HASIČSKÉ LÉTO
S příchodem jara ožil i hasičský ruch na vesnici. Začaly pravidelné tréninky všem týmům : mužům,
ženám, žákům. Jsou za náma již první soutěže….
Letošní rok je, ale v něčem jiný.
Ponese se v duchu oslav 115 let založení hasičského sboru v Jamnici. Oslavy sice proběhnou „až“
v červenci, ale již nyní se rozbíhají přípravy. Jako například realizace vlajkových stožárů, organizační
zajištění akce, zvaní hostů, oslovení
sponzorů….
Celá akce vypukne 19. července 2008 ráno v 8 hodin Mší
svatou s hasičskými zástavami v prostoru před kaplí. Po té bude
následovat výroční valná hromada, kde bude práce vybraných členů
sboru oceněna předáním vyznamenání.
Odpoledne ve 13 hodin začíná tradiční soutěž „Překonej
rybník“, kde v kategorií mužů nastala zajímavá situace. V případě
letošního vítězství si hasiči z Březové odvezou domů putovní pohár
natrvalo – zvítězili by totiž celkem po páté. O přestávce v 15 hodin
proběhne ukázka zásahu s historickou parní stříkačkou v podání
hasičů z Hradce nad Moravicí. Koně do zápřahu zapůjčí p. Holuša ze
Zlatník.
Večerní program začíná ve 20 hodin benátskou nocí na návsi. O půlnoci předvede SDH Malhostovice zlatý hřeb
programu: Hasičskou hudební fontánu. Vodní show, s kaskádou proudů vody, podmalované světelnými efekty a
dokreslené skladbou B. Smetany – Vltava, patří k nevšedním zážitkům. Nenechte si ujít, po pěti letech bude znova u nás!
Srdečně Vás zvou hasiči z Jamnice.
Vít Zwinger
Hospodář

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
omlouváme se za delší odmlku ve vydávání našeho občasného zpravodaje, chtěli jsme udělat na jaře co nejvíce
přípravných prací pro různé investice v našich obcích, a tak nějak nebyl pořád čas…Tak na vysvětlenou, proč a co jsme
dělali od začátku rok :
• začali jsem s přípravou materiálů pro vydání první ucelené publikace o historii Stěbořic a místních částí, takže
shromažďujeme písemné a fotografické podklady, práce je hodně, skenování, psaní, třídění… Realizační tým pracuje ve
složení – P.Solnický, R.Falhar, D.Graca, J.Fuksík aj. S výsledkem Vás pravděpodobně seznámíme na podzim 2008, kdy si
budete moci knihu prohlédnout a samozřejmě koupit
• na jaře byly osazeny nové obrubníky kolem cesty na Jezdkovice, a tím bychom chtěli být připraveni na příští rok, kdy by
Správa silnic MSK měla položit nový koberec v tomto úseku (na asfaltování se pak musíme podílet z 50% financí)
• zpracovali jsme dvě žádosti o dotace z evropských fondů, jednu na víceúčelové hřiště u ZŠ, a dále na revitalizaci
Základní školy (nová střecha, rozvody, atd.). Ovšem spíše máme pocit, že tyto evropské fondy si z nás dělají legraci,
protože vzhledem k neskutečné složitosti a nízkým objemům peněz ve vyhlášených programech, je to práce skoro
zbytečná 
• v současné době dokončujeme opravu komunikace v Novém Dvoře, po těch skoro 40-ti letech provozu už z té původní
mnoho nezbylo
(1)

• ve Stěbořicích bylo opraveno prostranství před obchodem Jednoty, do budoucna zde uvažujeme o zřízení čekárny nebo
krytého prostoru pro cestující,proto došlo i k rozšíření chodníku
• byla provedena rekonstrukce veřejného rozhlasu, všechny obce dostaly nové ústředny, hlášení probíhá buď centrálně ze
Stěbořic, nebo si může hlásit každá místní část samostatně. Dále pak nové ústředny umožňují hlásit opakovaně v určitou
hodinu, takže máte možnost vyslechnout hlášení i ve večerní době
• probíhá oprava hasičské zbrojnice v Březové, kde budou mj. opravena soc. zařízení, zateplena fasáda, zřízena přípojka
vody a další …
• z drobnějších akcí – výměna vývěsek v Březové a Jamnici a ve Stěbořicích ,čištění příkopu v Březové, instalace
vlajkových stožárů před obecním úřadem, aby se naše obec mohla chlubit krásným obecním znakem, aj.
A co nás čeká v brzké době ?
• připravujeme výměnu oken a venkovních dveří v MŠ Stěbořice, vysušení zdiva a oddrenážování vlhkosti kolem MŠ,
a položení nové dlažby ve vstupu a oprava střechy (obdrželi jsme dotaci od MS kraje 300.000,-)
• dokončení opravy hřbitovní kaple ve Stěbořicích
• oprava chodníku od zastávky u ZŠ až ke škole a zvýšení bezpečnosti provozu v prostoru zastávek na obou stranách
(dotace MSK 687.000,-)
• výstavba nové autobusové čekárny u ZŠ
• zahájení opravy kaple v Jamnici ( osekání omítek, vysušení zdiva, v příštím roce se budeme snažit opravu dokončit omítky, okapy, malby, terénní úpravy…)
• zřízení dětského hřiště v Jamnici, rekonstrukce oplocení kolem současného hřiště
• v současné době také pracujeme na pořízení projektové dokumentace pro výstavbu nové tělocvičny u ZŠ
a rekonstrukce, příp. výstavby nové hasičské zbrojnice v Jamnici, tyto dvě poslední akce jsou ale během na dlouhou trať,
a jsou obě závislé na získání dotací…. Takže uvidíme, a třeba za půl roku budeme vědět víc.
Je to takový stručný výčet hlavních prací za prvních pět měsíců, a já doufám, že až budeme na konci roku bilancovat, bude
většina z těchto akcí uvedena v kolonce „splněno“.
Protože se kvapem blíží doba prázdnin a dovolených, přeji Vám všem, abyste si užili pohodu v těch volných dnech, abyste
prožili mnoho hezkého na cestách, a ve zdraví se zase vrátili domů !!!
Vít Kostera, starosta obce

K R Á T C E Z O BE C N Í H O Ú Ř A D U …
Zámecká slavnost
V sobotu 9.8.2008 v odpoledních hodinách, pokud počasí dovolí, Vás Obecní zastupitelstvo zve do „Panské zahrady“
na první „Zámeckou slavnost obce Stěbořice“. V rámci toho dne proběhne mnoho her a soutěží s hodnotnými cenami, a to
nejen pro děti. Hlavní atrakcí bude 1. ročník soutěže „Stěbořický drak“ - závod vlastnoručně vyrobených koloběžek,
všemožných odrážedel či jiných dvoukolových posunovadel. První cena - sud piva, však nebude udělena nejrychlejší
koloběžce! V této soutěži půjde spíše o nápad, provedení i celkovou choreografii. Proto vybízíme místní kutily
a konstruktéry k aktivitě! Ostatní občany pak srdečně zveme na příjemně strávené odpoledne s bohatým občerstvením
a hudbou. Více bude upřesněno na plakátech.
Sběr pevného domovního odpadu – kontejnery
V týdnu od 9. do 13.6.2008, přesný termín bude vyhlášen rozhlasem, budou k dispozici 2 kontejnery na odvoz PEVNÉHO
DOMOVNÍHO ODPADU . Kontejnery budou umístěny v areálu skladu Obecního úřadu Stěbořice a v místních částech.
Přítomen bude pracovník OÚ, který bude dohlížet na druhy ukládaného materiálu.
DO KONTEJNERU NELZE VHAZOVAT NEBEZPEČNÝ ODPAD!!! Za tímto účelem bude proveden sběr nebezpečných
odpadů v dalším termínu.
Vypouštění odpadních vod
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových (vodní tok, rybník) nebo podzemních (přes půdní vrstvy), musí mít
od 1. ledna 2008 povolení vodoprávního úřadu Magistrátu města Opavy. Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody
likvidovány ( např. odváděny do veřejné kanalizace s čističkou odpadních vod nebo vyváženy ze žumpy apod. ).
Odpadní voda je voda, která byla použita v obytných, průmyslových, zemědělských a jiných stavbách, může to být i voda
odtékající z výše uvedených staveb a zařízení. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.
Czech Point na obecním úřadě
Podle novely zákona č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy vydáváme od 1. ledna 2008 občanům a
ostatním zájemcům na Obecním úřadě ve Stěbořicích ověřené výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a
Katastru nemovitostí a také Rejstřík trestů. Cena za jednu stránku ověřeného výpisu je 50,- Kč. Výpisy vydáváme na
počkání.
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Ukončení platnosti občanských průkazů
Upozorňujeme všechny občany, že k 31.12.2008 skončí platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů,
vydaných do 31.12.2003. Jedná se i o občanské průkazy, v nichž je napsána doba platnosti bez omezení. Povinnost
výměny se netýká občanů narozených před 1.1.1936.
Poplatek ze psů
Do konce měsíce června je splatný poplatek za psa na rok 2008, který činí za prvního psa 120,- Kč, za každého dalšího
psa téhož majitele je poplatek podle vyhlášky stanoven ve výši 180,- Kč.

KRÁTKÉ SHRNUTÍ A POZVÁNÍ
Vážení spoluobčané, po završení zimní sezóny, kdy orelští sportovci v soutěžích muži –
kuželky, muži – futsal, žáci - florbal skončili na předních umístěních (výsledky viz
http.//orel.steborice.cz) se začínáme připravovat na letní sezónu.
Orel není jen sportovní organizace, ale i kulturní, její činnosti jsou určeny všem
spoluobčanům. Dne 22. června pořádá Orelská jednota ve svém sportovním areálu zahradní slavnost. Na
přelomu měsíce července a srpna se sejdou nejen orelská mládež, ale i její příznivci na tradičním orelském
táboře, který se tentokrát bude konat v Červené Vodě u Bruntálu.
Po celé léto a vlastně po celý rok může celá široká veřejnost využít pro
zlepšení své fyzické kondice nově otevřenou posilovnu nebo
indoorcycling. Obě tyto sportovní zařízení se nacházejí v budově
orlovny. Provozovatel zaručuje, že sportování zde probíhá pod odborným
vedením. Po půlročním provozu zhodnocuje, že provozování těchto
sportovních zařízení je u veřejnosti velice žádané. Informace o otevírací
době najdete na vývěskách Orelské jednoty.
Čas rychle utíká a my se pomalu začínáme připravovat na příští rok, kdy
kromě spousty sportovních zápolení a kulturních akcí oslavíme 80. let od
založení Orla ve Stěbořicích. Přejeme všem hezky prožité letní měsíce.
Za Orla jednotu Stěbořice Pavel Řehulka, starosta

J ARO 2 0 0 8 …
Všichni sportovci, ale i „bafunáři“ Sokola Stěbořice jedou na „Plný plyn“. Fotbalisté hrají své soutěže
výborně! Pravda, „A“ mužstvo mužů se rozjíždělo poněkud těžkopádně (prohrálo první tři zápasy), ale pak se
rozjelo a z pěti utkání získalo 11 bodů. V tabulce Krajské soutěže 1.B třídy poskočilo až na 5. místo tabulky.
Zvláště „derby“ utkání se sousedními Zlatníkami bylo vydařené! Vyhecované utkání skončilo „šťastnou“
výhrou Stěbořických 2:1, kdy rozhodly branky střídajících hráčů – Vrány Martina a Bartuska Jirky.
Dalším třem mužstvům se daří ještě lépe. „B“ mužstvo mužů, družstvo dorostenců i starší žáci obsazují ve svých
soutěžích DRUHÁ MÍSTA!!! Zvláště potěšitelné jsou umístění naších mládežnických mužstev. Za zmínku stojí, že na
podzim chceme znovu přihlásit do soutěže MINI žáky – pokud jich bude dostatek. Všem naším trenérům, vedoucím
mužstev i ostatním dobrovolníkům patří velké poděkování.
Tenisté rozehráli soutěž družstev v okrese. Zatím odehráli jedno utkání. Bohužel prohráli s MSA Dolní Benešov
1:2! Připravuje se i přátelské utkání družstev SOKOL vers. OREL, které
má již dvouletou tradici. Rovněž se rozehraje přebor tenisového oddílu ve
čtyřhře. Kurty jsou využívány maximálně.
Naše ČA-SPV žen rovněž „jede“ dobře. Dvakrát v týdnu cvičí
v tělocvičně ZŠ za početné účasti. Relaxační pobyt v Karlově se vydařil
za účasti 24 žen!
A ještě bych se zmínil o jedné užitečné akci! A to o cvičení
MAMINEK S DĚTMI. Za organizování p. Stromské, se 11x přes zimu
sešly maminky nejmenších dětí – vždy ve středu – později v sobotu
v tělocvičně ZŠ na 1. hodinu a formou her a cvičení se postaraly o
předškolkové děti. Za to jim patří velký dík.
Wolf Bořivoj
předseda TJ Sokol Stěbořice
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S VÁ T E K M A T E K
Ve Stěbořicích
Letos už po devatenácté uspořádala MO KDU ČSL spolu s mateřskou školou a orelskou jednotou oslavu svátku matek.
Akce se uskutečnila v neděli 11.5.08 v kulturním domě ve Stěbořicích. Na úvod zahráli pohádku mladí z místní orelské
jednoty a pak v programu pokračovali naši nejmenší. Stalo se tradicí, že naše maminky a babičky každoročně napečou
sladké dobroty, které pak všichni společně ochutnáme. Za jejich ochotu a obětavost jim všem za ta dlouhá léta moc
děkujeme. Dík samozřejmě také patří dětem a učitelkám z mateřské školy, kteří každoročně pečlivě připraví krásný
program a dárečky svým maminkám.
Na prknech kulturního domu už za těch 19let vystoupilo velké množství našich dětí a věříme, že někteří z těch, kteří
vystupovali na prvních akcích v 90.letech už dnes vodí do sálu svoje potomky.
V Novém Dvoře
24.5. jsme oslavili svátek maminek v místní škole. Akci připravil Sbor dobrovolných hasičů. Děti si předem, jako už
každoročně, připravily pro maminky hezký dárek. Letos to byla tiskem zdobená taška, s jejíž výrobou dětem pomohla paní
Jitka Weiszová z Jamnice. Také program byl letos pestrý, řady starších vystupujících trochu prořídly, ale na kvalitě
programu to neubralo, zato „malí“ letos vystoupili v hojném počtu s pohádkou „ Jak hříbek vyrostl“, která se moc líbila.
Maminky a babičky přinesly sebou „ něco dobrého“ a tak jsme mohli po programu společně posedět a popovídat si.

S. Kosterová

V Ý ZVA O B Č A N Ů M – ZÁ K A Z N A PO U Š T Ě N Í BA ZÉ N Ů
Vzhledem k dlouho trvajícímu nedostatku dešťových srážek a mírné zimě dochází k postupnému poklesu spodních vod,
což se negativně projevuje i v poklesu hladiny vody v našem vrtu a klesání hladiny stále mírně pokračuje. Ještě v lednu
letošního roku vrt dodával na úpravnu vody 15 m3/hod a ke konci měsíce dubna jeho kapacita klesla na 10,1 m3/hod, což
je alarmující číslo, když si uvědomíme, že z tohoto zdroje zásobujeme 7 obcí a v nejbližší době se připravuje napojení
dalších dvou obcí. Z tohoto důvodu a po dohodě se starosty obcí jsme se rozhodli až do odvolání vyhlásit zákaz
napouštění bazénů ze skupinového vodovodu. V nejbližší době se mají zahájit práce na výstavbě přivaděče vody z
nového vrtu na úpravnu vody a po tomto propojení by se měla kapacita navýšit na
potřebné množství, kterou potřebujeme pro zásobování všech obcí, v takovém
množství, abychom mohli uspokojit všechny zájemce o odběr vody.Pokud se toto
opatření mine účinkem a obyvatelé nebudou respektovat toto vyhlášení ,budeme nuceni
po dohodě s hygienou vyhlásit regulovaný odběr pitné vody. Věřím, že všichni občané
tuto situaci pochopí a pomohou nám překlenout tuto dobu, než propojíme Úpravnu vody
s novým vrtem M5. Vodu do bazénů si můžete zajistit přes SmVaK Opava, kteří Vám
vodu dovezou z jejich zdrojů. Děkuji za pochopení
za provozovatele skup. vodovodu
Jiří Lenart

J U BI L E A , VÝ R O Č Í , …
(za období od 1.1.2008 – 30.5.2008)

80 let a více: Čechová Edeltrauda, Otipka Antonín, Jasník Jan, Hloušková Jiřina, Komárková Věnceslava, Krmášková
Jarmila, Jasník Jaroslav, Hulinská Jiřina, Radek Jan, Mazurková Ludmila, Agelová Božena, Novák Jaroslav, Raida
František, Steierová Marie, Nováková Jarmila, Gilík František, Burda Josef, Radek Josef, Cahlová Marie, Komárková
Růžena; 70 let: Valeček František, Strnadel Zdeněk, Mannová Květoslava, Pavelková Anna, Janetzký Günter; 60 let:
Weisz Jan, Vrbická Marie, Kociánová Daniela, Mičková Milena, Schindlerová Jana, Raidová Jana; 50 let: Osadník
Antonín, Moravec Jiří, Kramný Jiří, Kramný Jaromír, Bittner František, Pavelek Jiří, Kolbonová Ludmila, Beilová Hana,
Zahlová Miroslava, Raidová Eva, Martinková Bronislava.
Narodili se:
Lucie Lázničková, Michael Klein, Eliáš Mička, Pavel Urbanský, Adéla Weiszová
Sňatek uzavřeli:
Vítězslav Šindler a Hana Mocková
Naše řady opustili:
Ludvík Weisz, Sigfrid Platzek, Jarmila Gilíková, Jaroslav Mička, Vladimír Hanke
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