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Stěbořický

ZPRAVODAJ
Obec Stěbořice
znak a vlajka obce

Úvodní slovo

Milí spoluobčané,
držíte v ruce podzimní číslo našeho zpravodaje. Jelikož vychází před komunálními
volbami, hodně se v něm bilancuje a připomínají se uběhlé čtyři roky. Sám jsem
byl překvapen, že některé akce, stavby
nebo události se staly mnohem dříve, než
jsem si pamatoval. Lidská paměť je nespolehlivá.
Vše se nepovedlo napoprvé. Některé
věci vůbec, jiné s velkými obtížemi a trampotami. Ke spoustě akcí vedla dlouhá cesta. U některých projektů je příprava náročnější a skoro stejně drahá jako samotná
realizace. Takže zatímco takové infopanely
na Beránkově stezce byly instalovány během dvou dnů a byly hned vidět, tak to

neviditelné (nápad, příprava, výběr zhotovitele) trvalo skoro rok. A takto to je pomalu u každého projektu. Myslím si, že se
toho povedlo dost a naše vesnice jsou opět
o něco krásnější, a lépe se nám zde žije, než
před čtyřmi roky.
Není to však jen zásluha starosty, místostarosty, rady či zastupitelstva, ale vás
všech, co se do života v obci zapojujete.
Už jen tím, že udržujete své domy pěkné,
staráte se o hroby předků, navštěvujete
naše společenské akce, angažujete se ve
farnosti, Sokolu, Orlu, v hasičích apod.
Každý z Vás svým střípkem skládá mozaiku, která pak tvoří náš domov. Když
se ohlédnu za těmi osmi roky, co dělám

starostu, jsem rád za všechny, se kterými jsem měl možnost spolupracovat
na zvelebování našich obcí. Určitě není
všechno sluníčkové, často existuje více
variant, jak to udělat jinak.
Nyní jsou před námi komunální volby,
což by pro nás všechny měly být ty nejbližší a nejdůležitější volby, kde si můžete
vybrat Vám nejvhodnější osoby, které Vás
budou další čtyři roky zastupovat při rozhodování o rozvoji našich obcí. Zvu vás do
volebních místností, kde budete mít možnost v pátek 23. a v sobotu 24. září zvolit si
do dalšího zastupitelstva své zástupce.
Roman Falhar, starosta obce

Orelský tábor Vendryně 2022

P

oslední červencový týden vlastně nebyl
tak úplně zcela rok 2022 ale pravěk, starověk, středověk i novověk. Na Orelském táboře ve Vendryni jsme totiž cestovali časem,
abychom pomohli vědci Dr. Stanislavu Klobásovi a jeho kolegyni Josefě Šílené vrátit se
do roku 1955, kde by vědec předal své milé
Bětušce lék na nemoc v té době neléčitelnou.
Podařilo se nám zachránit Bětušku? Jistěže
ano, i přes to, že nás stroj času mírně zlobil
a dostal nás do dob, kam jsme vlastně vůbec
nechtěli.

A tak jsme se dostali do pravěku, lovili mamuty, vařili na ohni, vážili si ohně
i vody. Noční stezka odvahy nás asi měla
připravit na následující den, kdy jsme se
bohužel dostali do období druhé světové
války. Ve středu jsme byli papežem vysláni
osvobodit Jeruzalém, kterým byly v našem podání skokanské můstky v Nýdku.
Čtvrtek byl soutěžním a kulturním dnem
v antice. Tento den nás navštívil také otec
biskup Martin a mohli jsme slavit krásnou
mši svatou. Poslední soutěžní den jsme se

na chvíli dostali do školních lavic za dob
Marie Terezie. Po všech těchto zajímavých
dobách, útrapách i krásných chvílích, jsme
se opravdu dostali do roku 1955 a předali
jsme Bětušce lék, po kterém kdoví, třeba
žila ještě dlouho, dlouho…
Chtěla bych tímto poděkovat všem táborníkům za jejich nadšení a smích; a vedoucím, zdravotnici, kuchařkám za všechna nasazení. Bylo to nadčasové!
Veronika Vaňková,
Orel Jednota Stěbořice
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Jak to bylo bylo u nás ve školce

K

ončící školní rok byl ve znamení spousty akcí nejen pro rodiče s dětmi, ale také
i pro prarodiče s názvem „Dědečku, babičko, zacvič si maličko“. Cvičení jsme zahájili
rozcvičkou na píseň „Poupata“, která nás
pěkně rozproudila a rozehřála. Prarodiče
plnili jednoduché sportovní aktivity s dětmi, které si užili. Za podaný výkon nemohlo
chybět malé občerstvení.
Školka má být plná pohody a hraní. Vymysleli jsme tedy „Pískohraní“. Naše nejmladší děti si vyzkoušely s pískem kouzlit
a čarovat. Vytvořily netradiční obrázky, které by se vlastně daly nazvat pokusem, protože i tam bylo třeba zkoušet, zkoumat
a pozorovat.
Je pro nás, pro školku, důležitá
spolupráce se školou, starší děti
ze školy máme rádi. A úplně
nejlepší je, když si s námi hrají. Děti ze ZŠ Stěbořice pro nás

uspořádaly tradiční „Pohádkový les“. Děti plnily během pohádkové
cesty různé disciplíny,
které byly motivované
pohádkami. Děkujeme.
A přišlo loučení...
Mnoho dětí vyrostlo a je
čas jít za novým dobrodružstvím. Poslední naší společnou
akcí bylo rozloučení s předškoláky
s názvem „Vzhůru za dobrodružstvím“. S radostí jsme trénovali pásmo na vystoupení,
kterým nás prováděl Nikolasek, jako slavný
lovec Pampalini. Nechybělo pasování, pro-

Robin Hood a jeho zbojníci aneb MDT 2022

J

e krásný den a v Sherwoodském lese si
Robin Hood se svou milovanou Marianou
jdou po mechové cestičce, ale v tom se do
jejich cesty zaplétá hamižný a slizký Rampelník, který má oči jen pro majetek a své
zlaťáky. Rampelník by rád víc a víc, a proto prahne také po Sherwoodském lese, kde
žijí chudí a poctiví lidé. Robin, který střeží
dekret o vlastnictví Sherwoodského lesa, je
jednoho dne o tento dekret okraden – no
jasně že Rampelníkem.
Robin Hood a Mariana potřebují pomoct,
a tak na scénu přichází našich 40 táborových dětí, které se do boje s Rampelníkem
pouští s největší vervou a odhodláním.
Přes tento náročný týden se musí vypořádat s nelehkými úkoly. Rampelníkovi musí
za každý kus vrácené půdy Sherwoodského lesa přinést něco na oplátku. Jednou je
to živá voda ze skály – aby byl Rampelník
stále krásný a mladý. Další den musí ulovit
zvířátko, živou ovci. Jindy je to zase krásný
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šperk z hlubin místního rybníka. Když už
je Rampelník v úzkých, tak poslední den
unáší krásnou Marianu. To už je poslední
kapka a Robin Hood se svými 40 zbojníky
dává Rampelníkovi co proto. Robin Hood
a moudrý stařec společně s dětmi vymýšlí
plán na obklíčení toho chamtivého panáč-

slovy a slzičky dojetí. Rodiče byli úžasní, nachystali pro děti soutěže a občerstvení. Moc
jsme si to všichni užili. Ještě jednou děkujeme.
Máme tady nový školní rok, nové zážitky, nová přátelství. Můžeme se těšit na další
akce, na podzim to bude „Zelobraní“, „Podzimní ladění“ a „Zamykání zahrady aneb
loupežnická stezka.“ Máme se na co těšit.
Rodičům a dětem, kterým začíná nová etapa
života a přicházejí poprvé do školky a také
„velčákům“ (starším dětem) přejeme školní
rok plný radosti a pohody.
Zuzana Měrková
učitelka MŠ Stěbořice

ka. Plán na osvobození se vydaří pod stěbořickým hájem a Mariana je zase u svého
Robina. Společně se zbojníky mají zpátky
dekret o vlastnictví Sherwoodského lesa
a místní denní tábor zase po roce končí.
Děti, tak se těšíme zase za rok!
Vedoucí MDT
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Po prázdninové ohlédnutí z fary

A

čkoliv se letos nekonala společná farní
dovolená, rád bych zmínil dvě společné
aktivity, které jsou nám umožněné prožívat
díky naší farnosti.
I. Devatenáct mladých lidí z farností Stěbořice a Hlavnice se se zúčastnilo největší
národní křesťanské akce, konané jednou
za pět let: Celostátního setkání mládeže
(CSM). Tentokrát přijalo mládež ze všech
koutů republiky město Hradec Králové.
A aby se setkání ještě více zapsalo do paměti, 12 nás vyjelo do Hradce na kolách, přímo
od kostela ve Stěbořicích. Trasu o délce 207
km jsme si rozložili do tří etap po 58 km, 85
km a 64 km a všichni docela hravě zvládli.
Setkání nabízelo jak společný program
pro všech 4.500 účastníků, tak také přednášky, workshopy, sport a koncerty, které
si mladí sami zvolili z každodenní nabídky.
Fronty, čekání na jídlo a mírný chaos samozřejmě nechyběli, ale bylo fajn vidět, že je
to úděl všech: mládeže, kněží i biskupů a čas
čekání jsme si uměli zpříjemnit. Jedno dopoledne se pojalo jako
služba městu a mladí dali
své síly do úklidu parků, sídlišť i sociálních
objektů a povedlo se
udělat moc práce.
Novinkou na CSM
byla
každodenní setkávání všech
mladých v asi dvacetičlenných skupinkách s moderátorem,
v kterých se diskutovalo a každý dostal prostor
vyjádřit svůj pohledy rozdiskutované téma týkající se života,
hodnot, církve i společnosti. Hlavní téma:
„Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16) vybízí všechny zúčastněné,
aby atmosféru krásného setkání s Bohem
a lidmi přenesli i do míst, kde žijí. Pokud
znáte někoho, kdo se CSM zúčastnil, určitě
vám o tom rád povykládá osobně.

II. V neděli o karmašu v 15,30 h. opavský děkan o. Václav Koloničný požehnal
prostory farní stodoly, které v posledních
dvou letech procházely přestavbou a dostávají nového využití. Podrobněji
jsem o přestavbě informoval
v podzimním Zpravodaji
před rokem. Tentokrát
vás všechny rád zvu,
abyste neváhali využít tohoto prostoru
určenému jak k pravidelnému setkávání
farních společenství,
tak také k přednáškám a diskuzím se
zajímavými hosty. Během větších akcí jako
Memoriál otce Jožky, či
Živý Betlém, bude ve stodole
výborné zázemí jak pro výdej jídla, tak sociálky. Každou neděli po mších se
vyškolení baristé těší, až vám připraví kávu,
o kterou si řeknete, pro děti bude domácí limonáda a možná se ujme i přinesení domácí
buchty a bratrské rozdělení s ostatními.
„Co jsou to za nové výmysly?“ řeknou si
někteří. Nejde o žádnou novinku na trhu,

naopak, jde o starou praxi, kterou znali už
první křesťané. Bohoslužby prvních křesťanů se konali u někoho doma, u jídelního
stolu. Někdo z Ježíšových apoštolů nejprve
vyprávěl o tom, co prožili s Ježíšem. Později, až se zapsali evangelia, tak se z něho četlo
a vykládalo – to je v dnešní mši bohoslužba
Slova. Hned pak následovalo „lámaní chleba“ – což je v dnešní mši bohoslužba oběti
a svaté přijímání. A nakonec byla hostina
lásky (agapé). Tato hostina navazovala na
mši a ti, kdo měli jídlo, rozdělili se s dary
s chudými, věřící si vzájemně pomáhali i finančně, takže nebylo mezi nimi chudých,
poznamenává Bible ve Skutcích apoštolů.
Na tuhle starou praxi bychom chtěli navázat
tím dnešním způsobem. Přál bych si, aby
mládež, rodinky, děcka i senioři, kteří mají
tak hezký zvyk, že se po mši nerozutíkají,
ale vzájemně se baví před kostelem, měli zastřešený prostor a něco dobrého, co setkání
podporuje. A to nám, věřím, poskytne farní
stodola s kavárnou uvnitř. A jestli bude kavárna ve farní stodole otevřená nějaký čas
v týdnu pro veřejnost, nad tím zrovna vážně
uvažujeme.
Klement Rečlo
farář ve Stěbořicích
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Matice slezská, pobočný spolek ve Stěbořicích
Vás zve na poznávací zájezd

Perly a perličky Slezska
Čeká nás šňůra pamětihodností, navlečených jako korálky na staré obchodní stezce,
procházející Nisou, Otmuchovem a Pačkovem přes hranici z Horního do Dolního Slezska.
Posbírat a náležitě je ocenit nám pomůže průvodce Petr Zahnaš.
Můžete se těšit na opevnění vybudované na střeše kostela, zámecký skvost znovu vykvetlý z rumiště, muzeum svítiplynárenství nebo projížďku jediným metrem ve Slezsku.

Trasa: Opava – Stěbořice – Paczków – Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok a zpět.
Akce se koná v sobotu dne 1. října 2022.
Odjezd z Opavy v 6:30 hod. od „Zeleného jelena“, ze Stěbořic v 6:45 hod.
Přihlášky do 23.9.2022 na pf1967@seznam.cz , popř. telefonicky na 602 535 456.
Cena 430 Kč zahrnuje dopravu a vstupy do památek

Zájezd „SLEZSKÉ PERLY A PERLIČKY“

/ Termín: 1.10.2022

Kamieniec Ząbkowicki

M

atice slezská, pobočný spolek ve Stěbořicích zve všechny milovníky poznávání na zájezd do Polska, na pomezí
Horního a Dolního Slezska
Průvodce Petr Zahnaš připravil poutavý
itinerář:
První naší zastávkou bude dnes neznámé
zaniklé lázeňské místo „Wachtel Kunzendorf,“ které leží těsně za dnešní česko-polskou hranicí. V dobách před více než 100
lety vyhledávané lázně dnes zmizely téměř
beze stopy. Přesto však stojí za to si jejich
existenci připomenout.
Dále pokračujeme přes Prudnik, Nysu
a Otmuchów – města, jež objedeme po nově
vystavěných obchvatech tak, abychom byli
co nejdříve v Paczkowě. Je to jedno z mála
slezských měst, která nebyla zničena při
bojích na konci 2. světové války, a tak si Paczków zachoval téměř neporušené městské
4
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jádro i s věncem hradeb.
Město Paczków leží téměř na hranici Horního a Dolního Slezska a spolu s městem
Bardo střežilo i vstup do Kladské kotliny.
Proto bylo dobře opevněno a do současnosti
jeho centrum obtáčí skoro neporušený prstenec městských hradeb. Uvnitř nich je síť
starých ulic s náměstím, radnicí a opevněným kostelem sv. Jana Křtitele. V Paczkowie,
přezývaném „Slezské Carcassonne,“ navštívíme také unikátní Muzeum plynárenství.
Z Paczkowa přejedeme do asi 20 km vzdáleného Kamienca Ząbkowickiego, kde vedle
bývalého cisterciáckého kláštera navštívíme skutečnou perlu Slezské architektury
– úchvatný palác holandské princezny Marianny Oranžské. Toto vrcholné dílo pruského dvorního architekta Karla Friedricha
Schinkela, bylo sice těsně po válce zničeno,
nyní však prochází velkorysými opravami

a pomalu se mu, i s okolními objekty a zámeckým parkem, vrací jeho původní krása.
Poslední naší zastávkou bude veřejnosti přístupná „Kopalnia złota“ ve Złotém
Stoku, ležící přímo na česko-polské hranici.
Podíváme se do podzemních prostor starého zlatého dolu, uvidíme jediný podzemní
vodopád ve Slezsku a svezeme se i „slezským
metrem“ – úzkokolejným důlním vláčkem,
který nám usnadní cestu z podzemí.
Poté se přes Otmuchów, Nysu, Prudnik
a Krnov vrátíme zpět do Opavy.
Odjezd z Opavy: 1. 10. 2022 v 6,30 hod.,
ze Stěbořic v 6,45 hod.
Návrat do Opavy: cca v 19,00 hodin
Přihlašování je možné do 23. 9. 2022 na
e-mailu pf1967@seznam.cz , popř. telefonicky na 602 535 456 (Pavel Fridrich).
Cena 430 Kč zahrnuje dopravu a vstupy
do památek a je po přihlášení splatná na účet
spolku 2000446386/2010 do 27. 9. 2022. Variabilní symbol je 221001. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své příjmení a jméno, popř.
jména dalších osob, za které je placeno.
Vít Skalička, Matice Slezská,
pobočný spolek ve Stěbořicích
Paczków
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Člověče, nezlob se 2022

B

.O.S.S. (Badmintonový oddíl Sokola Stěbořice) poslední srpnový víkend po třech
letech uspořádal turnaj ve stolní hře Člověče, nezlob se. Tento již 5. ročník se nijak
zvlášť nelišil od těch předchozích. A nevím,
zda říct bohudíky či bohužel. Jak pokyvoval
hlavou jeden z dospělých návštěvníků: „...
naprosto super odpoledne pro děti i rodiče,
kde všichni jsou? Proč přišlo tak málo dětí?“
Snad spousta jiné zábavy v okolí? Možná, ale
nechť si na tuto otázku odpoví každý sám.
My organizátoři máme z akce dobrý pocit.
Udělali jsme něco pro děti i jejich rodiny
a třeba právě tyto děti udělají něco podobného zase pro další generaci. Vždyť člověk je
tvor společenský. Potřebuje se bavit s lidmi
tváří v tvář, potřebuje se kamarádit, soutěžit,
smát se společně s blízkými. Můžeme dětem
dopřát iPhone, iMac, iPad, ale musíme jim
také ukázat, že se mohou i bavit mezi sebou
bez této techniky.
V základním kole turnaje ke stolečkům

usedlo 20 hráčů. Bez ohledu na věk. A to je
na této hře právě to nejkrásnější. Možná trochu taktiky je někdy potřeba, ale jinak je vše
v rukou štěstěny. Ze základního kola vypadlo 5 hráčů, z nichž si slečna Veronika vylosovala místo do další hry. Z této postoupilo
8 hráčů do semifinále. Pro větší atraktivitu
se semifinále odehrálo na kobercích. Do finále postoupili 4 hráči. Hrálo se na velkém
hracím poli z překližkových čtverců a každý hráč si své 2 figurky zvolil z přítomných
účastníků. Hráč i jeho dvě figurky obdrželi
stejnou barvu trička a hra mohla začít. Finálové kolo se hlavně díky Elišce, která naplno
využívala možnosti posílat spoluhráče zpět
do startovacího domečku, hrálo celou jednu
hodinu! To zde asi ještě nebylo. Všichni si
to pěkně užili. Na všechny finalisty čekala
výhra v podobě dortu z dílny Adélky Mičkové. Čtvrté a třetí místo obsadili sourozenci
Eliška a Tadeáš Martínkovi, obdrželi každý
dort ve tvaru hrací figurky, druhé místo za-

ujala paní Jana Kunce se svými dvěma syny.
Odnesli si dort ve tvaru hrací kostky. Celý
turnaj vyhrála Veronika Brabencová. Ano,
přesně ta slečna, co v prvním kole vypadla
a vytáhla si los pro postup. Odnesla si největší dort ve tvaru hracího pole Člověče, nezlob se.
Nikdo neprohrál. Všichni hráči obdrželi
nějakou cenu. Pro děti byla zdarma k dispozici také čokoládová fontána, skákací hrad,
střelba ze vzduchovky, cvičná hasičská stříkačka a pro ty nejmenší chytání rybiček.
Za symbolickou dvacetikorunu přišla paní
Katka malovat dětem obličej. K občerstvení byly pečené makrely, párky v rohlíku, ke
kávě linecké a marcipánky. Nechybělo pivo,
víno i nealko.
Díky všem, za organizaci, účast, a hlavně
krásné a pohodové sobotní odpoledne.
Mirka a Jirka Šmalcovi
Za organizátory z oddílu B.O.S.S.

FARNÍ RADA

– foceno asi kolem roku 1975
u kostela
Stojící zleva: Jan Krusberský – Jamnice,
Jan Mička – Stěbořice,
Cahel – Nový Dvůr, Antonín Kostera –
Stěbořice, Vojtěch Raida – Stěbořice, Ludvík Burda – Stěbořice, Jan Peiker - Stěbořice, Jindřich Mička - Stěbořice, Ludvík
Moravec - Stěbořice, Jindřich Mička ml. Stěbořice, Josef Mička - Stěbořice, Ludvík
Mička - Stěbořice.
Spodní řada zleva: Antonín Krusberský
– Jezdkovice, Jiří Mička – Stěbořice, Ludvík Graca – Stěbořice, Zdeněk Ondráček
– Stěbořice
Drahomír Graca, kronikář obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

5

Podzim / 2022

Setkání „březováků“ 2022

S

etkání obcí, osad a měst se společným názvem Březová-Brezová proběhlo v sobotu
30. 7.Deštivé počasí do kterého jsme vjeli brzy
ráno u Šternberku, vyvrcholilo silnou průtrží před městem Svitavy a jemně či více pršelo
celé dopoledne i v pořádající Březové nad Svitavou. Místní měli i tak vše co mohli připravené, možná opět ty časové prodlevy mohli být
kratší. Naše Březová se účastnila pouze hasičské soutěže. Zábavná štafeta s prvky profesionálního požárního sportu nám poměrně dobře
sedla, požární útok až druhým pokusem. Pro
mix tým složený z účastníků výpravy je 4. místo moc pěkné. Stihli jsme i procházku místním
lanovým parkem lemovaným traily pro kola,
s výstupem na místní rozhlednu. A ti co zůstali
závěrečné ukončení s koncertem písničkáře Pokáče.
Jubilejní 30. ročník v roce 2023 bude v nám

již známé Březová pod Lopeníkem (okr.
Uherský Brod). Kde bude jako vždy fotbalový turnaj, hasičská soutěž, turnaj ve
volejbale, nohejbale a zřejmě opět i turnaj v šipkách. Zájemci z široké veřejnosti,
kteří si chtějí zasportovat a reprezentovat

Sport

L

Podzim v TJ Sokol Stěbořice

éto skončilo a už se tu hlásí podzim, kde
začaly všechny soutěže, jak ve fotbalu,
tak v tenisu a jiných sportech.
Ve FOTBALU jsme měli přihlášené
3 družstva! A to v OP můžu, OS žáků 1 +
8 a mini žáci (starší přípravka) 1 + 5! Dorost nebyl přihlášen, pro malý počet hráčů
(5 hráčů loňského dorostu přešlo do mužů)!
První utkání „venku“ jsme hráli s nováčkem
soutěže – Dolním Benešovem „B“. Zápas se
odehrával na hřišti v Zábřehu, kde se málem rodilo překvapení, kdy soupeř skóroval
už ve 21 minutě 1:0! Nutno podotknout,
že jsme nastoupili prakticky bez stálých
brankářů, a tak do branky se postavil hráč
„z pole“ Roman Kokošek! Ve 38 minutě kapitán mužstva Honza Šindelář vyrovnal na
1:1, ale záhy domácí po chybě v naší obraně
znovu skórovali – 2:1! Do druhého poločasu
jsme nastoupili s viditelnou snahou o zvrat,
a to se také podařilo! Mladý hráč Franta
Kramný nádhernou střelou „do šibenice“
vyrovnal a v 71 minutě náš nový hráč Lukáš
6

Stěbořice na tomto srazu v roce 2023,
nechť mne kontaktují na jaře příštího
roku, kdy budou bližší informace.
Děkuji OÚ Stěbořice za finanční podporu.
Petr Wirkotsch, Březová u Stěbořic

STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ

Veřmířovský „zavěsil“ na 3:2 pro Stěbořice!
První 3 body zůstaly nám!
Další utkání jsme měli hrát s Vávrovicemi, ale
na žádost soupeře byl zápas přeložen na středu
24. 8. 2022, ale pro nepřízeň počasí se znovu nehrálo, a tak další termín bude teprve určen!
V neděli 28. 8. 2022 jsme hráli u tradičního
soupeře v Litultovicích! Zápas jsme prohráli
2:0 i když jsme špatně nehráli! Ale doplatili jsme na „spalování vyložených šancí“! Je
možno říct, že i kdybychom hráli „do půlnoci“
tak branku nedáme! I takové zápasy ale jsou!
V dalším kole jsme měli hrát „doma“ s Budišovicemi, ale soupeř chtěl změnit termín
zápasu, s čímž naši nesouhlasili, a tak Budišovice nepřijely a bude se řešit „kontumace“!
Tolik zatím k mužům!
Žáci už také začínají soutěžní utkání!
Ve středu 31. 8. 2022 mini žáci hráli s Vítkovem a v pěkném zápase padlo mnoho gólů!
Výsledek není v této kategorii podstatný,
hlavně, že to kluky baví a mají radost z pohybu! Tolik k fotbalu!

• TENISTÉ trénují, ale mohlo by jich chodit více! Ostudou bylo, že kurty zarůstají trávou a v minulém týdnu důchodci provedli
odstranění trávy z kurtů.
• SPV žen začne pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ už v září.
• BADMINTONISTÉ uspořádali v sobotu
27. 8. 2022 v zámeckém parku již 5. ročník
turnaje v hraní „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“!
O turnaji píšou badmintonisté na jiném
místě!
• Také naší „BEACH VOLEJBALISTÉ“ se
scházejí často na našem hřišti a také starší
volejbalisté hrají na „umělce“ za ZŠ.
• V sobotu 3. 9. 2022 bylo k vidění hraní
„kuriózního fotbalu“ s velkými nafouknutými míči, kde hráči nasadí balon na sebe
a útočí! O kuriozní srážky není nouze a „kotrmelce jsou stále na pořadu“!
Tolik zpráva z dění ve TJ Stěbořice
Bořivoj Wolf
předseda TJ Sokol Stěbořice

Podzim / 2022

Rostislav Schreier (1952 - 2017)
Stěbořice 203 - JZD bagrista

František Berger (1917 - 1967)
Stěbořice 99 - Cestář

Františka Ešíková (1924 - 2011)
Jamnice 30 - JZD živočišná výroba

Vlastimil Pavlas (1961 - 2016)
Stěbořice 32 - Ředitel finančního úřadu
v Opavě

Marie Lázničková (1928 - 1983)
Stěbořice 81 - V domácnosti

Jan Král (1894 - 1966)
Stěbořice 81 - Pekař

Karel Fiedler (1935 - 2012)
Stěbořice 162 - Ostroj - Technolog

Vít Kostera (1961 - 2021)
Nový Dvůr 18 - Starosta Stěbořic

Otto Hanke (1927 - 2005)
Zlatníky 39 - Provozní - PRIOR Opava

František Šmalec (1936 - 2018)
Stěbořice 7 - JZD traktorista

Antonín Kořínek (1955 - 2018)
Stěbořice 149 - Klempíř / pokrývač

František Orlík ml. (1932 - 2014)
Stěbořice 77 - JZD stolárna

Vlastík Mareta (1956 - 2016)
Zlatníky 87 - LAMA Hradec nad Moravicí

František Wariš (1921 - 2001)
Stěbořice 27 - Kněz - důchodce

Marie Kalusová (1910 - 1998)
Stěbořice 3 - JZD rostlinná výroba

Ludmila Kružberská (1926 - 2020)
Stěbořice 93 - JZD živočišná výroba

Drahomír Graca, kronikář obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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100 let SDH Březová u Stěbořic

„S

to lat, sto lat, něch žije sto lat“,
tímto známým úryvkem z polské
písně, nám popřál jeden z hostů v sobotu
9. 7. v areálu hasičské zbrojnice na Březové. A měl pádný důvod. V tento den
probíhala oslava založení místního sboru
hasičů. Sbor založil v roce 1922 pan Theodor Prasek, jako většinu okolních sborů
a právě sobotu 9. 7. stanovil organizační
výbor jako den oslav u příležitosti 100 let
založení sboru.
A tak první týden v červenci bylo na Březové jako před veselkou. Vařilo se, peklo,
chystalo... stavělo, zdobilo, naváželo ... sepisovalo, nacvičovalo, zajišťovalo... tak aby
vše proběhlo bez větších komplikací.
V sobotu nejprve proběhla mimořádná

8
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valná
hromada
místního
sboru a pozvaných
hostů, zakončená obědem. Na
této
slavnostní
schůzi byly čteny
dvě zajímavé zprávy
o historii a současném dění ve sboru. Také
se předávaly čestná uznání
sboru a upomínkový dárek pro starší
členy a hosty, připomínající toto významné jubileum. Místní menší i větší děti poté
předvedli hranou scénku, s ukázkou zásahu všech složek IZS a s tématem slavnosti
100 let místního sboru. Po třetí hodině pak

začal odpolední program pro širokou veřejnost. Skákací hrad, rodeo býk, kolo štěstí,
projížďky na koních, malování na obličej...
tyto atrakce jste mohli okusit na Březové.
Prodávali se vyhlášené březovské koláče,
ale i různé další pochutiny ve venkovní
kuchyni, hospodě a přilehlém stánku. K tanci i poslechu zahrála
cimbálová muzika. Celé odpoledne byl také přítomen
řezbář, který místnímu
sboru vyřezal dřevěnou
sochu svatého Floriána, která bude připomínat stoleté jubileum.
V hasičské zbrojnici jste
mohli shlédnout úspěchy
a kroniky sboru a za budovou vidět výstavu historické hasičské techniky. Den
ukončila taneční zábava s kapelou, kterou střídal místní DJ.
Velké poděkování patří obci Stěbořice,
který celou akci podpořila finančním příspěvkem a také všem, kteří se jakkoli podíleli na této významné akci.
Petr Wirkotsch
SDH Březová u Stěbořic

Podzim / 2022

Rozhovor s Kateřinou Šimkovskou

D

Hovory z rady

neska, bych Vám ráda představila dalšího nováčka na obci, je to nová úřednice a matrikářka, paní Kateřina Šimkovská. Na své pozici, pracuje sice už přes rok, ale občas
se mě někdo ještě zeptá, „která Šimkovská to je?“ nebo „od kterého Šimkovského, je?“, tak
abychom v tom všichni měli pořádek
n Ke kterému Šimkovskému ty teda pat- Zámku jako vedoucí kuchyně, potom v tiskárně v Novém Dvoře, takže za mě ta změna byl
říš, děvuško?
Jsem vdaná za Pavla, syna Ivoše Šimkovské- dobrý relax.
n Když tak hezky postupuješ, tak tě za
ho z Barandova.
n Takže jsi ve Stěbořicicích naplavenina pár let máme čekat na pozici starostky?
Nee, takové ambice určitě nemám.
, jak dlouho už jste svoji, respektive,
n Co tě na práci matrikářky nejvíce zarajak dlouho už tady bydlíš?
Přistěhovala jsem se před 16 lety a 14 let, zilo a co naopak potěšilo? Baví tě tvá nová
je to od svatby. Nejdřív jsme bydleli u Pavlo- práce?
Dělám to už přes rok a pořád v tom ještě
vých rodičů na Barandově, ale když se narodila Amálka a později Adélka, tak začalo být plavu. Je to různorodá a zajímavá práce, mutrochu těsněji a začali jsme si rekonstruovat síš znát „stopadesát tisíc“ různých věcí, přes
dům po prarodičích. A kdybys to chtěla, vše CzechPoint, evidenci obyvatel, matriku, správvědět do detailů, tak mám 2 děti, jednoho psa, ní řízení, rozhodnutí pro stavby, se kterými
mi hodně pomáhá Roman. Ale tak, jak to říká
jednoho manžela, boční vztah žádný.
n Kde jsi vyrůstala a na jaké škole, jsi pro- vedoucí opavské matriky „práci matrikářky,
musíte milovat, pokud jí nemilujete, tak jí nežívala své pubertální období?
Bydleli jsme s rodiči v Hlubočci, když se naši můžete dělat!“
rozvedli, tak jsem ještě chvíli bydlela s taťkou, n A miluješ jí?
Jasně, strašně jí „žeru“
, ne to si děprotože jsem studovala v Ostravě Hotelovou
školu se zaměřením na cestovní ruch, potom lám srandu, mám tu práci ráda a baví mě to.
jsem se přestěhovala na chvíli za mamkou do Já takový cíťa, mám nejraději svatby, si u toho
Malých Heraltic a když jsem začala pracovat občas i pobrečím… Ale, aby to nevypadalo
v Tescu, tak jsem se přestěhovala do Opavy, tak jednoduše, pro výkon svého povolání jsem
musela u Krajského úřadu složit matrikářské
kde se mnou chvíli bydlel i Pavel.
n Kači, ty nejsi na pozici obecního za- zkoušky, které se skládaly z dopolední písemné
městnance žádný nováček, začala jsi pra- praktické části a všeobecného testu a odpoledcovat pár let zpátky v obecní „rychlé rotě“, ní ústní části, kde nás každou „smažili“ zhruba
napadlo tě tehdy, že budeš mít takový hodinu.
hezký kariérní postup? Od lopaty s met- n Jaké jsou tvé koníčky a záliby
Kolo, procházky, občas nějaký výlet, prostě
lou k počítači….
S tou lopatou a metlou, jsem pracovala 2 taková ta klasika s dětmi.
roky, spoustu lidí to bere jak podřadnou prá- n A kdybys měla den jen pro sebe, co, bys
ci, ale já jsem se za tu dobu vyklidnila a cho- nejraději chtěla dělat?
dila domů s čistou hlavou. Před mateřskou
Ležet v posteli celý den! A jen se prostě válet
a po, jsem pracovala v Dolních Životicích na z jedné strany na druhou…. Anebo, klasický

☺

☺

☺

☺☺☺

☺☺

☺☺☺

☺☺

„holčičí den“, kosmetika, manikúra, pedikúra,
masáž, prostě takovou tu klasiku, jak o tebe někdo celý den pečuje.
n A poslední otázka, na kterou jsem se
zatím ptala každého, ale ne každý mi odpověděl, máš nějaké životní motto, nebo
moudro, kterým se řídíš?
Rodinné motto ani moudro nemáme, ale
když přijdou holky s tím, že mají nějaký problém, tak jim vždy říkám, že život není jenom
růžový a nejsou na světě jen lidé, s kterými
budou dobře vycházet, ale musí se naučit žít
s tím, že budou potkávat i nesympatické lidí,
s kterými si nesednou, ale budou s nimi muset
vyjít.
Kači, děkuji Ti za veselý večer, který jsme
u našeho rozhovoru strávily (to, že nám
ho zpříjemňoval růžový gin s tonikem,
raději nebudeme nikomu říkat ). Přeji
Ti hodně pracovních, soukromých i rodinných úspěchů a ať jsi šťastná a veselá.
Jana Weiszová, radní obce Stěbořice

☺

Světla nad Šibenicí

H

asiči z Jamnice, hasiči z Březové a obec
Stěbořice Vás zvou na akci Světla nad
Šibenicí, která se koná v sobotu 24. září 2022
u rozhledny. Tato akce navazuje na celorepublikovou akci Světla nad bunkry konající
se k výročí všeobecné mobilizace čs. branné moci v roce 1938. Akce začíná v 19 hod.
podpálením ohně na opékání. Ve 20:30 zazní
Československá státní hymna a rozhledna
bude nasvícena v barvách státní vlajky. Nápoje budou zajištěny, párky na opečení si vezměte vlastní.
Michal Komárek, starosta SDH Jamnice
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Kamikaze nad Stěbořicemi

D

o rukou se mi dostalo nedělní vydání „ Aha! „ č. 33, kde jsem si přečetl
velice zajímavý článek o našem rodáku
Jirkovi Mičkovi. Tento mladý konstruktér
v průběhu jednoho roku dokázal postavit
dokonalou repliku legendární japonské
stíhačky Mitsubishi A6M, zvané Zero.
Letadlo proslavili tzv. kamikaze, sebevražední piloti druhé světové války. Jirka si
sám připravil, propočítal a nakreslil detailní plány, hodně věcí si vyráběl doma
„na koleně“. Tato letadla před osmdesáti
lety nalétávala na Perl Harbor, bojovala
u Midway, a teď je můžeme vidět i nad
Brnem...možná i nad Stěbořicemi. Že jde
o nepatrnou zmenšenou repliku pozná
jen největší expert. Jirka Mička chodil do
ZŠ ve Stěbořicích, vystudoval Strojní prů-

Zprávy z obce

myslovku v Opavě a následně v Brně Vysoké učení technické, obor letecká konstrukce. I díky covidu se rozhodl, že se pustí do
vlastního projektu. Zero bylo jasnou volbou.
Ke spoustě věcí neexistovala dokumentace.
Jednomístné celokovové Mitsubishi A6M,
podle kterého Jiří Mička letadlo postavil,
mělo ve skutečnosti označení 61–120 a bylo
ukořistěno v Japonsku v roce 1944. Následně bylo převezeno letadlovou lodí do Ameriky, kde bylo podrobeno testům. Odměnou
pro Jirku za vynaloženou dřinu jsou už nyní
velmi pozitivní ohlasy od pilotů a leteckých
odborníků. Zero, které po dalších zkouškách
už možná brzy uvidíme na některé z letecKAMIKAZE – Výraz označující japonské
sebevražedné letce (využívané od října
1944). Piloti se s letouny plnými výbušnin vrhali střemhlav na spojenecké lodě.
Např. na Okinawě uskutečnili kamikaze
1900 útoků, potopili 32 lodí, poškodili
jich 368 a zabili 4907 námořníků.

kých show, váží prázdné 460 kg. Letadlo
je napočítané na max. rychlost 300 km/h.
Zatím létá kolem 250 km/h. V současné
době má Jiří Mička v dílně připravené do
výroby už druhé Zero. Zájemce by přišel
takový stroj na cca 190 000,- euro bez
daně.
Dle článku vypsal
Drahomír Graca, kronikář obce

Aktuální situace okolo rozpracovaných projektů

Schody ke kulturnímu domu

Přestěhování Zboxu

P

řed několika měsíci nás oslovila společnost Zásilkovna, že by rádi i ve
Stěbořicích instalovali tzv. Zbox. Což je
zjednodušeně řečeno automatická balíkovna. Objednáte si zboží na internetu
a jako místo vyzvednutí si dáte Zbox ve
Stěbořicích. A jakmile do něj doručovatel
dodá Váš balík, můžete si jej vyzvednout
kdykoli. Nemusíte řešit otevírací doby výdejního místa, protože Zbox je k dispozici
24 hodin. Nyní se ukázalo, že stěbořický

Zbox se stal tak oblíbený, že by potřeboval zvětšit. Ovšem na stávajícím místě
naproti prodejny Tempo se ukázalo, že
z různých důvodů by zde jeho rozšíření
nebylo vhodné, a proto jsme po dohodě
s firmou našli pro Zbox místo nové. A to
před obecní dílnou, Stěbořice 31. V průběhu září nebo října bude stávající Zbox
odvezen pryč a nový, větší bude instalován před obecní dílnu. Věřím, že bude
všem zájemcům dobře sloužit.

Revitalizace základní školy

P
S

taré schodiště před kulturním domem ve Stěbořicích bylo odstraněno a již se zde kladou
nové, kamenné schody. Hotovo by mělo být do
konce září. Stavební firma je šikovná a práce jim
jde od ruky.
10
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řed časem jsme si nechali udělat
projekt na revitalizaci základní školy. Ten se týkal opravy fasády a jejího
zateplení, výměny veškeré elektroinstalace v budově, světel, otopných těles
a rozvodů topení, nové kotelny atd. Jelikož finanční náročnost revitalizace je
veliká, rozhodli jsme se ji provádět na
etapy. První etapou bude budova školní kuchyně a družiny. Výběrové řízení
bylo náročné, do prvního kola se nepřihlásila žádná firma, oproti tomu do
druhého jich podalo nabídky hned 10.

Jelikož ale v době uzávěrky tohoto čísla ještě běží lhůta pro podání námitek,
nechci psát konkrétní informace. Pokud
vše dobře půjde, započnou práce na této
části školy do konce září. Práce by měly
probíhat po celý rok a zakončeno to
bude velkou rekonstrukcí kuchyně, kde
se může pracovat až v průběhu letních
prázdnin. Nemůžeme si dovolit přerušit vaření obědů během školního roku
pro cca 600 strávníků! Celá akce nebude
jednoduchá, protože se bude pracovat
za provozu školy.

Podzim / 2022

Chodníky na vrchním konci ve Stěbořicích

Dětské hřiště u Ofsajdu

U

Ofsajdu bylo kdysi dávno vybudováno dětské hřiště, které už nesplňovalo
požadavky na bezpečně strávený čas našich
nejmenší. A jelikož všude jinde jsme už
dětská hřiště buďto vybudovali úplně nově,
anebo je rekonstruovali, zbývalo jen toto.
Naši pracovníci odstranili všechny staré
průlezky, po karmaši přijela realizační firma
a nainstalovala nové herní prvky. Ty jsou
určeny především menším dětem. Chceme
zde ještě udělat několik drobných úprav, aby
hřiště bylo co nejbezpečnější a dělalo radost
všem.

I

na vrchním konci Stěbořic už začaly práce na výstavbě chybějících chodníků. Požádali
jsme o podporu na Státním fondu dopravní infrastruktury, ale bohužel jsme skončili pod
čarou. Sice jsme splnili podmínky pro přiznání dotace, ale přednost dostaly dopravně významnější projekty. Prodiskutovali jsme nastalou situaci na zastupitelstvu a jelikož by to při
žádosti v příštím roce pravděpodobně dopadlo úplně stejně a chodníky zde jsou opravdu
potřeba, shodli jsme se na výstavbě z vlastních zdrojů. Původně mělo být hotovo do konce
září, ale jelikož se vyskytly administrativní potíže při povolení přechodného značení, začalo
se pracovat až počátkem září a tím pádem bude dokončení cca v listopadu. Nejprve se započalo s úsekem na Nový Dvůr a posléze se vybuduje i úsek směrem na Jezdkovice. Zakázku
vyhrála naše místní firma JKJ zempra z Jamnice, se kterou máme jen ty nejlepší zkušenosti
z jiných staveb. A i na této stavbě se ukazuje, že kvalitou práce a přístupem k zadanému dílu
se řadí mezi špičky v širém okolí. Vás, kdo zde bydlíte, prosím o trpělivost a odměnou Vám
budou nové, bezpečné chodníky.

Beránkova stezka

O

kolí stěbořických rybníků je stále oblíbenějším místem pro procházky. Postupně tuto oblast zvelebujeme, nyní aktuálně jsme sem
objednali a nechali nainstalovat infopanely, které tvoří tzv. Beránkovu
stezku. Panely jsou určeny dětem, ale i dospělí se zde dovědí zajímavosti
ze života ptáků, hmyzu a savců. A na konci si můžete vyplnit tajenku,
ze které zjistíte beránkovo jméno. Obecní četa postupně instaluje další
lavičky a herní prvky pro děti.

Most u pivovaru

S

tarý most je již zbouraný, betonují se pilíře pro nový most,
bude se upravovat koryto potoka okolo. Bohužel práce na
mostě nepostupují tak rychle, jak by měly. Což je jistě škoda,
ale budeme muset všichni ještě chvíli vydržet, než se budeme
moci projít nebo projet přes nový most.
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Bilance volebního období 2018-2022

J

elikož končí volební období, hodí se připomenout, co vše se během 4 let podařilo v našich obcích vybudovat a opravit.
Ve volbách v roce 2018 byli do zastupitelstva zvoleni: Roman Falhar, Pavel
Fridrich, Dana Grosserová, Jan Jasník,
Petra Kleinová, Michal Komárek, Tomáš
Kramný, Jaroslav Mička, Pavla Losertová
(později Stadler), Martin Řehulka, Václav
Štukavec, Pavel Volek, Libor Volf, Miroslav Weisz a Jana Weiszová. Starostou byl
zvolen Roman Falhar, místostarostou Michal Komárek. K nim byli do rady obce
zvoleni Jana Weiszová, Pavel Volek a Pavel
Fridrich. V roce 2021 vystřídal Pavla Volka
v radě Václav Štukavec. Zastupitelstvo se
sešlo 22x, rada 66x. Zastupitelstvo schvaluje např. prodeje pozemků, rozpočet obce
a další podstatné věci. Rada pak vykonává
úkoly, které si zastupitelstvo dlouhodobě

odsouhlasí a rozhoduje např. o výběru stavebních firem, opravách obecních budov,
podpoře různých akcí apod.
Jelikož rada obce se oproti předchozím
volbám pozměnila jen minimálně, pokračovali jsme v rozpracovaných projektech
a šli dál nastavenou cestou. Získávali jsme
strategické pozemky do vlastnictví obce
(některé od státu, jiné od občanů), podporovali spolky a farnost, pořádali kulturní
akce. Obecní slavnosti byly v režii obce, na
jiných akcích jsme se podíleli nebo je podpořili finančně či jim poskytli materiální
podporu (Dožínky, Běh otce Jožky, účast
hasičů na Hasičských dnech v Litoměřicích, účast zástupců Březové na Setkání
Březových apod.). Pomyslným vrcholem
společenských akcí pro nás byly oslavy 800
let obce, které se kvůli covidové pandemii
nakonec 2x přesouvaly. Covid zkompliko-

val život všem, ale zase jsme se naučili nové
věci a v něčem nás to posunulo dál. Každý rok se povedlo uspořádat místní denní
tábor, který je čím dál více oblíbený. V našich knihovnách se zabydlely akce pro děti
a různé dílničky, kde si zájemci mohli vyzkoušet např. výrobu velikonočních ozdob.
U rozhledny se začala 1x ročně pořádat
akce Světla nad Šibenicí, jako připomínka
mobilizace v roce 1938. Populárním je i Vítání občánků, kdy jedenkrát ročně sezveme
rodiny nově narozených dětí, abychom je
oficiálně uvedli do společenství obce. Jelikož se vyskytla potřeba úpravy územní plánu, zadali jsme zpracování Změny č. 2.
Technická četa obce se stabilizovala a dokáže mimo údržby obce provádět většinu
údržbářských prací na obecním majetku
a technice a vytvářet i některé potřebné výrobky (lavičky, stoly apod.).

Rok 2018
Jelikož volby proběhly na
začátku října, vyjmenuji jen
akce uskutečněné na podzim
a v zimě 2018. Do kulturního
domu v Jamnici jsme nechali udělat novou kuchyňskou
linku. Finančně jsme podpořili opravu umělého povrchu
hřiště na Orlovně. A s pomocí občanů se vysadilo cca 250
jabloní a švestek na polní cesty v lokalitě mezi Sádkovskou
cestou a Kalinovcem.

Rok 2019
V únoru jsme uspořádali rozlučku s dlouholetou dětskou lékařkou MUDr. Dagmar
Lepařovou, která odešla do důchodu. Tenistům z TJ Sokol Stěbořice byly pořízeny nové
kabiny. Během jara se dokončila rozhledna Šibenice a v červnu se konalo hojně navštívené
slavnostní otevření.
Začalo se s opravou chodníků na Malé straně ve Stěbořicích včetně parkovacích míst
pod parkem. U nové výstavby na Barandově
se opravila místní komunikace a vybudovaly
se zde chodníky.
Na Březové se postavilo v hasičském areálu
12
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dětské hřiště. Ve Stěbořicích se opravil vodovod pro panelové domy. V srpnu se započalo
s demolicí staré tělocvičny a s výstavbou nové.
Vybudovalo se beach volejbalové hřiště. Opět
se za pomocí občanů sadily stromky. Na Staromostské ve Stěbořicích cca 180 třešní a višní. Podél cesty Nový Dvůr-Březová jabloně
a švestky. Podél cesty Jamnice-Březová javory.
Nad základní školou byla vysazena ořechová alej. V Jamnici jsme zakoupili tzv. kuzňu
i s pozemkem okolo. Opravilo se prostranství
před vstupem do přísálí kulturního domu ve
Stěbořicích.

Podzim / 2022

Rok 2020
U kuzně v Jamnici jsme vystavěli dětské hřiště. Dokončila se tělocvična včetně opravy šaten a vybudoval se přístupový chodník k tělocvičně. Kolem kontejnerů na tříděný
odpad vystavěla naše technická četa nové dřevěné oplocení. Na fotbalové hřiště se pořídilo zavlažování. V Jamnici
se povedlo posílit signál jednoho z mobilních operátorů.
Do školní jídelny se zakoupil nový kotel na vaření. A ve
Stěbořicích se rozmístily informační ukazatele s vyznačením důležitých míst (hřiště, lékaři, obecní úřad apod.).

Rok 2021
Opravili jsme spodní kapli na Březové. V Novém Dvoře jsme
modernizovali dětské hřiště. V přístavbě základní školy jsme opravili prasklé stropy a elektroinstalaci. V Novém Dvoře jsme nechali
opravit fasádu a okna na staré škole. Rovněž jsme zde nechali zateplit
strop. V Jamnici jsme nechali zbourat starý vepřín a na jeho místě
vybudovali průchod z centra obce na záhumení. A nechali zde opravit obecní stodolu, která už byla v havarijním stavu. Pro plánovaný
chodník na Zlatníky jsme vykoupili potřebné pozemky.

Rok 2022

A co se nepovedlo?

V Novém Dvoře místní vysadili podél cesty k teletníku
v Novém Dvoře nové stromy. V Jamnici se opravila kuzňa.
Začátkem léta se konečně (po dvou letech odkladů) povedlo uspořádat oslavy 800 let od první písemné zmínky
o Stěbořicích. Modernizovali jsme dětské hřiště u Ofsajdu
ve Stěbořicích. Před Novým Dvorem jsme nechali opravit
kříž. Kolem stěbořických rybníků jsme nechali instalovat infopanely Beránkovy stezky. Před kulturním domem
ve Stěbořicích se začalo opravovat schodiště. Na vrchním
konci Stěbořic jsme začali stavět chybějící chodníky. U pivovaru se staví nový most. První etapou (budova kuchyně
a družiny) začne revitalizace základní školy.

Už dlouho je připravený projekt na chodník podél cesty na Zlatníky. Rozšíření hřbitova má sice stavební povolení, ale ještě se nekoplo. Hasičárna na
Březová byla několikrát neúspěšná v žádostech o dotaci stejně jako oprava
cesty mezi Novým Dvorem a Březovou. Nebyli jsme úspěšní v jednáních
s nesouhlasícím vlastníkem pozemku v Novém Dvoře, přes který má vést
kanalizace. Rovněž se ještě nepovedlo vyřešit vlastnické vztahy na přehradě
v Novém Dvoře a na rybníku v Jamnici.
Jak vidíte, minulé volební období nebylo jen o pozitivech, ale jsou i věci,
které se nedaří. Pevně věřím, že se alespoň část z nich povede dotáhnout do
zdárného konce v novém volebním období. Celá bilance však není o úspěších
starosty, ale nemalou měrou se na nich podíleli i místostarosta, radní a někteří zastupitelé. Jedná se o společný výsledek všech zaangažovaných.
Roman Falhar, starosta obce

Statistika účasti docházky zastupitelů
Jelikož je tady konec volebního období, zveřejňujeme
statistiku účasti zastupitelů na zasedání rady, zastupitelstva nebo výborů. Neúčast zastupitelů byla skoro vždy
dopředu omluvena. Důvody byly různé: nemoc, pracovní zaneprázdnění, aj. Zasedání zkomplikovala i covidová epidemie, jelikož v některých obdobích nebylo
doporučeno shromažďování osob. Např. rada se tehdy
setkávala virtuálně, online. Ovšem pro zastupitelstvo by
to bylo technicky náročné řešení.
Zasedání zastupitelstva za období 2018-2022 se uskutečnilo 22x, rada se sešla 66x, kontrolní výbor 5x, finanční výbor 6x.
Členy rady byli: Roman Falhar, Pavel Fridrich, Michal
Komárek, Pavel Volek (do 15. 6. 2021), Václav Štukavec
(od 15. 6. 2021), Jana Weiszová
Členové rady nemohou být zároveň členy výborů.
Těmi jsou ostatní zastupitelé. Václav Štukavec byl členem kontrolního výboru do 15. 6. 2021, kdy se zde vystřídal s Pavlem Volkem.
Roman Falhar, starosta obce

Výbor
kontrolní/5
účast
v%
0
0%
3
75%
3
60%
5
100%
3
60%
5
100%

Výbor
finanční/6
účast
v%

Zastupitelstvo
Rady
/22
/65
účast
v%
účast
v%
Roman Falhar
22
100%
66
100%
Michal Komárek
20
91%
61
92%
Pavel Fridrich
21
95%
63
95%
Jana Weiszová
21
95%
61
92%
*Pavel Volek
12
55%
35
80%
*Václav Štukavec
16
73%
20
83%
Libor Volf
14
64%
Petra Kleinová
13
59%
Pavla Stadler
16
73%
Jaroslav Mička
21
95%
Tomáš Kramný
5
83%
14
64%
Jan Jasník
2
33%
16
73%
Dana Grosserová
3
50%
20
91%
Martin Řehulka
5
83%
14
64%
Miroslav Weisz
4
67%
20
91%
* tito zastupitelé se vystřídali na pozici radního, proto se jejich údaje odlišují od ostatních.
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Investice v letech 2019-2022 v číslech

P

řehled jednotlivých investic a nákupů,
které přesáhly částku 100 tis. je v přiložené tabulce. Rok 2019 jsme startovali se
stavem na účtu něco přes 36 mil. Kč a rok
2021 jsme skončili se stavem necelých 36
mil. Kč. Největší investicí toho čtyřletého
období byla bezpochyby tělocvična (nebo
spíše sportovní hala), na níž jsme 2x neúspěšně žádali dotaci, a nakonec jsme se

rozhodli ji postavit „ze svého“. Taktéž most
u pivovaru, který „spolkne“ něco přes 4 mil.,
jsme z důvodu havarijního stavu rozhodli
opravit ze svého. Dotace jsou bohužel na
rekonstrukce mostu, a tento náš posoudili
jako most nový. Dotaci jsme nedostali ani
na nové chodníky ve Stěbořicích směr Jezdkovice a na Nový Dvůr, ale z důvodu bezpečnosti, jsme se rozhodli i přesto chodníky

2022

2021

2020

2019

„Přehled investičních akcís hodnotou nad 100 tis. Kč“
finanční rezerva k 31.12.2018
Kabiny tenistů TJ Sokol Stěbořice
Projektová dokumentace Rozšíření hřbitova
Nákup kovárny v Jamnici (s přilehlým pozemkem)
Projektová dokumentace Most u pivovaru
Nákup mulčovače
Dětské hřiště Březová
Vodovod k panelákům
Chodníky a parkoviště u OÚ a KD
Oprava místních komunikací a chodníků Barandov
Chodník k tenisovým kabinám a zpevněné plochy pro kontejnerová stání
celkem
finanční rezerva k 31.12.2019
Tělocvična
Chodníky u tělocvičny
Nákup štěpkovače a lanového navijáku
Dětské hřiště Jamnice
Automatické zavlažování fotbalového hřiště
Pořízení mobiliáře (laviček, odpadkových košů, stojanů na kola)
Nákup kotle do školní kuchyně
Nákup kontejnerového nosiče za traktor
Nákup elektrododávky
celkem
finanční rezerva 31.12.2020
Dětské hřiště Nový Dvůr
Oprava kapličky na Březové
Oprava stropů v ZŠ (statické zajištění)
Oprava stropů v ZŠ (elektroinstalace, osvětlení, kazetový strop)
Oprava obecní dílny (elektroinstalace, dveře, okna, vrata)
Rekonstrukce obecní stodoly v Jamnici
Projektová dokumentace Energetické úspory ZŠ
Oprava fasády staré školy v Novém Dvoře
celkem
finanční rezerva 31.12.2021
Fasáda kovárna Jamnice
Beránkova stezka (info a herní tabule)
Kanalizace - projektová dokumentace pro provádění stavby
Nové schodiště u KD Stěbořice
Chodníky ve Stěbořicích směr Jezdkovice a Nový Dvůr
Nový most u pivovaru
Oprava silnice od mostu k hlavní silnici
Dětské hřiště u ZŠ
celkem

zrealizovat. Neúspěšní jsme v posledních
letech také u dotací na opravu silnic anebo
veřejných budov, proto jsme zatím odložili
opravu silnice Březová – Nový Dvůr a rekonstrukci hasičárny na Březové. I tak jsem
si jist, že se udělalo kus práce. V budoucnu
je však třeba počítat s tím, že dotací bude
mnohem méně, a tak bude třeba zvážit, co
opravit a co ještě počká.

Celkové náklady

Dotace

36 276 974,00 Kč
558 657,00 Kč
280 000,00 Kč
180 000,00 Kč
429 550,00 Kč
169 500,00 Kč
95 000,00 Kč
205 325,00 Kč
295 745,00 Kč
1 746 760,00 Kč
400 000,00 Kč
4 571 897,00 Kč
1 837 000,00 Kč
365 199,00 Kč
8 802 633,00 Kč
2 332 000,00 Kč
32 709 029,00 Kč
19 864 844,00 Kč
196 207,00 Kč
476 130,00 Kč
196 750,00 Kč
243 658,00 Kč
319 875,00 Kč
110 000,00 Kč
165 637,00 Kč
199 650,00 Kč
602 580,00 Kč
200 000,00 Kč
22 178 581,00 Kč
396 750,00 Kč
32 129 006,00 Kč
254 760,00 Kč
890 922,00 Kč
258 000,00 Kč
263 598,00 Kč
1 490 461,00 Kč
480 000,00 Kč
182 207,00 Kč
4 502 436,00 Kč
2 627 304,00 Kč
1 609 179,00 Kč
1 772 638,00 Kč
400 000,00 Kč
10 966 201,00 Kč
3 765 304,00 Kč
35 707 615,00 Kč
136 984,00 Kč
395 126,00 Kč
300 000,00 Kč
1 911 800,00 Kč
500 000,00 Kč
1 551 724,00 Kč
400 000,00 Kč
3 418 998,00 Kč
4 344 346,00 Kč
210 000,00 Kč
124 449,00 Kč
12 093 427,00 Kč
1 200 000,00 Kč

Na závěr bych chtěl bych poděkovat za spolupráci starostovi, radním a zastupitelstvu.
Michal Komárek, místostarosta
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VÝBĚRY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
28. července 2022

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Rozpočtovou úpravu č. 4/2022 rozpočtu
obce.
2) Výstavbu chodníků na vrchním konci ve
Stěbořicích z vlastních zdrojů.

Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí:
1) Závěrečný účet Mikroregionu Opavsko severozápad za rok 2021

2) Informaci o pokračování jednání se společností ČEZ distribuce ohledně umístění kioskové trafostanice. Nové místo je parcela
p. č. 2 v k. ú. Stěbořice (zahrada za obecním
úřadem).
6. září 2022

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Bezúročnou finanční půjčku pro Svazek
obcí pro provoz skupinového vodovodu
Litultovice ve výši 1 mil. Kč s následujícím
splátkovým kalendářem: 1. splátka 30%

částky do 31. 12. 2023, 2. splátka 30% částky
do 30. 6. 2024, 3. splátka 40% částky do 31.
12. 2024. Kdykoliv lze uhradit vyšší částku
nebo půjčku splatit.
2) a) Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze vstupného
b) Obecně závaznou vyhlášku obce Stěbořice,
kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky obce Stěbořice
3) Rozpočtovou úpravu č. 5/2022 rozpočtu
obce

VÝBĚRY Z USNESENÍ RADY OBCE STĚBOŘICE
20. června 2022

Rada obce schválila:
1) Nabídku od projektanta S. Fuchse na výkon
autorského dozoru u akce „Rekonstrukce
mostu u pivovaru“
7. července 2022

Rada obce schválila:
1) Výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby na akci
„Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice a Březová“. Nabídky podali tito dodavatelé:
a) PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.
b) Agpol s.r.o.
c) Projekty VODAM s.r.o.
d) Aquadrop, s.r.o.
Rada schvaluje nabídku od fy Agpol s.r.o.
s cenou 1.580.000 Kč bez DPH
2) Pronájem části pozemku parc. č. 1632 v k.
ú. Stěbořice o výměře 505 m2 (plocha za
zámkem).
3) Byly předloženy tyto nabídky na dětské hřiště u ZŠ:
a) Bonita Group Service s.r.o.
b) Tr Antoš s.r.o.
c) Navi-sport cz, s.r.o.
d) František Smitka …
Rada schvaluje nabídku od F. Smitky s cenou 124.448,5 Kč s DPH.
4) Přijetí dotace a uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem na poskytnutí dotace
v rámci dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2022
28. července

Rada obce schválila:
1) Dodatek č.1 k SOD akce „Výstavba chodníků na horním konci v obci Stěbořice“. Předmětem dodatku je zrušení podmínky, že se
akce bude realizovat jen v případě získání
dotace.
2) Nabídku Ing. Jiřího Stiborského na technický dozor stavebníka pro akci „Výstavba

chodníků na horním konci v obci Stěbořice“.
3) Příkazní smlouvu od fa JK Grant s.r.o. na
realizaci výběrového řízení akce „Energetické úspory Základní školy čp. 150-I. Etapa“ a zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení.
4) Nabídku od projektanta elektro Rudolfa
Paščáka na zpracování projektu nové elektroinstalace v budově staré školy v Novém
Dvoře čp. 23 (mimo byt).
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 1564 a 1510
v k.ú Stěbořice s Povodím Odry z důvodu
realizace společných zařízení plynoucích
z komplexních pozemkových úprav.
10. srpna 2022

Rada obce schválila:
1) Smlouvu s Petrem Stiborem na výkon koordinátora bezpečnosti akce „Výstavba chodníků na horním konci v obci Stěbořice“.
2) Nabídku fy Parkdecor na dodání materiálu na mlatový chodník do parku (vybudovaná část) a za supervizi při jeho zpracování.
3) Opravu nejhorších děr ve vozovce místní
komunikace Březové-Nový Dvůr vlastními
silami.
4) Nabídku Silnic Morava na vyasfaltování
úseku od hlavní cesty k mostu u pivovaru.
Cena se může navýšit podle aktuálních cen
ropných výrobků (viz podmínky nabídky).
5) S ČEZ distribuce a.s. smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku pč. 2
v kú Stěbořice pro novou trafostanici (posílení ve středu obce)
6) Nabídku fy Galileo na modernizaci obecních internetových stránek.
6. září 2022

Rada obce schválila:
1) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba chodníků na horním konci v obci

Stěbořice“ s firmou JKJ Zempra s. r. o.,
předmětem dodatku je posunutí termínu
realizace.
2) Smlouvu o užívání silnice pro zvláštní užívání s Moravskoslezským krajem (akce „Výstavba chodníků na horním konci v obci
Stěbořice“)
3) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce mostu u pivovaru, předmětem dodatku jsou vícepráce.
4) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s Ing. arch.
Helgou Kozelskou Bencúrovou na Změně č.
2 územního plánu. Předmětem dodatku je
navýšení ceny z důvodů víceprací.
5) Dodatek č 1 ke Smlouvě o zápůjčce pozemku (sportovních kabin) z roku 1996 s TJ Sokol Stěbořice, předmětem dodatku je oprava číslování parcel.

Rada obce vzala na vědomí:
1) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Energetické úspory budovy Základní školy č. p.
150 ve Stěbořicích“ probíhá. Termín pro
předložení nabídek byl z důvodu vznesených dotazů prodloužen.
8. září 2022

Rada obce schválila:
1) V rámci výběrového řízení na akci „Energetické úspory Základní školy čp. 150-I. Etapa“ byly podány nabídky firem:
a) GRIGAR s.r.o.
b) INTOZA s.r.o.
c) BDSTAV MORAVA s.r.o.
d) FENBAU s.r.o.
e) OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
f) JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o.
g) Unicont Opava s.r.o.
h) KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
i) Navláčil stavební firma, s.r.o.
j) BYSTROŇ Group a. s.
Rada schvaluje nabídku od fy OSTRAVSKÉ
STAVBY a.s.
Roman Falhar, starosta obce
STĚBOŘICKÝ ZPRAVODAJ
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Podzim / 2022

ČOV a kanalizace

Z OBECNÍHO DIÁŘE
ŘÍJEN
8. října
16. října
29. října
30. října
1. a 2. října

Drakiáda, hasičské hřiště v Jamnici
Adorační den, kostel Stěbořice
Hellowenská diskotéka, KD Stěbořice
Pobožnost za zemřelé, hřbitov Stěbořice
Vyřeš/ž si svou dýni, Arboretum Nový Dvůr

LISTOPAD
27. listopadu
27. listopadu

Rozsvěcení vánočního stromu, KD Jamnice
Výstava betlémů, KD Stěbořice

PROSINEC
2. prosince
4. prosince
Prosinec
Prosinec
17. prosince
25. prosince
Prosinec
27. prosince
31. prosince

Světélkování, ZŠ Stěbořice
Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu,
kostel Stěbořice
Rozsvěcení vánočního stromu, stará škola Nový Dvůr
Rozsvěcení vánočního stromu, areál SDH Březová
Vánoční punč, Stěbořice
Živý betlém, prostranství u kostela Stěbořice
Vánoční turnaj v badmintonu, tělocvična ZŠ Stěbořice
Turnaj ve stolním tenise, KD Jamnice
Silvestrovský fotbálek, hřiště TJ Sokol

A

ktuálně máme stavební povolení
na výstavbu čističek a kanalizace ve Stěbořicích, Jamnici a na Březové. Nyní se zpracovává projektová
dokumentace pro provedení stavby,
následovat by měla žádost o dotaci.
A pokud budeme úspěšní, začíná kolotoč: výběrové řízení na zhotovitele
stavby a samotná stavba. Výhledově
by se mohlo začít kopat v roce 2023
až 2024, pokud vše dobře půjde. Bohužel Nový Dvůr je zatím u ledu, dokud se nevyřeší nesouhlas jednoho
vlastníka.
Roman Falhar, starosta obce

V

Vítání
občánků

ítání občánků za rok 2021 a 2022
proběhne na podzim. Rodiče dětí narozených v tomto období,
kteří se chtějí aktu „Vítání“ zúčastnit
prosíme, aby se přihlásili na Obecním úřadě. Telefonicky - 553 661 017
nebo emailem obec@steborice.cz.
Kateřina Šimkovská,
matrikářka OÚ

Krajina Stěbořic do mlhy se halí, znavená země tiše odpočívá.
I letošní dožínky se odehrávaly víceméně
za mlhy a deště, ale jak zaznělo při děkovné
mši svaté – za déšť musíme být v této době
vděční, a to naši zemědělci určitě jsou. Nejen za déšť, ale také za spoustu dalšího měli
důvod děkovat a oslavit letošní sklizeň.
Slavnosti započaly již na tradičním místě
u VOD Stěbořice, avšak velmi netradičním
způsobem, kdy se všichni schovávali pod

deštníky anebo střechami zemědělských strojů. Někteří odvážlivci
také na svých strojích
bez střechy. Proběhlo žehnání veškeré
techniky a následně
mohl průvod začít
– letos s dožínkovým věncem a s dechovkou
schovanou
v autech. Po dožínkovém
průvodu následoval program v místním kostele poděkováním za úrodu a následně se přesunul do
kulturního domu. Proběhla soutěž o nejnápaditější a zároveň nejchutnější dožínkový
koláč a v soutěži o největšího dožínkového
jedlíka se proti sobě utkaly jak děti, tak dospělí. Letos se soutěžící museli vypořádat
s hromadou rizota. Zvláště v dětské kate-

gorii to bylo velice vyrovnané,
kdy o celkovém vítězi musel
historicky poprvé rozhodnout až finálový souboj.
K poslechu nám zahrála dechovka mladých
z Krnova a štafetový
kolík převzala skupina
Kompromis Opava, která
musela přidávat stále další
a další písničky, aby nabažila své obdivovatele.
Při letošním ročníku jsem obzvlášť rád za všechny, kteří se zapojili
jakýmkoliv způsobem do průvodu. Ať už ve
svých strojích, pěšky nebo jen tím, že průvod podpořili zamáváním z míst před svými
domy. Je to výraz podpory této tradici, která
se, věřím, v naší obci pevně uchytila
Václav Štukavec
Za tým organizátorů
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