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ZPRAVODAJ
Obec Stěbořice
znak a vlajka obce

Úvodní slovo

Jaro s temným nádechem

J

aro má být časem zasvěceným zázraku stvoření. My jej máme
obdivovat, ať už jako zahrádkář sledující nový život rostoucí
z hlíny, věřící vítající znovuzrozeného Krista nebo návštěvník
přírody, vidící kolem sebe nová mláďata. Už jsme se nadechovali po dvou letech půstu k životu, na jaký jsme byli zvyklí. A
do toho na východ od nás (daleko a při tom blízko) řádí smrt.
Kolika Ukrajincům, kteří obnovili zeď kolem zámeckého parku, opravovali stodolu v Jamnici nebo dělali na fasádě na staré
škole v Novém Dvoře, vstoupila nyní válka do jejich životů? To
už nejsou anonymní lidé z televize. Tito lidé u nás chvíli žili a
pracovali. Já se s nimi setkával a zanechali ve mě dobrý dojem.
Pracovití, bezproblémoví. A nyní je jejich svět ve válce. Jen jejich
svět? Nemůže se to samé stát i nám? I proto jsme se s ostatními
radními jednomyslně shodli na potřebě pomoci alespoň pár prchajícím. Bez ohledu na to, jaké budou mít auto. Nebudeme je

lustrovat, zda jsou dostatečně chudí, aby si zasloužili naši pomoc.
Chceme pomoci. A přeji si, aby nikdo z nás nikdy takovou pomoc
nepotřeboval. A pokud už ano, aby ji našel. Chápu, pokud máte
strach. Strach z neznámého. Já si vždy říkám, že Stěbořice už za
svou historii poskytly domov tolika národnostem, že pár měsíců s
ukrajinskými uprchlíky ani nepoznáme.
Roman Falhar, starosta obce

Velikonoční přání z fary

F

rancouzský kněz Guy Gilbert (86 let), který svůj život věnoval doprovázení mládeže na okraji společnosti, vypráví ve své knize Křížová cesta: Byl jsem na koupališti s jedním z mých darebáků, pěkně
svalnatým. Najednou si všimnu, že má na svých svalnatých zádech vytetovaný nádherný úryvek evangelia. Kolem kříže, který byl přes celé
jeho apollónské svaly, se dalo zřetelně číst: „On trpěl dřív než já.“
Nikdy jsem s ním o tom nemluvil. Znal jsem jeho strašnou životní
cestu, na níž jsem ho v jeho bojích doprovázel z vězení do vězení. A najednou jsem chápal, že si skrze příšerné dětství a dospívání uvědomil,
že jeho utrpení nikdy nebylo zbytečné. Protože je snášel s Tím, kdo mu
řekl, určitě ve skrytu jeho srdce a vězeňské cely, že je Láska a že s ním
je vždy – když trpí, když si zoufá a když už nemůže dál. A právě tehdy
úplně nejvíc.
Cílem Křížové cesty není nic jiného než následovat Krista na jeho
kalvárii.
A proniknout do hloubky tohoto nesnesitelného utrpení. A na konci
uvidíš světlo, které tě zcela promění…
Milí farníci! (a jimi jste skutečně všichni, kdo žijete na území farnosti
déle než 3 měsíce ) přeji vám Velikonoce prozářené tímto proměňujícím světlem. Také vás zvu ke křesťanskému slavení nádherných obřadů Velikonočního Třídenní, které bude letos bez omezení v kostele.
Program najdete na stránkách farnosti: farnoststeborice.cz
Radostné Velikonoce!
Otec Klement Rečlo, Římskokatolická farnost Stěbořice

☺
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Po dvou letech konečně opět na horách
Název: Lyžařský výcvik 8. třídy ZŠ Stěbořice
Místo konání: Chata Erlina, Hynčice pod
Sušinou
Datum konání: 13. – 18. 3. 2022
Délka trvání: 144 hodin
Počet účastníků na začátku: 24
Počet účastníků na konci: 24
Počet lyžařů na začátku: 12
Počet lyžařů na konci: 22 + 2
Výše uvedené údaje jsou základním shrnutím lyžařského kurzu osmé třídy. Podle
posledních dvou údajů lze snadno usou-

dit, že tento výcvik byl téměř 100% úspěšný. Během týdne intenzivního tréninku si
žáci osvojili základy i pokročilejší zdatnosti sjezdového lyžování, vyzkoušeli si jízdu
na snowbladech a užili spoustu legrace při
pokusu o běžecké lyžování. Jelikož na svah
jsme to měli, co by kamenem dohodil, neztráceli jsme čas dlouhými přesuny ke sjezdovkám, využili tak každou minutu pilováním umu tohoto sportu.
Lyžařský výcvik není ovšem pouze jen
o sportu, ale také o společném čase a pozná-

ní jeden druhého. Co nám tedy lyžák dal?
Nové kamarády, nové lásky, zraněné koleno,
modřinu pod okem, iluze o pořádkumilovnosti chlapců. A co nám vzal? Myslím si, že
jediné, o co jsme díky kurzu přišli, je pouze
strach z lyžování. Ostatní negativní chvilky
již zmizely v mlze (tak jako pan učitel na
běžkách) a v paměti navždy zůstane jen to
pozitivní, co jsme společně během celého
týdne zažili.
Renáta Holaňová, Kateřina Knůrová,
Dominik Klinger - ZŠ Stěbořice

Umíme pomáhat – humanitární pomoc žáků základní školy Ukrajině

D

ětem ze 6.B nestačí si pouze povídat
o válce na Ukrajině. Chtějí také pomáhat, a tak pomáhaly. Svou empatii proměnily ve skutek. Společně se svým třídním učitelem zorganizovaly v úterý 8. 3.
charitativní akci „Palačinky pro Ukrajinu“. Usmažily na 500 palačinek, které
prodávaly svým spolužákům, paním učitelkám, asistentkám, kuchařkám, pánům
učitelům.
Všem nakupujícím patří velké poděková-

ní za finanční příspěvek. Smažením palačinek se totiž vydělalo neuvěřitelných 9 450
korun. I když byli malí kuchtíci neskutečně
unaveni, na tvářích jim byl vidět pocit štěstí
a uspokojení z toho, že mohou pomáhat.
A protože dobré příklady táhnou, ve
středu se přidali žáci 4. třídy. Začali vyrábět a prodávat papírové origami motýly.
Jednoho motýla prodávali za 4 Kč. Tato
myšlenka je nadchla natolik, že motýly
vyráběli každou volnou chvíli – o přestáv-

kách, v družině, doma… Žáci měli velkou
radost, že se jim akce povedla a pomohli
dobré věci. Podařilo se jim vybrat neuvěřitelných 3 000 Kč.
Celkový finanční výtěžek dobročinné akce
12 450 si v pátek převzali zástupci Charity
Opava. Peníze použijí konkrétně na pomoc
pro děti a maminky, které musely utéct před
válkou a v současné době pobývají v Opavě.
Tomáš Halátek, Veronika Zajíčková,
ZŠ Stěbořice

Rodičům žáků děkuji za velkou pomoc
s náročným úkolem – učit děti na dálku,
prezenčně. Bez jejich dohledu u žáků starších a přímé každodenní práce u žáků mladších bychom se neobešli. Rodiče byli nuceni
zhostit se funkce pedagogů, IT specialistů,
kuchařů, psychologů, aby zajistili dětem
vhodné učební podmínky. A to vše současně
se svými pracovními povinnostmi a každodenními starostmi. Vážím si toho.
Poděkování patří také kolegům pedago-

gům, kterým do všech zaběhaných metod
a postupů vtrhl coronavirus a oni se museli
v rámci své pedagogické práce vypořádat se
změnami, o kterých se jim ani nesnilo. Dva
roky jsme vdechovali pach roušek, respirátorů. Važme si každého závanu čerstvého
vzduchu, vůně jara (v těchto dnech obzvláště štiplavé), svobody volného nádechu,
a především svobody lidské. Jaro, vítej
Mgr. Iveta Glacová,
ředitelka ZŠ Stěbořice

Vůně jara

D

ne 11. března 2022 to bylo přesně dva
roky od prvního dne distanční výuky
na školách z důvodu coronaviru.
Pro všechny zúčastněné to byla obrovská
zkouška, jež si zaslouží zhodnocení.
Velké poděkování patří dětem – žákům
naší školy, kteří se chovali velmi zodpovědně a ohleduplně, v rámci svých možností se
vzdělávali, plnili zadané samostatné úkoly,
a po návratu do školy se opět rychle zapojili
do aktivit školy a tříd.

Malé ohlédnutí za zimním časem ve školce

S

příchodem Tří králů dáváme definitivní
sbohem starému roku a už tady máme

rok nový. Otvíráme vrátka a s chutí vykročíme tou správnou nohou vpřed.

n Život v ptačí říši
Jak se daří ptáčkům v zimě, čím se živí,
jak jim můžeme pomoci, jak se jmenují a jak
vypadá jejich stopa? Děti byly pilné a hledaly odpovědi na všechny možné otázky. Celý
týden se nesl v tomto duchu. Děti „studo-

valy“ encyklopedie, malovaly do krupice,
poslechly si pohádku „O ptáčkovi“ a vrtaly,
řezaly, stříhaly, lepily a sestavovaly krmítka
různými způsoby.

n Svět nekončí za vrátky
Na konci ledna jsme s dětmi zavítali do
dětského světa techniky v Ostravě. A je to
skutečně vydařený prostor pro hru a rozvíjení dětské fantazie. Děti si vyzkoušely, jaké
to je být lékařem, filmařem, prodavačem, ale
také montovaly, dojily kravičku, hrály si na
2
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pískovišti, stavěly zdi, ovládaly jeřáb, hrály
si ve vodním světě, nebo běhaly po bludišti
s průlezkami a klouzačkami. Avšak pohádkový Dobroles byl jen pro nejodvážnější .
Do školky jsme se všichni vrátili trochu unavení, ale šťastní.

☺
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n Masopustní veselice, veselá je převelice
A přesně takový byl náš masopustní průvod vesnicí. Navštívili jsme rodiny, které dětem připravily sladké pohoštění. Samozřejmě nemohl chybět tanec medvěda, zpěv, hra
na hudební nástroje a tanec pana starosty
s nevěstou .
Děkujeme všem za spolupráci.

☺

Březnové dny jsou krásné. Vzduch už
voní jarem, sluníčko víc hřeje, všude je
víc světla. A protože je březen měsícem
knihy, celý týden se starší děti knihám
věnovaly a v jeho závěru navštívily místní knihovnu.
21. 3. 2022 jsme podpořili světový den
Downova syndromu a oblékli si „na každou nožku, jinou ponožku“.

A na co všechno se ještě můžeme těšit?
Zábavné sportovní odpoledne s prarodiči,
Vajíčkový den, Školička pro maláčky, Srdíčkový den – oslava Dne matek, Den dětí,
Táto, pojď si hrát – oslava Dne otců a nebu-

de chybět ani rozloučení s předškoláky.
Je toho opravdu hodně. Zkrátka, každý
den je tu moc prima, ať je podzim nebo
zima .
Lucie Páclová, učitelka MŠ Stěbořice

☺

Vítej jaro

J

aro přišlo i do knihovny. S dětmi jsme
vyráběli jedny z prvních jarních květinek a to sněženky. Vyráběly menší i starší děti a všem se dařilo. Tvoření čeká na
děti pokaždé, když přijdou do knihovny
a mají chuť si něco vyrobit. Téma obměňujeme podle stáří dětí a sezóny.
I když se venku začalo oteplovat, herna
je stále využita těmi nejmenšími z Jamnice. Maminky se v ní scházejí se svými
nejmladšími ratolestmi. Děti se seznamují
mezi sebou a maminky si předávají zkušenosti.
V návaznosti na to, co můžu v knihovně
potažmo herně sledovat, mě napadlo téma
další výtvarné soutěže. Bylo to, co pro soutěžící znamená slovo Láska. Zúčastnit se
mohli jak děti, tak dospělí. Celkem bylo 5
dětských soutěžících. Z těchto všech byl vybraný výtvor Michaelky Weiszové. Gratulujeme. V knihovně na ni za její práci čeká
malý dárek.
V březnu jsme mohli opět vyhlásit nej-

větší čtenáře za loňský rok. Z dospělých
čtenářů se jím stala Martina Vítková. A za
dětské čtenáře vyhrály Natálka a Adélka
Šindelářovy. Moc všem třem ještě jednou
gratulujeme. Jsem moc ráda, že taková ocenění můžeme předávat. Že jsou stále čtenáři, kteří do knihovny chodí pravidelně a využívají služby knihovny ke svému rozvíjení.
Děkuji za ně.
V březnu také konečně proběhla dlouho
odkládaná přednáška koučky Káji Gřeškové o kineziologii. Téma bylo, jak se zbavit
strachu a jak žít šťastný život. Do knihovny
přišlo spoustu zájemců o tento směr. Někteří už se s Kájou znali, někteří ji viděli
a slyšeli mluvit poprvé. Snad si každý odnesl z přednášky to, co potřeboval vědět.
Dále máme v plánu sběr odpadu v okolí
Jamnice. Loni jsme posbírali opravdu hodně odpadu v příkopech na všechny směry
z obce, a tak to chceme zopakovat. Když
bude sběru méně než loni, budeme rádi.
Tak uvidíme, jak jsme my lidé uvědomělí

a neodkládáme odpadky tam kam nepatří.
Opět se na začátku sejdeme u hasičárny,
kde sběračům budou předány pytle. Na
konci se sejdeme na trati a tam si dáme
malé občerstvení. Doufám, že i letos nám
přijdou místní obyvatelé pomoct.
Jakmile budeme mít uklizeno kolem
sebe, můžeme se těšit na příchod jarních
svátků. Před kaplí jsou již osazené květináče a přibydou do nich také březové větve.
Na ty můžete pověsit vámi ozdobená velikonoční vejce. Těším se, jak si naši obec
s vaší pomocí opět vyzdobíme.
O dalších akcích pořádaných knihovnou
se dozvíte vždy dopředu. Stačí sledovat
facebook knihovny a vývěsku před knihovnou. Na některé akce upozorňujeme také
letáčky do schránek. Doufám a věřím, že
nás při akcích podpoříte buď pomocí s organizací nebo samotnou účastí. Obojího si
moc vážíme a děkujeme.
Zuzana Šindelářová,
místní knihovna Jamnice

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Historie školy a vyučování v Novém Dvoře

Z

áklady povinné školní docházky pro děti od 6 do 12 let byly položeny za vlády Marie Terezie školskou reformou platnou od 6. prosince 1774. Kromě povinné školní
docházky císařovna zavedla tzv. „vrchnostenský školní patronát“, čímž přenesla zodpovědnost za výstavbu škol a výběr učitelů na bohaté měšťany, a na venkově na majitele
panství.
V Novém Dvoře v této době škola ještě ne- vesnický učitel často v obci jediným občabyla, a proto děti školou povinné chodily do nem se vzděláním.
Obec Nový Dvůr již dvakrát žádala školškoly v Jezdkovicích a z Březové do Jamnice. První zprávy o škole v Jezdkovicích jsou ské úřady o povolení výstavby školy. Žáz roku 1783. Vyučování zde bylo v pastušce dosti byly odmítnuty z důvodu nízkého
č.p. 30. V roce 1815 tato pastuška vyhořela počtu žáků. Po dlouhém jednání s občany
a tím byly také veškeré písemné informace novodvorské Březové, aby se připojili k žáo škole a vyučování zničeny. Až do posta- dosti o povolení výstavby, došlo k dohodě.
vení nové školy se vyučovalo v náhradních Březová se připojila k nové žádosti, s tím, že
volných místnostech v obci. Nová škola byla žáci budou chodit do školy v Novém Dvoře.
stavěna už ve spolupráci s obcí Nový Dvůr. Počet žáků se tím zvýšil a úřady výstavbu
Vyučování v této nové škole bylo zaháje- veřejné jednotřídní obecné školy schválily.
no po dokončení její výstavby v roce 1844. Navržené místo výstavby školy bylo Okresní
Vrchnostenský školní patronát nebyl účinný školní radou také schváleno. Stavební plány
a výstavbu školy nezajišťoval, přispěl pouze zhotovil projektant J. Kremser z Kateřinek.
k tomu, že majitel jezdkovského velkostatku Na provedení stavby byla vyhlášena veřejná
svobodný pan Sedlnický a majitel velkostat- soutěž. Ve stanovené lhůtě se přihlásil staviku v Novém Dvoře Ludvík Klette zajišťovali tel Josef Hampl z Velkých Heraltic. Stavba
byla zahájena v květnu 1909 a dokončena
pro školu pouze dříví k zimnímu topení.
Společné vyučování pro žáky z Jezdkovic v říjnu téhož roku. Součástí školní budovy
a Nového Dvora v této škole bylo až do roku byla učebna, kabinet (školní knihovna, školní pomůcky) a byt pro učitele. Elektřina byla
1909.
Každá obec měla snahu mít vlastní školu. do školy zavedena až v roce 1931. Instalaci
Tuto snahu měli i občané Nového Dvora. elektřiny provedl pan Havlíček z Dolních ŽiDocházení do školy v sousední obci bylo votic. Školní hřiště bylo vybudováno v roce
pro děti vždy obtížné, zejména v zimě. Ven- 1934. Náklady na koupi pozemku pro hřiště
kovští učitelé vypomáhali v obcích v mnoha uhradil Sbor dobrovolných hasičů v Novém
případech také s vedením obecních písem- Dvoře a majitel velkostatku Dr. Walter Schuností. V Novém Dvoře na některých schů- bert.
Po dokončení výstavby školy a provedení
zích obecního zastupitelstva prováděl zápis
schůze učitel z Jezdkovic. V této době byl kolaudace stavby byla uspořádána 24. říj-

Škola v Novém Dvoře před opravou...
4
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... po opravě

na 1909 obecní slavnost se svěcením školy.
Slavnosti se zúčastnili místní občané, ale
také z okolních obcí. Školu světil konzistorní rada P. Jan Géla, který měl také slavnostní
projev. Starosta obce, pan Josef Kokoř u této
příležitosti poděkoval všem, kteří se podíleli na vybudování této školy. Velkou zásluhu
měl právě jmenovaný starosta obce a také
majitel velkostatku Quido Riedel, který
uhradil téměř 2/3 nákladů a zúčastňoval se
spolu se starostou obce všech jednání o výstavbě s úřady i se stavební firmou.
Prvním učitelem a správcem školy byl
ustanoven dekretem zemské školní rady ze
dne 15. 9. 1909, č. ll-1035, Štěpán Kotrš, pocházel z Jaktaře a byl učitelem ve Stěbořicích.
Náboženství vyučoval P. Václav Frydrych,
administrátor ve Stěbořicích. Ruční práce vyučovala učitelka Antonie Ochranová
z Hlavnice.
Ve školním roce 1909-1910 chodilo do školy 43 žáků. Předsedou místní školní rady byl
zvolen Quido Riedel. Na stavbu školy měla
obec také půjčku, proto rodiče žáků platili
školné, až do roku 1924, kdy bylo zrušeno.
Vyučování bylo zahájeno 31. 10. 1909.
Potřebné školní pomůcky a knihy do školní
knihovny byly postupně doplňovány, byly
hrazeny z peněžních darů, které škola obdržela. Družstevní spořitelna ve Stěbořicích
věnovala škole na učební pomůcky 50 K.
Divadelní ochotníci ze Stěbořic zahráli
14. 8. 1910 v Novém Dvoře divadelní hru
„Pasekáři“. Čistý zisk ve výši 43 K věnovali škole. Jednota Orel Stěbořice vystoupila
v Novém Dvoře s divadelním představe-
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Žáci české školy na výletě (Žimrovický splav)

Žáci české školy (školní rok 1941 / 1942)

ním „Dražba na nevěstu“ a zisk byl věnován
škole. Žáci školy si také připravili divadelní
představení a zisk byl rovněž věnován škole.
Pan Sebastián Vavrečka ze Stěbořic daroval
16. 8. 1910 škole pro vnitřní výzdobu obraz
s portrétem císaře a krále Františka Josefa l.
(olejomalba od profesora Niedoby).
Stolová společnost Přerovské pivnice ve
Velkém Meziříčí věnovala škole 24 knih
pevně vázaných, obsahu poučného a zábavného (co to byla za společnost a jaký byl
její vztah k Novému Dvoru, případně kdo
z Nového Dvora někoho z této společnosti
znal, již nelze zjistit). Dary škole na pořízení
školních pomůcek a vybavení knihovny byly
poskytovány i v dalších letech.
Německá okupace Československa přinesla velkou změnu i pro zdejší školu. Nový
Dvůr byl výlučně českou obcí s výjimkou

několika německých rodin žijících v deputátních bytech místního velkostatku. Přesto
zde bylo zavedeno vedle českého i německé
vyučování. V říjnu 1938 se konal zápis žáků
do německé školy. Přihlásilo se pouze 12
žáků, což bylo pro zřízení další školy málo,
a proto zde chodily děti také z německých
rodin z Jezdkovic. Byli zde 2 učitelé, pro
českou školu Čech pro německou Němec.
V budově školy byla jedna učebna, proto se
muselo vyučovat dopoledne i odpoledne.
Střídání dopoledního a odpoledního vyučování bylo po týdnu. Správcem školy byl
německý učitel, který ve škole také bydlel.
Problémy s pravidelným vyučováním nastaly ve válečném období. Od února 1945 do
března 1945 se nevyučovalo pro nedostatek
uhlí k vytápění. Od 2. 3. 1945 bylo vyučování nouzové, pouze jednu hodinu denně. Od

Cestou do školy (1940)

15. 3. 1945 bylo vyučování zrušeno, kvůli
blížící se frontě. Obec Nový Dvůr byla osvobozena 6. 5. 1945.
Po osvobození se začalo vyučovat
22. 5. 1945 již jen česky. Tím skončilo také
dvojí vyučování.
V roce 1962 bylo vyučování v rámci reorganizace v této škole zrušeno a děti začaly
navštěvovat Základní školu ve Stěbořicích.
Od postavení školy v roce 1909 se první
stavební úpravy provedly ve školním bytě
v roce 1946. V 60. letech minulého století byla provedena rekonstrukce sociálního
zařízení. V roce 2021 byla na školní budově provedena nová fasáda, opravena okna,
včetně nového nátěru a opraveno bylo také
vstupní schodiště.
Bohuslav Fridrich, Matice slezská,
pobočný spolek ve Stěbořicích

Masopust 2022

V

ážení, v sobotu 19. února 2022 od
9.00 hod., za OPRAVDU silného
větru, proběhl ve Stěbořicích již tradiční
masopustní průvod s voděním medvěda,
kterého se účastnily jak staré, tak i nové
masky. Celý průvod doprovázela kapela
PaKo, která opět všem lidem rozdávala radost. Všechny masky se sešly před Orlovnou, odkud jsme vyšli k prvnímu hospodáři zedníkovi Vašíkovi Steierovi. Hospodáři
si zaskotačili s medvědem, připravili pro
nás pohoštění, něco tekutého na zdravíčko
(a nebylo toho málo ) a přispěli nějaký
ten peníz na hladového medvěda. Celý
masopustní průvod nafotil Drahoš Graca, kterému patří velké díky. Průvod byl
ukončen u rodiny Tomáše Zahla. Dětské
masky si rozdělily vykoledované sladkosti a dospělé masky se přesunuly do místní putyky Pánská, kde zhodnotily letošní
MASOPUST.
Za organizátory bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se masopustního prů-

vodu zúčastnili. Jak maskám, tak obzvlášť
medvídkovi Pavlíkovi Falharovi, který
v masce předvedl excelentní výkon. Dále
bychom chtěli poděkovat hospodářům,
kteří nás pohostili. Věříme, že tato tradice
„MASOPUSTNÍ PRŮVOD S VODĚNÍM
MEDVĚDA“ s večerní akcí „POCHOVÁNÍ

BASY“ již nebude příští rok ničím omezena, a proto Vás zveme na 7. ročník MASOPUSTU s BASOU, který proběhne 18. února Léta Páně 2023.
Martin Komárek, Patrik Poledník,
pořadatelé

☺
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Anna Kavanová (1936 - 2011)
Nový Dvůr 24 - JZD živočišná výroba

Marie Řehulková (1927 - 1993)
Březová 36 - Restaurace Orient Opava
uklízečka

Anděla Raidová (1929 - 2020)
Stěbořice 45 - JZD živočiš. a rostl. výroba

František Bittner (1928 - 1996)
Stěbořice 84 - JZD zootechnik

Jiřina Volná (1922 - 2011)
Jamnice 22 - JZD živočišná výroba

Adolf Ščudlo (1929 - 1991)
Stěbořice 124 - Technické služby Opava

Jiřina Kalná (1923 - 1982)
Stěbořice 12 - Vychovatelka

Václav Hájka (1937 - 2020)
Jamnice 16 - JZD revizní technik, agronom

František Raida (1937 - 2010)
Stěbořice 13 - Ostroj Opava

Miroslav Kostera (1927 - 2000)
Nový Dvůr 26 - JZD mechanizátor

Ludvík Moravec (1931 - 1994)
Stěbořice 98 - Řidič OSP

Evžen Řehulka (1955 - 2018)
Březová 36 - Fotograf

Ludvík Ešík (1922 - 1999) Jamnice 30
- JZD Stěbořice, živočišná výroba - Řezník

Karel Pilát (1905 - 1998)
Stěbořice 16 - Ředitel školy

Bohumila Skřontová (1928 - 2014)
Stěbořice 58 - Prodavačka v drogerii
v Opavě

Josef Schreier (1922 - 2001)
Stěbořice 142 - STS Jaktař, skladník
Drahomír Graca, kronikář obce
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Rozhovor s Michalem Komárkem

D

nes bych Vám ráda představila našeho místostarostu, Michala Komárka, je to zkušený komunální politik a jamnický patriot. I přesto, že se v podstatě známe celý život,
prošli jsme spolu školkou i základní školou, tak jsem se dozvěděla spoustu novinek, ale
stihli jsme probrat i to, že ve škole byl Michal celkem „vybíokno“ a to doslova a do písmene. Ale, vzhledem k tomu, že i jeho manželka, je naše spolužačka, tak dneska Vám nebudu
moct prozradit všechno co o Michalovi vím, aby mi na příštím srazu Jana (manželka)
nevjela do vlasů…
n Michale, hned pro začátek bys nám kendech. Musím říct, že to má se mnou žena
mohl vysvětlit, jak to bylo s těmi okny na v tomto ohledu těžké, protože jsem ještě kuzákladce?
Ani nevím, jak se to vždy
stalo, ale jednu dobu, byl můj
otec ve škole u pana školníka
Vrbického, víc jak doma. Myslím, že asi 3x, musel přijít do
školy zasklívat…
n Doufám, že na střední
a vysokou školu už jezdit zasklívat nemusel.
Ne, to už jsem byl klidný
student. Na střední škole jsem
byl v Bruntále na automobilní
průmyslové škole a tam jsem
byl na internátě a co se na intru upeklo, to tam zůstalo. Vysokou školu - strojní fakultu,
jsem absolvoval v Brně a tady,
když jsem mohl, jsem už zdrhal domů do Jamnice za kamarády.
n Nelákalo tě zůstat v Brně?
Ani ne, já jsem vesnický typ
a ve městě bych nevydržel.
I když jeden čas jsem uvažoval
o práci ve firmě Zetor, ale pak
jsem se v rámci své diplomové
práce dostal do firmy Prestar,
kde jsem hned po škole nastoupil jako konstruktér strojních
zařízení a už jsem tam skoro 16
let a práce mě stále baví.
n Michale, ty jsi teď na
„obci“ už třetí volební období, 2x v pozici místostarosty, baví tě to til, takže doma jsem většinou v dílně nebo
stále? Chystáš se v letošních komunálních pracuji kolem domu. Díky bohu to baví
i nejmladšího syna, takže si ho beru s sebou
volbách opět kandidovat?
Chystám, a dělám to hlavně proto, že mě a aspoň jemu se více věnuji.
to baví. Je za tím vidět nějaká práce, jsou vi- n Jsi tatínek, který se dokáže postarat,
dět výsledky, a to je na tom pro mě to pozi- když je potřeba?
S vařením by to asi bylo horší, to by dostali
tivní. V radě jsme parta správných lidí, takže
tam chodím s chutí. Mimo to je to obrovská asi jen párky a čaj, ale dokázal jsem vykoupat
a přebalit, to mi nedělalo problém.
zkušenost do života.
n Ty jsi velice aktivní a vytížený člověk, Jak relaxuješ ve svém nabitém programu
chodíš do práce, jsi místostarosta obce a čím dobíjíš baterky?
Relaxují prací, nejraději jsem v dílně nebo
a starosta SDH v Jamnici, kdy máš čas se
něco kutím kolem domu či zahrady. Relax je
věnovat svým třem dětem a manželce?
Snažím se jim věnovat hlavně večer a o ví- pro mě také výlet s rodinou nebo procház-

☺

Hovory z rady
ka přírodou. A když není čas, tak mi stačí si
v létě sednout na sluníčko a otevřít si pivko.
n Co ti na tvé koníčky a aktivní život říká
manželka?
Je strašně „nadšená“
n Michale, ty ses ženil před 8-mi lety a jak
už jsem psala, vzal sis spolužačku ze základní školy. To ti trvalo tak dlouho jí sbalit?
Už na základce jsem po ni
pokukoval, ale byl jsem o hlavu
menší, tak jsem neměl šanci .
Naše cesty se setkaly až v roce
2013 na Benátské v Jamnici.
Tehdy už byla členkou hasičského sboru a pomáhala s organizací akce. No a nějak jsme se
ten večer k sobě měli, a když jsi
nám tehdy slíbila slevu na raut
na naši svatbu, tak jsme do toho
šli .
n Ptám se každého, tak mi
prozraď i ty, jaké jsou tvé slabé
a silné stránky?
Jsem netrpělivý a chci mít
vždy všechno hned. Jako silnou
stránku bych uvedl zručnost,
kterou jsem zdědil po mém otci.
Dokážu si většinu práce kolem
domu i v domácnosti udělat
sám.
n Co tě dokáže nejvíce vytočit?
Bezohlednost lidí, když někdo nedokáže držet své slovo, je
falešný a lže.
n Myslíš, že až budeš na důchodě, tak už dokážeš zklidnit?
To jsem si úplně jistý, protože to už nemám v plánu působit
ani na obci ani u hasičů, budu
si zvelebovat zahradu a konečně
se začnu více věnovat manželce, jezdit s ní
na výlety a poznávat krásná místa České republiky.
n A na závěr bys nám mohl říct, jestli se
řídíš podle nějakého hesla nebo motta?
V životě asi ne, ale v práci se občas řídím
heslem „Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde blbec, který neví, že to nejde
a udělá to.“

☺

☺

☺

☺

Michale, děkuji Ti za tvůj čas a přeju ti
hodně štěstí a sil na zvládání tvého aktivního života.
Ptala se Jana Weiszová, radní obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Jaro v TJ Sokol Stěbořice

P

o dlouhé zimní přestávce už zase „klepe“ jaro na dveře a sportovci se připravují na soutěže!
V letošní zimě to bylo o to příjemnější, že
už plně fungovala nová hala u ZŠ! Všechny
oddíly se zapojily a spolu s ostatními trénovali naplno!
Fotbalisté – M U Ž I – sehráli také tři
přípravná utkání, vesměs s mužstvy vyšších
tříd! Ve dvou zápasech vyhráli a v jednom
podlehli soupeři! V sobotu 26. března již
zahájili OP, kdy jejich soupeřem byli hráči z Těškovic! Za účasti početných diváků
v dramatickém utkání zvítězily Stěbořice
4:3! Skóre se přelévalo z jedné strany na
druhou a do poslední minuty nebylo jasné – kdo zvítězí! Začátek byl pro Stěbořice šokující, kdy už ve 12 min. byl stav
0:2!!! Do konce poločasu však bylo již 1:2,
kdy po zásahu hráče hostí (rukou vyrazil

míč, který již směroval do branky) hráč dostal „červenou“ kartu, šel pod „sprchy“ a kopala se penalta (Honzou Šindelářem), kterou
proměnil! Ve druhém poločase se situace
opakovala s penaltou, kdy byl „v šestnáctce“
sražen Michal Jamnický a také z druhého
kopu Honza Šindelář srovnal na 2:2! Naši už
přebrali iniciativu proti oslabenému soupeři
a výsledkem bylo vedení 3:2, kdy z dorážky
skóroval Michal Josefus! Soupeř se, ale ještě
jednou vzchopil a vyrovnal na 3:3! Pět minut před koncem však padla nejkrásnější
branka zápasu, kdy Míša Jamnický z téměř
brankové čáry odcentroval, Roman Kokošek
se „vyšplhal“ do neuvěřitelné výšky a prudkou hlavičkou uzavřel „účet“ zápasu! Tolik
k utkání! V neděli hráli dorostenci s Litultovicemi a již se tak nedařilo a podlehli 2:4!
Starší žáci 1+8 i MINI žáci 1+5 začínají své
soutěže až v dubnu!

Také tenisté hráli pravidelně v tělocvičně
ZŠ a moc si to pochvalovali. Jak důchodci,
tak muži i ženy – kteří se střídali. SPV ženy
cvičily jednou týdně a volejbalisté také!
Nejvíc hodin mají badmintonisté, kteří
využívají celou tělocvičnu (mohou hrát na
4 hřištích)!
V únoru proběhla také „Valná hromada“
za minimální účasti členů! Z hostů jsme přivítali starostu obce p. Romana Falhara a také
sekretáře RS – ČUS Opava (bývalé ČSTV)
p. Ladislava Kreisla! Další pozvaný p. Miroslav Klásek se omluvil! V diskuzi p. Kreisel
seznámil členy s některými úkoly v rámci
tělovýchovy!

nou hromadou s obědem pro členy sboru
a zvané hosty.
Od 15 h. je připraven pro širokou veřejnost program v areálu hasičské zbrojnice
na Březové. Můžete se těšit na řezbářskou
show, výstavu hasičské techniky, vystoupení místních malých požárníků, skákací

hrad, rodeo býka, projížďky na koních,
malování na obličej, stánek s dobrou kávou, místní vyhlášené domácí koláče
a jiné bohaté občerstvení. Po celé odpoledne bude hrát harmonikář. Den ukončí
večerní taneční zábava s kapelou Šnojs.
Hasiči Březová

chystáte před dům, vám zdarma odvezeme a ekologicky zlikvidujeme. Naši sběrači objedou Stěbořice, Nový Dvůr, Jamnici
a Březovou od 8,30 h do 11 h dopoledne,
Protože vyrazíme najednou do všech obcí,
mějte prosím vše k odvozu nachystané

hned v ranních hodinách.
Odvezeme „vše co je na baterky, nebo má
elektrickou šňůru“, bližší informace najdete
na vývěskách v každé obci.

Tolik k činnosti TJ Sokola Stěbořice!!!
Bořivoj Wolf,
předseda TJ Sokol Stěbořice

100 let hasičů z Březové

S

bor dobrovolných hasičů Březová u Stěbořic, založen roku 1922, se
tento rok dožívá mimořádného jubilea
100 let.
Toto významné výročí si hasiči z Březové připomenou v sobotu 9. července 2022.
Slavnostní den začne mimořádnou val-

Recyklujte s hasiči Březová

O

pět po roce mají všichni občané
možnost zdarma odevzdat vysloužilé, nefunkční elektrospotřebiče a zařízení
a to v sobotu 23. dubna v dopoledních hodinách.
Sběr těchto elektrozařízení, které na-

Hasiči Březová

Oznámení Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice:
ODEČTY
VODOMĚRŮ

PROČ MŮŽEME CÍTIT CHLÓR
V PITNÉ VODĚ?

Odečty vodoměrů budou v našich obcích probíhat v 2. polovině
května 2022
SOUČÁSTÍ ODEČTU BUDE
FYZICKÁ KONTROLA VODOMĚRU, NELZE TEDY PROVÁDĚT SAMOODEČET.
Odečty budou provádět zaměstnanci Svazku, kteří jsou, na požádání, povinni se prokázat pověřením zaměstnavatele.

Dodávaná pitná vody musí být zdravotně nezávadná, nesmí obsahovat žádné nežádoucí mikroorganismy. Z tohoto důvodu se voda hygienicky zabezpečuje. Co to znamená? Do vody se
přidává desinfekční činidlo, které obsahuje chlor
a ničí případné organismy. Pro naši vodu používáme pro desinfekci plynný chlor. Výhodou tohoto řešení je jednak přesné dávkování, jednak
desinfekce vody bez příměsi dalších látek.
Obsah chloru v pitné vodě je dán vyhláškou
č. 252/2004 Sb., maximální povolená hodnota
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je 0,3 mg/l. Obsah volného chloru ve vodě od
místa chlorování postupně klesá. Takže zatímco v úpravně vody je aktuální hodnota okolo
0,25 mg/l, v obci Stěbořice se již hodnota volného chloru blíží k nule.
Zbytky volného chloru můžete krátce ucítit
při napuštění vody do sklenice nebo při sprchování, kdy dojde k uvolnění zbytku plynného chloru z vody. Nejedná se v žádném případě
o přechlorování pitné vody. Vodu z veřejného
vodovodu tedy můžete pít bez obav, neboť pochází z kvalitních podzemních zdrojů.
Marek Štencel,
vedoucí provozu

Jaro / 2022

My tři králové jdeme k vám…

P

o jednoroční odmlce proběhla v neděli 9. ledna 2022 opět tříkrálová sbírka.
Koledníci v bílých pláštích a s korunami na hlavách přinášeli jako králové
z východu poselství míru, pokoje a lásky do každé domácnosti. 9 skupinek
putujících po Stěbořicích vybralo nádherných 60 247 Kč, 3 skupinky ve Zlatníkách 27 610 Kč, jedna skupinka putující Novým Dvorem vybrala do zapečetěné
pokladničky 7 350 Kč. V Jamnici bylo vybráno 16 498 Kč a na Březové 4 771 Kč.
Dárci mohli rovněž přispět převodem na účet pomocí QR kódu, do statické
pokladničky umístěné ve stěbořických obchodech Tempo a Stakro, nebo do
pokladničky v kostele. Vybrané finanční prostředky použije Charita Opava na
pomoc seniorům a vážně nemocným lidem, o které se stará v domácím prostředí. Nezapomene ani na lidi s mentálním znevýhodněním.
Velké a upřímné díky patří všem – nejen obětavým koledníčkům a jejich
vedoucím, ale také štědrým dárcům, jimž není lhostejný osud druhých lidí.
Mgr. Kateřina Zahlová

Rekonstrukce budovy školní kuchyně a družiny

P

řed časem vymyslel stát bezva věc.
Půjčí občanům skrze obce peníze na
kotlíkové dotace. A tyto půjčené peníze
nebudou muset obce státu vracet, ale mohou je proinvestovat. Až potud nádhera.
Realita je ovšem jiná, mnohem náročnější.
Předně ty peníze musí být použity na zcela přesně specifikované účely. Lámali jsme
si hlavu, jak je smysluplně do naší obce
investovat. Nakonec jsem se rozhodli pro
opravu základní školy, abychom zde docílili energetických úspor. Ovšem po před-

Zprávy z obce

ložení kompletního projektu rekonstrukce
jsme zjistili, že rozpočet akce přesahuje
naše možnosti. Naštěstí jej lze rozdělit do
několika etap. První z nich bude kompletní rekonstrukce budovy, kde se nachází
školní kuchyně, jídelna a družina. V tuto
chvíli se připravuje výběrové řízení a snad
se začne kolem prázdnin pracovat. Projekt
obsahuje výměnu elektroinstalace, nová
světla, vzduchotechniku, zateplení fasády,
výměnu otopného systému. Výzvou pro
stavební firmu bude vměstnání prací uvnitř

kuchyně a jídelny do období prázdnin, aby
během školního roku mohly kuchařky vařit
pro všechny své strávníky. Do konce roku
by mělo být hotovo. Ovšem doba je nyní
těžká, materiály zdražují, popřípadě nejsou
a firmy nemají pracovníky. Snad se tedy
přihlásí kvalitní realizátor, který tuto náročnou práci zvládne za rozumné peníze.
Aby nejen naše děti měly modernizovanou
školní budovu (pro začátek alespoň část)
a naše kuchařky měly zase o něco příjemnější prostředí pro jejich nelehkou práci.

by a můžeme soutěžit zhotovitele a žádat
o dotaci. Pokud by se vše podařilo, mohlo
by se začít kopat v roce 2024.
Etapa B je samotný Nový Dvůr. I zde je
připravená stavební dokumentace, ale bez
potřebného souhlasu všech vlastníků by
projekt nedostal stavební povolení. Z toho
důvodu jej zatím dáme k ledu, než se nám
povede získat potřebné Ano. Už jsme vyčerpali snad všechny možnosti, ale neumíme se domluvit na přijatelných podmínkách. Jsme nuceni oslovit stavební úřad
v Opavě s návrhem na vyvlastnění potřeb-

ného práva na uložení kanalizace do soukromého pozemku. Pro vysvětlení: majiteli
jeho pozemek zůstane, my jen chceme, aby
nám umožnil v něm uložit potřebnou část
kanalizace.
Je škoda, že nepanuje shoda na tak důležitém projektu pro nás všechny. Pokud by
se nepovedlo vybudovat kanalizaci v kterékoli z našich obcí, budou na tom tratit především občané. Vždyť vývoz žumpy není
levná záležitost a přepady někam do potoka jsou nelegální a stát je začne kontrolovat
a postihovat.

Situace kolem ČOV

N

ejčastěji se mne ptáte, jak to vypadá
s kanalizací a čističkami. Jeden vlastník v Novém Dvoře nám svým nesouhlasem s vedením kanalizace přes jeho pozemky zkomplikoval situaci a došlo to až
k tomu, že se zastupitelstvo rozhodlo rozdělit celou přípravu na dvě etapy.
Etapa A (Stěbořice, Jamnice a Březová) se
podala na stavební úřad do Opavy pro získání stavebního povolení. Pokud vše půjde
dobře, budeme mít do letošního podzimu
stavební povolení, necháme připravit projektovou dokumentaci pro provedení stav-

Obec není garantem firem vyhlašovaných v rozhlase

Z

obecního rozhlasu slýcháváte mimo
informací o uzavření úřadu, o ordinační době lékařů, pozvánek na sportovní
a kulturní akce i komerční hlášení. Firmy
si u nás objednávají placené hlášení, že
budou prodávat svůj sortiment, že nabízejí
své služby apod. Několikrát jsem se setkal
s tím, že si někteří z občanů mysleli: „Fir-

mu hlásí na obci, takže je znají a to znamená, že firma nabízí kvalitní zboží nebo
služby.“ A pak s ní nebyli spokojeni a divili se, proč je doporučujeme. Ale my je
nedoporučujeme! My nevíme, jaké kuřice
firma prodává, zda je kominík opravdu
dobrý a jestli stromek, který koupíte před
obcí, bude růst a bohatě plodit. Samozřej-

mě se snažíme hlásit jen firmy, u kterých
se domníváme, že o jejich služby nebo
zboží budou mít občané zájem a u kterých
nemáme negativní reakce od vás, jejich
zákazníků. Ovšem garanti kvality nejsme.
Konečný výběr je na vás!
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Most u pivovaru
Díky těžké dopravě, která nedbala (možná i nevědomky)
nosnosti mostu u pivovaru, došlo postupem let k jeho poškození. Sice jsme sem před časem
nechali nainstalovat značky
omezující váhové zatížení mostu, ovšem ne každý je dodržoval. Poslední ránu mostu daly
povodně v květnu 2021, které
podemlely pilíř na jižní straně
natolik, že některé nosné traverzy zůstaly jedním koncem ve
vzduchu. Jeho opravu už řešíme
několik let, nechali jsme zpracovat projekt, máme stavební povolení, pokoušeli jsme se i o dotaci (neúspěšně – podmínky ministerstva
nás vyloučily ještě před podáním žádosti),

Schody ke kulturnímu
domu
Ani nevím, kolikrát se opravovaly schody
ke kulturnímu domu. Poslední velký zásah
proběhl kolem roku 2009. Ovšem před několika lety začalo ze schodů odpadat jejich
obložení. Mimo to, že je to nehezké, je to
i nebezpečné. Rada se proto rozhodla, že
připraví projekt na jejich rekonstrukci, a požádali jsme Moravskoslezský kraj o dotaci.
Byli jsme úspěšní (moc děkujeme), nyní nás
čeká výběrové řízení a pak samotná realizace. Po zkušenostech s obložením schodů
jsem se shodli, že je necháme udělat celokamenné. Věříme, že tato oprava vydrží mnohem delší dobu než ta poslední. Na plesy
v zimě 2022/2023 by už měli návštěvníci
stoupat po nových schodech.

ale zastupitelstvo nechtělo investovat tolik
peněz jen z obecního rozpočtu. Bohužel

firmy, které mají své nemovitosti
„za mostem“ nechtěly ani slyšet, že
by se nějakým způsobem podílely
na opravě mostu, který potřebují
(a k jehož stavu některé z nich svou
dopravou přispěly). Takže financování opravy zůstalo na obci. Jelikož
stav mostu se ukázal už havarijní
a nemůžeme nechat naše občany
bydlící za ním bez spojení s okolním světem, shodlo se zastupitelstvo na jeho opravě. Vyzkoušíme
i jeden dotační titul a uvidíme, jak
budeme úspěšní. Ovšem opravovat
začneme hned, nebudeme čekat na
rozhodnutí o získání nebo nezískání dotace. Výběrové řízení už proběhlo, pokud vše půjde dobře, bude zde na
podzim stát nový most.

Krizové bydlení
Tragická situace na východ od nás a situace prchajících matek s dětmi a starých lidí
nás na radě nenechaly lhostejnými. Nechtěli
jsme zůstat jen u vyvěšení ukrajinské vlajky,
ale i pomoci. Nejsme malá obec, tak proč se
nezapojit v rámci možností. Nechtěli jsme
posílat peníze, ale rozhodli jsme se poskytnout ubytování pár rodinám. V době, kdy
čtete tento článek, už možná ve Stěbořicích
pár rodin bydlí, anebo v nejbližší době dorazí. A možná také ne. Doba je turbulentní a co platí dnes, nemusí platit zítra. Když
jsme zvažovali, zda máme vhodné prostory
pro důstojné umístění několika rodin, zjistili jsme, že máme sice hodně obecních budov, ale skoro žádná není vhodná k delšímu
ubytování. Nakonec jsme se rozhodli upravit
místnosti nad přísálím v kulturním domě ve
Stěbořicích, které byly využívány jen příležitostně. Je zde vybudována sprcha, několik
záchodů, dá se k nim dostat samostatným
vchodem. Zároveň jsme ale chtěli, aby zůstal
zachován provoz v kulturním domě a nemuseli jsme rušit akce. Bylo potřeba pár úprav:
zabednili jsme otvory do sálu, v první místnosti instalovali jednoduchou kuchyňskou
linku, pořídili jsme pár spotřebičů (a některé
dostali darem – mockrát díky všem), přivedli sem internet (po kterém někteří uživatelé

kulturního domu volali už dlouho), vyměnili
zastaralá a energeticky nevyhovující světla.
Veškeré práce (mimo elektra a vody), které
zde provádíme, dělají pracovníci z technické
čety. Musím je pochválit, jsou šikovní. Dokáží
si poradit i s neočekáváným rozsahem prací.
Opět nás zde pozlobily hurdiskové stropy, ze
kterých odpadávala stará omítka. Naštěstí
nikoho nezranila. Objevily se i kritické hlasy, zda je to vše potřeba. Pokud odhlédnu od
snahy pomoci uprchlíkům, kteří se ne vlastní
vinou ocitli v tak katastrofální situaci, je zde
další faktor. Provedené úpravy budou sloužit
i poté, co uprchlíci odejdou. Chybí nám byt
pro krizové situace, popř. pro krátkodobé
přespání. Sice je připraven projekt na opravu
starého fojtství, ale ten bude zrealizován až za
pár let. A v mezičase můžeme využívat tento
prostor. Popřípadě se zde mohou konat např.
menší oslavy, schůze apod. Přijede vám návštěva, kterou nebudete mít kam uložit? Mohou spát zde. Budete potřebovat z různých
důvodů přebývat nějaký čas mimo Váš byt?
Rekonstrukce, havárie atd.? Pak můžete jít
sem. Chci všechny nevěřící Tomáše ubezpečit, že jsme pečlivě zvažovali, zda budeme mít
pro investice v těchto místnostech využití i do
budoucna.
Roman Falhar, starosta obce

bořice nebo převodem na účet obce – č.ú.:
3820821/0100 KB Opava. Do variabilního
symbolu napište číslo popisné a do zprávy pro
příjemce bydliště vlastníka psa. Poplatek za

prvního psa činí 200 Kč, za každého dalšího
psa téhož majitele je poplatek 300 Kč.
Kateřina Šimkovská,
referent OÚ Stěbořice

Poplatek za psa na rok 2022

U

pozorňujeme občany, že poplatek za
psa byl splatný k 31. 3. 2022. Prosíme
majitele, kteří dosud poplatek nezaplatili, ať
tak učiní co nejdříve na pokladně OÚ Stě10
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REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU
V letošním roce bychom chtěli začít s revitalizací zámeckého parku. Projekt je již připraven dlouhá léta, ovšem kvůli nákladům
ve výši skoro 3 mil. Kč jsme nejprve chtěli
zkusit získat dotaci. 2x jsme neúspěšně žádali na Ministerstvu životního prostředí.
Pak jsme projekt posouvali, jelikož se realizovaly jiné akce, především akce, na které
jsme dostali dotace. Bohužel není v naších
silách realizovat vše co bychom si přáli,
i když prostředky na to jsou. Není to o tom,
že vysoutěžíme dodavatele, předáme staveniště a pak si dílo po dokončení převezmeme. Jsou pravidelné kontrolní dny, vždy se
objeví několik věcí, které se musí řešit (často
i změny v projektu), a k tomu neskutečná
administrativa k dotaci. Letos máme v plánu
provést terénní úpravy, nové zpevněné stezky, zálivy se zídkami, vysadit stromy a keře

a založit trávník. V příštím roce by se dokončila výsadba drobnějších rostlin.
Nynější prudký svah bude stržen a přemodelován, aby nebyl tak příkrý a vypadal v parku přirozeněji. Pozůstatky starého
chodníku budou odstraněny a budou vybudovány nové stezky s mlatovým povrchem,
který je do parku vhodný. Vzniknou zde
také dva zálivy s lavičkami, které budou mít
povrch ze žulových kostek, z nichž ten ve
svahu bude z jihu olemován kamennou zídkou. No, a hlavně výsadba nových stromů
a keřů a spousta nových drobnějších rostlin.
V rámci revitalizace bude také osazen svah
podél silnice směřující ke kulturnímu domu.
Zkrátka je na co se těšit. Držte nám proto
palce, aby se vše dařilo a my se mohli co nejdříve těšit z „nového“ parku.
Michal Komárek, místostarosta obce

VÝBĚRY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
15. února 2022

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Rekonstrukci mostu u pivovaru v roce 2022
2) Rozpočtovou úpravu č. 1/2022 rozpočtu obce
3) Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova mostu
u pivovaru ve Stěbořicích“
4) Z důvodu nesouhlasu vlastníka XXX ohledně
vedení páteřní trasy kanalizace v Novém Dvoře

přes jeho pozemky a z toho plynoucích zdržení při získání stavebního povolení, schvaluje
zastupitelstvo obce rozdělení celého projektu
na dvě části. Část A, která zahrnuje Stěbořice,
Jamnici a Březovou a část B, která zahrne Nový
Dvůr. Obě části se podají na stavební úřad samostatně a budou řešeny zvlášť podle aktuální
situace.
5) Pokračování v přípravách opravy rybníčku

u Záložny dle předložené studie a pověřuje
starostu obce k jednání s majiteli dotčených
pozemků.
6) Pokračování v přípravách vybudování protipovodňové ochrany v lokalitě za fotbalovým
hřištěm u ZŠ dle předložené studie a pověřuje starostu obce k jednání s majiteli dotčených
pozemků.
7) Připravit akci „Výstavba chodníků na Březové“

VÝBĚRY Z USNESENÍ RADY OBCE STĚBOŘICE
14. prosince 2021

Rada obce schválila:
1) Dodatek č.1 ke smlouvě na akci Oprava stropu
v přístavbě ZŠ-výměna elektroinstalace a světel
s Elektro Hekt- servis, s.r.o., předmětem díla je
navýšení ceny o 116.177 Kč bez DPH z důvodu
změny osvětlovací techniky viz posouzení od
Ing. Zdenka Bláhy. Celková cena díla tedy činí
1.347.963 Kč bez DPH (1.631.035 Kč s DPH).
2) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 528 v k.ú. Stěbořice (vodovodní
přípojka k parc.č. 1649 v k.ú. Stěbořice) s výší
jednorázové úhrady 2.000 Kč bez DPH
3) Poskytnutí dotace pro Orel jednotu Stěbořice
z rozpočtu obce pro rok 2022 ve výši 49.000 Kč.
4) Úpravu č. 9 rozpočtu obce.

2) Nový platový výměr ředitelky MŠ od 1. 1. 2022
3) Finanční příspěvek klubu seniorů v Jamnici ve
výši 5.000 Kč
4) Finanční příspěvek klubu seniorů ve Stěbořicích ve výši 10.000 Kč
5) Doplnění planetární stezky – model měsíce Triton (investor pan Petr Pavlíček)

Rada obce vzala na vědomí:
1) Proběhne schůzka na obecním úřadě ohledně
dalšího postupu kolem projektu a realizace Beránkovy stezky (stezky kolem rybníků).
2) Zpracovanou studii na revitalizaci rybníku
u Záložny. Studie bude představena zastupitelstvu.
15. února 2022

18. ledna 2022

Rada obce vzala na vědomí:

Rada obce schválila:

1) Byla podána žádost o dotaci na SFDI na akci
Výstavba chodníků na horním konci v obci
Stěbořice.

1) Nový platový výměr ředitelky ZŠ od 1. 1. 2022

2) Začaly se vykupovat potřebné pozemky pod
přehradou v Novém Dvoře a s dalšími vlastníky se jedná.

Rada obce schválila:
1) Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se SZIF na akci Rekonstrukce
přístavby ZŠ po opravě poškozených stropů.
2) Nabídku fy Proenvas na zpracování žádosti
a následné administrace projektu „Energetické
úspory budovy ZŠ“ v rámci Národního programu životní prostředí
3) Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se SZIF na akci Beránkova
stezka ve Stěbořicích.
4) Výpůjčku části pozemku parc.č. 115/1 v k.ú. Stěbořice potřebného pro umístění modelu měsíce Tritonu žadateli Petru Pavlíčkovi a smlouvu
o výpůjčce.
5) Účetní závěrku ZŠ Stěbořice za rok 2021

Zpravodaj pro obce Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr, Březová, Čtvrtletník, 1/2022, 14. dubna 2022 • Vydala Obec Stěbořice, Stěbořice 28, 747 51, IČ: 00300691, ev.č. MK ČR E 24118
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článku dle potřeby • Za správnost textu (faktickou i jazykovou) odpovídá autor. Uzávěrka dalšího čísla 13. 6. 2022
Grafická úprava: M. Toman, tel.: 777 337 638
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HURÁ, JE TO TADY! Konečně jsme se dočkali! Lepší o 2 roky později,
než vůbec . Po všech omezeních, která nás za poslední dva roky
potkala, Vám můžeme s radostí oznámit, že se ta „naše vesnice“, jako
jedna z nejstarších obcí v okrese Opava, toho výročí dočká. Oslava
proběhne 4. 6. 2022, od 14h, v prostorách za zámkem (bývalé skle-

☺

12

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

níky). Snažili jsme se připravit takový program, aby si na své přišly
všechny věkové kategorie. Teď už nám nezbývá nic jiného, než si
udělat na toto datum poznámku v kalendáři a požádat Otce Klementa o modlitbu za pěkné počasí .
Jana Weiszová, radní obce

☺

