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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Obec Stěbořice
znak a vlajka obce

Úvodní slovo

Začal nám podzim

P

o chladném létě (alespoň oproti posledním rokům-dříve bylo takové počasí
normální) přichází mezičas, kdy se příroda
připravuje na zimní období. Ani se nenadějeme, a budou tady vánoce, nový rok a život poběží dál. Bohužel se nás stále drží ten
nepříjemný virus, a přestože už proti němu
máme očkování, nevypadá to, že by se náš
život vrátil do původních kolejí. Osobně
jsem ale rád za všechny akce, které se mohly
uskutečnit. Za všechny fotbaly, kde se můžeme potkávat, za otevřené hospody, kostel, za
hasičské soutěže, Benátské, za dožínky atd.
Často zdůrazňuji, že za každou z těch akcí
musíte vidět konkrétního organizátora či

organizátory. Bez těchto nadšenců bychom
se my ostatní nemohli setkávat ve větším
počtu. Buďme proto velkorysí a přehlížejme
případné drobné nedostatky při organizaci.
Vždyť to pivo chutná stejně, jestli jej dostanete hned nebo po chvíli čekání. Podzim
na obecním úřadě však má v letošním roce
i trošku jiný nádech oproti dřívějšku. Čekají
nás dvě velké změny, které se dotknou každého občana. Jedná se o změnu ve fungování Svazku pro společný vodovod a o aplikaci
nové odpadové vyhlášky. Obojí je rozpracováno a bude platit od nového roku. Pro každého z nás to znamená, že se tyto služby
zdraží. Není to však proto, aby z vás obec

vytáhla peníze na kdovíco. Jedná se v případě vodovodu o narovnání vztahu mezi
investicemi do infrastruktury a vybíráním
poplatku za vodu. A v případě poplatku za
popelnice se jedná o nařízení shora, díky novému odpadovému zákonu. Více o obou tématech píšu v samostatných článcích uvnitř
Zpravodaje. Věřte, že k těmto změnám nepřistupujeme rádi, ale jsou nezbytné, aby
jak dodávání vody do vašich domácností,
tak svoz odpadků od vašich domácností byly
nastaveny tak, abychom je nemuseli dotovat
z jiných zdrojů a také jsme naplnili literu
příslušného zákona.
Roman Falhar, starosta obce

DOŽÍNKOVÉ
SLAVNOSTI 2021

Z

a letošní úrodu jsme letos poděkovali
nezvykle o něco později, a to až 12. září.
Pandemická situace nás nijak neomezovala,
a tak jsme s chutí mohli započít už 8. dožínkové slavnosti v řadě.
Tradiční zahájení Dožínek proběhlo před
vjezdem do areálu VOD Stěbořice, kde nás
přivítal starosta Roman Falhar. Následně
proběhlo žehnání veškeré zemědělské techniky - tohoto úkolu se ujal místní kněz o.
Klement. Při průvodu obcí nám do kroku
hrála dechová kapela mladých z Krnova.
Průvod vedl téměř celou obcí a nemálo

občanů si prožilo průvod přímo z oken
svých domů a přilehlých chodníků.
Po zakončení průvodu následoval program v místním kostele mší svatou poděkováním za úrodu a následně se program přesunul do zámeckého parku, který se začínal
pořádně plnit a ani chvilkový déšť nikoho
neodradil od pokračování slavení Dožínek.
Proběhla soutěž o nejnápaditější a zároveň
nejchutnější dožínkový koláč a v soutěži
o největšího dožínkového jedlíka se proti
sobě utkaly jak děti, tak dospělí.
Po celou dobu slavení v zámeckém parku nás provázel a bavil náš rodák Zdeněk

Graca. Nechybělo dobré jídlo v podobě
kotlíkového guláše, hranolek, grilovaných
klobásek a masa. Pivo a víno teklo proudem, děti si pochutnávaly na popcornu
nebo skotačily na skákacím hradu. Počasí
už nás do konce této slavnosti nepotrápilo,
a tak jsme tyto slavnosti mohli protáhnout
až do večerních hodin.
Chtěl bych jménem pořadatelů všem poděkovat za vysokou účast a pohodovou atmosféru. Také všem, kteří bez váhání přiložili ruku k dílu.
Václav Štukavec,
pořadatel
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PRVŇÁČCI ZŠ STĚBOŘICE

V

letošním roce se nám v první třídě sešlo
18 dětí, z toho 7 chlapců a 11 dívek. 5
dětí je občany Stěbořic, 5 dětí dojíždí z Jamnice a 3 z Jezdkovic, po 2 dětech máme z Milostovic a ze Zlatník, 1 dívka je z Brumovic.
Děti se měly možnost poprvé setkat již na

konci června, kdy se na školní zahradě uskutečnilo příjemné setkání rodičů a budoucích
žáčků s paní třídní učitelkou Hanou Střílkovou, vychovateli školní družiny a s ředitelkou školy. Snad i díky tomu byli žáčci prvního září klidní a připravení na vstup do školy.

Nyní již děti zasedají pravidelně do svých
školních lavic, zvykají si na nové prostředí a nový režim. Učí se být školáky. Přejeme našim nejmladším, aby se ve škole cítili
šťastní, spokojení a milovaní.
Mgr. Iveta Glacová, ředitelka školy

HORNÍ ŘADA: Matouš Prusek, Matěj Král, David Sochora, Felix Ručka, Adam Pieschel, Natálie Polišenská, Anna Báborská, Dalibor Šnejdar, Ondřej Volný
DOLNÍ ŘADA: Isabel Dudoková, Amálie Šoltisová, Vanessa Skřečková, Marie Paletová, Julie Scholzová, Tereza Volná, Amálie Komárková, Pavlína Steinerová, Zdeňka Zahlová

MALÁ HRDINKA

K

aždá doba má své hrdiny. Ať už to byli silní gladiátoři, neohrožení vojevůdci, obětaví bojovníci za svobodu, nenápadní
ošetřovatelé, … I v dnešní době máme kolem sebe spoustu hrdinů.
O mnohých to ani netušíme. Jelikož jsem se dozvěděla, díky paní
Vladimíře Řehulkové, o jedné malé statečné holčičce, rozhodla
jsem se vás, čtenáře, s jejím příběhem seznámit.
Dne 4.9.2021 byla tato dívenka Vanesska u babičky na víkend.
Náhle se udělalo babičce špatně. Vanesska neváhala, vzala do ruky
telefon a okamžitě volala mamince.
Než maminka na místo dojela, dívenka seděla u babičky a mluvila na ni. Situace byla vážná a maminka musela přivolat první
pomoc. Sanitku Vanesska vyhlížela z okna, záchranáře pak dovedla k babičce.
2
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Když zdravotníci babičku ošetřovali, vnučka
s nimi spolupracovala. Ukázala jim, kde má stará
paní léky, doklady i potřebné věci do nemocnice.
Toto vše záchranáři ocenili, vyjádřili Vanessce pochvalu za její šikovnost, statečnost, za záchranu babiččina života.
Vanessce je 6 let a je žákyní 1. třídy!
Mezi námi jsou hrdinové a je jich spousta. I mezi našimi dětmi
jsou hrdinové. Někteří zavolají pomoc kolabujícímu člověku, někteří nabídnou přátelství osamělému spolužákovi, někteří pomohou mladšímu dítěti v nesnázích, …
Těmto všem včetně Vanessky patří velký dík. Jsme na vás pyšní!
Mgr. Iveta Glacová, ředitelka školy
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DEN OTCŮ - Výroba hmyzích domečků

N

ejen maminky, ale i tatínkové mají
v kalendáři svůj svátek, Den otců. A tak
jsme rozhodli akci pro tatínka a jejich děti
uspořádat i letos. Akce se konala ve čtvrtek
17. června v zahradě naší mateřské školy.
Během odpoledne měli tatínci za úkol vyrobit si společně se svými dětmi hmyzí domeček. Materiálu a různých přírodnin bylo
dostatek. Při příchodu na zahradu bylo vidět, že otcové se na tuto akci dobře připravili
a měli vše promyšlené. Donesli si potřebné
nářadí - pilky, vrtačky, metr… Práce jim

šla od ruky, tatínkové byli zruční a šikovní.
Na všech bylo vidět, že si to s dětmi užívají.
Do výroby domečků zapojili také své děti.
Hotové hmyzí domečky si ještě s dětmi vyplnili připravenými přírodninami. Výroba
se povedla, všichni úkol zvládli. Počasí nám
přálo a akce se všem líbila. Na závěr dostali
tatínkové od svých ratolestí i malý dárek obrázek, který byl hezkou a usměvavou tečkou za pěkným odpolednem.
Iva Paletová, MŠ Stěbořice

LOUČÍME SE
SE ŠKOLÁKY

R

ačte dál páni, dámy, pojďte k nám do
cukrárny…zaznělo na uvítanou v naší
cukrárně „Pohoda“ dne 22. 6 2021, s nástupem dětí, které se loučí se školkou a čeká je
nová cesta po prázdninách do školy.
V cukrárně „Pohoda“ byl nachystaný bohatý program pro děti, který připravily paní
učitelky a rodiče.

Děkujeme kolegyním a rodičům
za bezva spolupráci.
Co na děti čekalo? Jako každý rok nemohlo chybět pasování, přípitek, fotografování
a vynikající dort. Naši úžasní rodiče mysleli nejen na děti, ale i na nás zaměstnance školky s dárečky. Dojemné poděkování
paní Pruskové nenechalo jedno oko suché.
Následovalo plnění úkolů, hledání pokla-

du, opékání špekáčku, vypouštění balónků
a dobrá nálada.
Rozloučili jsme se, je to tady, čas na nové
poznání, zážitky a kamarády. Dětem přejeme úspěšný vstup do školního světa a rodičům dostatek trpělivosti a lásky.
Zuzana Měrková, MŠ Stěbořice

☺

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Knihovna se opět hlásí

P

ro začátek je potřeba oznámit,
že nová výpůjční doba knihovny
bude od října každé úterý od 16 do
18 hodin. Stále se můžete dozvědět
všechny novinky a informace o akcích
na facebooku knihovny a nástěnce
před knihovnou.
S akcemi se od srpna v knihovně
roztrhl pytel. Začali jsme výtvarnou
soutěží na téma Nejlepší zážitek, jejíž uzavírka byla 22. září. Děti mohly
namalovat nebo vyrobit jakýkoli svůj
nejlepší zážitek, nejen z prázdnin. Vyhodnocení soutěže bude v současných
dnech.
V neděli 19.9. se v knihovně uskutečnila psychologicko-duchovní přednáška na téma „Jak se nepodepsat
na svých dětech“. Přednášejícím byla
moje dlouholetá kamarádka Veronika
Minářová.
Všude se teď objevují malované
kamínky s PSČ různých obcí a měst.
I my jsme v knihovně došli k nápadu
malovat na kamínky. Jedna maminka
donesla kamínky, jiná zase malovací potřeby, další občerstvení. A všichni, kteří přišli,
si mohli udělat příjemné odpoledne při ma-

Na podzim budou probíhat tematická tvoření vždy v době výpůjčky. Děti si
můžou přijít nejen půjčit knížku či stolní
hru, ale pokaždé si něco jiného vyrobit.
Stále probíhá prodejní výstava výrobků z papíru paní Lucie Šnejdarové. Když budete chtít udělat radost
sobě nebo někomu dalšímu, není nic
jednoduššího, než přijít do knihovny
a některý z jejích výrobků si vybrat.
Stále výstavu doplňuje novými kousky,
tak na vás čeká pokaždé něco nového
a krásného.
Další akcí, kterou připravujeme společně s SDH Jamnice je akce pro děti a to
Drakiáda. Uskuteční se 9. října od 15 hodin na trati u kravína. Vyrobte si svého
draka a přijďte se s ním „proletět“. Draci
domácí výroby budou oceněni. Hasiči
připraví a budou hlídat ohniště a nápoje budou zajištěny, takže si můžete opéct
své špekáčky a posedět s přáteli.
Budeme se na vás těšit, ať už na veřejných akcích či v knihovně. Ať prožíváte
krásný podzimní čas.
lování kamínků. Nevím, jestli děti dají své
kamínky do oběhu, ale i tak jim určitě budou dělat radost.

Zuzka Šindelářová,
místní knihovna Jamnice

MÍSTNÍ DENNÍ TÁBOR

L

etošní táborníky si vzal pod svá křídla Vinnetou, vrchní náčelník Apačů.
Spolu se svým pokrevním bratrem Old
Shatterhandem řešili záhadné zmizení sestry Nšo-či. Neměli to jednoduché, novopečení indiáni si vyrobili indiánský oděv
a díky maskování odolávali útokům nepřátelských kmenů. Prošli si indiánským

4

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

výcvikem: stříleli z luku, porozuměli indiánské abecedě, vyrobili si týmový totem,
pokřik a k závěru tábora už všichni zpívali
z plných plic indiánskou hymnu. Během
tábora se vydali do sousedského kmene
a navštívili keramickou dílnu, kde si na
hrnčířském kruhu vlastnoručně vytočili indiánské nádobí. Dalšího dne naopak

indiáni přijali návštěvu opavského náčelníka, který je naučil indiánským rytmům
a správným technikám bubnování.
Tyto všechny nabyté znalosti upotřebili v závěrečném boji o území a zajatou
sestru Nšo-či. Už teď jsme sami zvědaví,
s kým budou táborníci zápolit příští rok.
Majda, Vojta, Vašek a Adél
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Přestavba farní stodoly

K

do jste se někdy ocitli na „farním placu,“ jistě vám pohled padl na velké stavení napojené ve tvaru podkovy na budovu
fary. Farní stodola sloužila kdysi k farnímu
hospodaření. Farnost obhospodařovala farní pozemky, chovala dobytek a zaměstnávala lidi. Až se na faře hospodařit přestalo, byla
stodola dlouhou dobu využívána pouze jako
sklad. Svého času jí užívalo i ZD a poslední
roky zastřešovala mnoho věcí potřebných
i zapomenutých. Ve srovnání s okolními
objekty výrazně chátrala. Když jsme před
dvěma lety uvažovali, co nejvíce schází při
aktivitách ve farnosti, došli jsme k tomu, že
nám chybí zastřešený bezbariérový prostor
se sociálním zařízením uzpůsoben k setkávání většího počtu lidí. Schází zázemí pro
mnohé živé aktivity: setkávání po nedělních
bohoslužbách, zkoušky pěveckého sboru,

společenství mládeže, valné hromady ministrantů, zázemí pro Memoriál otce Jožky,
účastníky dětského dne i Živého betlému.
V té největší části farní stodoly, kde i v létě
je příjemný chládek se takový prostor přímo
nabídl.
K rozhodnutí realizovat tento nápad nás
podpořila i možnost získat státní dotaci.
Prostory by měli skýtat posezení pro 50
lidí, základní servis jako třeba výdej jídla

a nápojů i pro mnohem více zájemců. Toalety budou rovněž k dispozici všem účastníkům venkovních akcí, a to i samostatným
vstupem z prostranství kolem kostela. Na
podzim 2020 začínáme. Stavební práce jsou
pestré: část stropu se rozebrala a nově vybudovala, došlo k vytvoření nového stavebního
otvoru pro vchod řešený velkými prosklenými dveřmi zajišťující dostatek světla. Staré
stodolová okna se po repasi vrátí na původní
místo a zevnitř se osadí dřevěné eurookna.
Dále odvlhčení místností, vytvoření nových
dřevěných podlah, vybudování 7ks toalet,
nové omítky, systém topení včetně komínu,
elektroinstalace, rozvody vody. Celkové náklady představují: 2 721 495,- bez výměny
krytiny a venkovní fasády. Nadějná dotace
je 1,6 mil. Kč. „Doba covidová“ oddalovala
schvalování a my se rozhodli začít, protože
tohle místo zkrátka potřebujeme.
Jak se nové místo bude jmenovat, není
ještě rozhodnuto. Pracovní názvy jsou: Farní kavárna, pastorační centrum, společenská
místnost. Každopádně kvalitní káva se bude
podávat snad už na jaře 2022 a těším se na
setkání v nádherné atmosféře farní stodoly.
Za farnost Stěbořice
informuje Klement Rečlo

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Hovory z rady

Rozhovor s Janou Weiszovou, radní obce

V

minulém zpravodaji jsem začala s představováním jednotlivých členů rady.
V tomto vydání vyšla řada na mě, ale jak udělat rozhovor sama se sebou???
Protože samozřejmě nedělám nic na poslední chvíli, tak jsem den před termínem odevzdání, požádala kamaráda, který se stavil na kafe, pana faráře Jozefa
Kankaru z Budišova nad Budišovkou, aby mi dal nějaké otázky, které si myslí, že
by mohly být zajímavé i pro ostatní.

n Jani, jaký je tvůj životní cíl?
Ať už člověk v životě dělá cokoliv, tak je
podle mě důležité, aby byl v životě šťastný.
Takže můj cíl je, být šťastná.
n Jak dlouho už vlastně žiješ ve Stěbořicích?
Když jsem se narodila, tak jsme s rodiči do
mých 3 let, než postavili dům, žili na Březové u babičky a dědy. Když jsme se pak přestěhovali, tak jsem dalších několik let, trávila
skoro celé prázdniny na Březové, byla to tam
moje srdcovka a měla jsem tam spoustu kamarádů. Dneska bych Stěbořice nevyměnila.
n Jaké je mé oblíbené místo ve Stěbořicích?
Velký rybník a u něj lavička, z které jde
krásně vidět na celý rybník.
n Kdyby ses v rámci ČR měla někam
přestěhovat, kam by to bylo?
Mám Stěbořice ráda a vím, že se nikam
stěhovat nechci. Ale kdyby přece jenom,
tak mám moc ráda jižní Moravu, Mikulov
a okolí, i když nevím, jestli to není jen díky
těm vinným sklepům
.

☺☺☺

n Kde na světě se ti nejvíc líbilo?
Nejvíc se mi zapsala jak do paměti, tak do
srdce Austrálie, taky možná proto, že jsem
tam strávila 7 krásných měsíců. Jela jsem
si po VŠ ještě trošku prodloužit studentský
život, 6 měsíců jsem studovala angličtinu,
poznávala krásy Sydney, jiné kultury, a hlavně jsem poznala spoustu nových kamarádů.
S některými jsem i po 11 letech stále v kontaktu i když má angličtina teď spadla na
úroveň „holiday english“. A poslední měsíc,
jsme s partou kamarádů procestovali kousíček Austrálie.
n Nevyhnu se typická otázce snad každého
rozhovoru. Jaké jsou tvé zájmy?
Mé největší zájmy jsou přátelé, rodina a členství v Rotary clubu Opava. Rotary je celosvětová charitativní organizace, která pomáhá nejen
handicapovaným. Naše největší gro v opavském clubu je prodej punče na vánočních trzích, jehož výtěžek jde skoro celý na tábor pro
handicapované, který pořádáme každý rok a já
už 5 let jezdím jako vedoucí a asistentka. Po

týdnu na tomto táboře se vždy vrátím unavená
fyzicky, ale duše žije ze zážitků ještě dalšího půl
roku.
n Jaké jsou tvé kladné a záporné stránky?
Já mám samozřejmě jen kladné stránky ,
mezi které podle mě patří přátelská povaha.
Ze záporných bych asi vypíchla, že někdy
rychleji mluvím, než myslím.
n A na závěr, jaký vzkaz v láhvi, bys poslala příští generaci?
Velmi mě oslovuje motto, které mi asi nejvíc mluví z duše.... „Nezáleží jestli máte styl,
pověst nebo peníze. Pokud nemáte dobré
srdce, nemáte žádnou cenu.“
Jana Weiszová, radní obce

☺

Rodina
Kramných
z Jamnice
Tato historická fotografie
(r. 1935) je z rodiny Kramných
z Jamnice (č.p.20).
Stojící zleva: Jiřina Volná,
Milka Raclová, Anežka Halfarová, Josef, Láďa, Jaroš, Štěpán.
Sedící: Poldina Urbanová, Božena Miškovská, Marie
Matiborková, Anna Balášová,
Jindra Mořkovská a Františka
Saligerová. Další tři sourozenci
zemřeli a na snímku již nejsou.
V tehdejších dobách nebyly
početnější rodiny vzácností.
Drahomír Graca,
kronikář obce
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1) Jiří Král (1938-59), Stěbořice 46
(Soustružník)

2) Jan Premus (1942-59), Stěbořice 64
(Student - Zemědělské technické školy
v Opavě)

3) Jarmila Binarová (1947-2013),
Nový Dvůr (JZD živočišná výroba)

4) Bedřich Ondráček (1920-98),
Stěbořice (Kovář - podkovář)

5) Petr Kovalčík (1948-2007),
Stěbořice (Soustružník Grand Metal)

6) Břeťa Kalný (1951-69), Stěbořice 12
(Student - Stř. hotelové školy v Opavě)

7) Josef Uvíra (1942-2012),
Jamnice 23 (JZD traktorista)

8) Václav Komárek (1918-87), Jamnice 41
(JZD skladník)

9) Jan Bittner (1901-86), Stěbořice 87
(Rolník, JZD zootechnik)

10) Petr Bláha (1993-2014), Zlatníky
(Student Univerz. Palackého Olomouc)

11) Tomáš Bláha (1996-2014), Zlatníky
(Student Strojní průmyslové školy Opava)

12) Jan Hajka (1934-51), Jamnice 48
(Automechanik)

13) Emil Weisz (1919-59), Březová
(JZD živočišná výroba)

14) Jan Binar (1938-59), Nový Dvůr
(Horník)

15) Václav Novosad (1926-85), Stěbořice
(Učitel a zást. ředitele)

16) Anička Premusová (1940-55),
Stěbořice 60 (Studentka gymnázia)

Stránku připravil Drahomír Graca, kronikář obce

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

7

Podzim / 2021

Zprávy z obce

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V NOVÉM DVOŘE

T

ak už se i novodvorské děti
dočkaly a můžou si užít nové
dětské hřiště ve své obci. Celé sestava včetně dvou pružinových
houpadel vyšla na necelých 255 tisíc Kč s DPH. Byly také doplněny
další herní prvky na dětské hřiště
do Stěbořic.
Michal Komárek,
místostarosta obce

Rekonstrukce obecní stodoly v Jamnici

V

současné době se dokončuje oprava obecní stodoly
v Jamnici. Jak jsem již informoval, tak rekonstrukci
spolufinancovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotace na Regenerace brownfieldů, a to částkou cca
2,7 mil. Kč (celková částka vč. Víceprací činí téměř 4,4
mil. Kč). Rekonstrukci stodoly provázely komplikace,
jak to u starých budov většinou bývá. Jakmile se shodila
střecha, tak se zjistilo, že je zadní stěna vyhnutá směrem
ven. Toto bylo pravděpodobně způsobeno „rozjíždějící
se“ střechou, jejíž nosná konstrukce již byla shnitá a nefunkční. Proto bylo navrženo dodatečné ztužení věncem
i v nižší úrovni. Dále se ukázalo, že je podlaha v zadní
místnosti hodně rozpraskaná, a tak bylo rozhodnuto, že

i tato se udělá nová. Jelikož do budovy několik let zatékalo
a zdi byly hodně vlhké, tak bylo rozhodnuto a vybudování
odvětrávacího drenážního systému, který byl uložen těsně
vedle zdí. Taktéž zde byla použita speciální vápenná omítka vhodná pro vlhké zdivo. Vzhledem ke špatnému stavu
komínu bylo rozhodnuto raději o postavení nového. Nutno
podotknout, že jelikož byla střecha v havarijním stavu a hrozilo její spadnutí, tak nebylo možno budovu při projektování
detailně prohlédnout a se závadami počítat. I přes tyto komplikace se však rekonstrukce zdařila a tato stodola může být
příkladem, jak opravit a využít starou nevyužitou hospodářskou budovu.
Michal Komárek, místostarosta obce
8
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Rekonstrukce staré školy v Novém Dvoře

O

mšelá budova staré školy v Novém Dvoře
potřebovala opravit, pokud ji chceme využívat ke společenským účelům, ať už se jedná o různé dílničky a tvoření s dětmi, místní
knihovnu nebo plesy/večírky místních občanů.
Nechali jsme zpracovat projekt na opravu venkovního pláště, opravují se okna a opravíme
i vnitřní veřejné prostory. Firma Grambal stavby
už postupně dokončuje fasádu, renovace oken
a vstupních dveří se rovněž chýlí ke konci. Akce
je nakonec dražší, než jsme si mysleli na začátku.
Např. omítky se musely udělat nové úplně celé,
do toho přišlo zdražení materiálů. A stavební
firmy mají tolik zakázek, že jsme rádi, že jsme
alespoň jednu získali. Čímž nechci shodit kvalitu firmy Grambal stavby, která už na jiných
obecních zakázkách ukázala, že umí dělat velice
dobře a jsme s výsledky jejich práce spokojeni.
Roman Falhar, starosta obce

Nepovolené využívání obecních pozemků

U

ž v minulých vydáních jsme upozorňovali na nepovolené využívání obecních pozemků. Jde především o skládky
dřeva a různých jiných materiálů a také
o parkování. Nejde přitom o krátkodobé
využití pozemků, ale o dlouhodobý zábor.
Krátkodobé využití je možno povolit, ale je
potřeba podat žádost na OÚ. Nepovolené
využívání se také týká trvalého parkování
na rozšířených asfaltových a zpevněných
plochách. Tyto plochy je možno využít pro

Parkování na chodnících

U

ž kdysi jsem upozorňoval na jeden
nešvar, který má mnoho řidičů. Tím
je parkování na chodníku. Je špatně, pokud maminka s kočárkem nebo děti musí
obcházet auto zaparkované ve vjezdu nebo
na chodníku. Zatím se bohudíky nestalo
žádné neštěstí, ale prosím, předcházejme
mu! Vždyť vy nebo vaše návštěvy mohou
parkovat buďto na vašich dvorech, veřejných parkovištích nebo stát vedle chodníku.
Cesty jsou ve Stěbořicích na většině míst
dostatečně široké, aby kolem zaparkovaného
auta zůstaly volné dva jízdní pruhy o šířce
každého z nich 3 m, jak žádá silniční zákon.
Ten pamatuje i na parkování na chodnících, které je zakázáno! Nebuďte bezohlední
k ostatním a nezabírejte chodník. Ten je určen k pohybu chodců! Stání na chodnících
bude postihováno Policií ČR.
Roman Falhar, starosta obce

dočasné parkování (především pro návštěvy). Pokud tyto plochy zaberou místní občané, vozidla návštěv pak musí parkovat na
silnicích, a ve většině případů pak porušují
zákaz stání.
Bohužel se do dnešního dne situace moc
nezlepšila, proto jsme se na radě rozhodli, že stanovíme pevný termín, a to 31. 12.
2021. Do té doby prosíme všechny občany,
kterých se to týká, aby obecní pozemky vyklidili a uvedli do původního stavu. Pokud

tak neučiní, pozemek vyklidí obec a náklady
pak budou po majiteli vymáhány.
Pokud si nejste jistí vlastnictvím pozemku, na adrese www.cuzk.cz je možno si vlastnictví zjistit.
Věřte, že je v okolí spousta obcí, které toto
již vyřešily a čisté a udržované obecní plochy
jsou tam již samozřejmostí.
Děkujeme.
Michal Komárek,
místostarosta obce

Oprava kaple na Březové

A

ktuálně se dokončuje také oprava
kaple na Březové. Vysoutěžená cena
za opravu je necelých 480 tisíc Kč, přičemž 258 tisíc Kč přispěje Ministerstvo
pro místní rozvoj z loňského programu
na opravu drobných sakrálních staveb.
Kaple dostala novou dřevěnou dobovou
věžičku, která nahradila neoriginální kovovou, vyměněna byla střešní krytina,
stěny dostaly nové vnitřní i vnější omítky
a nová je i podlaha. Ovšem i tady vznikly
vícepráce, jelikož se po oklepání omítek
objevily ve zdech praskliny, které se musely staticky zajistit. Taktéž byly změněny
některé technologie. Věřím, že opravená
kaple s původní věžičkou se stane opět
dominantou Březové.
Michal Komárek,
místostarosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Proč se nevyvážejí kontejnery

V

šimne si toho každý, kdo jel kolem
obecního dvora, anebo chtěl vyhodit
suť či nábytek. Ať už se jednalo o jedny nebo
druhé kontejnery, nastalo období, kdy jsme
odpad nepřijímali a kontejner na trávu doslova přetékal.
Co bylo příčinou? Tyto kontejnery nám
vyváží místní VOD. Ovšem došlo k poruše

na jejich technice, která se nakonec ukázala rozsáhlejší a její oprava trvala mnohem
déle, než se předpokládalo. A jelikož tento
typ kontejnerů není v nejbližším okolí příliš
rozšířený, hledali jsme náhradního dopravce. Technické služby v Opavě mají auta, které tyto nádoby umí naložit, ovšem zde zase
byl problém v lidech. Byly dovolené, nemo-

censké a spousta jiných zakázek. Čas od času
nám kontejnery vyvezli, ale frekvence byla
menší, než bychom chtěli. Situace se již zlepšila, VOD sice ještě auto nemá, ale TS Opava
už funguje v plném stavu. Věřím, že nyní už
nenastane takový problém, jako byl v létě.
Občas se tak sejde více problémových věcí
najednou a neuděláte s tím nic.

nit. Pro obce to znamená zvýšené náklady
na rozběhnutí se nové činnosti. Do nynějška
to fungovalo tak, že jednotlivé obce vlastnily své vodárenské majetky, firma Lenart je
udržovala a opravovala na své náklady a vybírala vodné a Svazek byl spíše formálním
spolkem zapojených obcí. Nově to bude tak,
že Svazek od obcí dostane do výpůjčky veškeré vodárenské zařízení a majetek, od firmy Lenart přijme proškolené zaměstnance
a bude se o vodovod starat sám. Nově zde

bude zaměstnán i nový vedoucí, který má
praxi z jiných vodovodů a splňuje potřebné
podmínky, které stanovuje zákon. A Svazek
bude vybírat vodné. Pro občany to znamená, že veškeré smlouvy, které měli uzavřené
s firmou Lenart se zruší a uzavřou nové se
Svazkem. Všechny proto prosím o součinnost. Pravděpodobně během listopadu obdržíte nové smlouvy k podpisu a bude nutné
je vyřídit do konce roku, aby nedošlo k přerušení dodávky vody.

umožňuje jen takové systémy plateb, které
vždycky někoho znevýhodní. Intenzivně
zjišťuji, která z variant by byla pro nás všechny co nejméně bolestivá. Nebudu vás s nimi
nyní zatěžovat, ale na nejbližším zastupitelstvu představím nejvhodnější variantu,
popř. varianty.
Už nyní mají obce různé systémy např.
při sběru plastů (pytle a svoz od jednotlivých domů nebo tzv. sběrná hnízda někde
ve veřejném prostoru apod.). Každá z variant má svá pro a proti. Naštěstí si dokážeme s kolegy starosty vyměnit zkušenosti
a porovnat, zda zrovna ten sousední by
nebyl vhodnější. Zatím mě ale vycházelo,
že systém nastavený ve Stěbořicích, byl nejlepší pro občany i obec. I když má svá slabá
místa. Těmito slabými místy jsou ve velké
míře lidé. Kéž by všichni třídili tak, jak se
má a nevyhazovali do kontejnerů na tříděný odpad všechno možné (sáčky s odpadky
z domácnosti, zbytky potravin), ale opravdu
jen odpad, který sem patří (papír, plast, sklo,
nápojové kartony, kovy). Technická četa by
mohla vyprávět, co vše nachází v a u kontejnerů. A Technické služby, které kontejnery

vyvážejí, nám pak hrozí, že s tím přestanou,
pokud se v nádobách bude nacházet všehochuť odpadu. Výmluvy občanů na to, že to
dělají přespolní, se ukázaly jen výmluvami.
V Jamnici jsme zjistili, že ke kontejnerům
chodí jen místní a nepořádek tam dělali oni.
Po domluvě s jednotlivými hříšníky naštěstí
došlo v Jamnici k nápravě a teď je příkladem
pořádku kolem kontejnerů. Apeluji proto na
každého z vás, třiďte své odpadky a neznečišťujte veřejná prostranství. Ulehčíte tím
a pomůžete obci i životnímu prostředí, a nakonec i sami sobě a svým dětem.
Mou ideální představou je, aby obec dokázala umožnit všem svým občanům odevzdat veškerý odpad na určených místech.
A občané, aby dokázali a chtěli správně svůj
odpad roztřídit a spolupodíleli se finančně na jeho likvidaci. Nemuseli by jezdit na
skládky s malým množstvím, ale odevzdali jej na obci za finanční příspěvek na jeho
odvoz a obec by jej pak odvezla hromadně.
Ušetřili bychom tímto způsobem všichni.
Jen to chce od každého z nás trochu aktivity při roztřídění odpadu a od státu, aby tuto
oblast příliš nesvazoval různými regulacemi.

k jejich pokácení. Velký dík patří panu Vavrečkovi, pilařům a místnímu VOD za umožnění pokácení stromů na jejich pozemek. Na
příkopu musíme vysadit nové stromy. Nebudou to však již topoly, které by v budoucnu
opět ohrožovaly elektrické vedení, ale po
poradě s odborníky sem dáme vysokokme-

ny jabloní nebo hrušní. Do nynějška jsme
ještě nesadili aleje v Novém Dvoře, proto
bych chtěl pozvat místní na brigádu. Čas
vysazování aleje vám upřesníme. Jednalo by
se pravděpodobně o některou sobotu v říjnu
nebo listopadu.
Roman Falhar, starosta obce

Změna dodavatele vody

Č

as letí jako bláznivý, a i náš dlouholetý
správce vodovodu a majitele stejnojmenné firmy, pan Lenart brzy nastoupí na
zasloužený důchod. I to je jeden z důvodů,
proč jsme se na Svazku obcí pro provoz
skupinového vodovodu Litultovice dohodli na změně ve správě vodovodu. Dalším je
i tlak nadřízených orgánů na přizpůsobení
se současné legislativě. Fungování našeho
vodovodu do nynějška všem zúčastněným
obcím vyhovovalo, ale jsme nuceni jej změ-

Nová odpadová vyhláška

J

iž od ledna 2021 platí nový zákon o odpadech, který zavádí jiné postupy a pravidla
pro nakládání s odpady. Velmi citelně se
dotkne i nás ve Stěbořicích. Na obce je zde
uvaleno mnoho nových povinností a máme
velmi omezený manévrovací prostor. Dostali jsme sice čas do začátku roku 2022,
abychom mohli veškeré změny zapravit do
našich obecních vyhlášek, ovšem ještě nyní
chybí hodně prováděcích předpisů a metodik, díky kterým bychom se lépe orientovali
v novém zákoně. Správně by to mělo být tak,
že spolu se zákonem vyjdou i tyto prováděcí předpisy, aby každý, koho se zákon týká,
přesně věděl, co má dělat. Ovšem v tomto
případě ministerstvo životního prostředí
vydalo nejprve zákon a pak dlouho nic.
Co však nový zákon znamená pro běžného občana? Především zdražení. Na jednu je
správné, že ministerstvo chce, abychom co
nejvíce náš domácí odpad třídili a do běžné popelnice nedávali trávu, suť, plasty, sklo
apod. A odpad se dále využil co nejvíce to
jde a neukládal jen na skládku. Ovšem namísto toho, aby každý občan platil jen za
odpad, který vyprodukuje, tak zákon obci

Výsadba aleje v Novém Dvoře

P

ři vjezdu do Nového Dvora od Stěbořic
už nějaký čas nevidíme topolovou alej
lemující cestu ke kravínům. Stromy byly
přestárlé, křehké a padaly z nich velké větve
ohrožující nejen všechny, kdo se pohybovali po přilehlé komunikaci, ale i blízké elektrické vedení. Trvalo několik let, než došlo
10
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VÝBĚRY Z USNESENÍ RADY OBCE STĚBOŘICE
1. 7. 2021

Rada obce schválila:
1) Nabídku od firmy VIA Consult a.s. na realizaci výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
přístavby ZŠ po opravě poškozených stropů“
2) Rada schvaluje oslovit v rámci výběrového
řízení na akci „Rekonstrukce přístavby ZŠ po
opravě poškozených stropů“ tyto dodavatele:
a) Jiří Pracný
b) Grigar s.r.o.
c) Hekt elektroservis
d) Respol s.r.o.
3) Na akci „Fasáda kuzně v Jamnici“ byla podána
nabídka od fa David Nowický. Jelikož firma
Grambal stavby s. r. o. minule předložila nabídku za vyšší cenu, rada schvaluje nabídku
od D. Nowického.
4) Dar ve výši 20.000 Kč pro Moravu (tornádo)
skrze MAS Opavsko na transparentní účet národní sítě MAS ČR, z.s.

Rada obce vzala na vědomí:
1) Informaci, že ministerstvem financí nebyla
schválena dotace na akci Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Stěbořice. Naskytla se možnost získání dotace z MAS Opavsko, proto

byla žádost podána ještě tam.
2) Byla podána žádost o dotaci na MAS Opavsko
na akci „Stezka okolo rybníků ve Stěbořicích“
27. 7. 2021

i parozabránu pod strop + podhledy
b) Rada ukládá starostovi a Václavu Štukavcovi, aby poptali projektanta na elektro a připravili podklady pro podhledy
O: Starosta, V. Štukavec

Rada obce schválila:

2. 9. 2021

1) Další nabídku na zhotovení studie (podkladů
a investičního záměru) na rekonstrukci rybníku u záložny podala fa Agpol, jelikož firma
Atelier fontes s. r. o. měla nabídku nižší, schvaluje rada nabídku Atelier fontes s. r. o.
2) Rozpočtovou úpravu č. 5
3) Nabídku Ing. Jiřího Knoppa na zpracování žádosti do výzvy Kabina 2021
4) Koupě traktůrku Agrostroj MT8 na odhrnování sněhu z chodníků

Rada obce vzala na vědomí:
1) Projektant přislíbil do cca 10 dnů dodat 1. verzi
projektu chodníků na vrchním konci ve Stěbořicích k projednání s občany
2) Bylo vyhlášeno výběrové řízení ohledně opravy stropu v přístavbě ZŠ (elektrorozvody, světla, podhledy), čeká se na výsledek.
3) a) Ohledně stropní izolace do objektu „staré
školy“ v Novém Dvoře je potřeba dodat

Rada obce schválila:
1) Výsledek výběrového řízení na akci Oprava
stropu v přístavbě ZŠ - byla podána pouze
jedna nabídka od fy ELEKTRO HEKT - servis
s.r.o. s cenou 1.490.461 Kč s DPH.
Rada tuto nabídku schvaluje.
2) Rozpočtovou úpravu č. 6
3) Finanční příspěvek Klubu důchodců Jamnice
- ve stejné výši jako v roce loňském, tedy ve
výši 5.000 Kč

Rada obce vzala na vědomí:
1) Proběhla schůzka s občany, kde jim byl představen návrh výstavby chodníků na horním
konci ve Stěbořicích
2) Dům u obecní stodoly v Jamnici - stavební řízení kladně ukončeno
3) Stezka okolo rybníků - byla schválena žádost
o dotaci

Nové stromy do zámeckého parku

P

řed časem jsem vás informoval, že
jsem musel nechat v parku pokácet nebezpečný strom. Jeho místo nezůstane opuštěné. Pařez vyfrézovala
zahradnická firma a poblíž zasadíme
nový strom. Namísto jasanu nám znalec
doporučil jinou dřevinu, a to liliovník

tulipánokvětý. A jelikož se v horní části
parku nachází torzo akátu, bylo navrženo dosadit k němu podobný strom, a to
jerlín japonský. Torzo akátu zde ještě
nějaký čas zůstane, jako tzv. doupný
strom, ve kterém hnízdí ptáci. Jelikož je
akát trvanlivé dřevo, nehrozí u něj tak

rychlý rozpad, jako u jiných mrtvých
stromů. Za pomoc s vybráním náhradní výsadby a za konzultace bych chtěl
velmi poděkovat soudnímu znalci panu
Daliboru Ličkovi a paní Šárce Zemkové
z arboreta v Novém Dvoře.

muset rozhodnout, kterou variantu vybrat. Pokud ale máte problém, že zrovna u vás není hlášení slyšet, přihlaste se
do odebírání hlášení formou sms nebo
mailů. Zapojení do tohoto systému je
jednoduché a najdete je na titulní straně obecních www stránek. Pokud byste

si nebyli jistí, jak na to, můžete napsat
mail na obec nebo zavolejte. Rádi vám
s tím pomůžeme. A vám bude chodit každé hlášení, které si zvolíte. Ani nemusíte být v té době doma. Nic vás to nestojí
a nic vám díky této službě neuteče.
Roman Falhar, starosta obce

Obecní rozhlas

N

áš obecní rozhlas, na který jsme
zvyklí dlouhá desetiletí, bude potřeba opravit a zmodernizovat. Zjistili jsme, že hodně amplionů už nehraje
a celá síť se musí překontrolovat. Možností rekonstrukce obecního rozhlasu je
víc a rada nebo zastupitelstvo se budou
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Soudce z lidu

S

těbořice mají již dlouhé roky zastoupení u Okresního soudu v Opavě na
pozici přísedícího soudce nebo-li soudce
z lidu. Toho nominuje zastupitelstvo obce
na 4leté období. Nyní už po několikáté
je to pan Bořivoj Wolf. Jsme rádi, že nás
někdo zastupuje, ovšem i pan Wolf by už
rád tuto funkci přenechal někomu jinému.
Oslovujeme proto širokou veřejnost. Pokud byste měli zájem o tuto funkci, kon-

taktujte obecní úřad a domluvíme se na
dalším postupu. Najde se někdo, kdo převezme to převoznické bidlo po panu Boříkovi a stane se novým soudcem z lidu?
Přísedící soudce se podílí na rozhodování soudu, nemusí mít (a zpravidla nemívá)
právní vzdělání a společně s dalším přísedícím soudce (rovněž laikem) a profesionálním soudcem tvoří soudní senát u jednotlivých sporů. Smyslem soudců z lidu je,

aby se soudů aktivně zúčastňovali občané
a do rozhodování vnesli své zkušenosti
a neprofesní pohled na věc. Soudní přísedící se při jednání neřídí pouze zákonem,
ale také citem a smyslem pro spravedlnost.
Oba přísedící mají rovnocenný hlas jako
právně vzdělaný profesionál a předsedu
profesionála tím pádem mohou i přehlasovat.
Roman Falhar, starosta obce

Přístavba základní školy

V

jarním zpravodaji jsem referoval
o problému se stropy v 2. patře přístavby základní školy (přístavba od Ofsajdu). Domníval jsem se, že k začátku
školního roku už bude vše vyřešeno a děti
se budou moci vrátit do svých tříd. Bohužel tomu tak není, a ještě chvíli se zde bude
pracovat. Od jara zde práce stojí a chtěl
bych vysvětlit proč. V prosinci nás škola
upozornila na problém s odpadlou stropní
omítkou, který se táhne již dlouho. Přizvaný statik odhalil příčinu a doporučil řešení.
Technická četa ve spolupráci s firmou Pavla a Martina Králových strop zabezpečila
a nyní bylo potřeba vyměnit elektroinstalaci
a světla. Od původního plánu vyměnit jen
světla a přívody jsme ustoupili a rozhodli
jsme se při jednom nepořádku zmodernizovat v této části veškerou elektroinstalaci, počítačové rozvody a zavést sem i kabeláž pro
budoucí ovládání topení. Již nějaký čas totiž
spolupracujeme se skupinou projektantů
z různých oborů (topenařina, elektro, vzduchotechnika, zateplení) na projektu celkové
rekonstrukce naší školy. Navenek se to nezdá, ale škola potřebuje rekonstrukci. Zvláš-

tě elektrorozvody, kotelna a další. Vždyť
její nejstarší část je z roku 1960. Díky tomu
jsme měli k dispozici rozpracovaný elektroprojekt, ze kterého jsme mohli čerpat pro
rekonstrukci přístavby. Odhadovaná cena
byla kolem 1 milionu Kč. Na jaře se objevila
možnost požádat o dotaci skrze ministerstvo
financí. Zkusili jsme to a podali jsme žádost
na výměnu elektroinstalace celé školy za cca
7 milionů Kč. A čekali jsme. Do června, kdy
nám přišlo kladné rozhodnutí. Vybrali nás,
ale z důvodu nedostatku prostředků ministerstva financí jsme zůstali mezi náhradníky.
Mezitím jsme se domluvili s MAS Opavsko
a podali další žádost k nim. Ovšem „jen“
na 450 tis. Kč a jen na přístavbu. Když je
možnost čerpat peníze odjinud, tak proč to
nezkusit? Zde jsme byli rovněž úspěšní, ovšem s tím rozdílem, že tuto dotaci opravdu
dostaneme.
Až teprve nyní jsme mohli začít s výběrovým řízením. Přes léto nám poradenská
firma připravila výběrové řízení, oslovili
jsme vytipované firmy, u kterých máme jistotu kvalitně provedené práce a čekali jsme.
A nikdo se nepřihlásil. Je totiž zvláštní doba.

Převaděč školních dětí

K

aždý z vás se určitě setkal s některým z převaděčů, kteří dbají na
bezpečnost žáků naší školy na přechodu na dolním konci Stěbořic.
Je to zodpovědná práce, kterou v posledních letech vykonává především
pan Jiří Hlaváč. Občas jej vystřídá někdo z technické čety, ale většinu služeb zde slouží on. Za každého počasí. Což je velmi náročné. Chceme mu
proto ulevit a poptáváme dalšího převaděče. Je jedno, zda by tuto pozici
zastával muž nebo žena. Služba je placena, pro její vykonávání stačí absolvovat potřebné krátké školení. Pokud byste měli zájem, podílet se na
bezpečnějším provozu na části našich cest, ozvěte se (telefonicky, mailem)
na obecním úřadě. Byli bychom rádi, abychom měli na přechodě více lidí,
kteří se mohou střídat.
Roman Falhar, starosta obce

Materiál zdražuje, firmám chybí pracovníci, lidé i obce chtějí stavět. Takže stavební firmy nestíhají a neberou nové zakázky.
Museli jsme proto výběrové řízení vyhlásit
znovu a z 5 oslovených se přihlásila pouze
1! firma. Bohužel se s tímto setkáváme opakovaně a nedokážeme to ovlivnit. Naivně
jsem si představoval, že vítěz by mohl práce
udělat do konce září a od října by patro opět
ovládly děti. Při schůzce na místě stavby si
firma pochvalovala prostory a odhadovala
svou činnost na cca měsíc. Ovšem nastoupit
mohou až po vánocích. Což je velice nemilé,
ale bohužel s tím nic nenaděláme. Vůbec mě
to netěší, ale některé věci nejdou uspěchat.
Už se ale těším, až se děti budou moci vrátit
do zrekonstruovaných a hlavně bezpečných
prostor.
PS: A aby toho kolem stropů v ZŠ nebylo málo, odpadla v létě omítka ze stropu
v počítačové učebně . Zde naštěstí statik
zhodnotil, že není poškozen strop, ale omítka byla špatně udělána a stačí ji jen lokálně
opravit. Což promptně udělali naši zedníci
z technické čety.
Roman Falhar, starosta obce

☹

Vítání občánků

V

neděli 24. 10. 2021 pokud nám to „covid“ dovolí se
uskuteční v obřadní síni OÚ Stěbořice „Vítání občánků“
narozených v roce 2020 a 2021. Žádáme tímto rodiče, kteří
chtějí přivítat své děťátko mezi občany Stěbořic, sdělte nám
svou účast. Aktu vítání občánků se mohou zúčastnit i sourozenci a prarodiče.
Roman Falhar, starost obce

Zástup za správkyni KD Stěbořice

H

ledáme někoho na občasný zástup za správkyni KD ve
Stěbořicích. Práce vhodná pro důchodkyni, maminku
na MD, ale i studentku.
Kateřina Šimkovská, referentka OÚ
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