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Úvodní slovo

Jsme potomci Josefa Švejka?

N

a „dvojkový“ rok 2022 jsme všichni
velmi čekali. Vždyť znamenal konec
pandemie, odložení roušek, zrušení hygienických opatření. Koncerty, fotbal, kino, divadlo, dovolené. Konec strachu o to, kdo to
všechno zaplatí. Konec výuky přes monitor.
Možnost podat si ruce, políbit přátele jako
vyjádření radosti, že se setkáváme. Tahle
radost nám vzápětí zhořkla neomluvitelným napadením suverénní evropské země
jinou zemí. Větším, dravějším, početnějším
útočníkem, který snad dostal zálusk na sousedovic zelenější trávu. My, obyčejní lidé, se
těžko zorientujeme ve velké politice, v pomyslných nitkách, které jsou nataženy mezi

vysoce postavenými činiteli a jejich zájmy.
Avšak zdola se situace jeví naprosto jasně
– velký ubližuje malému, silnější slabšímu,
soused krade sousedovi, co mu nepatří. A to
se prostě nedělá. Malému je potřeba nabídnou ochranné rámě a velkému vysvětlit, že
jeho chování není v pořádku. Vždyť takto se
s ním nikdo nebude chtít kamarádit.
My Češi jsme svérázný národ. Rádi si
postěžujeme, zanadáváme. Přeme se, hledáme jednoduché cesty, někdy i výmluvy.
Ale – máme obrovské srdce. Bezpráví se nás
dotkne. Semkneme se, pomáháme. City nevyjadřujeme příliš okázale, ale jsou v nás
a na povrch vyplouvají v té nejkrystaličtější

KŘÍŽE V NAŠÍ SLEZSKÉ KRAJINĚ

K

formě. Mnoho toho pramení z historických
událostí naší země, které nás formovaly. A výsledkem je lid ne příliš velké země,
ne příliš sebevědomý. Lid s tradicemi. Lid
družný, avšak klidný, bez hysterie. Lid empatický, solidární. Milující humor.
„Dvojkový“ rok 2022 není špatný. Přinesl
nám zdraví. Uvědomění si životních priorit.
Hodnot, které máme. Nechť nám přinese
ve své druhé půli ještě více dobrých vztahů
se svými bližními, ochoty nadále pomáhat
potřebným. Lásky a porozumění. Úsměvů
a laskavých slov. A šťastných dětí!
Mgr. Iveta Glacová
ředitelka ZŠ Stěbořice

říž je jedním z nejstarších a nejzná- vá a Nový Dvůr je 21 křížů. Z toho počtu je
mějších symbolů. Tento symbol užívá 15 křížů kamenných – žulových, 4 dřevěné –
především křesťanství. V minulosti se kříže tradičního provedení a 2 dřevěné se skřínkou.
stavěly zpravidla na začátku nebo na
Majitelem některých křížů jsou soukromé
konci vesnice, na návsi, na rozosoby, ale většinu vlastní obec.
cestích, na hranicích pozemků,
Rok postavení stávajících křína hranicích správních území
žů je zpravidla uveden ve spodobcí, v blízkosti památného
ní (základové) části. Nejstarší
stromu a také na místech
z kamenných křížů (žulový) je
případné tragické nebo
v Jamnici před kaplí, postaven
jiné události. Původní křív roce 1842.
Tyto kříže stejně jako ostatže byly dřevěné, později
ní památky postavili naší
kamenné, případně železpředci a jsou svědky minuné.
losti. Naší povinností je tyto
Jaký byl důvod postavehistorické památky udržovat
ní kříže? Primárním důvoa zanechat pro další generace.
dem byla úcta k Bohu našich předků. Byly však i další
Na většině křížů se podepsal
důvody. Někdo vztyčil kříž
zub času. Pokud se opravují, musí
Repasovaný kříž
za narození dítěte, jiný zase na
se rozebrat, vyčistit, opravit různá
(Nový Dvůr)
památku zesnulého příbuzného,
poškození, naimpregnovat, obnovit
ale mnohdy byly důvodem obchodní
staré nápisy a znovu sestavit. Tyto operace
i jiné spory. Kromě vrchnosti, která patřila jsou odborně a finančně náročné.
mezi hlavní donátory stavby křížů, se objeV těchto dnech se začíná oprava kříže v Novují v pozdějších letech mezi těmi, kteří kříže vém Dvoře na začátku obce, bude odborně
budují také úředníci, větší sedláci či kněží. zrestaurován. Dále jsme obdrželi dotaci na
Některé kříže jsou označeny již ve starých opravu kříže u cesty k Jamnici, u odbočky
mapách (1. vojenské mapování – josefovské k lesu (Soseň). Postupně by se měly obnovoz let 1764-1768).
vat i další poškozené kříže.
V obvodu obcí Stěbořice, Jamnice, BřezoPavel Fridrich, radní obce

Obecně závazná
vyhláška o místním
poplatku za odkládání
komunálního odpadu

O

d 1. 1. 2022 platí z důvodu změny
v zákoně o odpadovém hospodářství pro naši obec nová obecně závazná vyhláška „O místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci“. Vyhláška je vyvěšena
na elektronické úřední desce v sekci –
vyhlášky a nařízení obce.
Hlavní změnou je výpočet platby za
vývoz popelnice, kterou pocítili především majitelé popelnic o objemu 240 l,
kteří byli do teď zvýhodněni. Nově se
úhrada počítá za objem popelnice, ne
za kus, tj. 0,60 Kč/l. Což je spravedlivější systém pro všechny.
Chtěli bychom také poprosit občany,
aby při platbách za popelnice používali
variabilní symbol z poukázek, které jim
přijdou do schránek. Velice často se stává, že je použit variabilní symbol i 2 roky
starý. Při každém vyúčtování je jiný! Je
potom složitější spárovat platbu se správnou nemovitostí.
Děkujeme.
Kateřina Šimkovská, referentka OÚ
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Umístění žáků na střední školy

V

e školním roce 2021/2022 ukončí devátý ročník ZŠ Stěbořice 23 žáků.
Na základě přijímacího řízení byli 2 žáci přijati na gymnázium, na maturitní obory středních škol 15 žáků, na učební obory 6 žáků.
Přehled umístění žáků 9. třídy na střední školy:
• Gymnázium, Opava - 2 žáci
•	Masarykova střední škola zemědělská, Opava - 4 žáci
•	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava - 3 žáci
•	Střední pedagogická a zdravotnická škola, Krnov - 3 žáci
•	Střední průmyslová škola stavební, Opava - 2 žáci
•	Střední škola hotelnictví a služeb, Opava - 1 žák
•	Soukromá střední škola podnikatelská, Opava - 1 žák
•	Střední škola průmyslová, Krnov - 1 žák
• Střední zdravotnická škola, Opava - 1 žák
•	Střední odborné učiliště stavební, Opava - 1 žák
•	Střední škola technická, Opava - 1 žák
•	VE ART, Ostrava - 1 žák
•	Střední škola – COPT, Uherský Brod - 1 žák
•	Vojenská střední škola, Moravská Třebová - 1 žák
Ivana Tomášková, ZŠ Stěbořice

Hurá do školy!

K

zápisu do 1. třídy ZŠ Stěbořice se letos v dubnu spolu se svými rodiči dostavilo 39 dětí.
Seznámily se se školou, s paními učitelkami, splnily spoustu úkolů a ukázaly, jak jsou k nástupu
do školy připraveny. 33 dětí bylo následně zapsáno do 1. ročníku a bylo tedy jasné, že v roce
2022/2023 budeme mít ve škole dvě třídy prvňáčků.
O jejich vzdělávání se budou starat paní učitelky
Eva Fischerová a Jana Holušová. A aby se děti do
školy opravdu těšily, přichystali v červnu zaměstnanci školy pro rodiče s jejich ratolestmi zábavné
odpoledne, kde se nastávající školáci seznamovali
se školou. Paní učitelky 1. st. dětem ukázaly, jak to
bude vypadat ve vyučování – pohádku O Budulínkovi děti vyprávěly, jemnou motoriku potrénovaly
vybíráním hrachu, nakonec seřadily obrázky z pohádky podle pořadí. Trochu pohybu v nové tělocvičně pro ně připravily paní vychovatelky. Rodiče
a jejich nastávající paní učitelky si tak mohli popovídat u „kafíčka a bábovky“. Zábavné odpoledne se
nám moc vydařilo.
Jana Holušová a Iveta Glacová
ZŠ Stěbořice

Zpříjemnit si den ....

I

letos jsme se pustili do úklidu v okolí
Jamnice. Sešlo se pár dospělých a dětí,
a i když ten den moc nepřálo počasí, povedlo se nám aspoň kousek příkop za
Jamnicí vyčistit. Ještě jednou děkujeme za
pomoc. Ač mokří až na kost, přesto pak
s úsměvem nad horkým čajem.
Na jaře se nám opět povedly ozdobit březové větve před naší kapličkou. Zdobily je
malované nebo krajkou zdobené vejce. Po
zimě to bylo barevné a opravdu příjemné
zpestření a předzvěst Velikonoc.
Na zastávce máme novinku. Vytvořili jsme
tam sousedskou knihovnu. Skříň, ve které
jsou knihy buď vyřazené z knihovny nebo
ty, které nám lidé přinesli, ale do knihovny
už je dát nemůžeme. Vy, kdo si rádi přečtete
starší tituly tam určitě něco pro sebe najdete.
Knihu si můžete vzít a už si ji nechat, nebo
jen půjčit a zase vrátit či vyměnit za nějakou
svou knihu.
V září chceme v knihovně otevřít kurz
pletení z papíru. Již teď si můžete rezervovat

své místo u Lucie Šnejdarové, která kurz povede. Ta vám také poskytne bližší informace.
Počet míst je omezen.
Knihovna bude přes prázdniny zavřená
od 1.8. do 31.8. 2022
Od července bude v knihovně změna výpůjční doby. Knihovna bude otevřená každé
pondělí od 16 do 18 hodin. Stále na vás če-

kají novinky, tituly pro děti i dospělé, časopisy, tvořivá odpoledne a mnoho dalšího.
Za knihovnu vám přeju pohodové prázdniny a ať si dovolené a letní volno užijete podle svého a kdekoli budete.
Zuzana Šindelářová
Místní knihovna Jamnice

Vítání občánků
Rodiče dětí narozených v roce 2021 a 2022, kteří se chtějí zúčastnit „Vítání občánků“, které proběhne na podzim, ať se přihlásí telefonicky na Obecním úřadě nebo emailem obec@steborice.cz.
Kateřina Šimkovská, referentka OÚ

2

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

Léto / 2022

Farní pouť 2022

N

a počátku roku 2020 jsme se těšili
na cestu po poutních místech Itálie,
která se nekonala pro epidemiologickou
situaci, a tak jsme chtěli letos učinit druhý
pokus. Tentokrát zase pro obavy z vývoje
konfliktu na Ukrajině a zdražování nafty z tohoto krásného záměru sešlo. Naše
plány se staly skromnějšími, a tak jsme se
v polovině května vydali na čtyřdenní pouť
po vlastech českých, konkrétně na poutní
místa Severních Čech s výjezdem do Německa a zpáteční cestou přes Polsko.
Vyjeli jsme časně ráno a naším prvním
zastavením byl chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži, kde nás už očekával
místní pan kostelník, který na tomto krásném místě působí už přes čtyřicet let, přečetl všechny zdejší kroniky a po mši nám
vyprávěl mnoho zajímavostí z historie, které v běžných průvodcích nenajdete. Cestou
k našemu cíli jsme také zvládli navštívit
chrám svaté Barbory v Kutné Hoře a Starou
Boleslav, kde byl před mnoha staletími svým
bratrem úkladně zavražděn svatý Václav.
Naší základnou, odkud jsme denně vyjížděli objevovat nová krásná místa byl hotel
Bohemia v Ústí nad Labem. V Polabské nížině je mnoho krásných míst, nejen poutních,
ale také nádherná příroda, ne nadarmo se
této krajině říká České Švýcarsko.
Další den jsme zahájili v nejstarším mariánském poutním místě v ČR, v Mariánských
Radčicích a navštívili jsme blízký cisterciácký klášter v Oseku. Odpoledne byl program
volnější, a to prohlídka Litomyšle, kde jedna

skupinka z našeho zájezdu zažila nečekané
krásné setkání s panem biskupem Janem
Baxantem, za které
vděčíme
jednomu
z našich ministrantů,
Jeníkovi Komárkovi.
Scházeli jsme trochu
zklamaně cestou od
biskupství, když proti nám šel místní pan
biskup.
Všichni jsme jen slušně pozdravili, ale
Jenda ho oslovil asi takto:
- Můžu se vás na něco zeptat?
- Ano, prosím.
- Proč jsou u vás všechny kostely zavřené?
-	Ale ony nejsou zavřené, alespoň do předsíňky se určitě dostanete.
- Ne, nedostaneme.
- Tak se na to půjdeme podívat…
Vraceli jsme se společně ke kostelu na biskupství a otec Klement mezitím akčně přivolal všechny „naše“ co byli poblíž. Pan biskup
pro nás nechal odemknout kostel a osobně
nás provedl i přilehlými prostorami.
Večerní program byl vždy individuální, po
společné večeři v hotelu jsme se mohli projít
městem, nebo si vyšlápnout (popřípadě vyběhnout) na blízký kopec Větruši, odkud byl
pěkný výhled na okolí i na řeku Labe.
V pátek se jelo do Německa, kde si naše
princezny mohly na zámku Märchenschloss
vyzkoušet zlatý střevíček přímo na schodiš-

Střípky z Memoriálu 2022

L

etošní Memoriál otce Jožky, už devátý
v pořadí, proběhl po dvou letech omezeného režimu opět „v plné palbě“! Dopolední mše svatá byla venku v prostranství
u kostela.

Na startovní čáru si stouplo 470 účastníků se startovním číslem. Padly traťové
rekordy.
Na pódiu zazpívala naše úžasná schola
Stěbořice – dokonce i nově složenou píseň
o otci Jožkovi.
Zpěvačka Kateřina Marie
Tichá s kapelou Bandjeez
vytvořila v přírodním amfiteátru u kostela úžasnou
atmosféru.
Další letošní „poprvé“:
Poprvé sloužila farní stodola jako zázemí Memoriálu.
Poprvé v historii Memoriálu si zaběhla trať Memoriálu i hlavní zpěvačka

ti, na kterém jej Libuška Šafránková ztratila
ve známé filmové pohádce Tři oříšky pro
Popelku. Protože nás ráno zdržela dopravní
situace, porcelánku v Míšni jsme si prohlídli jen velmi svižným tempem a zbytek času
jsme strávili v Drážďanech, každý podle svého gusta.
Výletní čas rychle ubíhal a my se vydali na
zpáteční cestu a na poslední plánovaná místa. Klášterem Broumov nás excelentně provedl průvodce, na kterém bylo znát nadšení
pro historii a vlastní práci. V Polsku jsme
navštívili Vambeřice, známé poutní místo,
navštěvované hojně i Čechy, kam chodívala na pouť i babička ze známé knihy Boženy
Němcové. No a pak už nás pan Pavel David,
náš tradiční oblíbený dopravce svým autobusem bezpečně přesunul do Stěbořic.
Doufáme, že se zájezd všem poutníkům
líbil a že zase někdy něco zajímavého vymyslíme a zrealizujeme.
Dagmar Ferrante

večera!
Kateřina Marie Tichá se přiznala, že ačkoliv běhává od školních let, běžecký závod
dala úplně poprvé!
Při koncertu proběhl milý dialog, mezi
Káťou a obecenstvem, ve kterém žasla nad
svým výsledkem.
„Nevím kolikátá jsem skončila, jaký jsem
měla čas, asi to nebylo nic moc, ale bylo to
krásné, ta trasa je krásná a hrozně ráda bych
se sem vrátila příští rok, a třeba si zaběhla
tu delší! Doufám, že se mi to podaří!“
Kdosi křičí: „Šestá!“
„Šestá? Já jsem byla šestá? ... tak to je
dobré, že?“
Co myslíte, přijede Kateřina Marie Tichá
na start i za rok, jak si přála?
Klement Rečlo, stěbořický farář
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Vojtěch Řehulka (1922-2004)
Březová 36 - Cestář Neplachovice Zadky

Jan Raida (1929-2018)
Stěbořice 45 - Silnice Opava

Jan Fiedler (1939-2003)
Stěbořice 30 - JZD řidič nákl. auta

Jiřina Schreierová (1924-1987)
Stěbořice 142 - Pokladní ve Státní spořitelně

Marie Raidová (1937-2010) Stěbořice
13 - Arboretum Nový Dvůr

Vašek Novosad (1958-2000)
dříve Stěbořice 28 (později Opava)
- OSTROJ - soustružník

Jiří Berger (1946-1992)
Stěbořice 100 - OSP - instalatér

Rudík Kalus (1951-1995)
Stěbořice 166 - Papcel Opava

Anna Solnická (1934-2009)
Stěbořice 152 - Arboretum - pokladní

Vlasta Křížová (1922-1980) Stěbořice 34
- JZD rostlinná výroba

Rudolf Pyš (1922-1989)
Nový Dvůr 6 - JZD - předseda slouč. obcí

František Láznička (1920-1989)
Stěbořice 81 - Státní zaměstnanec

Marie Kohoutková (Mičková)
(1949-2011) dříve Jamnice - 35,
pak Jindřichov ve Sl.- Lesní dělnice

Jan Štencel (1939-2007)
Stěbořice 83 - JZD - skupinář

Miloslav Král (1928-1975) dříve
Stěbořice 31, pak Olomouc - Operní pěvec

Zdeněk Skřont (1923-1994)
Stěbořice 58 - Vedoucí mzdové účtárny
ONV Opava
Drahomír Graca, kronikář obce
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Z HISTORIE STĚBOŘIC: PŘÍBĚH DOMU S ČÍSLEM POPISNÝM 15

P

ohled na dřívější obytné stavení (viz.
foto č.1), postavené v roce 1734 ze surových hliněných cihel v polském slohu,
polská klenba a otevřený komín. Podle určení od Ing. Říčánka při novém stavebním
řízení.
Pusté místo koupil Blažej Novák k vystavění své chaloupky. Dalšími majiteli byli:
Jiří Jan Vrubs, Matěj Krupa, Antonín Fiala.
V roce 1863 byl majitelem Vincenc Fiala,
ten byl dlouhá leta též kostelníkem a hrobníkem. Aby nemusel kus cesty do kostela
obcházet, tak si vybudoval dvakrát zalomenou zkratku tzv. „Fialovu uličku„(viz.
Foto č.2). Tato ulička spojovala hlavní cestu s Malou stranou a byla využívaná ještě
mnoho a mnoho let všemi občany Stěbořic.
Využívali ji rovněž lidé z Jamnice a Březové při cestě do kostela. V roce 1911 nalezl
hrobník Vincenc Fiala při kopání hrobu na
starém hřbitově u kostela v hloubce asi jeden
metr, dvojbřitý železný meč o délce 110 cm ze
14.- 15.století (viz.foto č.3).
Hrobník Fiala zemřel po tragické nehodě
v roce 1922, když spadl při brzdění pod vůz,
který jej přejel. Měl jednoho syna, též Vincence, který byl v Opavě úředníkem v bance, ale často jezdil do Stěbořic, kde pěstoval
myslivost. Jedna z dcer Anna, se provdala
po 1. světové válce za Františka Premuse,
který byl vyučen řezníkem – chodíval lidem

dělostřelecká střela ze směru od Slavkova
a střepina ji zasáhla přímo do hrudi. Byla
na místě mrtvá.
Později asi v roce 1958, postavil Bedřich spolu s Marii nový dům. Stará chalupa byla vzápětí zbourána. Dnes tam
bydlí jejich syn František a vnuk Roman
s rodinou (viz.foto č.4).
František ještě po dalších úpravách v roce
1969 dům zmodernizoval, hlavně v horní části.

„zabijať bravky“. Pole tam měli málo (asi něco
přes hektar), ale snad něco získali z pozemkové reformy. Jejich dcera Marie se provdala za kováře Bedřicha Ondráčka. Ke konci
2. světové války v roce 1945 se u nich na dvoře stala tragédie. Babička Marie Fialová věšela
plenky na šňůru, když v ten okamžik přilétla

Ještě se však musím
vrátit k nalezenému
meči. V roce 2006–
2007 proběhla v Praze
na Pražském hradě
zajímavá výstava pod
názvem „SLEZSKO –
PERLA V ČESKÉ KORUNĚ“. Výstava představila skvosty Slezska.
A tento náš meč ze
Stěbořic byl součástí
impozantní výstavy.
Meč je dnes uložen ve
Slezském zemském
muzeu v Opavě.
Drahomír Graca,
kronikář obce

Schodiště u KD

R

ovněž na zhotovení schodiště u kulturního domu ve Stěbořicích proběhlo
výběrové řízení a vyhrála jej firma Grambal stavby s. r. o.
Jelikož se musí čekat na kámen a nechtěli
jsme schodiště nechat půl roku zavřené, za-

počnou stavební práce někdy v srpnu a hotovo by mělo být v září. Přesné termíny se
budou odvíjet od dodání kamene a průběhu
stavebních prací. Během stavby bude schodiště uzavřeno, ale přístup do kulturního
domu bude bez problémů ze strany od hos-

pody. Už se těším, až zde bude nové, celokamenné schodiště, které vydrží déle než betonové s obkladem. Vždyť je to oblíbené místo
pro hromadné fotky akcí konaných v našem
kulturním domě.
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Oslava 800+2 let obce

L

etos to je 802 let od první dochované
písemné zmínky o Stěbořicích. A jelikož je 800 už pěkně kulaté číslo, začali
jsme v roce 2019 připravovat oslavy. Do
toho přišel covid a slavení se o 2 roky odsunulo.
Přiblížila se sobota 4. června, kdy vše
mělo vypuknout, ale předpovědi počasí nebyly příznivé. To je riziko venkovních akcí.
Nastala 14. hodina, mažoretky AMA Opava
svým vystoupením zahájily program, následovala nestárnoucí legenda lidových písní
Jožka Černý s cimbálovou muzikou a začalo
pršet. Naštěstí jen krátce a jednalo se o drobný déšť. Toho víkendu poslední. K dispozici byla dvě pódia, aby v době, kdy se uklízí
po jedné kapele a chystá se druhá, dostaly
prostor i náš pěvecký sbor, mateřská školka,
klauni, kteří pobavili nejmenší, a bubnová
show Ivo Samiece. Na hlavním podiu se pak
střídali Rock and Roll Band Marcela Woodmana, Legendy se vrací, Aneta Langerová
a celý program uzavřela kapela Dollbend.
Jakkoli nejznámější byla bezesporu Aneta
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Langerová, i ostatní předvedli excelentní
výkony a nadchli publikum. Nejen děti využily skákací hrady a kolotoče, které byly pro
všechny zdarma. Rovněž projížďky na poníkovi a malování na obličej. Novinkou u naší
akce byly kelímky typu nicknack. Jsou sice
dražší na pořízení, ale oproti jednorázovým
jsou ekologičtější a nemusí se po akci uklízet. Dají se použít opakovaně a jsou k dispozici i našim spolkům pro jejich akce. Když si
vzpomenu na ty hromady pytlů s plastovým
odpadem po každé akci a teď skoro nic.
Naše spolky se postaraly o občerstvení
a věřím, že všichni přítomní jim štědře přispěli na činnost zakoupením pití nebo jídla,
kterého byl dostatek a různé druhy, takže
si zajisté vybral každý. Karavan s kávou byl
v permanentním obležení, zmrzlina chutnala a rovněž hamburgrosendvičová dodávka
FullyBelly nepřišla zkrátka.
Z ohlasů, které se ke mně donesly, byli
návštěvníci velice spokojeni a akci chválili.
Uneseni byli z prostoru, který neznají ani
místní, z bohaté nabídky občerstvení od

spolků, z výkonu všech muzikantů a ze skvělé atmosféry, která zde panovala.
Velké poděkování patří především radní
Janě Weiszové, která celou akci zorganizovala, koordinovala spolky, brigádníky, připravovala program. Rada obce ji asistovala
především jako poradní orgán, ale hlavní
tíže úkolů byla na bedrech Jany. Rovněž
Kája Volf předvedl v rodné vísce, co vše
kolem zvuku umí a že se vypracoval na
výborného zvukaře a má přebohaté zkušenosti. I technická četa zaslouží pochvalu za
přípravu areálu, postavení stanů a následný
úklid.
V neposlední řadě je třeba poděkovat
spolkům za stánky s občerstvením, děvčatům z obce za veškerou výpomoc, základní
škole za nádhernou výstavu výkresů žáků na
plotě dětského hřiště a vám všem, kteří jste
přišli a skvěle jste se bavili. Jsem velice rád,
že se vyplnilo mé přání, které jsem pronesl
v úvodním proslovu: Pojďme se bavit, jak to
dokážeme u nás ve Stěbořicích!
Roman Falhar, starosta obce
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Hovory z rady

P

Rozhovor s Romanem Falharem

ozornému čtenáři asi neuniklo, že poslední radní, který chyběl představit, je
samozřejmě náš starosta Roman Falhar. Jedeme spolu už druhé volební období, takže
bych si troufla tvrdit, že už se celkem známe,
ale přesto jsem se dozvěděla spoustu novinek
, ale taky jsem se utvrdila v tom, že kdybychom žili ve velkém městě, kde jsou veřejní
funkcionáři pod drobnohledem, tak Roman
by jistě neplnil bulvární plátky novin žádnými prohřešky ani skandálním stylem života.
Je to prostě slušný synek!

☺

☺

n Romane, ptala jsem se všech kluků,
jestli se řídí nějakým životním mottem.
Máš ty nějaké, které tě provází životem?
Že by mě provázelo životem, to rozhodně
ne, ale jediné co tak používám, „Problémy jsou
od toho, aby se řešily….“
Ty jsi začal hned ostře s problémy… tak je
nějaký problém nebo něco, co tě dokáže vytočit do „ruda“?
Jak kdy, někdy je opravdu špatný den, kdy
mě dokáže vytočit každá blbost, ale jinak je to
lidská závist a negativní myšlení.
n Jaké si myslíš, že jsou tvé silné a slabé
stránky?
Moje silná stránka, je dotahovat věci do
konce a paradoxně slabá stránka, je odkládat
to dotahování věcí do zdárného konce, ať už se
to týká věcí v práci, ale i doma.
n Tak to asi nesklízíš často od ženy pochvalu, když si musí na vše počkat , za
co tě doma nejčastěji chválí?
Nooo, spíš mě doma pochválí, že jsem přišel
večer nečekaně brzy, třeba v 7hodin .
n Všichni víme, že jako starosta moc volného času nemáš, ale kdybys měl volný
den jen sám pro sebe, jak, bys ho chtěl
strávit?
Zajet do Říma a celý den se tam procházet.
Pokud by se to týkalo domácích věcí, tak rád
pracuji v lese, kácím dřevo, u toho si fakt hodně
odpočinu, nemusím myslet hlavou, jedou jen
ruce…. Pro mě je opravdu radost, dělat dřevo.
n Bereš s sebou do lesa i své děti?
Samozřejmě, i když je mi za to často hubováno, hlavně mými rodiči, že jsou to ještě malé
děti a nemůžou být u takové nebezpečné činnosti.
n A co domácí práce, ty tě taky baví?
Nemám problém s tím, doma uklidit nebo
uvařit, i když vím, že nejsem žádný excelentní kuchař, ale vařím rád, nejraději česká jídla,
podle mojí fantazie, ale nejsem žádný Láďa
Hruška
.
n Mnozí z nás si dokážeme představit, že
práce starosty nekončí s pracovní dobou
úředních hodin, takže někdy sedíš na úřa-

☺

☺

☺☺
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dě i dlouho do večera a já
vím, že jsi členem Včelařského spolku a Matice slezské, kde na to bereš čas?
Tady ty spolky nejsou zas
tak náročné, samozřejmě nějaký čas si to vezme. V Matici
se scházíme jednou za čtvrt
roku a plánujeme nějaké vlastivědné výlety po blízkém
okolí.
A protože jsem před 9-ti
léty začal včelařit, mám teď
7 včelstev, tak jsem se stal
i členem včelařského spolku.
Naštěstí ty včely nepotřebují
každodenní péči a jsou spíš období v roce, kdy
se jim člověk musí věnovat intenzivněji, tak zatím to zvládám a snažím se do toho zapojovat
už i moje děti, aby si k tomu tak trošičku čichli.
n Pocházíš ze Stěbořic, tak je jasné, že
jsi odchovaný naší základní školou, co jsi
studoval pak a bavilo tě učení?
Na základní škole jsem byl jeden z premiantů třídy, učení mi šlo samo, pak když jsem přešel na Střední strojní průmyslovou školu, tak
tam to bylo úplně o něčem jiném, a to už jsem
trochu bojoval .
n Živil ses někdy strojařinou?
Jo chvilku jsem dělal, tak jako „půl“ dědiny,
u pana Kláska ve firmě, asi 2 roky. Ale protože
mi přišlo, že ten můj život začal stagnovat, tak
jsem se nechal inspirovat u své sestry, která v té
době hlídala děti v Anglii. A protože já jsem na
škole dělal němčinu, tak jsem odjel na rok do
Německa, kde jsem taky hlídal děti.
n Bavilo tě to?
Co tě nezabije, to tě posílí . Hlavně jsem
se tam otrkal v používání řeči, netvrdil bych,
že jsem se naučil perfektně německy, ale ztratil
jsem ostych v tom, že ta věta nemusí být gramaticky na jedničku. Do té doby jsem raději
moc nemluvil, protože jsem věděl, že to gramaticky není správně, ale tam jsem zjistil, že
i když jsem mluvil jak vietnamský prodavač
česky , tak těm Němcům to bylo jedno. Pak
když jsem se vrátil, tak jsem teprve začal v Praze studovat cestovní ruch na vyšší odborné
škole a pak jsem tam už zůstal a našel si práci.
n Stýská se ti někdy po životě v Praze?
Strávil jsi tam 10 let života, to už člověk
jen tak nevymaže.
Že by se mi vyloženě stýskalo, tak to ne, ale
rád tam jezdím, mám tam známé a jsem za to
rád, že jsem tam žil, protože kromě toho, že
jsem tam poznal ženu, tak se nám tam narodil první syn František. Já jsem tam studoval
a u toho jsem si přivydělával jako stěhovák,
takže mám Prahu proježděnou celou.

☺

☺

☺

n Romane, už tě nějaký pátek znám
a v průběhu tohoto rozhovoru se mi to jen
potvrdilo, že zásady slušností ti nejsou
cizí a že jsi slušný a hodný synek. Měl jsi
vůbec v mládí nějaké bouřlivé období?
Samozřejmě, měl jsem copánek, dlouhé
vlasy, přebarvené vlasy, jezdil s „partyjou“
na diskotéky, kde se kromě alkoholu zažívaly
i různé jiné veselosti , ale že bych byl nějaký
extra pařmen, to asi ne. Většinou jsem ten život bral tak, že když přišla nějaká příležitost,
tak jsem jí využil. Dostal jsem třeba nabídku
jet na 3 měsíce do Říma, tak jsem se sbalil a jel
tam.
n Co jsi tam dělal?
Na kraji Říma je kněžský seminář a na léto
potřebovali nějaké brigádníky na údržbářské
práce, a protože tam zrovna byl můj kamarád
Pavel Prusek, tak mě oslovil, za což jsem mu
do dneška vděčný, protože to bylo hrozně krásné období mého života. A mimochodem díky
Římu, jsem se seznámil s mojí manželkou Věrkou, protože tam pracoval kamarád, který byl
z Telče, odkud žena pochází. A jednou mě tam
pozval na ples a už to bylo….
n Kněžský seminář? Tak to ti víra nemohla
být cizí?
Ve víře jsem byl vychovaný a měl jsem štěstí
i v tom, že mě to bavilo, i když jsem byl ještě
malé děcko. Nebylo to tak, že by mě naši nutili a hlavně tam chodilo i spousta mých vrstevníků a kamarádů, s kterými jsme společně,
nejen dělali ministranty, ale vyváděli různé
lumpárny.
n Vedeš k tomu i své děti?
Vzhledem k tomu, že manželka je také věřící, tak je samozřejmě k tomu vedeme oba a zatím to vypadá, že to mají podobně jako já, že je
to baví a jak to bude v budoucnu, to ukáže čas.
Romane, děkuji Ti za rozhovor a přeju tobě
i tvé rodině pěkné prázdniny a spoustu letních
zážitků.

☺

☺

Ptala se Jana Weiszová, radní obce
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TJ Sokol Stěbořice

U

ž brzy nastane čas dovolených
a prázdnin, a také ve sportovních kláních se uzavřou tabulky!
V sobotu 18.6. jsme odehráli v rámci OP
mužů poslední zápas, a to v Dolních Životicích, který skončil „smírně“ 2:2! Jak budeme
hodnotit celou sezonu OP mužů (podzim
2021 + jaro 2022)? Velice úspěšně! Skončili jsme na II.místě – těsně za vítěznou Píští
s celkovým ziskem 65 bodů (z toho na podzim 31 bodů a na jaře 34 bodů), kdy ze 26
utkání jsme 21x zvítězili, 2x remízovali a jen
3x prohráli! Celkové skóre je 82:33 brankám!
Je potřeba poděkovat vedení mužstva,
předsedovi fotbalového oddílu Staňovi
Krusberskému a vedoucímu mužstva, dále
trenérské dvojici Ondřeji Šumberovi a asistentovi Romanu Ondráčkovi za velmi dobré
vedení mužstva, dávání příležitosti dorostencům a výborné „koučování“.
Mužstvo bylo konsolidováno, podpořené
skvělými výkony kapitána mužstva Honzy
Šindeláře a mnoha dalších hráčů! Na výborných výsledcích se podíleli střelci: Kokošek
Roman 12 gólů, stejně 12 gólů vstřelil i Voj-

Sport
ta Graca, 10 branek kapitán Jan Šindelář
(z toho 5 z pokutových kopů), 9 branek vsítil
Michal Jamnický, 6x skóroval Ondřej Haas
a další! V celkovém součtu ještě můžeme
pomýšlet na případný postup do KS I.B třídy
i z druhého místa! Uvidíme až po jednání na
krajském svazu.
Přesto je záhodno vyzvednout výkony
hráčů za celé období, poděkovat i rodinným
příslušníkům hráčů i osobní statečnost při
tvrdém a nesmlouvavém boji při utkáních!
Tolik k mužům!
Dorostenci, pod vedením trenéra Jardy
Kramného, také reprezentují Sokol velice
dobře! Zatím jsou na 5. místě OP dorostu!
Špatnou zprávou je, že do dalšího ročníku
OP už nebudou přihlášeni, protože věková
hranice u většiny hráčů už nedovoluje hrát
za dorost a ostatních hráčů je málo!
Starší žáci 1 + 8 pod vedením trenéra
Karla Sochora mají střídavé výsledky a zatím jsou na 7. místě přeboru!
Mini žáci hrají pod trenérským vedením
Marka Bartesky velmi dobře! U této kategorie se tabulky nevydávají, a je to dobře, protože u nich nerozhodují výsledky, ale elán

Oprava mostu se rozbíhá

V

minulém čísle jsem zmiňoval, že
most u pivovaru je v havarijním stavu. Jakkoli obec nezpůsobila jeho katastrofální stav, jsme vlastníky a musíme jej
nechat opravit. Takto k tomu zastupitelstvo přistoupilo.
Projekt byl připravený a vyhlásili jsme
výběrové řízení na zhotovitele. Sice jsme
umožnili, aby se do něj přihlásila jakákoli
firma, ale situace na stavebním trhu je složitá a očividně o zakázku za 4 miliony Kč
není takový zájem. Soutěž vyhrála firma

AlfaPOL s. r. o. Cca od začátku července
se začne most bourat a bude uzavřený až
do konce září. Budete-li v tu dobu chtít jít
nebo jet touto trasou na Zlatníky, nebude
to možné. Cesta kolem rybníků bude bez
omezení pro pěší a cyklisty (auta sem samozřejmě nesmějí). Od Zlatník přes tzv.
Údolí oddechu bude umožněn průjezd
pouze složkám IZS (hasiči, záchranka,
policie) a vybraným osobním autům těch,
kteří v okolí pivovaru bydlí nebo podnikají. Např. hosté Pivovaru budou vstupo-

a chuť do hry a učit se základům fotbalu!
Tolik k fotbalu.
Tenisté, po náročné jarní údržbě všech
kurtů už hrají soutěže! Muži v soutěži 50+
mají dobré výsledky a ženy také! Bylo by třeba zapojit víc mládeže do tenisu.
SPV žen pod vedením Ing. Aleny Králové
každou středu cvičí v prostorách tělocvičny
ZŠ Stěbořice.
Badmintonisté už skončili tréninky v tělocvičně ZŠ a poslední akce byl velký turnaj
jak mužů, tak i žen! Zúčastnily se početné
dvojice!
Volejbalisté také přešli do venkovních
prostor a každý pátek trénují!
Závěrem mi dovolte, abych popřál všem
členům Sokola Stěbořice, občanům Stěbořic, Jamnice, Nového Dvora i Březové do
prázdninových dnů mnoho slunečných dnů
a pohody!
Bořivoj Wolf, předseda TJ Sokol Stěbořice

Zprávy z obce
vat do areálu skrze bývalou kuželnu, která
bude po dokončení stavby mostu odstraněna. Jedná se o černou stavbu, postavenou bývalým majitelem, která při velké
vodě způsobuje ucpání koryta a rozliv
vody k Záložně a do okolí. A navíc zasahuje na obecní pozemky, aniž by toto bylo
smluvně ošetřeno. I takové stavby vznikaly v nedávných dobách. Pokud vše půjde
dobře, bude most otevřen veřejnosti na
konci září. Věřím, že bude sloužit dlouhá
desetiletí.

Rekonstrukce základní školy

I

projekt rekonstrukce části základní školy se posunul dále. Vyhlásili jsme výběrové řízení a čekáme na výsledek.
Projekt není jednoduchý, skoro veškeré
stavební práce se provádí za plného provozu
školy a musí si všichni zúčastnění navzájem
vyjít vstříc. Jak naše škola ohledně přemístění části učeben z opravované družiny, tak
školní kuchyně s náročnějším přístupem
dětí do jídelny během stavby, tak i samotná stavební firma, která musí na tento provoz brát ohled. V budově kuchyně, jídelny

a družiny se budou měnit veškeré rozvody
tepla včetně radiátorů, veškerá elektroinstalace včetně světel, budova bude zateplena
a nově zaizolovány základy, v kuchyni bude
instalována nová vzduchotechnika. Jelikož
školní kuchyně vaří nejen pro naše žáky, ale
i pro žáky okolních škol, není možné, aby se
v ní přerušil provoz během školního roku.
Z toho důvodu budou stavební práce ukončeny až v srpnu 2023, kdy práce v kuchyni
budou probíhat během letních prázdnin.
Jelikož jsme na zastupitelstvu odsouhlasi-

li rozšíření projektu rekonstrukce budovy
družiny o projekt fotovoltaických panelů se
záložními bateriemi, slibujeme si od těchto
činností nejen to, že část školy bude zmodernizována na několik desetiletí, ale začneme
šetřit energie, což při dnešních brutálních
cenách dává úplně jiný smysl, než např. rok
zpátky. Nejsou to malé peníze, které budeme
muset do této opravy investovat, ale zvláště
ceny materiálů i prací v poslední době nám
ukazují, že není na co čekat.
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Jamničtí hasiči reprezentovali náš region
na Hasičských slavnostech v Litoměřicích

V

pátek a sobotu (10. a 11. 6. 2022)
proběhl již osmý ročník Hasičských
slavností v Litoměřicích – celorepublikového setkání hasičů s výstavou historické
techniky. Tento „hasičský svátek“ se koná
pravidelně co 3 roky, ale z důvodu nemoci
COVID 19 byl 2x posunut.
Po dlouhých 5-ti letech jsme tedy „oprášili“ historické uniformy, naleštili naše historické stříkačky a ve čtvrtek ráno vyrazili
směr Litoměřice. Cesta je to poměrně dlouhá a při max. rychlosti 90 km/hod a zastávce
na oběd trvá skoro 7 hodin. Do Litoměřic
jsme tak dorazili okolo půl páté. Po registraci
jsme stříkačky složili a zaparkovali do střežené haly a vyrazili na večeři a ubytovat se.
Ráno po brzké snídani jsme spěchali na výstaviště, abychom vše stihli připravit. Bylo
půl hodiny před otevřením výstaviště, kdy
jsme usedali na lavičku převlečeni do dobových uniforem připraveni na návštěvníky.
Pátek patřil především dětem, kdy výstaviště
navštívilo hodně škol a školek. V 16 hodin
proběhlo slavnostní dekorování praporů,
kterého se zúčastnilo úctyhodných 96 praporů. Pátek uplynul jako voda a my techniku
zase tlačili zpět do haly. Sobotní program začal v 10 hodin na litoměřickém náměstí. Po
slavnostním nástupu praporečníků následo-

valy proslovy hostů. Kromě vysoce postavených funkcionářů z řad
hasičů a komunálních politiků se
akce zúčastnili také např. předseda
senátu Miloš Vystrčil anebo ministr vnitra Vít Rakušan. Po jejich
proslovech pak následoval slavnostní průvod na výstaviště, kterého jsme se zúčastnili s dvoukolovou stříkačkou. Tuto prezentaci
sboru před tribunou s hosty jsme
si přece nemohli nechat ujít. Téměř
ihned po příchodu na výstaviště
se otevřely brány výstaviště, a to
bylo za chvíli zaplněno návštěvníky. Díky skvělému počasí bylo
návštěvníků opravdu hodně. Mile
nás překvapil jejich zájem. Na počet fotek návštěvníků s námi a naší technikou bychom určitě z vystavovatelů vyhráli.
Neseděli jsme totiž někde vzadu na lavičce
v trikách, my postávali v historických uniformách u techniky, neustále připraveni na
návštěvníky. I proto byl o nás zájem i ze strany profesionálních fotografů a médií. Velice
mile nás překvapila jedna rodina, která přišla na výstavu po osmi letech, a když si fotili
svého potomka na naší stříkačce, tak vzpomněli, že se před těmi osmi lety s námi také
fotil. Toto pro nás bylo velkým
potěšením. Kromě výstavy historické techniky byla část výstaviště
věnována také moderní technice,
kde probíhaly také zajímavé dynamické ukázky. Tady pravidelně
potkáváme profesionální kolegy
ze Záchranného útvaru z Hlučína se svou technikou (ti nám pro
připomenutí pomáhali s čerpáním přehrady v Novém Dvoře).
V podvečer pak proběhly ukázky

Mladí hasiči z Jamnice

D

ružstvo žáků mladých hasičů se na
podzim loňského roku seznámilo
nejen s novými trenéry, ale i s novými
mladšími členy, kteří do kolektivu přinesli spoustu energie. Díky tomu se v květnu
podařilo vyjet na soutěže v rámci Mladecké ligy jak se starším, tak i s mladším
družstvem. Po půlročním vzájemném seznamování a stmelování týmů máme z postupných pokroků a výsledků opravdu radost. Stejně tak, díky trenérům v uzlování,
se družstvo starších žáků může pyšnit svý10

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

mi výkony ve vázání uzlů. Doufejme,
že v příští sezóně bude více příležitostí
projevit nabyté dovednosti na uzlovacích soutěžích.
A jelikož jsme za naše nadšené hasiče
rádi, chystáme na léto na hasičské trati menší soustředění s opékačkou. Na
podzim tak do nové sezóny vyběhneme
připravení a odhodlání zlepšovat týmové
výkony.
Martina Nevřelová
za vedoucí kolektivu mladých hasičů

zásahů na Labi zakončené hasičkou hudební fontánou a ohňostrojem. Neděle pro nás
znamenala naložení techniky a po závěrečné
schůzi, kde jsme obdrželi fotografie, pamětní a dárkové předměty, jsme vyrazili domů.
Hasičské slavnosti v Litoměřicích jsou největším setkání hasičů v ČR a jejich prestiž
stále stoupá. Na letošním ročníku vystavovalo svou techniku přes 250 sborů a za tyto
dva dny navštívilo výstaviště přes 22 tisíc
návštěvníků.
Náš sbor jako vystavovatel historické techniky byl z Moravskoslezského kraje jediný.
Velké poděkování patří firmě AUTO
HLAVÁČEK a.s. za bezplatné zapůjčení
odtahového vozu a obci STĚBOŘICE za
finanční podporu. Bez jejich podpory by
účast na této velkolepé reprezentativní akci
nebyla možná.
Na závěr mi dovolte pozvat vás na naší
tradiční akci Překonej rybník a Benátskou
noc, které se budou konat 16.7.2022.
Michal Komárek, starosta SDH Jamnice
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VÝBĚRY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
30. května 2022

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Závěrečný účet obce Stěbořice za rok 2021
2) Účetní závěrku obce za rok 2021 bez výhrad
3) Rozpočtovou úpravu č.3/2022 rozpočtu obce
2022
4) Projekt Energetické úspory budovy ZŠ č.p. 150
ve Stěbořicích – I. Etapa dle přiložených mate-

riálů. Součástí projektu je rovněž fotovoltaika
na střeše ZŠ a souhlasí s jeho podáním do příslušných dotačních titulů.

vším pořizování fotovoltaiky) a je připraveno
poskytnout potřebnou součinnost při umístění
nové trafostanice.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

Zastupitelstvo obce pověřilo:

1) Informaci od společnosti ČEZ distribuce
ohledně potřeby posílení rozvodné sítě ve
středu obce Stěbořice z důvodu nárůstu zájmu
občanů o energetickou soběstačnost (přede-

1) Starostu obce Romana Falhara a zastupitele
Jaroslava Mičku k jednání se společností ČEZ
distribuce ohledně umístění nové trafostanice.

VÝBĚRY Z USNESENÍ RADY OBCE STĚBOŘICE
8. března 2022

Rada obce pověřila:

Rada obce schválila:

1) Starostu k zahájení rekonstrukce místností v 1.
patře KD Stěbořice (nad přísálím).
2) Radní Janu Weiszovou ke zkontaktování krajského koordinátora ohledně podrobností
k ubytování uprchlíků.

1) Účetní závěrku MŠ Stěbořice za rok 2021, hospodářský výsledek za rok 2021 a přerozdělení
do rezervního fondu MŠ.
2) Otevřené výběrové řízení na akci „Rekonstrukce mostu u pivovaru“ + oslovit další firmy
3) Nabídku od firmy MKK light service s.r.o. na
výměnu kabelů veřejného osvětlení v délce
1400 m
4) Finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč (ve stejné
výši jako v přechozích letech) Klubu důchodců
v Novém Dvoře
5) Finanční příspěvek ve výši 7.500 Kč na provoz
dětské krizové linky žadatele Linka bezpečí z. s.
6) Služebnost práva na vodu ze studny na pozemku pč. 3 v kú Stěbořice pro pč. 4 v kú Stěbořice
jehož součástí je rodinný dům čp. 86 za cenu
2.000 Kč + DPH.
7) Osvobození od správního poplatku za provedení svatby v obřadní síni, a to v pátky v čase
od 10 do 14 hod.
21. března 2022

Rada obce schválila:
1) Dodatek č. 4 SOD „Kanalizace a ČOV Stěbořice a místních částí Jamnice, Březová a Nový
Dvůr“, předmětem dodatku je posunutí termínu na zajištění inženýrské činnosti a vyřízení
stavebního povolení z důvodu průtahů při obnově inženýrské činnosti (etapa B).
2) Pořízení kelímků od fy Nicknack
3) Smlouvu o poskytnutí dotace Moravskoslezského kraje na akci Rekonstrukce schodiště
a přístupu do kulturního domu Stěbořice
4) Nabídku od fy PROENVAS s. r. o. na zpracování studie „Optimalizace obecního systému
nakládání s komunálními odpady v obci Stěbořice“
5) Uzavření Smlouvy o spolupráci a o zpracováním studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky,
a to se společností EKO-KOM a. s.
6) Úpravu místností v 1. patře KD Stěbořice (nad
přísálím) pro krizové ubytování uprchlíků
z Ukrajiny. Do budoucna budou místnosti využitelné pro ubytování kohokoli (krizové ubytování, příležitostné přespání), popř. pro menší
oslavy.

6. dubna 2022

Rada obce vzala na vědomí:
1) Stavební dokumentace kanalizace a ČOV pro
etapu A (Stěbořice, Jamnice, Březová) byla podána na stavební úřad

3)

4)

5)

Rada obce schválila:
1) Nabídku firmy jk grant s. r. o. na administraci
veřejné zakázky Rekonstrukce mostu přes potok Velká, Stěbořice (u pivovaru)
2) Byla předložena jen 1 nabídka na realizaci akce
Rekonstrukce mostu u pivovaru:
fa AlfaPOL s. r. o. Rada tuto nabídku schvaluje.

6)
7)
8)

22. dubna 2022

Rada obce schválila:
1) Smlouvu s Jiřím Stiborským na výkon technického dozoru stavebníka akce Rekonstrukce
mostu přes potok Velká, Stěbořice (u pivovaru).
2) Cenu povolenek na rybaření na Malém rybníku pro rok 2022, rybářský řád a porybné:
David Richter, Radim Baier, Tomáš Kremser,
Tomáš Dietrich a Zbyněk Opočenský
18. května 2022

Rada obce vzala na vědomí:
1) Do projektu – „Energetické úspory Základní
školy čp. 150-I. Etapa“ byla nakonec zařazena
i fotovoltaika, celkové náklady tedy činí 28,5
mil. Kč s DPH
1) V rámci výběrového řízení na akci – „Výstavba
chodníků na horním konci v obci Stěbořice“
byla podána pouze jedna nabídka – JKJ Zempra s.r.o. Rada tuto nabídku schvaluje.
S realizací se počká na rozhodnutí o dotaci.
2) V rámci výběrového řízení na akci „Rekon-

9)

strukce venkovního přístupového schodiště ke
kulturnímu domu“ byly předloženy 2 nabídky:
a) Grambal-stavby s.r.o.
b) Tomáš Skalík ateliér s.r.o.
Rada schvaluje nabídku firmy Grambal-stavby s.r.o.
Smlouvu s Jiřím Stiborským na výkon technického dozoru stavebníka akce „Rekonstrukce
venkovního přístupového schodiště ke kulturnímu domu“
Smlouvu s Petrem Stiborem na výkon koordinátora bezpečnosti na akci „Rekonstrukce
mostu přes potok Velká, Stěbořice (u pivovaru)“
Nabídku na vertikální žaluzie do oken tělocvičny od firmy Mato-duo s.r.o. s cenou 88.600 Kč
bez DPH. Žaluzie pořídí škola ze svého rezervního fondu.
Ředitelka ZŠ předložila rozpočet pro rok 2022
a seznámila radu s návrhem na čerpání z rezervního fondu.
Nabídku od fy VSB projekce s.r.o. na projektovou dokumentaci „Změna užívání části KD ve
Stěbořicích“
Nabídku od fy VSB projekce s.r.o. na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce venkovního
schodiště s oplocením v Novém Dvoře (u staré
školy)“.
Trvalé prominutí nájmu za místnost, kterou
užívá sdružení MS Hajné Jamnice v kulturním
domě v Jamnici.

6. června

Rada obce schválila:
1) Návrh zadávací dokumentace pro soutěž zhotovitele dokumentace pro provedení stavby
akce Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice a Březová.
2) Vyrovnání za stany TJ Sokol Stěbořice – obec
za částku oprav plachet stany odkoupí.
3) Memorandum o spolupráci s Nadací Partnerství ohledně výsadby stromu k rozhledně.
4) Zaplacení plotu mezi kurty a beachvolejbalovým hřištěm za cenu 67.034 Kč s DPH. Přípravné práce udělají obecní pracovníci.
5) Smlouvu s fa Enterplex ohledně zastupování
obce a MŠ při hledání nového dodavatele plynu
pro období 2023-2024.
Roman Falhar, starosta obce
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Odpady

N

ový odpadový zákon, který již nějaký
čas platí, klade na obce nemalé nároky. Smyslem je, aby každý občan začal
u sebe, vytřídil co nejvíce odpadu na jednotlivé složky a do komunálního odpadu
dával jen to, co tam patří.
Oslovili jsme proto odborníky v této oblasti a objednali si u nich zpracování studie
na optimalizaci hospodaření s komunálními odpady. Mimo sběru dat, kolik se vyveze
popelnic, kolik máme tzv. hnízd na tříděný
odpad (plasty, papír atd.), kde se všude mo-

hou jednotlivé složky odpadu
odevzdávat, přistoupila firma
i k fyzické kontrole popelnic. Ve
svozový den nám popeláři svezli
cca 25 náhodně vybraných popelnic ze všech obcí a vysypali je
na určeném místě. Pak nastoupili odborníci v bílých oblecích, rukavicích
a rouškách a začali tu nevábnou hromadu
prohrabávat a třídit na jednotlivé komodity. Výsledek nebyl pro nás vůbec špatný, ale
zároveň ukázal, že máme stále ve třídění
odpadů rezervy. Ve vybraném
vzorku bylo 73 % komunálního
odpadu, 8 % gastroodpadu (staré pečivo, jídlo), 4 % kuchyňského odpadu (slupky od brambor,
zelenina), 4 % plastů, 3 % skla,
necelé 2 % kovů (plechovek)
atd. Možná si řeknete, že Vás
toto vůbec nezajímá a že si do
své popelnice můžete dávat, co
bude chtít, ale to není pravda.
Skládky v naší zemi začínají být
plné, vozit odpad jinam není ur-

čitě dlouhodobě dobrý nápad, spalování odpadu je velice citlivé téma. Jednou z cest je,
abychom začali každý sám u sebe a opravdu
poctivě třídili. Např. plechovky a kovy můžete odevzdat buď do označených popelnic,
které jsou u všech kontejnerů nebo na obecní dvůr. Když jdete s plasty nebo s papíry,
můžete k tomu přibrat i drobné kovy a vyhodit je do šedé popelnice s nápisem KOVY.
Kuchyňský odpad patří na kompost! Problémem je gastroodpad, který zatím nemá
sběrné místo. Apeluji na vás všechny, prosím poctivě třiďte své odpady. Ušetříte tím
obci peníze, které bychom museli zaplatit na
případných pokutách. Takto ušetřené peníze
se pak mohou použít na další rozkvět našich
obcí. Děkuji.
Roman Falhar, starosta obce

let
SDH Březová
od 15h
*Cimbálová muzika
*Výstava hasičské techniky
*Řezbářská show - Abakuk
*Skákací hrad *Rodeo býk *Kološtěstí
*Malování na obličej *Projížďky na koních
*Březovské koláče

*Kavárna RADOST
*Alko *Nealko *občerstvení

od 20h
Večerní taneční zábava

kapela ŠNOJS
od 20h vstupné 100kč
12
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