VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Kdo jiný se více těší na kouzlo a tajemství VÁNOC než právě děti?
Naše MŠ Stěbořice proto "nemeškala a pospíchala do Betléma za Ježíškem" již v tento předvánoční čas.Spolu s námi
rodiči a prarodiči prožily nejen děti v MŠ krásné vánoční odpoledne. Za zvuku koled jsme společně tvořili vánoční svícny a
všelijaké ozdoby (zvonečky, hvězdičky.....). Děti si také samy nazdobily stromeček a s napětím čekaly do dalšího dne, zdali na ně Ježíšek ani letos nezapomene......... ( a nezklamal ). Největším překvapením však pro nás, rodiče i prarodiče, byly
krásné zimní a vánoční písně, které nám děti samy zazpívaly:
"Vánoční zvoneček tiše zvoní,
v pokoji jedlička lesem voní,
zdobíme stromeček pro Štědrý den,
vítáme Vánoce - radostný sen.......
Děkujeme tímto celému kolektivu MŠ Stěbořice a přejeme
všem KOUZELNÉ VÁNOCE a v novém roce 2009 spoustu
trpělivosti, lásky a zdraví.

Rodiče a prarodiče
dětí MŠ Stěbořice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, a tak je tu čas na malé bilancování naší práce. Jsou věci, se kterými jsme
spokojeni, s některými méně, ale to už asi patří k životu.
Co se povedlo :
- usazení obrub na cestě do Jezdkovic (příprava na pokládání koberce v r.2009),
- oprava přístupového chodníku před školou,
- vybudování dvou nových autobusových čekáren, rekonstrukce chodníků od zastávek až ke škole, oprava točny
autobusů u obchodu(na jaře nás ještě čeká položení asfaltového koberce),
- výměna oken a rekonstrukce střechy v mateřské škole,
- rekonstrukce místních komunikací v Novém Dvoře,
- oprava chodníku před obchodem Tempo (Jednota),
- z těch drobných věcí nás těší i nové vývěsky v Jamnici a
Březové, nové stožáry na obecní a státní vlajku před obecním
úřadem. Na konec roku máme ještě naplánovanou výstavbu
veřejného osvětlení v tzv. Kláskově uličce směrem k novým
domům a připojení na rozvody el. energie směrem od hřbitova po
„záhumenní“,
- po dlouhé přípravě a stovkách hodin práce se podařilo dát
dohromady knihu (s mnoha unikátními fotografiemi) o historii
Stěbořic, Jamnice , Březové a Nového Dvora, která je v současné
době k zakoupení na obecním úřadě – cena 200,-Kč.
A co se nepovedlo:
Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni financovat některé neplánované akce (např. střecha školky,..),nemohli jsme
realizovat zamýšlenou opravu místní komunikace „na Barandově“. Pro využití zámku zpracoval soukromý investor studii na
přestavbu pro dům s pečovatelskou službou, ale vzhledem k vysokým nákladům na investici od záměru ustoupil.
Dále budeme hledat možnosti, nápady a hlavně peníze….
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A co nás čeká v dalším roce?
- v průběhu dubna a května výstavba nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem v areálu školy, které umožní
využití po celý rok a skoro za každého počasí,
- pro velmi špatný stav střechy základní školy přistoupíme k rekonstrukci střech a jejich zateplení. Tyto akce nás
budou stát cca 9 mil.Kč, takže i přesto, že cca 90% dostaneme z již vyřízených dotací, bude to pro obecní rozpočet
velká zátěž, protože tzv.evropské fondy vyžadují zaplacení stavebních prací z vlastních peněz předem a až
následně budeme žádat o proplacení a několik měsíců čekat…,
- pokud nám to finanční situace dovolí, chceme zrekonstruovat část místních komunikací ve Stěbořicích (Barandov)
a část MK v Březové,
- pokud krajský úřad vyhlásí nějaké dotační možnosti, budeme se opět snažit získat další peníze na různé drobné
akce i tímto způsobem .
To, jestli jsme dobře pracovali, zhodnotíte Vy sami. Já osobně chci poděkovat za práci všem členům rady i
zastupitelstva naší obce za zodpovědnou a (…kvalitní…) práci. Členům Sokola a Jednoty Orla mimo jiné i za pořádání
různých akcí pro své členy i pro veřejnost. A protože všechny pracovité a obětavé lidi nemohu na tomto místě jmenovat,
chtěl bych poděkovat všem najednou, za práci kterou vykonali pro naše občany i pro reprezentaci obce.
A Vám všem bych chtěl popřát hezké, klidné a pohodové vánoční svátky, abyste je strávili v okruhu Vašich blízkých, a do
roku 2009 všem přeji pevné zdraví, aby byl další rok pro Vás úspěšný, a přestože nám všechna média věští jen krizi a
problémy, tak abyste se přes ty těžší chvíle přenesli s vědomím, že po každé bouřce vysvitne zase slunce ☺.
Vít Kostera, starosta

R O ZH O VO R S A U T O R E M
V neděli odpoledne 14. prosince 2008 se v kulturním domě ve Stěbořicích uskutečnila prezentace nové knihy nazvané
Historie Stěbořic, Březové, Jamnice a Nového Dvora. Při té příležitosti položil Roman Falhar jejímu autorovi Pavlu
Solnickému několik otázek.
Jsi autorem už druhé knihy (pozn. Pavlu Solnickému vyšla v
nakladatelství Libri v roce 2007 kniha Vodní mlýny na Moravě a ve
Slezsku I. věnovaná vodním mlýnům na Opavsku, Bruntálsku a
Novojičínsku). Lišila se v něčem práce na těchto knihách? Příprava
které z nich byla podle Tebe těžší?
Rozdíl v psaní obou knih nebyl příliš velký. Oběma tématy se v
minulosti nikdo celistvě nezabýval, a tak většinou nebylo na co
navazovat. Práce na knize o vodních mlýnech byla složitější v tom, že
mnohé vodní mlýny (či místa, kde kdysi stály) jsem musel osobně
navštívit a poznat, zatímco Stěbořice, ale i Březovou, Jamnici a Nový
Dvůr jsem poznával od dětství. Na druhou stranu kniha o Stěbořicíh mne „stála“ mnohem více času.
Při Tvém bádání v historii obcí Stěbořic, Jamnice, Březové a
Nového Dvora jsi zajisté narazil na mnoho zajímavého. Co bylo pro
Tebe osobně nejzajímavější?
Těch zajímavých věcí je celá řada a je těžké vybrat nejzajímavější,
ale snad jen namátkou. Určitě mne překvapila zpráva, že se ve
Stěbořicích v 17. století pěstoval chmel. Byl jsem rád, že se
podařilo rekonstruovat historii svobodného dvora ve Stěbořicích
včetně nálezu opisu „zakládací listiny“ tohoto dvora z roku 1612,
který byl do současnosti prakticky neznámý a jeho existence unikla
v minulosti i Josefu Zukalovi a Vincenci Praskovi. Zajímavá je i
informace o požáru zámku v roce 1828 a jeho následné opravě,
která také čekala na své objevení. Jsem rád, že je v knize poprvé publikován poznatek PhDr. Dalibora Prixe, CSc., který
datoval část portálu na severní straně kostela do 30. let 13. století, což z něj činí torzo nejstaršího dosud známého a in situ
dochovaného románského portálu na území Moravskoslezského kraje. A tak by se asi dalo ještě dlouho pokračovat.
Měl jsi něco jako spouštěcí impuls pro psaní této knihy? Co to bylo?
Tak tím spouštěcím impulsem byla touha dovědět se něco více o dějinách „své obce“, protože žádné celistvé a věrohodné
zpracovaní jejich dějin neexistovalo.
(2)

Jak dlouho jsi připravoval tuto knihu?
Materiály k dějinám Stěbořic jsem začal sbírat někdy v roce 1996. V roce 2001 jsem je začal sepisovat do nějaké
„ucelenější podoby“. Z tohoto původního textu, ale v knize prakticky nic nezůstalo, protože jsem jej mnohokrát doplňoval,
přepisoval a upravoval. V posledním roce vznikly asi 2/3 textu, byly doplněny obrazové přílohy a kniha byla připravena k
vydání. V tomto období mi byla velmi nápomocna redakční rada ve složení Vít Kostera, Roman Falhar a Drahomír Graca,
se kterou jsme připravovali knihu k vydání. Na tomto místě bych rád ještě jednou poděkoval Obecnímu úřadu Stěbořice za
vydání knihy a také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem (třeba tím, že poskytli staré fotografie) podíleli na vzniku knihy.
Co bys popřál čtenářům Tvé knihy?
Aby se jim líbila, aby v ní našli mnoho zajímavého, a aby se k ní rádi vraceli.

Z IM A 2 0 0 8
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 nedostatky „podzimu“.
Družstvo mužů, pod vedením trenéra
Honzy Wollnera a vedoucího mužstva Staně
Krusberského, po mohutném finiši nakonec
obsadilo 8. místo KS I B tř. s bilancí 5 vítězství – 1 remíza – 7
proher. Ziskem 16 bodů při skóre 26:27 brankám. Nejlepším
střelce se stal Jirka CHLOPČÍK. Tabulka je velmi vyrovnaná
a až „jaro“ rozhodne o konečném umístění.
Mužstvo dorostu je na tom lépe a pod vedením
trenérů Pavla Fiedlera a Romana Kokoška ukončili „Podzim“
na výborném 3. místě tabulky, když získali 26 bodů za 8
vítězství, 2 remízy a jen 3 prohry. Skóre je vysoce aktivní
56:17. Nejlepším střelcem byl Dietrich Martin s 10 vstřelenými
brankami. Kaňkou družstva zůstává nedisciplinovanost
některých hráčů a s tím spojené obdržené červené karty!
Ještě o příčku lépe skončili starší žáci, které vedou Jirka Šmalec a Olin Berger. V soutěži 7+1 skončili s 16 body na velice
pěkném 2. místě tabulky za 5 vítězství, 1 remízů a 2 prohry, při aktivním skóre 45:29 brankám. Nejlepším střelcem se stal
Michal Jamnický a „hráčem podzimu“ byl vyhodnocen Ondřej Šmalec.
Nově utvořené mužstvo MINI žáků, pod vedením Jaromíra Kramného a Kamila Krále, se velmi rychle učí základům fotbalu
a po počátečních porážkách začali „bodovat“. Z 11 mužstev skupiny nakonec vybojovali 12 bodů a krásné 7. místo za 4
vítězství a 6 proher. Skóre mají 19:44 brankám. Může nás těšit, že za námi v tabulce skončily i taková mužstva jako SFC
Opava „B“, Slavkov, Hradec nad Moravicí či Slávie Opava „B“. Je radost pozorovat s jakým zápalem a chutí se pouštějí do
hry. A to je budoucnost stěbořického fotbalu! Nejlepším střelcem „benjamínků“ se stal Pavel Fiedler a z hráčů byli nejlépe
hodnoceni Jan Kašík a brankář David Kramný.
Tenisté již své kurty „zazimovali“ a teď se připravují na novou sezónu v tělocvičně v Opavě.
Naše ženy pravidelně cvičí v ZŠ ve Stěbořicích každé pondělí a středu. 6 prosince uspořádaly již tradiční „Mikulášskou
diskotéku“ v KD.
A které další akce TJ Sokol připravuje?
Tak 25.12. (1. svátek vánoční) to bude „Štěpánská diskotéka“ a hned následující den tj. 26.12. (2. svátek vánoční) od 9.00
hod. tradiční „Vánoční turnaj“ ve stolním tenise. Všechny zájemce z řad občanů i sportovců, kteří si chtějí protáhnou tělo,
srdečně zveme.
Mezi svátky, a to 29.12. je organizován v tělocvičně ZŠ turnaj v badbintonu. V roce 2009, a to 14. února pořádá TJ Sokol
„Valentýnskou zábavu“.
Závěrem roku 2008 chci popřát všem sportovcům, funkcionářům, věrným divákům, ale i všem spoluobčanům klidné a
šťastné vánoční svátky a do roku 2009 pevné zdraví, mnoho úspěchů v životě (nejen sportovních) a hodně radosti v kruhu
rodinném!
Na závěr mi dovolte verš:
Nesem Vám zpravodaj pozor dejte,
Ze stěbořické dědiny zprávy berte,
Čtěte je pilně a snad nejvíce,
novinky z činnosti Sokola Stěbořice!!!
Wolf Bořivoj, předseda TJ SOKOL Stěbořice
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PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZŠ
Dne 9.12. 2008 mohly stovky věrných diváků z řad rodičů, prarodičů, ale i příznivců naší základní školy zhlédnout již
dvanácté předvánoční vystoupení dětí.
V první polovině programu zahráli malí herci pod vedením Tomáše Halátka
pohádku „O princi a husopasce“. Jako každoročně, ani letos nemohlo chybět
vyhlášení Stěbořického Oskara. Jeho letošním držitelem se stal Jan Kostera.
Pro zpestření večera byla uvedena premiéra žákovského filmu Prozření, díky
kterému jsme si připomněli
časy již dávno minulé.
Druhá polovina vystoupení
patřila našim hudebníkům.
Malí flétnisté pod vedením
Jany Holušové nás vtáhli do
času vánočního. Vánoční
náladu umocnilo vystoupení chlapeckého pěveckého sboru pod taktovkou
Karla Kostery. Závěr patřil jako vždy pěveckému sboru Slunečnice s Lucií
Šupíkovou.
Doufáme, že tento vánoční dárek Vás potěšil. A na závěr bychom Vám
rádi za žáky a učitele ZŠ Stěbořice popřáli příjemné prožití svátků
vánočních.

J E DNO T A O R E L
ORLOVNA JE TU PRO VÁS,
pomůže Vám vyplnit váš volný čas a udržet fyzickou kondici.

⇒ JÍZDA NA STACIONÁRNÍM KOLE ⇐
provázet vás budou vyškolení instruktoři
kontakt: Bláhová M. (tel. 732 725 920), Otipková J. (tel. 724 218 80), Šafránková D. (tel. 732 776 308)

⇒ PLNĚ VYBAVENÁ POSILOVNA ⇐
provázet vás budou vyškolení instruktoři
kontakt: Simon A. (tel 728 888 266), Bláha Z. (tel. 732 601 637), Prusek P. (tel. 606 692 324)
• 20.12.2008 od 9.00 – turnaj v kuželkách - kuželna Hagemann,
• 25.12.2008 v 17.00 Živý Betlém - u kostela ve Stěbořicích,
• 29.12.2008 od 8.00 do 24.00 – spinningový maratón,
• 31.1.2009 - KD Stěbořice - Orelský ples. Na všechny akce jste všichni srdečně zváni.
Jednota Orla přeje všem Požehnané Vánoce a radostný celý nový rok a těší se na spolupráci s obyvateli obce, protože
Orlovna je tu pro Vás.
Pavel Řehulka, starosta Orla
Připravované akce:

PŘÁNÍ Z FARY
Znovu se rok 2008 schyluje ke svému konci a my stojíme v očekávání blížících se vánočních svátků. A znovu jak
každoročně se ponořujeme do víru úklidů, nákupů, výzdoby, vaření a pečení, a to všechno proto, abychom v rodinách
vytvořili atmosféru pohody, úsměvů a štěstí. Není tedy divu, že Vánoce jsou nazývány svátky rodiny.
Ale poselství Vánoc může pokračovat dál. Přejí Vám, aby nejen o těchto svátcích, ale po celý nadcházející rok Vaše
srdce bylo plné ochrany a výchovy těch nejmenších, solidarity s nemocnými, preferencí pro potřebné, priority lásky a
odpuštění. Jednoduše řečeno: Stále buďme vánočními lidmi.
Hezké svátky a požehnaný rok 2009.
P. Josef Motyka.
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