatravněn a dole VOD vykopalo příkop.
Letošní příval zde nezpůsobil žádné škody.
Nemůžeme však po zemědělcích chtít, aby
na všech svazích pěstovali trávu. Musíme
však společně jednat a hledat řešení, která
budou účinná pro všechny. Aktuálně řešíme společně s radním Ing. Fridrichem a se
zástupci VOD, jaká opatření jsme schopni
společně uskutečnit. Ne vše jde udělat hned,
musíme brát ohledy na vlastnické vztahy,
podmínky jiných subjektů (Správa a údržba silnic apod.), popř. na legislativu. Ono se
řekne vykopat příkop. Ovšem takový příkop nejde vždy udělat, jak by laika napadlo,
ale je potřeba se poradit s odborníky, splnit
různé podmínky a najednou zjistíte, jak čas
(a někdy i finance) letí. Na druhou stranu
např. upravené koryto potoka ve Zlatníkách
a v Jaktaři pojmulo letošní velkou vodu bez
problémů. Přiznám se, že jsem si v době jejich výstavby myslel, že je to zbytečně naddimenzované a akorát se tím utopí peníze.

Splav ve Stěbořicích 13. května

Dolní konec ve Stěbořicích-kulminace vody

Ukázalo se však, že projektanti, kteří toto
navrhovali, ovládají svou práci velice dobře
a koryto odvedlo vyšší průtok vody bezpečně pryč mimo zastavěné části.

Následné dny

Zahrady v Novém Dvoře

Víceúčelové hřiště za ZŠ po povodni
8

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

Beachvolejbalové hřiště po povodni

Po zjištění rozsahu škod jsem se okamžitě spojil s Povodím Odry, abych zkonzultoval stav hráze. Zároveň jsme hledali způsoby, jak zprovoznit odtok z přehrady. Nebylo
to poprvé, kdy se ucpal, ale tentokrát to
bylo mnohem horší. Zkoušeli jsme jej vyčistit tlakem, ať už pomocí firmy S Control
z Hradce nad Moravicí (mají zařízení na
pročišťování kanalizace), s místními hasiči
z Jamnice, s našimi zaměstnanci, ale nedařilo se nám. Problém byl v množství bahna,
které zavalilo odtok, v jeho složení (bylo
velmi pevné a nedařilo se skrze něj udělal
otvor, který by držel tvar a kterým by si
voda udělala cestu) a také v konstrukčním
řešení odtoku, kdy se nám nedařilo jej pod
hladinou najít. Strávili jsme zde mnoho
dnů i o víkendech.
Zároveň se vyčistilo koryto potoka Kalinovky za tenisovými kurty od různých desek, trámů a jiných úprav lidové tvořivosti
(eternitové pláty zpevňující břehy apod.).
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Situace na přehradě
Toto vodní dílo - námi honosně nazývané
přehradou - bylo postaveno v 70. letech 20.
století. Uděláno bylo kvalitně, ovšem některé jeho prvky jsou dnes už překonány a řeší
se jinak. Např. zatočení bezpečnostního přelivu nebo výpusť, tzv. požerák. Což se projevilo při nynější velké vodě.
Ve čtvrtek 13. května byla přehrada sice
mírně upuštěna, ale nikdo neočekával takové přívaly v tak krátké době. Jeden z porybných (ti mimochodem nemají přístup do
požeráku a nekorigují výšku hladiny, jak je
pak obviňovali někteří „znalci“) se byl podívat na místě kolem 18.30 a to bylo vše ještě
v pořádku. Bohužel se sešlo několik problémů. Do přehrady přitéká voda se zpožděním, tj. hladina se zvedá až třeba hodinu
po dešti a ovlivňují ji především srážky za
Hlavnicí. Což nám nedošlo i s ohledem na
zaneprázdněnost v jiných částech obce, kde
voda ohrožovala domy, čerpaly se sklepy atd. Obrovským problémem se stala
lávka přes bezpečnostní přepad. Dříve zde nebyla, později ji podpírala dřevěná konstrukce, která se kolem roku 2010 nahradila dvěma železnými troubami, které se do bezpečnostního přelivu zabetonovaly. Až do osudného dne to
fungovalo. Po lávce se dalo chodit, voda bezpečnostním přelivem v případě
naplněnosti přehrady tekla. Nyní se zde však zachytily větve a stromy, které
voda přinesla z lesa a udělaly špunt, který bezpečnostní přeliv ucpal. Hladina
se zvedala, až přetekla přes hráz v oblasti požeráku (výpust z přehrady) a vzala
s sebou na vzdušné straně část krycí zeminy. Zároveň došlo k ucpání odtokové
trouby v požeráku.

Porada dobrovolných hasičů před výlovem

Povolání hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje
Nejen zástupci Povodí Odry, ale i další oslovení odborníci nám doporučovali, abychom snížili hladinu přehrady o 1 m, aby na poškozenou hráz nebyl
tak velký tlak vody. Bohužel se nedařilo zprovoznit odtok, a proto jsem oslovil
v úterý 25. května opavské profesionální hasiče, zda by nám pomohli odčerpat hladinu o požadovaný metr. Velící důstojník přijel za pár hodin, seznámil
se situací na místě, vyhodnotil potřebu techniky a druhý den začali najíždět.
Nejen profesionální hasiči z Opavy, ale i z Ostravy, Záchranný sbor z Hlučína
a jednotky dobrovolných hasičů z okolí (Jamnice, Zlatníky, Kylešovice aj.). Původně odhadovali akci na cca 10-12 hodin. Nakonec se to celé protáhlo až do
soboty večera, kdy jsem večer přebíral místo zásahu. Hasiči museli nakonec
odčerpat celou přehradu, což ztěžoval i silný přítok, který se nedá odklonit.
Během čerpání se pokoušeli zprovoznit odtok – čerpadly, s pomocí potápěčů,
kráčejícím bagrem od Povodí Odry. Povedlo se v pátek na večer, ale byl před
námi ještě úkol, vylovit ryby. Původně byla domluva s Povodím Odry na úterý
1. 6., ale hasiči trvali na tom, že výlov musíme uskutečnit o víkendu 29.-30.
květen. Pomohl s ním pan Vaněk z Neplachovic, který má své rybníky, zkušenosti a výbavu. Zúčastnili se porybní, několik dobrovolníků a mnoho jednotek
dobrovolných hasičů z okolí (Jamnice, Zlatníky, Mikolajice, Štáblovice, Dolní
Životice a další). Celkem cca 30 osob. A rovněž naše technická četa. Část ryb
se odprodala, část šla do Malého rybníku ve Stěbořicích, kam jsme nakonec
přesunuli i rybáře s povolenkami. Bohužel odtoková trouba se pořád ucpávala,
tak jsme nakonec dospěli k provizornímu řešení, kdy cca v její polovině (má
15 metrů) se odkopala zemina, do trubky se udělal otvor a nasadili jsme na ni
kolmo jinou troubu s mříží, která odvádí vodu z přehrady, ale zároveň je u ní
prohlubeň, ve které se usazuje bahno. Toto řešení je však krátkodobé. Zastupitelstvo jsem seznámil se situací a navrhl řešení. Pro obec to sice bude finančně
nákladné, bude to trvat několik let, ale na konci by měla být opět napuštěná
nádrž, která bude prospěšná svému okolí.

Pohled na vypuštěnou nádrž

Hasičské velkokapacitní čerpadlo Sigma

Hasičská technika
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Jak dál
V posledních pár letech se u nás vyskytly tyto velké srážky: červen 2018
(Jamnice - před vesnicí z polí až na příjezdovou cestu a do vesnice), červen
2019 (za zámkem z polí na přilehlou komunikaci), září 2019 (za školou
z polí až na víceúčelové hřiště, před Jamnicí z polí, bahno na příjezdovou
cestu), červen 2020 (zvýšená voda v potoce, z přehrady bezpečnostním
přelivem), říjen 2020 (zvýšená voda v potoce, z přehrady bezpečnostním
přelivem, rozliv na louce před Stěbořicemi). A k tomu samozřejmě i dřívější velké vody (2010 apod.), skoro pokaždé na jiném místě.
Jak vidíte, trápí nás poslední dobou stále častěji přívalové deště. Pokud
nastanou v době vzrostlé vegetace na polích, pak je to mnohem lepší situace, než když je z polí vše sklizeno nebo ještě nevzrostlé. Ovšem musíme zkombinovat více opatření, aby nás velká voda neohrožovala. Jen
zemědělci to nevyřeší. Z toho důvodu jsme oslovili odborníky, aby nám
pomohli navrhnout potřebná opatření. V lokalitě pod Hájem už začalo
Povodí Odry projektovat vodní nádrž, která bude mít dost prostoru, aby
pojmula i přívalové vody. Pod Kalinovcem Státní pozemkový úřad projektuje suchý poldr. V lokalitě nad školou připravujeme příkopu, která
by odvedla srážkové vody mimo vesnici. Některé z těchto prvků budou
postaveny do roka, jiné za pár let.
Ukázala se však i nekázeň některých občanů, kteří bydlí kolem vodních
toků. Různé mostky, lávky, sklady materiálů (dřeva, trubek apod.) při
běžném průtoku nevadí. Ovšem po extrému, jaký byl tentokrát, se všechny tyto překážky staly špuntem, který se stavěl vodě do cesty. A ta si tak
hledala jiné možnosti, jak pokračovat dál. Po povodni jsem se pohyboval
v terénu s projektanty ohledně naplánování různých protipovodňových
prvků (ať oni vidí kudy voda tekla a mohou je naplánovat co nejefektivněji), ale i se zástupci Povodí Odry, kteří mapovali všechny překážky na
vodním toku. Musím pracovníky tohoto státního podniku pochválit, protože z toku velice rychle odstranili všechny napadené a naplavené stromy
a větve. Majitelům různých mostků a lávek přijde od Povodí Odry dopis
s upozorněním na riziková místa. Záleží pak na každém, jak se zachová.
Zda poslechne a dá na radu odborníků, nebo se bude spoléhat na to, že
taková voda zde nebude dalších 50 let a nechá vše při starém. Pak se ale
může stát, že díky jeho lávce, hromadě dřeva, větví atd. může být vytopen
soused.

Kráčející bagr z Povodí Odry

Poděkování
Velké poděkování za všechny zásahy patří všem, kteří pomáhali přímo
při povodních, při úklidu po nich, při zásahu na přehradě. Všem ochotným dobrovolníkům, kteří sami od sebe přišli pomoci těm, které ohrožovala velká voda. Hasičům (profíkům i dobrákům) za profesionální zásah
a několikadenní pomoc.
Technické četě za nápad s plovoucím molem na přehradě (které ocenili
a po celou dobu využívali i profesionální hasiči) a zajišťování potřebných
prací před, během i po zásahu, bez ohledu na pracovní dobu.
Povodí Odry za metodickou pomoc i za kráčející bagr.
Kuchařkám ze školní jídelny, které operativně každý den připravovaly
jídlo pro hasiče zasahující na přehradě.
Porybným, panu Vaňkovi i Zechovi za pomoc s výlovem rybníka.
Všem ostatním, kteří se podíleli na řešení této situace.
Zklamáním však pro mě byla účast veřejnosti na posledním zastupitelstvu, kam přišli představit zástupci Povodí Odry plánovanou vodní
nádrž pod Hájem a rovněž jsme zde probírali situaci ohledně přehrady v Novém Dvoře. S ohledem na aktuální situaci jsem očekával hojnou
účast veřejnosti. Informace o konání zastupitelstva se zveřejňují a hlásí
týden předem, upozorňovali jsme speciálně na bod ohledně budoucí
vodní nádrže, ale občanů přišlo jen pár. Kde jinde se dozvíte pravdivé informace a můžete se rovnou zeptat odborníků nebo členů zastupitelstva,
pokud je vám něco nejasné? Pak se nedivím, že se šíří po našich vesnicích
různé polopravdy a domněnky.
Roman Falhar, starosta obce
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Výběry z jednání zastupitelstva obce Stěbořice
13. 4. 2021

15. 6. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1) Přijetí darů do svého vlastnictví od 6 dárců
(podíly v různé výši na nemovitostech)
parc. č. 83/1, druh pozemku vodní plocha/
způsob využití vodní nádrž umělá, v k.ú. Jamnice, parc. č. 839/2, druh pozemku ostatní
plocha/ způsob využití jiná plocha, v k.ú. Jamnice,
parc. č. 150/1, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Jamnice,
parc. č. 152, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Jamnice,
2) Nákup nově vzniklých pozemků v k. ú. Stěbořice: parc. č. 485/2 o výměře 110 m2, parc. č.
489/2 o výměře 629 m2 a parc. č. 489/3 o výměře 146 m2. Celková cena za všechny 3 pozemky je 141.600 Kč.
3) Návratnou finanční výpomoc 9 žadatelům –
podporovaná oblast: předfinancování výměny
kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva ve výši od 30.000 Kč
do 200.000 Kč.
4) Zrušení oslav založení obce 800+1 v roce 2021
a přesunutí na další rok

1) Sdělené informace od zástupců Povodí Odry,
s. p. ohledně plánovaného vodního díla na potoce Velká v lokalitě Pod Hájem.
2) Informace od starosty ohledně aktuální situace
na vodním díle v Novém Dvoře (tzv. přehradě)

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Návratnou finanční výpomoc 4 žadatelům –
podporovaná oblast: předfinancování výměny
kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva ve výši od 30.000 Kč
do 200.000 Kč.
2) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k pozemku parc. č. 796/1, ostatní komunikace v k. ú. Jamnice z majetku ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku obce Stěbořice.
3) Nákup nově vzniklého pozemku v k. ú. Stěbořice p. č. 443/2 o výměře 208 m2 za cenu
33.280 Kč.
4) Nákup nově vzniklého pozemku v k. ú. Stěbořice p. č. 486/3 o výměře 103 m2 za cenu
16.480 Kč

5) Nákup pozemků v k. ú. Jamnice:
p. č. st. 86/5 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m2,
p. č. 838/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2.352 m2,
p. č. 800/5 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 50 m2 za celkovou cenu 389.600 Kč.
6) Souhlasí s návrhem umístění pomocného suchého poldru v lokalitě za hlavním fotbalovým hřištěm ve Stěbořicích.
7) Cenovou nabídku 72.358 Kč vč. DPH za
studii proveditelnosti na odtokové poměry na levobřežním přítoku toku Velká (tzv.
Kalinovka) dle předložené nabídky firmy
AGPOL s. r. o. Jiná firma nebyla oslovena
z důvodu komplexnosti činnosti firmy AGPOL, která řeší celou tuto oblast (projektuje
suchý poldr u Kalinovce i odtokové poměry
v lokalitě nad ZŠ).

Zastupitelstvo obce:
a) vzalo na vědomí:
Rezignaci zastupitele Pavla Volka na pozici
člena rady obce z důvodu časové zaneprázdněnosti.
b) schválilo:
Za člena rady obce Ing. Václava Štukavce.

Výběry z jednání rady obce Stěbořice
13. 4. 2021

Rada obce vzala na vědomí:
1) Rozhodnutí Krajského úřadu o zamítnutí odvolání občana xxx ohledně vedení kanalizace
v Novém Dvoře. Dotyčný bude osloven, zda
stále trvá na svém nesouhlasu s vedením kanalizace přes jeho pozemek. V případě, že nezměnil názor, bude zahájeno vyvlastnění.

b)

c)

Rada obce schválila:
1) Nabídku od Ing. Jaroslava Brodského na
výkon technického dozoru investora stavby Oprava obecní stodoly v Jamnici za cenu
41.000 Kč bez DPH
2) Nabídku firmy Proenvas s. r. o. na zpracování
žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu
Ministerstva financí na projekt „Obec Stěbořice - Výměna nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení v ZŠ Stěbořice“ za cenu
20.000 Kč bez DPH
3) Nabídku firmy Proenvas s. r. o. na zpracování žádosti, průběžné a závěrečné vyúčtování
dotace v rámci programu MSK na projektové
dokumentace pro akci „Energetické úspory
budovy ZŠ ve Stěbořicích“ za cenu 13.500 Kč
bez DPH
4) Byly předloženy nabídky na projektové práce
projektu „Energetické úspory budovy ZŠ ve
Stěbořicích:
a) Ing. Jana Kristová
Projektová studie .................397.969 Kč s DPH
Projektová dokumentace DPS
1. etapa..................................430.760 Kč s DPH

5)
6)
7)

Projektová dokumentace DPS
2. etapa ................................ 780.450 Kč s DPH
Grigar, s.r.o.
Projektová studie ............... 428.340 Kč s DPH
Projektová dokumentace
DPS 1. etapa ........................ 442.860 Kč s DPH
Projektová dokumentace DPS
2. etapa … 793.760 Kč s DPH
Petit ateliers.r.o.
Projektová studie ............... 435.600 Kč s DPH
Projektová dokumentace DPS
1. etapa ............................... 451.935 Kč s DPH
Projektová dokumentace DPS
2. etapa ................................ 795.575 Kč s DPH
Rada schvaluje nabídky od Ing. Jany Kristové.
Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na
opravu fasády na staré škole v Novém Dvoře
Záměr opravit rybník u Záložny
Prominutí nájemného za prostory holičství
v KD Stěbořice za požadované měsíce leden,
únor a březen 2021 žadatelce xxx

Rada obce uložila:
1) Starostovi oslovit dodavatele na zhotovení
studie opravy rybníku u Záložny.
2) Starostovi oslovit dodavatele na zhotovení
studie (výpočtů průtoků atd) odvodňovacího
příkopu za ZŠ směrem k silnici Stěbořice –
Zlatníky

4. 5. 2021

Rada obce vzala na vědomí:
1) Informací ředitelky ZŠ, že byly problematické
klempířské prvky vyměněny, od té doby do

tělocvičny nezateklo
2) Byla podána žádost na Ministerstvo financí na
novou elektroinstalaci v ZŠ

Rada obce schválila:
1) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou David
Nowický ohledně opravy kaple na Březové,
předmětem dodatku je prodloužení termínu
plnění do 30.9.2021 z důvodu změny některých technologií
2) Oslovit v rámci výběrového řízení na opravu
fasády staré školy v Novém Dvoře tyto dodavatele: Grambal stavby s.r.o., Tomáš STRAUB
s.r.o., David Nowický, Grigar s.r.o., Winro
s.r.o.

8. 6. 2021

Rada obce schválila:
1) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s fa Grambal
stavby s.r.o. na akci „oprava obecní stodoly
v Jamnici“, předmětem dodatku je navýšení
ceny díla o 473.098,99 Kč bez DPH z důvodu
víceprací. Vícepráce jsou rozepsány a vysvětleny v příloze tohoto zápisu. Celková cena díla
je tedy 3.604.993,09 Kč bez DPH
2) Výsledek výběrového řízení na zhotovitele
opravy fasády na staré škole v Novém Dvoře. Z oslovených podal nabídku pouze jeden
uchazeč, a to Grambal stavby s.r.o. za cenu
1.840.573 Kč s DPH. Rada tuto nabídku
schvaluje.
3) Nákup písku v hodnotě cca 80.000 Kč pro doplnění na beachvoleybalové hřiště a fotbalové
hřiště.
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Paní matrikářka se loučí

N

a obecním úřadě dochází k velké změně, kterou zajisté zaznamená každý
z Vás. Na nejexponovanější pozici dochází
ke generační obměně. Po neuvěřitelných
34 letech odchází na zasloužený odpočinek
matrikářka a administrativní pracovnice

paní Renata Bittnerová a nahradí ji paní
Kateřina Šimkovská. Paní Renata nastoupila na tehdejší místní národní výbor v roce
1987. Zažila zde celkem 5 starostů. Dlouhá
léta tvořila tandem s paní účetní Bohuškou
Hlaváčovou, kterou před pár lety nahradila

paní Marie Solnická. V době, kdy na obci
začínala, se ještě nepoužívaly počítače, nebyl internet, ani mobily. A i administrativa
byla mnohem jednodušší, než se stát rozbujel do neskutečných rozměrů. Vše se musela
učit za pochodu, a i díky ní náš obecní úřad
fungoval.
Náhradu za ni jsme nakonec našli ve vlastních řadách, protože paní
Šimkovská pracovala v technické
četě. Ovšem její předešlé pracovní
zkušenosti z ní dělaly vhodnou kandidátku na nástupce paní Renaty.
Což se potvrdilo už při samotném
zaučování. Pozice, kterou zastávala
paní Renata není totiž vůbec jednoduchá. Každý, kdo něco potřebuje
vyřídit na obecním úřadě, se z 80%
obrací na administrativní pracovnici. Platíte u ní psy, popelnice, objednáváte pronájem kulturních domů,
řešíte svatbu apod. Rozsah činností,
které taková úřednice musí ovládat
je široký. A není vzácností, že musí
přerušit svou rozdělanou práci a věnovat se občanovi. Je pak velice náročné, správně dokončit, co je rozpracováno.
Paní Renatě patří velký dík za
roky, které pro obec odpracovala.
Přeji jí, aby si užívala vnoučat, volného času, svých koníčků, zahrady
a procházek přírodou. A paní Šimkovské přeji, aby z ní byla plnohodnotná náhrada paní Renaty a každý
z vás, kdo dojdete na obecní úřad,
jste vyřídili vše potřebné, jako dosud. Neboť starostové se střídají, ale
úřednice zůstávají .
Roman Falhar, starosta obce

☺

Volba přísedících
Okresního soudu
v Opavě

L

etošním rokem končí 4leté volební období přísedících Okresního
soudu v Opavě. Měl byste někdo
zájem dělat přísedícího u soudu?
Určitě se nám přihlaste na obecním
úřadě ve Stěbořicích. Budeme rádi,
když naše obec bude mít opět svého
zástupce.
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