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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Obec Stěbořice
znak a vlajka obce

Milí obyvatelé Březové, Jamnice, Nového Dvora i Stěbořic!

M

ožná jste už slyšeli o „vánočním zázraku“, který se stal
v první světové válce. První Vánoce tzv. Velké války roku
1914 vešly do dějin mimořádnou událostí, která se odehrála na
západní frontě. Slavení vánočních svátků s protivníkem se právem nazývá „vánoční zázrak“.
„Večer na Štědrý den roku 1914 najednou přestala střelba. Vojáci z mého saského pluku pak začali pískat na
dva prsty. Angličané okamžitě pískání
opětovali. Vojín Mockel z mé jednotky, který žil dlouhá léta v Anglii,
zavolal na Brity anglicky a brzo
se mezi námi vyvinul živý rozhovor. Pak vylezli ze zákopů
na obou stranách dva vojáci, podali si v zemi nikoho
ruce a popřáli si vzájemně
veselé Vánoce. Dohodli
se, že na Boží hod nebudou střílet, “líčil nezvyklé
příměří německý poručík
Kurt Zehmisch.
Vzápětí Němci ozdobili svůj
kilometrový zákop stromečky,
vánočními svíčkami a lucernami. Angličané, okouzlení veselými
světly, začali radostně pískat a tleskat. Bylo chladno, ale to nikomu nevadilo. Vedle neobvyklé iluminace se objevily
transparenty s nápisy Merry Christmas
a Frohe Weihnachten. Z obou stran
zazněly koledy a vánoční písně, hlavně Stille Nacht. Další Němci se bez
střelby vypravili do granáty zryté
země a vyzývali Brity, ať se k nim
přidají. A to se také stalo.
Muži se objímali, třásli si rukama,
mluvili, pokuřovali. Vyměňovali si
drobné dárky – whisky, cigarety, ale
i ponožky, pohledy, konzervy. Smířlivá atmosféra se rozšířila i na další
úseky fronty. Někde se připojili i Francouzi a Belgičané. V „den zázraků“ se
však nejen oslavovalo. Pamětníci například
vzpomínali na britského vojáka, který si otevřel
uprostřed země nikoho holičství a zákazníků měl
dost z obou táborů. Příměří leckde trvalo až do Nového
roku.
Něco takového se v podobné intenzitě už neopakovalo. Ptáme se,
jak je možné, že takové jednání vojáků velení tolerovalo? Politické

Úvodní slovo

a vojenské velení obou válčících stran se obávalo vzpoury již vyčerpaných vojáků, kteří si původně představovali, že válka bude
trvat dva až tři měsíce, takže příměří tolerovalo. (www.novinky.
cz 22. 12. 2019)
Milý čtenáři, tohle dokázali vojáci znepřátelených zemí, navíc
podporování propagandou nenávisti. My dnes nemáme válku,
nejsou vykopány zákopy, máme hojnost i pohodlí v mnoha oblastech. Přesto zakoušíme společně, jak názorová frontová
linie rozděluje lidi a je snad ještě mnohem zákeřnější
než ta váleční. Už druhé Vánoce ponesou podtitul
„covidové“. Ruku na srdce, co nás a naše vztahy
poznamenalo více: samotný vir COVID 19,
anebo mediální šikana, rostoucí a klesající
čísla, názorové rozdíly na nemoc, očkování
a na samotnou situaci. Není to obrovská
škoda, když jsou rozděleny rodiny, nebaví
se kamarádi, přou se mezi sebou kolegové? Opravdu, je potřeba těchhle frontových linií?
Slavení vánočních svátků s protivníkem
ve válce se zapsal jako „vánoční zázrak“.
Každý z nás stojí před rozhodnutím, zda dovolíme do sebe vstoupit „vánoční zázrak“. Moc
bych si přál, aby Ježíš narozen v Betlémě, který
byl dán všem lidem bez rozdílu, překonal
v nás to dnešní bolestné rozdělení. Přišel pokorně… A tohle je cesta pro
náš „vánoční zázrak“. Jako vojáci
v roce 1914 nemusíme patřit do
stejné názorové skupiny. Pokora mě vede k uznání, že ten
můj pohled mám na základě
jistých vědomostí – ale můžu
se mýlit. Anebo se může mýlit
ten druhý. Ale jde nám přece
o to samé: o život v bezpečí
a radosti… Přeji všem obyvatelům našeho malebného
kraje, abychom o Vánocích vylezli ze svých barikád, překročili
frontové linie, podali si vzájemně
ruce a slavili „Narození Páně“. A do
nového roku 2022 všem přeji, abychom
se k válčení už nevraceli. Už teď se těším na
náš „vánoční zázrak“.
Otec Klement Rečlo
Přehled vánočních bohoslužeb i další informace z dění ve farnosti najdete na stránkách farnosti: farnoststeborice.cz
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Čas Vánoc, čas pohody…

O

bdobí Vánoc a celý předvánoční čas
je bezesporu to nejkrásnější období
celého roku. Samotné Vánoce začínají
první adventní nedělí a končí v lednu na
Tři krále a většina z nás si nese vzpomínky na Vánoce z dětství, kdy jsme psali
Ježíškovi dopisy a měli spoustu přání.
A nyní v dospělosti je vnímáme zase jinak, a hlavně jsme to my, kdo plní napsaná či vyslovená přání. Třeba jen tím,
že tyto, jak se říká, nejkrásnější svátky
v roce, trávíme pohromadě a těšíme se
jeden z druhého.
Přeji Vám, abyste vánoční čas prožili obklopeni láskou, vzájemným porozuměním a souzněním. Připomeňte si
vánoční a adventní tradice nebo jen poslechněte krásné vánoční písně a koledy,
u kterých alespoň na chvíli zapomenete
na všechny starosti a prožijete opravdové
Vánoce se vším, co k nim patří.
Mgr. Miroslava Stonišová,
ředitelka MŠ Stěbořice

SBÍRKA KRABICE OD BOT

J

iž 11-tým rokem probíhá v ČR vánoční sbírka dárků pro děti z chudých rodin, která je organizována Diakonií ČCE
a nese podtitul, „Děti darují dětem".
Sbírají se dárky pro děti od narození do
17 let. Od r.2020 jsou také zařazeny kategorie MÁMA, TÁTA, RODINA.
Letos poprvé v termínu 22.11.-5.12.2021
se otevřelo sběrné místo na faře ve Stěbořicích.
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Lidé si mohli zarezervovat dárečky pro
konkrétní dítě podle pohlaví a věku, nebo
pro maminku, tatínka či rodinu. Zabalit
jej vánočně do krabice od bot a přinést na
faru. Vybrané dárečky budou do Štědrého
dne převezeny organizacím v okolí Stěbořic
a doufáme, že rozzáří nejednu dětskou tvář
a potěší i nejednu maminku či tatínka. Velké
díky těm, kteří se do sbírky zapojili a zároveň díky i našemu Otci Klementu Rečlovi,

za využití fary. Doufám, že i v příštím roce se
spolu shledáme při konání této sbírky.
S pozdravem a přáním pěkných chvil vánočních – dobrovolník sbírky KRABICE
OD BOT
Více informací naleznete na stránkách
www.krabiceodbot.cz
Gabriela Vajďáková
organizátorka sbírky ve Stěbořicích
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Knihovna je místo pro všechny ...

J

sem ráda, že knihovna se stala místem
setkávání. Obyvatelé Jamnice, a nejen
ti vítají a účastní se akcí, které knihovna
sama nebo společně s hasiči pořádá. Vždy
je to za finančního přispění Obce Stěbořice, za což jsme nesmírně rádi a děkujeme.
Na podzim to byla drakiáda. Proběhla „na
trati", jak už se zaběhl název pro místo vedle
bývalého kravína. Účast byla veliká a všichni
zúčastnění byly odměněni malým dárkem.
Ti, kteří si draka vyrobili sami, dostali ještě
něco navíc, i když ne všichni draci chtěli lítat
vysoko do nebe.
V knihovně probíhají akce jak pro dospělé, tak pro děti. Pro dospělé to byla přednáška na téma "harmonický psychomotorický
vývoj dětí" s Mgr. Kateřinou Blažkovou.
Fyzioterapeutkou a maminkou 4 dětí. Paní
fyzioterapeutka vyprávěla o vývoji dítěte od
narození. Předváděla nám na maketě miminka, jak děti držet, když jsou ještě malé
a cviky díky kterým jim pomoct, aby se
správně vyvíjely. Jelikož přednášku navštívila i maminka s kojencem, měli jsme názornou ukázku také na opravdovém dítěti.
Za dětmi do knihovny přišel místní myslivec. Dětem řekl spoustu zajímavostí o lesních a polních zvířatech. O tom, jakou mají
nejradši potravu. Co dělají, když jsou v nebezpečí a o jejich zvycích. Vyprávěním byly
zaujaté nejen děti ale i dospělí.

Další akcí bylo uspávání broučků. Na
podzim jsme s dětmi vyráběli z přírodního
materiálu broučky. Ty jsme s lampionovým
průvodem zanesli ke křížku, kde jsme je uložili k zimnímu spánku a zazpívali ukolébavku. A pak jsme se zahřáli u ohně při opékání
špekáčků.
Jako poslední akce byla oslava adventu.
To odpoledne si mohli všichni přijít vyrobit
adventní věnec na dveře či stůl. Děti vyráběli ozdoby na náš vánoční strom, který jsme
později ozdobili a rozsvítili. Pár místních
prodejců předvedlo svůj um a nabízelo své
zboží. Děti si venku užívaly sníh při zpěvu
scholy ze Stěbořic. Dospělí si pochutnávali
na kotlíkovém guláši. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem dobrovolníkům za jejich pomoc s přípravou a také
s následným úklidem.

Před Vánocemi bychom se v knihovně
chtěli sejít s třemi králi, se kterými budeme
v lednu chodit na Tříkrálové sbírce. Budeme
si zdobit korunky a chystat oblečení, ať jsme
na leden připraveni.
Na novou výpůjční dobu v knihovně už si
asi všichni zvykli, ale pro pořádek ji ještě připomínám. Výpůjční doba je každé úterý od
16 do 18 hodin. Všechny změny a novinky
uvádíme buď na facebooku knihovny nebo
na vývěsce před knihovnou.
Za knihovnu i za sebe vám přeji, ať prožijete klidný adventní čas. Ať máte spokojené
a radostné Vánoce. A do nového roku vám
přeji mnoho štěstí, zdraví a lásky. Ať napětí zažíváte jen v knížce a váš život je krásná
pohádka.
Zuzana Šindelářová
místní knihovna Jamnice
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Vážení a milí obyvatelé Stěbořic, zdravíme vás z Charity Opava.

V

aše obec se každoročně na začátku
roku připojuje ke krásné akci, která
se již stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.
Při minulé sbírce jsme museli upustit od
tradičního koledování po domácnostech.
Přesto byla štědrost Vás dárců a vstřícnost mnoha dobrovolníků,
kteří nám pomohli sbírku
zorganizovat netradičním
způsobem, skutečně obdivuhodná. Sbírka tak opět
mohla pomoci tisícům potřebných lidí.
Díky tomuto Vašemu
přispění jsme mohli v Charitě Opava z vykoledovaných darů v tomto roce
podpořit naše terénní služby, mezi něž
patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic
Pokojný přístav. Všechny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem
v domácím prostředí. Vzhledem k nižšímu výnosu sbírky jsme sice nemohli pořídit plánovaný osobní automobil na CNG,
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ale mohli jsme dokončit přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost. Získali jsme
hezčí, větší, účelněji vybavené prostory,
které už začaly sloužit více než čtyřiceti
dospělým lidem s mentálním znevýhodněním z celého Opavska.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít
na pomoc seniorům a vážně nemocným pacientům,
o které se naše terénní služby starají v jejich domácím
prostředí. Péče o vážně nemocné je pro rodiny často
také finančně náročnou záležitostí – rádi bychom pro
ně pořídili zdravotnický,
ochranný a hygienický materiál nad rámec úhrad zdravotních pojišťoven. Naším
záměrem je také pomoc mentálně znevýhodněným klientům chráněného bydlení.
Rádi bychom vykoledované peníze použili
na finanční spoluúčast schváleného investičního projektu, jehož cílem je vybudování a vybavení nových bezbariérových bytů

pro tyto klienty.
TKS 2022 se bude konat v termínu od
1. do 16. ledna 2022. Jsme rádi, že se koledníci z Vaší obce rozhodli do následující
sbírky opět zapojit a věříme, že vše provedou tak, aby Vám koledování přineslo
radost a bylo bezpečné pro všechny účastníky.
Připravujeme se na různé možnosti průběhu sbírky podle aktuální situace
v lednu. Pokud by se ukázalo, že klasické
koledování není možné, nabízíme možnost přispět do statických pokladniček,
které budou připraveny v obchodech, na
úřadech, v kostelích apod. A také bude
možné přispět na tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800, VS pro Charitu Opava
777988012. (Viz QR kód platby.)
Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost,
přejeme pokojné Vánoce a do nového roku
mnoho naděje, Božího požehnání a všechno dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová,
koordinátorka TKS 2022
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Pěšky 1000 km díky lockdownu

Z

ačalo to docela nevinně na Silvestra roku 2020. Byli jsme zavření doma, nemohlo
se nikam, ani do kostela na mši. Tak jsme si alespoň volali a přáli si vzájemně do
nového roku hlavně zdraví. „Když už se nemůžeme navštívit, pojďme se společně projít“, zaznělo v telefonu ... Díky covidovým omezením jsme se všichni dlouho neviděli
a povolená procházka na čerstvém vzduchu byla jistou vzpruhou pro všechny, spojená
s volností a únikem z uzavřených domovů.
V sobotu 2. ledna jsme se sešli na domlu- náročné a celé tělo dostávalo zabrat, ale na
veném místě a vyrazili jsme. Pod dozorem druhé straně se zdokonalovala naše ochablá
zasněžených lesních velikánů došlo i na fyzička.
novoroční přípitek. A protože se nám proPoznávali jsme podrobně nejbližší okocházka přírodou zalíbila, vyšli jsme si příští lí, které jsme doposud ani pořádně neznavíkend na delší výšlap a další víkend ještě na li. Postupně jsme okruhy rozšiřovali stále
delší výšlap a … Postupně jsme si nastavili dál a dál. Okolní příroda nám učarovala
pravidla, a tak se ze zdravotních procházek a my okouzleně pozorovali, jak se lesy, loustala příjemná přátelská setkávání spojená ky a pole mění se změnou ročních obdos tréninkem. Každá víkendová trasa byla bí. Zasněžená zimní krajina velmi pomalu
jiná a vedla jiným terénem. Muži si vzali na rozmrzala a pravé jarní počasí se vylouplo
starost plánování tras a organizační zabez- až někdy koncem května. Do té doby jsme
pečení. Prakticky potom podle mapy sle- stále nalézali v zákoutích, kam nedosáhly
dovali směr a schůdnost cest a stezek, které sluneční paprsky, zbytky sněhu. Opožděnás měly spolehlivě dovést až k vytčenému ný nástup jara byl o to bouřlivější a každý
cíli. My ženy jsme předem připravily oběd víkend přibývalo hráškové zeleně podél
i svačinku. A do termosky přidaly něco na našich cest. Procházeli jsme kolem řek plzahřátí. Vždyť veškeré restaurace a rychlá ných vody z jarního tání. Jen pomalu jsme
občerstvení byla v té době zavřená.
odkládali zimní bundy a oblékli kraťasy,
Začínali jsme zlehka – nejdříve 5 km za trička a kšiltovky. Celé léto bylo nádherné.
odpoledne, potom 10, 12, 15, 20 km za celý Začali jsme vyhledávat chladivý stín lesa,
den a v září nám nedělalo problém ujít 30 abychom si odpočali od pálivých paprsků
km. Samozřejmě jsme museli vyrazit ráno slunce. Zmokli jsme málokdy, a pro ten přídříve a naše návraty domů se protahova- pad jsme v batohu neustále nosili pláštěnky.
ly. Závěrečné kilometry začaly být hodně Ale poznenáhlu jsme začali pozorovat, jak

svěží zeleň tmavne a tmavne, stromy v lese
se postupně halí do zlatého listí. A nakonec
i toto zlato se začalo snášet k zemi. A každý
náš krok tajemně šustil …
Tak, jak dlouho sníh vydržel na jaře, tak
stejně nečekaně napadl už koncem listopadu, což je u nás poslední roky nezvyklé. Pomalu jsme opět přidali další vrstvy oblečení
a znovu ze skříní vytáhli čepice a rukavice.
Zima je tedy zpátky, ale my si říkáme, že
jsme už na ni připraveni a pravidelnou chůzí
zoceleni .
Od začátku letošního roku jsme si totiž
vyšlápli do přírody každý týden – alespoň
jeden den o víkendu. Ušli jsme tak za celý
rok až doposud 950 km a hodláme urazit
i těch 50 zbývajících, abychom mohli oslavit
na Silvestra, pod širým nebem, celou tisícovku. Prošli jsme blízké i široké okolí, poznali
jsme nádherná zákoutí v Jeseníkách i Beskydech. Turistice jsme zasvětili také svou letní
dovolenou. Navštívili jsme 15 rozhleden.
Putovali jsme po rovině, v nadmořské výšce
0 metrů n. v. (na pobřeží moře), ale i v náročném horském terénu, kde jsme vyšplhali
až do 965 metrů n. v. (v Beskydech). Vyrazili
jsme pokaždé tak, jak jsme se předem domluvili, za každého počasí. Vždy s dobrou
náladou a natěšeni na to, co nového zažijeme a poznáme. Vážíme si jeden druhého za
to, že jsme se navzájem povzbuzovali, když
síly ubývaly a pomáhali si dojít až k cíli. .
A to, co jsme společně prožili, nás teď hřeje
u srdce.
Postřehy z putování sepsaly
Mirka Šmalcová a Dana Grosserová

☺

☺
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ZIMA 2021 v TJ Sokol Stěbořice

Z

ase nám nastalo období „zimního
spánku", kdy venkovní sportoviště
osiřela a sportovci se přesunuli do nové tělocvičny ZŠ Stěbořice. A jaké byly výsledky
našich mužstev? Můžeme kladně bilancovat.
n FOTBAL: V soutěžích máme čtyři družstva, a to v okresním přeboru mužstvo mužů
i dorostenců, dále mužstvo starších žáků
1+8 hráčů a Mini žáky (starší přípravka)
1+5 hráčů.
MUŽI: Pod vedením předsedy fotbalového
oddílu Stanislava Krusberského, trenéra Ondřeje Šumbery a asistenta Romana Ondráčka, se během podzimu po výborných výkonech pohybovali většinou na čelních místech
tabulky OP. V konečném účtování získali
2. místo se ziskem 31 bodů za deset vítězství,
jednu remízu a dvě prohry! Skóre bylo 39:16
brankám! Za vedoucí Píšti zaostáváme o 6
bodů! Nejlepší střelci byli Kokošek Roman
- 7 branek, Jamnický Michal - 6 gólů a na
3. místě jsou dva střelci, a to Dietrich Martin
a Josefus Michal po 5 brankách.
Zápasům přihlíželo velké množství diváku,
a také na soupeřovo hřiště dojížděli početní
diváci! Tak kluci, ať se i na jaře daří a zabojujeme ještě o možný postup, který nám již
třikrát utekl.
DOROST: Pod vedením trenéra Jardy
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Kramného také hrál velmi dobře a obsadili
v OP končené 4. místo (jedno utkání mají
ještě odehrát), se ziskem 23 bodů, kdy z deseti utkání 7x vyhráli, 2x remizovali a jen
1x prohráli (s vedoucím mužstvem ze Slavkova)! I skóre mají plusové 33:9 brankám!
„Jaro" bude konečnou pro některé hráče,
kteří již budou věkově výš!
STARŠÍ ŽÁCI: Pod vedením Karla Sochora vybojovali 6. místo, kdy se jim nedařilo,
jak by si určitě všichni přáli a jen 1x zvítězili
a 6x prohráli, při skóre 14:20 gólům.
MINI ŽÁCI: Trénuje Marek Barteska a užije
si s nimi všechny strasti i radosti při tréninku i při hře! Jsou to většinou úplní nováčci,
kteří se teprve učí základům kopané! Proto výsledky utkání nejsou až tak důležité,
a také v této kategorii se nevydává žádná
tabulka soutěže.
n TENISTÉ: Také tenisté se přestěhovali
z venkovních kurtů do tělocvičny. V krásném prostředí nové tělocvičny ZŠ se schází
jak muži, tak i ženy k tréninkům. V sezóně
2021 hráli muži soutěž 50+ a skončili na
předním místě. Ženám se nedá upřít velká
snaha, ale na některé soupeřky jim síly nestačily. I tak jsme rádi, že tuto soutěž absolvují.
n ČA SPV ŽEN: I ženy v odboru ČA SPV se
už od září scházejí v tělocvičně a provozují

obsáhlé cvičení, které jim prospívá ke zdraví
a dobré kondici.
n BADMINTONISTÉ: Badmintonisté mají
v tělocvičně zabraných nejvíce hodin, a také
je využívají ke hraní až na 4 badmintonových hřištích. Je dobré, že trénují i mladší
ročníky!
n VOLEJBALISTÉ: Volejbalisté každý čtvrtek rozehrávají své zápasy a během dvou hodin dostatečně procvičí všechny svaly a údy.
A teď jedno radostné oznámení. Na iniciativní popud pana MUDr. Skaličky Víta,
se podařilo zakoupit zařízení pro zhotovení
stopy pro běžkaře na lyžích, a to za plného
uhrazení panem doktorem. Zařízení – pokud napadne sníh – zapřáhne za motocykl
čtyřkolku pan David Richter, který se nabídl
ochotně na tuto akci a projede stopu v blízkém okolí! A to můžeme přivítat s otevřenou náručí a zmíněným pánům projevit
vřelý dík!
Závěrem přeji všem našim spoluobčanům, sportovcům a hlavně dětem, radostné
a veselé prožití vánočních svátků a do Nového roku to nejcennější – a to je pevné zdraví,
mnoho úspěchů, jak v osobním životě, tak
i v rodinách.
Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokol Stěbořice
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Jenda Raida (1955–2016)
Stěbořice 188 - IPOS
a Ošetřovatel Slezská nemocnice Opava

Marie Ščudlová (1934–2010)
Stěbořice 124 - JZD živočišná výroba

Marie Hájková (1940–2010)
Jamnice 16 - JZD živočišná výroba

Rudolf Kalný (1912–1988)
Stěbořice 12 - úředník

Veronika Komárková (1927–2011)
Jamnice 41- JZD živočišná výroba

Emil Jamnický (1907 - 1972)
Jamnice 1 - JZD rostl. a živočiš. výroba

Jiří Král (1944–2013)
Stěbořice 12 - řidič (brusič)

Marie Pilátová (1914–2003)
Stěbořice 16 - učitelka

Jana Fridrichová (1926–2005)
Nový Dvůr 10 - JZD živočišná výroba

Marie Raidová (1931–2020)
Stěbořice 117 - Slezská tvorba Opava

Josef Šmalec (1919–1988)
Březová 39 - JZD topič, skladník

Jan Premus (1907–1987)
Stěbořice 64 - JZD skupinář

Pavel Řehulka (1957–2013)
Březová 36 - zedník, BEST

Mojmír Volný (1923–2012)
Jamnice 22 - JZD traktorista

Ludvík Kavan (1930–2012)
Nový Dvůr 24 - JZD traktorista

Ludmila Bittnerová (1934–2010)
Stěbořice 84 - ONV Opava - účetní

Stránku připravil Drahomír Graca, kronikář obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Kulturní dům ve Stěbořicích oslavil "ABRAHAMOVINY"
- 50 let: 1971–2021

T

rochu se vrátím do historie. Naše obec byla vždy ve všech dobách
kulturní obcí. V letních měsících se stával stěbořický pivovar centrem setkávání českých vlastenců – a to nejen u piva. Tak například roku
1862 se konala "BESEDA“, kde již tehdy na ní zazněla píseň nám všem
drahá "Kde domov můj..."!!! Hrávalo se zde české divadlo. Oblíbené byly
Benátské noci, kuželna. Prostě to tu žilo.
V obci byly dva sály. Ten první byl v Hostinci Rudolfa Kaluse v č.
p.17.V roce 1950 byl tento sál vyhlášen jako nevyhovující, na jeho místě
byla později postavena samoobsluha – dnes TEMPO. Druhý sál byl na
horním konci v Hostinci pana Vavrečky č.p.4. V obou sálech se pořádaly
plesy, hrálo se divadlo, cvičili v nich orli a sokolové. V horním sále bylo
navíc několik let kino.
MNV rozhodl, že je nutné postavit důstojný kulturní stánek. Vybrali pěkné místo
v panské zahradě – ve středu obce. V roce
1968 se započalo s výstavbou. Slavnostní
otevření KD bylo 6. listopadu 1971.Smíšený
pěvecký sbor Stěbořice oficiálně zahájil svou
činnost právě při otevření našeho KD pod
vedením uměleckého vedoucího a dirigenta
Karla Kostery. Tento sbor mimo jiné oslavil
letos v březnu rovněž své "Abrahamoviny".
V neděli 7.listopadu 1971 večer proběhla estráda " Bavíme se sami ". Tímto odstartoval
KD svou činnost. Byl ihned patřičně využíván všemi složkami obce i jeho občany. Probíhaly zde plesy, svatby, významné rodinné oslavy, pohřební hostiny, výstavy zahrádkářů, soutěže
mezi obcemi, hrálo se zde divadlo, estrády, turnaje ve stolním tenise,
schůze JZD, výroční schůze různých spolků. Byla zde zajímavá výstava
"Život našich předků", akce pro děti ze ZDŠ a MŠ, pravidelné výstavy
betlémů. Vystupovaly zde začínající místní
skupiny: SEN, OÁZA, ZÁLESÁCI.
Celkový pohled na KD
v den otevření.
Účinkovali u nás ve Stěbořicích v KD
i známí umělci: Jiří Korn, písničkář Pepa
Nos, bavič Josef Kobr, Yveta Simonová,
Vladimír Menšík, Jiří Hrzán, Jitka Molavcová, Jiří Suchý...Největší propagaci naší
obci a KD však udělal za těch padesát let
sbormistr Karel Kostera. Pozval do Stěbořic nespočet sborů ze zahraničí: dívčí sbor
z Jižního Walesu, soubory z Polska, Velké
Británie, SRN, NDR, Španělska, Francie,
Bulharska, Norska, SSSR, Rakouska, Švýcarska...dokonce i z Japonska. V roce1984 zavítal do KD ve Stěbořicích
na pozvání Pěveckého sboru vzácný host, operní pěvec Eduard Haken,
který se stal jejím čestným členem. V roce 1998 přijal pozvání člen činohry Národního divadla Radovan Lukavský. Přednesl básně opavského
děkana Mons. Josefa Veselého. Za těch 50 let činnosti KD jsem zde ani
nemohl všechny akce vypsat. Pokud jsem na něco podstatného zapomněl, budiž mi odpuštěno.
Drahomír Graca, kronikář obce
8
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Malá strana asi z roku 1957.
Bourání zámecké zdi
a rozšiřování cesty.

Schůze, na které se rozhodovalo
o výstavbě nového KD. Rok 1968.

Slavnostní otevření KD
6.listopadu 1971.

Současný pohled na Kulturní
dům ve Stěbořicích.
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Hovory z rady

Rozhovor s Václavem Štukavcem

P

okračuji dále, s představováním
jednotlivých členů rady a nyní
vyšla řada na našeho radního benjamínka Václava Štukavce. Strávili jsme
s Vaškem příjemné a místy opravdu
veselé nedělní odpoledne (doufám,
že i on to tak vnímal ) u kávy. Můžu
vám hned na začátku říct, že je to mladý, ambiciózní a snaživý syneček ,
i přesto, že hned při prvních otázkách
zmínil, že rozhodně není stěbořský
patriot, i když má Stěbořice hodně rád
a zatím nedospěl k tomu, aby měl své
životní motto.

☺

☺

n Vašku, ty jsi „vplul“ na post radního
v průběhu volebního období, jak to vnímáš?
Vnímám to jako dobrou zkušenost a jsem
rád, že teď vím, jak funguje obec zevnitř.
A jsem rád, že mezi ostatními z rady cítím
přátelskou atmosféru.
n Příští rok nás opět čekají komunální
volby, budeš znova kandidovat?
Nechci sklouznout k tomu, že budu na
zastupitelstvo nebo radu chodit jen proto,
abych měl podpis na prezenční listině, chci
to dělat zodpovědně, to zabere nějaký čas,
tak to nechci dělat na úkor rodiny. Takže
uvidím podle aktuální situace.
n Nedávno jsi dokončil školu, živíš se teď
tím, co jsi studoval?
Vystudoval jsem stavební inženýrství
v Brně, už v průběhu studia jsem s kamarádem založil firmu, projekční kancelář a pomalu jsme to rozjížděli už při škole. Dnes se
tomu věnuji naplno, baví mě to a snažím se
stále firmu rozvíjet.
n Vašku, teď už nejsi student, rozjíždíš
firmu, už nemáš prázdniny, budeš mít
ještě čas na Místní denní tábor, který organizuješ?
Není to jen o mě, připravujeme to společně se sestrami Anežkou, Adélou, kamarádem Vojtou a dalšími vedoucími. Určitě
v tom budu pokračovat, těším se na tábor
celý rok, i když se mi zdá, že jsou ty děti
rok od roku náročnější. Je to pro mě takový útěk z dospělého světa, jsem jenom mezi
dětmi, skloním se na jejich úroveň, hraji si
s nimi, dělám blbosti a ony jsou za to rády.

n Jaké jsou tvé silné a slabé stránky?
Myslím si, že umím dodržet slovo, dělám
věci naplno, nerad plácám jen tak něco do
větru.
A jako slabou stránku vnímám to, že jsem
málo společenský člověk, málo komunikativní.
n Vašku, ty, který organizuješ Dožínky
a Místní denní tábor a jsi aktivní farník...
řekni mi, jak můžeš být málo společenský?
To se přece vylučuje!! Když jsi teda podle
tebe nespolečenský, kde ses stihl seznámit
se svou manželkou?
(smích) To jsem možná ještě býval společenský (opět smích). Seznámili jsme se, když
jsem šel před 12 lety na pěší pouť z Opavy
na Velehrad a pak zhruba po 9 letech přijela
se svými kamarádkami na Majáles do Brna,
kde já jsem studoval a tam jsme se znova potkali a začali se bavit více.
n Vašku, v lednu se ti narodí první dítě,
jste s manželkou ve stylu výchovy na jedné
vlně?
Manželka je taky křesťansky založená
a určitě budeme děti vychovávat podle křesťanských zásad. Byl jsem tak vychovávaný
i já a přijde mi to přirozené. Až budou starší,
tak jim to nebudu vnucovat na sílu, pokud
to samy nebudou chtít. Dělal jsem dlouho

ministranta a potom vedl malé ministranty a zůstala mi z té doby spousta kamarádů
a pevných přátelství, takže já to vnímám
tak, že víra není jen o tom, jít si kleknout
do kostela.
n Kdybys měl volný den jen sám pro sebe,
co bys dělal?
Nejraději bych ho strávil manuální práci
na zahradě, nebo nějakým kutilstvím, ať jde
za mnou, za ten den, vidět nějaký výsledek.
V práci sedím většinu dne u počítače, tak
potřebuji vypnout hlavu a pracovat rukama.
n Musím se vrátit k těm tvým slabým
stránkám…. máš teda aspoň nějakou neřest, nebo zlozvyk?
... (Po třetím vyslovení „ty jo, já nevím“,
jsem tuto otázku vzdala. Takže podle mě je
Vašek sen každé maminky a babičky, když
nehřeší
)

☺☺☺

Vašku, děkuji Ti za rozhovor a přeji ti,
ať se ti v životě daří a jsi pořád tak šťastný
jako teď.
A Vám, milí čtenáři, bych chtěla popřát
krásné a šťastné prožití vánočních svátků,
se všemi rodinnými tradicemi, které k Vánocům patří, a hlavně v kruhu těch, které
máte rádi.
Jana Weiszová, radní obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Ing. VÍT KOSTERA (10. 5. 1961 – 26. 10. 2021)

N

a podzim více než v jiných částech
roku vzpomínáme na naše zemřelé. I počasí tomu (většinou) nahrává.
V letošní předdušičkový čas nás zastihla
zpráva o skonu bývalého starosty Stěbořic, novodvorského patriota a neúnavného člověka, Vítka Kostery. Sice už nějaký
čas na veřejnost prosakovalo, že bojuje se
zákeřnou nemocí, ovšem na jeho náhlý
odchod jsme nebyli připraveni. Většina
z nás nevěděla, jak vážné to je a domnívali jsme se, že vydrží bojovat dlouho.
Nestalo se tak, nemoc byla silnější.
Neznal jsem Víťu natolik, abych se rozepisoval, jaký byl. Zažil jsem jej pracovně jen
jedno volební období, ale vážil jsem si ho
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pro jeho přístup. Nepotřeboval dokazovat,
že je zkušenější, naopak jsem u něj měl pocit
pochopení, neboť on velice dobře věděl, jaký
tlak působí na starostu. To však neznamenalo, že by nekriticky se vším souhlasil.
Do víru obecní politiky se vrhl krátce po
roce 1989. Dlouhé roky působil jako zastupitel, v roce 2006 byl zvolen starostou.
Ze zdravotních důvodů však po 3,5 letech
z funkce odstoupil a dál pomáhal z pozice radního. Jeho poslední volební období
skončilo v roce 2018 a pak už se v komunální politice neangažoval.
Přestože ve funkci starosty byl necelé
volební období, dokázal během té doby
uskutečnit několik akcí: zvelebil svůj rod-

ný Nový Dvůr (a tím nám všem jeho následovníkům přidal pár šedin – vždyť co
chcete opravovat v malé vísce, kde je skoro
vše hotovo?), zateplil stěbořickou základní
školu, vybudoval víceúčelové hřiště a inicioval vydání historicky první knihy o dějinách našich obcí.
O tom, jak moc se zapsal do života našich obcí, svědčila hojná účast na posledním rozloučení s ním, které se odehrálo
v kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích v pondělí 1. listopadu.
Víťo, moc ti děkuji za vše, co jsi pro Stěbořice, Jamnici, Nový Dvůr a Březovou
udělal, a za to, že jsi byl.
Roman Falhar, starosta obce
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ZPRÁVY Z OBCE

Plány pro rok 2022

A

kcí, které by bylo vhodné uskutečnit v následujícím roce, je více. Některé jsou plánovány už delší čas, ale buď nebyla hotova projektová
dokumentace, čekalo se na získání dotace nebo byly upřednostněny jiné
počiny. Některé níže jmenované akce se zrealizují určitě, jiné jen při dobré souhře dalších okolností (získání dotace apod.).

n ČOV a kanalizace v našich obcích –
v tomto roce by mělo být získáno stavební
povolení. Zda pro všechny místní části nebo
jen Stěbořice, Jamnici a Březovou, ale bez
Nového Dvora, bude záležet na výsledku
dohody s vlastníkem pozemku v Novém
Dvoře. Požádali bychom o dotaci a pokud
uspějeme, mohlo by se začít kopat v roce
2023.
n Stará škola v Novém Dvoře – fasáda
a okna jsou již opravené, vevnitř jsme nechali zateplit stropy. Je potřeba ještě udělat
ve veřejné části nové rozvody vody a elektřiny. Rovněž chceme opravit vstupní schodiště
a plot vepředu, aby nehyzdil pohled na opravenou budovu
n Schodiště ke kulturnímu domu ve Stěbořicích – je v havarijním stavu, a proto je
chceme opravit.
n Chodníky na vrchním konci ve Stěbořicích – již dlouhá desetiletí chybí na horním konci ve Stěbořicích chodníky. Projekt
je připraven, požádáme o dotaci a pokud ji
dostaneme, mohlo by se v létě začít stavět.
n Hráz mezi Malým a Velkým rybníkem
– ze strany Malého rybníka vymílá voda
hráz. Je potřeba ji zpevnit, aby nedošlo k jejímu protržení.
n Cesta Nový Dvůr-Březová – tato cesta
je v čím dál horším stavu, především vlivem těžké techniky, která zde jezdí. Už letos jsme žádali neúspěšně o dotace a zkusíme to znovu. Pokud uspějeme, cestu
opravíme v celé délce. Pokud ne, budeme
to zkoušet dál a cesta se opraví jen v nejhorších úsecích.

n Kulturní dům na Březové (hasičárna)
– tato budova by si rovněž zasloužila razantnější opravu. Také zde jsme již jednou
neúspěšně podali žádost o dotaci a budeme
to zkoušet dál. V případě úspěchu bychom
započali s opravou již v tomto roce.
n Zpevněná plocha na fotbalovém hřišti a výměna oken v kabinách – okna
ve fotbalových kabinách jsou již ve špatném stavu a nesplňují dnešní požadavky
na úspory energií. Mezi tenisovými kurty
a fotbalovou brankou bychom vybudovali
zpevněnou plochu, především jako příjezd
pro těžkou techniku k údržbě beachvolejbalového hřiště (dosypání, výměna písku). Na obě akce máme požádáno o dotaci
v dotačním titulu Kabina 2021.
n Rekonstrukce jídelny a družiny – naše
školní kuchyně potřebuje modernizovat
vzduchotechniku, rozvody elektřiny, zateplit
budovu. Vše by mělo být kryto z peněz, které nám stát poskytl na půjčky ke kotlíkovým
dotacím.
n Dokončení opravy stropu přístavby
základní školy – před časem jsme zjistili poškození hurdiskových stropů v přístavbě základní školy. Stropy jsou již zabezpečeny, v lednu by se měly dokončit
rozvody elektrické energie, sádrokartonové podhledy a instalovat nová úsporná
světla. Nejpozději v březnu by mělo být
hotovo.
n Rozšíření hřbitova – v nejbližší době by
nám měl pan projektant dodat výkresy pro
realizaci stavby. Poté se budeme rozhodovat,
zda rozšíření hřbitova budeme realizovat
najednou nebo na etapy.

n Protipovodňová opatření – některá jsou
navržená již delší čas, potřebnost jiných se
ukázala až díky přívalovým dešťům v poslední době. U některých staveb bude investorem
Povodí Odry (nádrž pod Hájem), u jiných Státní pozemkový úřad (suchý poldr u Kalinovce,
průleh nad Novým Dvorem), zbytek půjde za
obcí (pomocný suchý poldr za fotbalovým hřištěm, průleh nad základní školou). Všechny jsou
ve fázi, že jistě dojde k realizaci, ale výhledově
to bude spíše v 2023-2024. Nejblíže realizaci je
průleh nad ZŠ. U přehrady v Novém Dvoře budeme pokračovat v získávání pozemků.
n Výsadby stromů a keřů – covid omezil
tradici osazování především polních cest
rozličnými druhy ovocných stromů a keřů.
Chceme pokračovat v ozelenění naší krajiny a opět bychom oslovili širokou veřejnost
s výzvou o pomoc při sazení stromků.
n Beránkova stezka – stěbořické rybníky
se staly oblíbeným místem procházek nejen
místních, ale i přespolních. Aniž bychom
chtěli z této oblasti dělat zábavní park, připravili jsme projekt tzv. Beránkovy stezky. Kolem
obou rybníků, na „vykopávkách“ a u splavu
instalujeme info panely a různé herní prvky
pro děti, abychom celou oblast více zatraktivnili. Rovněž některé bahnité úseky chceme zpevnit tzv. haťovým chodníkem a časem
uvažujeme nad vybudováním vyhlídkového
mola na Velkém rybníku. Na info tabule jsme
obdrželi dotaci skrze MAS Opavsko.
n Revitalizace zámeckého parku – evergreen našich plánů, který jsme z důvodu
nedostatku času a upřednostnění jiných akcí
odsouvali. Snad se dostaneme v roce 2022
k realizaci alespoň některých etap.
n Chodník za panelovými domy – zdejší
chodník je ve špatném stavu a je potřeba jej
opravit. Situaci komplikuje podíl na jednom
z pozemků, který zůstal ve vlastnictví ÚZSVM.
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Projekty a investice v roce 2021

L

etošní rok nám bohužel v dotacích opět
příliš nepřál. U Ministerstva pro místní
rozvoj jsme žádali dotaci na opravu silnice
Březová – Nový Dvůr a na rekonstrukci
hasičské zbrojnice na Březové. V obou případech neúspěšně, proto jsme se rozhodli,

že zkusíme tyto žádosti podat opět pro příští
rok, a budeme doufat, že tentokrát se na nás
dostane. Dotaci nám také zamítlo Ministerstvo financí, kde jsme měli projekt nové
elektroinstalace v budově Základní školy. Proto jsme zkusili podat ještě žádost na
Místní akční skupinu Opavsko (MAS Opavsko), kde jsme podali (vzhledem k nižším
dotacím) projekt pouze na patro školy, kde
opadla omítka ze stropů. Tentokrát nám štěs-

tí přálo a dotace nám byla schválena. MAS
Opavsko nám také schválilo žádost o dotaci na naučnou stezku okolo Stěbořických
rybníků. Více se o tomto projektu dozvíte
v samostatném článku. Nemalé investice se
také dočkal Nový Dvůr. Zde bylo vybudováno dětské hřiště, na které už děti netrpělivě
čekaly a byla opravena fasáda „staré školy“.
Na tuto opravu nám přispěl Moravskoslezský kraj částkou 400 tisíc Kč. Opravy se také
dočkala kaple na Březové, kde nám přispělo
Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 258
tisíc Kč. V Jamnici byla kompletně opravena
obecní stodola, na jejíž opravu přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 2,6 mil.
Kč (o dotaci jsme žádali 2x). Za touto stodolou stála ruina bývalého vepřína, tu jsme nechali zbourat, prostor vyčistili a vybudovali
jsme zde cestičku pro pěší, která slouží pro
bezpečný přístup za humna a k hasičskému
areálu.
Nezahálíme ani v přípravě dalších projektů. Dokončili jsme projekt na rozšíření
hřbitova a projekt na opravu domu u obecní
stodoly v Jamnici. Připravujeme také projekt
na opravu budovy bývalých hospodářských
potřeb ve Stěbořicích. Velkou investicí, která
nás mimo kanalizaci a ČOV čeká, je oprava
Základní školy. Dokončili jsme projektovou
dokumentaci Energetické úspory budovy
ZŠ. Tento projekt představuje kompletní
opravu školy – nová elektroinstalace, vodoinstalace, nová otopná soustava včetně nového zdroje tepla, zateplení, vzduchotechnika
s rekuperací do tříd a do školní kuchyně, fotovoltaika apod. Jde o velký projekt za téměř
70 mil., proto jsme se rozhodli jej realizovat

postupně, dle dotačních možností. Dotaci
na první etapu budeme žádat v příštím roce.
Toto byly ve zkratce shrnuty investice letošního roku. Bohužel jsme u větších akcí
vázání na dotace, jelikož si nemůžeme dovolit vše „zatáhnout“ z obecní kasy. Čeká nás
obrovská investice – kanalizace a ČOV, která
naši obec zadluží na hodně let. Proto vždy
zvažujeme, které akce uskutečníme, u kterých zkusíme podat žádost o dotaci znovu
a které odložíme. Snažíme se mít alespoň
vyrovnaný rozpočet a nečerpat prostředky
z rezerv. Právě díky tomu máme nyní našetřeno okolo 34 mil., což je základ pro velké
investice jako kanalizace a ČOV.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné a ve
zdraví prožité vánoční svátky a následující
rok plný úspěchů, štěstí a bez nemocí.
Michal Komárek, místostarosta obce

Název projektu / investice (nad 50 tis.)

Náklady

Název projektu / investice (nad 50 tis.)

Náklady

Dětské hřiště v Novém Dvoře

254 759 Kč

Staré fojtství – projektová dokumentace pro provedení stavby

142 900 Kč

ZŠ - Sanace (zajištění) stropů

207 575 Kč
1 490 461 Kč
(600 000 Kč dotace)

Stará škola v Novém dvoře – plastová okna a dveře do přístavku

64 300 Kč

ZŠ – Nová elektroinstalace a stropní podhledy

Stará škola v Novém dvoře – zateplení stropu

96 197 Kč

Stará škola v Novém dvoře – fasáda, okna, dveře

1 772 639 Kč

ZŠ - Projektová dokumentace
– Energetické úspory budovy
Obecní dílna – pořízení garážových vrat

1 609 179 Kč

(400 000 Kč dotace)

62 085 Kč

Demolice vepřína v Jamnici a vybudování zpevněné cesty

278 664 Kč

Obecní dílna – výměna oken a dveří

85 771 Kč

Oprava obecní stodoly v Jamnici

4 502 436 Kč

Rybník u záložny – studie a projekt na opravu a odbahnění

185 130 Kč

(2 600 000 Kč dotace)

Pořízení pojízdného hliníkového lešení

74 800 Kč

Oprava kaple na Březové

Nákup malotraktoru na odhrnování sněhu

75 000 Kč
602 580 Kč
(200 000 Kč dotace)

(258 000 Kč dotace)

Nákup elektrododávky
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Investice celkem

890 918 Kč

12 395 394 Kč

Zima / 2021

Zásahová jednotka a rok 2021

Z

ásahová jednotka má k dnešnímu dni
9 mužů v Jamnici a 1 člena v záloze mimo
Jamnici. Jsou to: Jakub Vaněk, Jiří Šnejdar,
Michal Komárek, Ondřej Weisz, Jiří Jamnický, Michal Krusberský, Martin Šnejdar, Kamil

Vaněk, Josef Slaný, Dominik Šindlář.
Během roku 2021 jsme získali v zásazích
mnoho nových zkušeností při pomoci našim spoluobčanům v ochraně především
jejich majetku. Členové zásahové jednot-

ky jsou pravidelně školení z různých témat
a podílí se na praktických cvičeních, aby pak
v případě zásahu dokázali rychle a objektivně reagovat a řešit situaci. Tato školení připravuji velitelé jednotky.

Naše zásahové vozidlo letos vyjelo celkem k sedmi výjezdům.
n První výjezd se konal dne 18. 2. 2021, 10:30
technická pomoc - převisy na střeše - sníh
n Druhý výjezd se konal dne 13. 5. 2021, 18:58
technická pomoc - rozvodněný potok - povodně na spodním konci Stěbořic
n Třetí výjezd se konal dne 14. 5. 2021, 8:38
technická pomoc - voda ve sklepě 2m - Nový Dvůr
n Čtvrtý výjezd se konal dne 14. 5. 2021, 10:36
technická pomoc - odstranění lávky - Stěbořice
n Pátý výjezd se konal dne 14. 5. 2021, 14:53
technická pomoc - čištění odvodňovacího kanálu -Nový Dvůr
n Šestý výjezd se konal dne 26. 5. 2021, 14:08
technická pomoc - čerpání vody – přehrada Nový Dvůr
n Poslední z výjezdů se konal dne 4. 9. 2021, 7:33
technická pomoc – čerpání vody - Nový Dvůr
Tento rok nás naštěstí nepřivolali k požárům, jak bývalo “trendem” v předešlých letech, ale to nic nemění na vážnosti a důležitosti našich výjezdů.
Letošní rok nám přinesl převážně živelné pohromy. Jednou z nich byla povodeň ve spodní části Stěbořic, kde jsme úspěšně bojovali místy až s 2 m
vodou ve sklepích. Největším zásahem letošního roku byl však týdenní boj
s vodou. Při tomto náročném zásahu v Novém Dvoře jsme získali mnoho
nových zkušeností, především díky spolupráci s odborníky, jak ze stran rybářů, tak především ze strany HZS Moravskoslezského kraje. Jednalo se nejen o těžký zásah v případě prvního dne výjezdu, ale o vyčerpávající zásahy,
které pak následovaly den po dni, celý týden. Členové jednotky se střídali po
osmi hodinách, někteří museli na místě zůstávat i mnohem déle, někdy i celé
dny. Jednotka byla nápomocná jednotkám HZS MSK, které dojely s těžkou
technikou, a snažili se společně probít odtokový kanál do přehrady pomocí
vodních čerpadel. V případě pozdního zásahu a nekvalifikovanosti jednotky,
by v nejhorším případě mohlo dojít k vylití přehrady a k následnému zaplavení celého Nového Dvora.
Všichni z nás si vyzkoušeli obtížnou práci na vodě, práci ve stísněném
prostoru v požeráku a také velmi náročný výlov ryb z přehrady. Při zásahu
byla využita téměř veškerá naše technika. Některá čerpadla jela skoro nepřetržitě a jen se doléval benzín.
Můžu říct, že naše jednotka je tým zkušených a vyškolených členů, kteří
jsou obeznámení se svou prací, a nebojí se bez váhání riskovat mnohdy i své
životy na ochranu obyvatel a majetku v našich obcích.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na činnosti zásahové jednotky podílejí, za jejich celoroční obětavou práci, ochotu a podporu jejich rodin. Poděkování patří také všem sponzorům, a především našemu největšímu sponzorovi
Obci Stěbořice, za velmi dobrou spolupráci a financování zásahové jednotky.
Za celou jednotku vám přeji radostné vánoční svátky prožité v kruhu své
rodiny a nejbližších a klidný vstup do nového roku bez nehod a pohrom.
Jakub Vaněk, velitel jednotky
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Naučná stezka okolo rybníků

J

iž delší dobu nosíme v hlavách myšlenku
vybudování naučné stezky okolo našich
rybníků.
Nyní nastala možnost čerpat na tento
projekt dotaci z MAS Opavsko, proto jsme
projekt připravili a podali žádost o dotaci.
Uspěli jsme a na pořízení herních a naučných prvků v hodnotě 395 tis. Kč dostaneme

dotaci ve výši 300 tis. Stezka bude dlouhá
více jak 1500 m a vznikne na ni 14 stanovišť. Stanoviště budou různého charakteru,
některá budou poutavým populárně – vzdělávacím prvkem informovat o životě v lese,
rybníku apod., některá budou osazeny drobnými cvičebními prvky, některá budou jako
odpočinková vybaveny lavičkami a některá

budou seznamovat návštěvníky se zajímavým místem. Stezka také seznámí návštěvníky s mohylovým pohřebištěm. Vedena
bude po zpevněném i nezpevněném povrchu, mokrá místa budou přemostěna dřevěným chodníkem. V plánu je také upravit
prostranství u studánky, kde by měla mimo
jiné vzniknout na toku Priessnitzova pěšina
z kamenných bloků, což jistě ocení hlavně
děti pro vodní radovánky. Do letních prázdnin by mělo být hotovo.
Michal Komárek, místostarosta obce

Nepovolené využívání obecních pozemků

V

minulém vydání zpravodaje jsme
upozornili na nepovolené využívání
obecních pozemků, kdy jsme stanovili termín na vyklizení těchto pozemků 31. 12.
2021. Bohužel jsou mezi námi občané, kteří
výzvu neuposlechli a stále využívají obecní
pozemky jako sklad či parkoviště. Proto budou dotyční písemně vyzváni, aby pozemky

uvolnili. Jestliže i přesto pozemky neuvolní,
tak s nimi bude zahájeno správní řízení.
Přeci není možné svévolně využívat cizí
pozemek. To by se určitě nelíbilo nikomu
z nás, kdyby nám někdo cizí svévolně a zadarmo využíval náš pozemek.
Pokud si je někdo vědom, že jde o něj
a není reálné pozemek do onoho termínu

uvolnit, nechť se dostaví za starostou obce
a jeho případ bude individuálně posouzen
a případně mu bude termín posunut.
Věřím však, že většina dotyčných si uvědomí vážnost situace a co nejdříve pozemky
uvolní.
Michal Komárek,
místostarosta obce

Úpravy cen u pronájmů kulturních domů

N

aposledy v roce 2013 byly stanoveny
ceny a podmínky při pronájmech kulturních domů. Letos jsem si nechal přepočítat náklady na provoz a výnosy z pronájmu obou budov, ve Stěbořicích i v Jamnici.
Výsledek byl tristní. Za období 2017-2019
(tj. bez covidových roků, které by to zkreslily) vycházel poměr mezi náklady na provoz (energie, čistící prostředky, mzdové
prostředky správkyně, praní ubrusů apod.)
a výnosy z pronájmu cca 4:1, tj. necelých
400 tis. Kč/ročně nákladů oproti 80 tis. Kč
z pronájmů. I z toho důvodu jsme se na radě
rozhodli k úpravě cen. Rovněž jsme od ho14
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dinové sazby přešli na paušální cenu za akci.
Nově bude nájemce dopředu vědět přesnou
cenu, jakou zaplatí za pronájem sálu nebo
přísálí. Striktně se bude dbát na to, aby nájemce neměl k dispozici celý kulturní dům,
ale pouze pronajatý prostor (týká se především pronájmů přísálí).
Nové podmínky a ceny jsou stanoveny
takto: pronájem bude od čtvrtku do pondělí do 14 hodin, kdy se vrací klíče. V ceně
jsou zahrnuty ubrusy, nádobí, spotřebovaná
energie, pronájem spodní části KD. Celý KD
Stěbořice bude za cenu 7.300 Kč, přísálí za
3.700 Kč, pohřební hostina za 1.200 Kč.

KD Jamnice se bude pronajímat za cenu
4.900 Kč.
Na stránkách obce bude k dispozici objednávkový kalendář, kdy si přes internet budete moci zjistit, zda v daném termínu je volno
a zamluvit si jej. KD si budete moci i nadále
rezervovat telefonicky, pokud Vám online způsob nevyhovuje. Poté budete vyzváni k podepsání smlouvy a zaplacení kauce (50 % nájmu).
Místní spolky a sdružení budou mít úlevu.
Přesné znění podmínek a kompletní ceníky
najdete na stránkách obce nebo bude k nahlédnutí na obecním úřadě.
Roman Falhar, starosta obce

Zima / 2021

VÝBĚRY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
14. září 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Návratné finanční výpomoci – tzv. kotlíkovou půjčku 2 žadatelům.
2) Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 865/10 v k.ú. Stěbořice, o výměře
62 m2 (u pivovaru)
3) Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 801/2 v k.ú. Jamnice, o výměře 219 m2
4) Odměnu oddávajícím ve výši 700 Kč/svatbu a 100 Kč za další svatbu
v daném dni. Nejvýše však 2 000 Kč/měsíc nad maximální výši odměny
poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce
5) Rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu obce Stěbořice.
6) Souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku na parcele p. č. 1640
v k.ú. Stěbořice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce
Stěbořice pro potřeby pohybu skrze tento pozemek (na parkovišti u pivovaru).
7) Souhlasí s realizací akce „Výměna oken ve fotbalových kabinách a vybudování zpevněné plochy za brankou“ a s finanční spoluúčasti obce ve
výši minimálně 20% z celkových způsobilých výdajů akce.
8) Nákup nově vzniklých pozemků v k.ú. Stěbořice: p.č. 485/2 o výměře 110 m2, p.č. 486/3 o výměře 105 m2, p.č. 489/2 o výměře 629 m2,
p.č. 489/3 o výměře 147 m2 (plánovaný chodník na Zlatníky).

7. prosince 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
1)
2)
3)
4)

Plán inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021
Rozpočet obce na rok 2022.
Návratnou finanční výpomoc – tzv. kotlíkovou půjčku 1 žadateli.
Nákup pozemků v k.ú Nový Dvůr u Opavy: p.č. 180/1 o výměře 2.868 m2,
p.č. 183/11 o výměře 3.252 m2, p.č. 183/12 o výměře 1.961 m2,

p.č. 184/7 o výměře 48 m2, p.č. 184/8 o výměře 380 m2 (pozemky pod
přehradou).
5) Nákup podílů na pozemcích v k.ú Nový Dvůr u Opavy: od vlastníka podíl 4/18 a od dalšího vlastníka podíl 1/18 na pč. 180/10 o výměře 18
m2, na p.č. 181/1 o výměře 3.917 m2, na p.č. 183/10 o výměře 481 m2
(pozemky pod přehradou).
6) Podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce kulturního domu na Březové do dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
7) Podání žádosti o dotaci na akci Oprava vozovky komunikace Březová-Nový Dvůr do dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
8) Členství Obce Stěbořice ve spolku ENERKOM Opavsko, z. s.
9) Zrušení smlouvy o výpůjčce hmotného majetku a o podmínkách jeho
provozování s firmou Jiří Lenárt k 31. 12. 2021.
10) Vložení svého vodohospodářského majetku do hospodaření Svazku
obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice.
11) Uzavření smlouvy o vložení majetku do Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice.
12) Poskytnutí dotace farnosti Stěbořice pro rok 2022 ve výši 150.000 Kč.
13) Poskytnutí dotace TJ SOKOLU Stěbořice pro rok 2022 ve výši 100.000 Kč.
14) Odkup vodovodu o délce 100 m, průměru D90, materiálu vodovodu
PE, který se nachází na pozemcích p. č. 492, p. č. 864/1, p. č. 491/4, p. č.
491/3 a p. č. st. 987 v k. ú. Stěbořice.
15) Novou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu s platností od 1. 1. 2022

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a uložilo:
1) Požadavek některých nájemců na zastínění oken v tělocvičně.
2) Uložilo zastupiteli panu Jaroslavu Mičkovi poptat možné řešení zastínění a cenu zastínění.

VÝBĚRY Z USNESENÍ RADY OBCE STĚBOŘICE
14. září

Rada obce schválila:
1) Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Kanalizace a ČOV Stěbořice a místních
částí“, důvodem je posunutí termínu na zajištění inženýrské činnosti
a vyřízení stavebního povolení kvůli průtahům při obnově inženýrské
činnosti a dořešení nesouhlasu vlastníka pozemku v Novém Dvoře.
2) Finanční příspěvek 10.000 Kč pro rok 2022 Mysliveckému sdružení Soseň.
3) Výsledek výběrového řízení na zateplení stropu staré školy v Novém
Dvoře. Nabídku předložily firmy IZOTRADE s.r.o., Solich a Stavař
s.r.o., Stafito s.r.o. Rada schválila nabídku od fy IZOTRADE.
4) Nabídku od firmy JKJ Zempra s.r.o. – na vybudování zpevněné cesty –
průchodu na záhumení cestu za cenu 77.661 Kč bez DPH a na odvoz
zbytku suti na skládku za odhadovanou cenu 77.760 Kč bez DPH.

Rada obce vzala na vědomí:
1) Již několikrát byli občané upozornění na nepovolený zábor obecních
pozemků. Situace se však nezlepšila, proto rada stanovuje termín 31. 12.
2021, do kterého požaduje vyklizení pozemků.

18. října

Rada obce vzala na vědomí:
1) Ohledně projektu „chodníky na horním konci Stěbořic“ proběhla konzultační schůzka na SFDI.
2) Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele herních a naučných prvků Beránkovy stezky
3) Rada zvažuje podat do dotačního titulu PRV MS kraje projekt na opravu schodiště ke KD Stěbořice
4) Zprávu o činnosti MŠ Stěbořice za rok 2021
5) Informaci starosty o transformaci Svazku obcí pro provoz skupinového
vodovodu Litultovice a chystaném jednání zastupitelstva 2. listopadu

Rada obce schválila:
1) Do výběrového řízení na stezku kolem rybníků podal nabídku jediný
zájemce, a to fa Awocado s.r.o. s cenou 395.126 Kč s DPH. Rada tuto
nabídku schvaluje.
2) Zapojení ZŠ do projektu ITI – rekonstrukce učebny chemie ZŠ Stěbořice
3) Nabídku od Bc. Martina Poláška na restaurování kamenného kříže
u Nového Dvora

Rada obce schválila:
1) Věcné břemeno s vlastníkem pozemku v Novém Dvoře na inženýrské
sítě – kanalizaci na pozemku p.č. 39 – zahrada o výměře 54 m2 a p.č.
36/1 – vodní plocha o výměře 45 m2 za cenu 34.760 Kč
2) Byly předloženy nabídky na zpracování manipulačního řádu vodní nádrže v Novém Dvoře od firem VODNÍ DÍLA – TBD, Agpol spol. s.r.o.
Rada schvaluje nabídku firmy VODNÍ DÍLA – TBD.
3) Rozpočtovou úpravu č. 8 rozpočtu obce Stěbořice
4) Schvaluje nákup pro výsadbu aleje k rozhledně – stromy (jabloně
a švestky) 224 Kč/ks, kůly 129 Kč x 100 ks. Celkem 35.300 Kč.

15. listopadu

Rada obce vzala na vědomí:
1) Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a doporučuje zastupitelstvu rozpočet
ke schválení.

Rada obce schválila:
1) Nový Nájemní řád kulturních domů a navýšení pronájmů.
2) Odměnu ředitelce MŠ v navrhované výši
3) Schválení daru Záchranné stanici a Domu přírody Poodří ve výši 5.000 Kč

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Zima / 2021

Letos se narodili:
Matyáš Fingerhut, Matyáš Haas, Eliška Šeuerová, Matěj Burda, Daniel
Tichý, Radim Malchárek, Helena Gurová, František Prokša, Amálie Jamnická, Alžběta Řehulková, Sofie Jasníková, Anna Geyerová, Ondřej Lukáš,
Jakub Habermann, Mikuláš Seidler, Michael Moravec, Natálie Fiedlerová

Výročí:
80 let:
Marie Jurkovičová, Karel Dragon, Marie Klásková, Miroslava Schwarzová,
Božena Pavelková, Kamila Šenková, Václav Krusberský, Břetislav Sywala,
Anna Krčmaříková, Anna Němcová, Josef Binar
85 let:
Antonín Hajka, Františka Schölzigová, Marie Šmalcová, Libuše Kremserová,
Anna Kosterová, Ludmila Grosserová
90 let a více:
František Gilík, Božena Agelová, Dana Vaněčková, Antonie Pytlíková,
Bohumila Kosterová, Miroslávka Konštacká, Josef Solnický, Marie Kosterová

Naši občané nejúctyhodnějšího věku:
Stěbořice: Miroslávka Konštacká (93), František Gilík (93)
Jamnice: Božena Agelová (96), Antonín Hajka (85)
Nový Dvůr: Marie Kosterová (94), Gerhard Pytlík (86)
Březová: Františka Schölzigová (85), Jiří Premus (77)

Naše řady opustili:
Václav Šmalec, Oskar Krusberský, František Schindler, Zdeněk Gebauer,
Zdenka Krusberská, Jiřina Moravcová, Albína Hájková, František Valeček,
Vít Kostera, Ludmila Fuksíková

Nové smlouvy
na odběr vody
Jak jsem psal v minulém čísle, dochází od
1. ledna 2022 k významné změně ohledně dodavatele pitné
vody z obecního vodovodu. Pravděpodobně již
máte v rukou dopis a smlouvu na dodávku vody se Svazkem
pro společný vodovod Litultovice. Důležité je, abyste nejpozději do 7. ledna odevzdali na obecní úřad (stačí i do poštovní
schránky) obě podepsané smlouvy (jedna se Vám pak vrátí
zpět). Pokud byste ve smlouvě našli něco chybného, obraťte
se na mě (starosta@steborice.cz, 722 961 610) a společně to
vyřešíme. Žádám Vás o dodržení termínu. Při neodevzdání
smlouvy hrozí odpojení od vodovodního řádu!
Nemilé je, že z důvodu zvýšených nákladů na provoz Svazku, dojde od 1. ledna i k navýšení ceny vody na 44 Kč/m3.
Ekonomika je neúprosná, vše se zdražuje a byli jsme nuceni
přistoupit k tomuto nepopulárnímu kroku.
Pokud budete chtít cokoli řešit kolem vodovodu (havárie,
novou přípojku atd.), obracejte se od 1. ledna na kontakty
uvedené v průvodním dopise (Ing. Štencel).
Zájmem všech zainteresovaných je, aby vodovod nadále
bezproblémově fungoval a k vám domů tekla kvalitní pitná
voda!
Roman Falhar, starosta obce

PF 2022

Obec Stěbořice
znak a vlajka obce

Příjemné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví a vše nejlepší
v roce 2022.

Kolektiv obecního úřadu

Foto: Jan Suski

ve Stěbořicích.
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