VÁNOČNÍ VÝSTAVKA VE STĚBOŘICÍCH UŽ 20 LET …
Ani se tomu nechce věřit, že letošní vánoční výstavka Betlémů už byla dvacátá – jubilejní. Začínali jsme v prosinci roku 1990
a možná málokdo z nás věřil, že se tradice udrží tak dlouho. Za těch 20 let se na výstavě vystřídala spousta výrobků, např. z dílny
opavské Charity, z Mariana, baňky ze Slezské tvorby v Opavě, keramika Z. Orlíkové, dlouhá léta jsme kupovali perníčky paní A.
Mathiasové z Milostovic, ikebany Petra Janoška, svícny pana R. Kavana a pí. Teplanské. Každoročně mezi nás přijede paní
Humplíková, která pokaždé překvapí pestrostí a naaranžováním
svých krásných perníků. Před léty jsme objevili v Kravařích pana
Golu, který je velkým nadšencem ve vyřezávání Betlémů a ochotně
nám je zapůjčí. Letos k nim přibyly další od pana Honky z Opavy.
Dlouhá léta nám také výstavu zpestřovaly svými vlastnoručně
vyrobenými ozdobami děti z naší mateřské školy. Také "starožitný
koutek" pana K. Kostery, který nám ukázal různá řemesla nebo
hračky našich maminek a babiček, se moc líbil.
V posledních letech jsme akci obohatili o kulturní program,
který většinou zajistil Chlapecký sbor Stěbořice svými koledami a
Cimbálova muzika při ZUŠ v Opavě. Také občerstvení se ukázalo
jako zajímavé zpestření celé akce. Lidé rádi posedí u "svařáku" a
popovídají si.
Na závěr bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nám po ta dlouhá léta zachovali přízeň a každoročně přinesou něco na
zpestření výstavy, ať už je to Betlém, vyšívaný ubrus, adventní věnec, cukroví, perníky nebo výrobky, které vytvoří doma spolu se
svými dětmi.

B O H A T Ý P O D ZI M PĚ VE C K É H O S BO R U S T Ě BO Ř I C E
Ve dnech, kdy všechny zájmové organizace již pomalu bilancují uplynulý rok, my zpěváci Pěveckého sboru Stěbořice se
těšíme jako každoročně na dobu vánoční, která je vrcholem a zúročením našeho celoročního úsilí. Letos jsme vyjímečně zažili šňůru
koncertů již na podzim, kdy jsme byli přímými účastníky IX. ročníku Mezinárodního festivalu duchovní hudby, který pořádá co druhý
rok vždy v měsíci říjnu dirigent pan Karel Kostera.
V podvečer svátku Sv. Václava jsme se jako posluchači zúčastnili nádherného koncertu Moravských učitelů, kteří nás svým zpěvem
doslova ohromili a vyprovokovali k tomu, ať se snažíme vykřesat z našeho hrdla ještě více a lépe.
První říjnovou neděli jsme měli tu čest
spolupořádat koncert v kostele Narození panny Marie
ve Stěbořicích k oslavě 80. narozenin bývalého
opavského děkana Mons. Josefa Veselého. Verše
tohoto kněze-básníka na nás dýchaly láskou a
vzácným porozuměním. Střídaly je skladby v podání
našeho sboru Stěbořice, Chrámového sboru Opava a
chlapeckého sboru ZŠ Stěbořice. Celý koncert
moderoval a básně pana děkana recitoval známý
pražský herec Alfréd Strejček. Ten především
vyzdvihl přítomnost malých chlapců, zpívajících ve
sboru. Mluvil o tom, že vždy, když jej přepadne
melancholie a pesimistické myšlenky, vybaví si právě
tyto kluky, kteří pro něj představují záruku toho, že
tradice sborového zpěvu u nás bude mít své pokračovatele. Zdůraznil, že pokud se ještě dnes najdou skupinky mladých lidí, kteří se
dovedou nadchnout pro duchovní hodnoty, pak to prý s naší budoucností není tak špatné. Přednes pana Strejčka byl opravdu
dokonalý a zanechal v našem nitru hlubokou stopu. Pro dokreslení atmosféry doby, ve které verše vznikaly, nám pan děkan vylíčil
vždy několika větami, v jakých podmínkách a v jakém rozpoložení je psal. Domnívám se, že setkání s těmito dvěma duchem velkými
muži bylo obohacením nejen pro posluchače, ale i pro nás účinkující.
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Další koncert, na kterém jsme se podíleli, se konal opět v kostele sv. Václava v Opavě. Stálé publikum
studentského sboru Luscinia ocenilo potleskem jak vystoupení “svých studentů”, tak velmi dobrou úroveň
společného vystoupení obou našich sborů, především při závěrečném “Alleluja” Georga Friedricha Händla, které
doprovodil studentský orchestr.
V neděli 25. října byl Festival duchovní hudby ukončen koncertem v kostele sv. Anny ve Slavkově, kde po se
po
úvodním vystoupení našeho sboru představila domácí chrámová schola ze Slavkova a nechyběli ani zahraniční hosté,
kterými byli tentokrát zpěváci studentského sboru z polských Glubczyc.
Jak sami uznáte, byl pro nás měsíc říjen „nabitý koncerty“, za které jsme však velmi vděčni. A už od 1. listopadu zaznívá naší
zkušebnou melodie vánočních pastorel a českých koled. Jejich přípravou a nacvičováním k nám každoročně tichounce vklouzne
vánoční atmosféra a sváteční pohoda mnohem dříve než je obvyklé. A proto ji pak máme plnou náruč k rozdávání třeba právě Vám,
milí posluchači. Přijďte se s námi o ní podělit na vánočním koncertě 27. prosince 2009 Opavě v kostele u Sv. Ducha a ve
Stěbořickém kostele 10. ledna 2010.
Dana Grosserová

MLADÍ LIDÉ ZE STĚBOŘIC SE NA SVĚTOVÉM NEBI NEZTRATÍ …
Na soupisce obsahující jména více než 300 nejlepších světových pilotů a členů jejich posádek
letošních Světových leteckých her - World Air Games (WAG), které se konaly od 6. do 28. července v
Turíně, mohli diváci vidět jména stěbořických rodáků.
WAG jsou pro letce stejně důležité, jako pro atlety olympijské hry. Disciplín, ve kterých se
soutěžící utkávají, je o poznání méně, o to
více si však piloti případného dobrého
umístění cení. Své letecké umění mohli
divákům aviatici představit v kategoriích, jako
jsou letecká akrobacie, plachtění, letecké
modelářství, balonové létání a jiných.
V konkurenci 28 posádek ze 17
zemí v kategorii horkovzdušných balonů
reprezentovaly Českou republiku dvě posádky. Ve čtyřčlenném týmu Petra
Kubíčka se na hrách představili také Radek Raida jako kopilot-navigátor a
velitel pozemního doprovodu Jiří Mička. Po několikadenním zápolení se
Kubíčkův balón umístil na celkovém třináctém místě (druhá česká posádka
pod velením Michala Suchého získala 19. pozici).
Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Oficiální stránky World Air Games Torino 2009: WWW.WAG2009.COM. Vybrané video-reportáže v češtině:
http://www.stream.cz/video/10/313412-wag-2009-10-6-2009-den-5, http://www.stream.cz/video/10/314761-wag-2009-13-6-2009-den-8

Z IM A 2 0 0 9
Podzimní soutěže ve fotbalu skončily v listopadu a mužstva se „uložila“ k zimnímu spánku. Proběhly
hodnotící schůze všech soutěžních družstev, kde se vyzvedly úspěchy, ale i velké nedostatky podzimu.
Družstvo mužů pod vedením Stáně Krusberského a trenéra Honzy
Wollnera s asistentem Romanem Ondráčkem nesplnilo cíl, který si dalo na
začátku soutěžního ročníku 2009/2010 a tím bylo setrvat po podzimní
sezóně v poklidném středu tabulky. Po 13 utkáních mají 13 bodů (3 výhry, 4 remízy, 6
proher), při pasivním skóre 19:29 brankám. Jsme sice teprve v polovině soutěže, ale na jaře
se budou body získávat ještě obtížněji než na podzim! Jsme zatím na nelichotivém 12 místě
tabulky (třetí od konce). Jako v každém mužstvu, tak i v našem, nastává generační
problém, kdy starším hráčům „léta přibývají“ a na jejich místa nastupují „mladí“! Sehrát nově
se tvořící mužstvo trvá nějaký ten čas a proto mějme vážení divácí i spoluobčané, kteří na
fotbal chodíte, strpení a já pevně věřím, že na jaře, po dobré zimní přípravě, si 1.B třídu ve
Stěbořicích udržíme. Byla by škoda, po 11 letech nepřetržité účasti, z této soutěže
odstoupit. Držme palce našim fotbalistům a na jaře je přijďte v hojném počtu povzbudit a ne
jen kritizovat!!!
Dorostenci si, po odchodu 7 hráčů (věkový limit), v novém ročníku okresního
přeboru nevedou vůbec špatně! Po podzimu obsadili pěkné 5. místo v tabulce, kdy z 11 utkání dokázali 5x vyhrát, 2x remízovali a 4x
zaznamenali prohru. Tím získali 17 bodů při aktivním skóre 22:15 brankám. Družstvo vzorně vedou trenér Roman Kokošek z Jamnice
a vedoucí družstva Roman Otipka ze Stěbořic. Akorát by se měli kluci trochu zklidnit a nenechávat se v utkáních vyprovokovávat.
Minižáci dosáhli nejlepšího umístění z našich mužstev. Pod vedením trenérů Jaromíra Kramného a Mgr. Kamila Krále
v soutěži starších přípravek obsadili výborné 4. místo (ze 13 mužstev), kdy získali 23 bodů za 7 vítězství, 2 remízy a jen 3 prohry.
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Skóré mají vysoce aktivní 61:42 brankám. Toto je výborné zázemí a budoucnost naší kopané. Kluci jen vydržte
řádně trénovat a výsledky budou ještě lepší.
Tenisté zhodnotili svou činnost při „závěrečné“ akci koncem října. V oddílovém přeboru čtyřher byli nejlepší
Jarek Solnický s Martinem Zemkem, kteří neprohráli ani jeden zápas. Celkem se přeboru zúčastnilo 12 párů. Ne
všechna utkání se z objektivních důvodů odehrály. V přeboru dvouher žen se vítězkou stala Barča Haasová a
manželské dvojice vyhráli také Barča Haasová s Kamilem Janetzkým. Naše ženy cvičí dvakrát v týdnu v ZŠ ve Stěbořicích.
Mimo zhodnocení loňského roku bych Vás chtěl dále srdečně pozvat na prosincové akce pořádané TJ. Je to 25.12 Štěpánská diskotéka, 26.12. – Vánoční turnaj ve stolním tenise a 29.12. – Turnaj v badbintonu.
Závěrem roku 2009 chci popřát všem sportovcům, funkcionářům, věrným divákům, ale i všem spoluobčanům klidné a
šťastné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2010 pevné zdraví, radosti ze sportu i spokojenosti v osobním
životě.
Na závěr mi dovolte verš:
Už je zase konec roku, připijem si troškou „moku“.
Wolf Bořivoj
Budem hodně sportovat, z života se radovat!!!
předseda TJ Sokol Stěbořice

VÁNOČNÍ POZDRAV STAROSTY ORLA
Vážení a milí spoluobčané, jménem starosty jedné ze sportovních organizací v této obci Vám chci
popřát příjemné prožití svátků vánočních, hodně sil, trpělivosti, pevné zdraví a hojnost Božího požehnání do
dalšího roku.
U této příležitosti vám chci v krátkosti znovu přiblížit naši činnost, do které se i vy jako návštěvníci
našich akcí zapojujete, podporujete nás a my jsme vám za to velice vděční, protože chápete, že organizace
není uzavření se jen do sebe, ale je to způsob vzájemného se přiblížení lidí
různých věkových kategorií a různých zájmů.
Pro velký zájem jsme v letošním roce vyškolili další dva instruktory, pro
jízdu na stacionárních kolech tzv. spining. Tento sport byl vybaven dalšími koly, tak,
že současně se 1 hodiny může zúčastnit 9 zájemců. Posilovna v 1. patře budovy
byla vybavena novým strojem, který je určen především ženám. Orelští sportovci
jsou zapojeni do různých soutěží. Máme futsalové družstvo mužů, kteří hrají
svazovou soutěž (Ostravský okresní přebor). Jako nováčci v této soutěži si kluci
vedou velice zdatně. Z odehraných 9 utkání získali 9 bodů a jsou na 12. místě. Orel
má taky družstvo kuželkářů – muži, kteří hrají okresní podnikovou soutěž a drží se
na krásném 6. místě. Každý pátek pořádáme v tělocvičně ZŠ kroužek gymnastiky
pro chlapce od 6 do 12 let.
Tento kroužek trvá jen
krátce, pokud by měl někdo zájem, může se přihlásit u Martina Řehulky.
V uplynulém roce jsme, kromě sportovních akcí, pořádali jako každý rok
Orelský tábor, Orelskou slavnost, oslavili jsme 100 let založení Orla v ČR. Po
celý rok nabízíme možnost využití orelského sportoviště a budovy, což je
vhodné především k rodinným akcím.
Tolik krátce ke znovu přiblížení naši organizace.
Ještě jednou jménem všech našich členů děkuji spoluobčanům za
podporu, a pokud jste někdy nebyli s naší nabídkou spokojeni, budeme se
snažit, aby to bylo lepší.
Mějte se hezky.
Pavel Řehulka
Nejbližší připravované akce pro veřejnost , na které jsou všichni srdečně zváni:
 25.12.2009 v 17.00 před kostelem „Živý Betlém“
 29.12.2009 na Orlovni „Spiningový marathón“ , přihlásit se můžete u M. Bláhové mob. 732 725 920, samozřejmě jsou na tuto akci
zváni i povzbuzující diváci.
 30.1.2010 Orelský ples, vstupenky možno zakoupit od 2.1.2010 u R. Bergerové, Stěbořice 120, mob. 732 159 383
Tříkrálová sbírka:
Tradičně po Novém roce pořádá Charita Opava Tříkrálovou sbírku. Ve Stěbořicích, Březové a Novém Dvoře proběhne tato sbírka v
sobotu 9. ledna 2010 od 9.00 dopoledne. Výtěžek z této sbírky půjde na služby pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením,
především na mobilní hospicovou péči Pokojný přístav.

PLESOVÁ SEZÓNA
9.1.2010 - Ples SDH Jamnice - KD Jamnice
6.2.2010 - Valentýnská diskotéka - KD Stěbořice
20.2.2010 - Diskoples v Jamnici - KD Jamnice

30.1.2010 - Orelský ples - KD Stěbořice
13.2.2010 - Ples pěveckého sboru Stěbořice
27.2.2010 - Ples Cukrovaru Opava
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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
s blížícím se koncem roku bych chtěl rekapitulovat naši práci za uplynulý rok. Přesto, že se nás letos
velmi citelně dotkla finanční krize, bylo nutné dodržet smlouvy o financování projektů spolufinancované EU.
Především se podařila rekonstrukce a zateplení střech na všech budovách ZŠ, statické zajištění havarijního stavu
střechy na přístavbě ZŠ, dále pak kompletní rekonstrukce elektroinstalací v původní budově ZŠ z r.1960. Toto
všechno se podařilo vybudovat v rekordně krátkém čase, tak abychom nenarušili výuku dětí. Celkový náklad činil
6.420.000,- Kč. Dále byla provedena rekonstrukce komunikace u školy a prostranství u školní jídelny v nákladu 300.004,- Kč.
V rámci svazku obcí Mikroregionu Opavskoseverozápad jsme vybudovali víceúčelové hřiště s
umělým povrchem a osvětlením o rozměrech
44x22m. Celkový náklad 2.451.000,- Kč.
K financování těchto investic byl sjednán
úvěr u KB a.s. Opava ve výši 8.100.000,- Kč,
následně prošly stavby náročnou kontrolou ze strany
Úřadu Regionální rady, která garantuje poskytování
peněz z fondů EU. V měsíci lednu očekáváme platby
z EU fondu na náš účet, abychom mohli splatit zpětně
úvěr, který nás zatím velmi zatěžuje. Celkově by nám
měli uhradit z fondů EU 8.054.171,- Kč.
Z dalších akcí se podařilo provedení rekonstrukce místních komunikací ve Stěbořicích a Březové, tyto akce byly plně hrazeny
pouze z rozpočtu obce. Oprava chodníků a cesty na Barandově stála 2.043.857,- Kč. Rekonstrukce místních komunikací v Březové a
vybudování nástupního ostrůvku pro autobusovou zastávku přišlo celkově na 780.489,- Kč. V místní části Březová bylo na podzim t.r.
vybudováno víceúčelové hřiště s asfalt. povrchem o rozměru 20x22 m, včetně vybavení byla tato investice pořízena za 778.079,- Kč.
Hřiště bude sloužit jak ke sportovním, tak i ke kulturním akcím, které pořádají na vysoké úrovni členové místního SDH. Na tuto akci
přispělo částkou 300.000,- Kč Ministerstvo pro místní rozvoj.
Ve Stěbořicích byla vybudována nová autobusová čekárna u VOD, na
projektu se opět podílel svazek obcí Mikroregionu Opavsko-severozápad my
jsme zaplatili podíl ve výši 89.000,-Kč.
V Jamnici byla kompletně zrekonstruována autobusová čekárna a
přilehlý chodník, a vybudována vodovodní přípojka do KD. Dále byla
zrekonstruována přístavba u KD včetně nové střechy. Celkově bylo investováno
157.000,- Kč. Byl zakoupen ocelový kontejner pro SDH za 40.341,- Kč, který
slouží jako sklad materiálu. Investiční akce v Jamnici jsou ve větší míře
plánovány na rok 2010, kdy bychom chtěli začít s rekonstrukcí hasičské
zbrojnice, ovšem toto je podmíněno získáním stavebního povolení, což není vůbec jednoduché vzhledem ke složité majetko-právní
situaci na sousedním pozemku. Dále budeme v Jamnici pokračovat s opravou kaple.
Jsem rád, že se povedly i dvě "akce pro všechny", a to jak zimní karneval, o kterém jsme již psali, tak druhé pokračování
Novodvorského vodníka, který byl dle ohlasů diváků ještě lepší, než minulý ročník. Děkuji tímto i všem členům i nečlenům
zastupitelstva obce, kteří připravili tyto akce a vytvořili hezkou atmosféru pro všechny účastníky.
A co nás čeká v dalším roce? V zásadě jsme nuceni vycházet z nelichotivých údajů Ministerstva financí, které signalizují další
velký propad v příjmech obcí cca o 20%. Od této skutečnosti se bude odvíjet i podstatně zeštíhlený rozpočet naší obce a z toho také
vyplývá i omezení investičních akcí. Samozřejmě, že se budeme snažit získat další dotace z rozpočtů Minist. pro místní rozvoj nebo
Moravskosl. kraje na již připravované investice, ale pokud dotace nezískáme, přesunou se tyto akce do dalšího období. Bylo by možné
sice získat úvěr na financování některých investic, ale myslím, že v této finančně nejisté době není dobrým trendem zadlužování obce.
Chtěl bych se zmínit ještě o jednom problému obcí, který byl často probírán ve všech médiích. Je to tzv. chodníkový zákon.
Pro velkou spoustu neobjektivních informací, kdy novinářům jde spíše o vyhrocení situace, je nutno uvést věci na pravou míru. Dle
aktuálního právního výkladu neznamená tento zákon automatickou povinnost obce zimního úklidu chodníků, ale pouze zodpovědnost
obce za možné poškození zdraví při úrazu na neudržovaném chodníku. Zde prosím pozor, pouze na chodníku ve vlastnictví obce.
Ovšem všechny chodníky ve vlastnictví obce nejsou, přestože se obec o ně stará. Zimní údržbu může sice obec zajistit, ale pouze z
vlastních omezených prostředků, pro nás by ale investice obnášela cca 700-800.000 Kč. Ale kde na to vzít ??? Při nedostatku peněz v
rozpočtu nám ministerstvo jednoznačně doporučuje podstatně zvýšit daň z nemovitostí!!! Ale nebylo by pro občany lepší zachovat
původní stav a pomoci obci úklidem sněhu na tom svém kousku chodníku a ušetřit vlastní peníze? Prosím, zvažte.....
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a pracovníkům Obecního úřadu za zodpovědnou a kvalitní práci v průběhu
letošního roku, i všem nečlenům zastupitelstva a občanům, kteří mají podíl na úspěšném fungování obce, stejně tak členům všech
zájmových spolků a organizací, kteří se starají o kulturní a sportovní aktivity. Vám všem přeji do dalšího roku pevné zdraví, pozitivní
přístup k životu, a to i v někdy ne zrovna lehkých životních situacích, úspěchy ve Vašem osobním životě a klidnou pohodu vánočních
svátků.
Vít Kostera
starosta
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