JARO 2011
Vážení spoluobčané,

V současnosti na obci žijeme též podporou významné
kulturní události, překrásného čtyřicátého výročí založení
Pěveckého sboru Stěbořice. Za tuto dlouhou dobu, prošlo
stěbořským pěveckým tělesem mnoho kvalitních zpěváků
a po celý čas jej s neutuchající energií vedl jeho zakladatel a dirigent v jedné osobě, pan Karel Kostera. Z výše
uvedených důvodů proběhne ve Stěbořicích v letošním
roce několik koncertů, na které se všichni moc těšíme.

slunce krásně hřeje a venku to vypadá, jako by ani žádná
zima nikdy nebyla. Je pravdou, že sníh ještě může napadnout, přesto se, myslím, můžeme všichni směle pustit do
jarních prací.
Při procházce obcí Stěbořice Vám určitě neunikly jarní
úklidové práce, spojené s parkovými úpravami a ořezy
stromů. Totéž se děje v okolí přehradní nádrže v Novém
Dvoře a bude pokračovat i v ostatních místních částech.
V Jamnici pak budou okrasnými dřevinami osázeny travní
plochy před kulturním domem a prodejnou potravin. Jednou z nejdůležitějších jarních činností obecního úřadu,
je konání výběrového řízení na výkon činnosti nového
ředitele / ředitelky Mateřské školy Stěbořice. Podrobné
informace o této akci i o dalších, jímž je třeba vydání
nového Územního plánu Stěbořice, najdete na nových
internetových stránkách obce – www.steborice.cz. V
současnosti prosíme o trpělivost, jelikož stále plníme tyto
stránky potřebnými informacemi. V této souvislosti budeme také rádi všem Vašim konstruktivním nápadům,
připomínkám, či návrhům na doplnění, či vylepšení.

Ještě tento měsíc se připravujeme na vítání nově narozených občánků, a jelikož skrze nevhodné zimní podmínky se neuskutečnil maškarní karneval na ledě, napneme všechny síly na připravovanou letní neckyádu, alias
„Novodvorského vodníka“, abychom se v srpnu hojném
počtu všichni opět sešli na přehradě v Novém Dvoře.
Dovolte mi, abych závěrem ještě jednou připomenul
letošní zimu a uplynulé Vánoční svátky a za obecní úřad
popřál rodinám, které vyhrály v naší utajené soutěži „O
nejkrásnější vánoční osvětlení domu“. Jednalo se o rodinu
pana Zdeňka Gracy, pana Josefa Orlíka a o rodinu pana
Jaroslava Mičky. Uvedení byli oceněni věcným dárkem.
Společně s obecním kronikářem Kamilem Králem věříme,
že se nikdo napřesrok nenechá pobízet a o příštích vánocích
to budeme mít s výběrem těch nejkrásněji osvětlených
domů, ve všech obcích, o hodně těžší. Výhercům ještě jednou gratulujeme.

Co se týče dotačních titulů, TJ Sokol Stěbořice uspěl při
žádosti o dotaci (90% z nákupní ceny, cca 500tisíc korun),
na zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí,
sestávající z velkokapacitního stanu pro diváky, stanu pro
hudbu, prodejních stánků, mobilního pódia a tanečního
parketu. Další přiklepnutou dotací pro obec je finanční
částka ve výši 374 tisíc korun na nákup nového traktoru
s nářadím. V současnosti také projednáváme možnost dotace z Euroregionu Silesia na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Jamnici. Dobrou zprávou je fakt, že správou silnic
nám bylo potvrzeno léta očekávané položení nového asfaltového koberce ve Stěbořicích na výpadovce na Jezdkovice a minulý týden byly organizačními silami Povodí Odry,
odbagrovány a odvezeny nánosy usazenin z koryta potoka
Velká, čímž se okamžitě zlepšila průtočnost vodoteče v
korytě i pod mostními konstrukcemi.

Vážení spoluobčané. Je mnoho dalších obecních
záležitostí, o kterých bych Vás rád informoval, ale to bych
asi naplnil celý obecní zpravodaj jen sám. A to rozhodně
nechci.
V tuto chvíli Vám tedy proto přeji hezké jaro, zůstávejte
zdrávi a ať Vás provází jen samé štěstí.
Váš starosta obce
Libor Volf



Pěvecký sbor Stěbořice
Srdečně Vás zveme na Jarní koncert u příležitosti 40 let
svého založení.
Ač se to zdá neuvěřitelné, je tomu již 40 let, kdy se
na jaře roku 1971 dala dohromady parta lidí, které spojovala stejná záliba – láska k hudbě a ke společnému zpěvu
především. K několika nadšencům se postupně přidávali
další, až se sbor rozrostl v hudební těleso, které si záhy
sjednalo respekt svými koncerty a vystoupeními, jež svým
věhlasem brzy přesáhlo rámec Stěbořic i celého Opavska.
Samozřejmě rozhodující pro vznik fungujícího sboru byl
tehdy silný impuls jeho zakladatele a budoucího dirigenta
Karla Kostery. Ještě neuvěřitelnější je fakt, že pod jeho
vedením se sbor rozrůstal a vzkvétal po dobu čtyř desetiletí. Provedl jej léty úspěšnými i těmi horšími, přivedl jej
až k výše zmíněnému výročnímu koncertu.
Ke starostem dirigenta a uměleckého vedoucího si
přibral časem další povinnosti, další sbory. Tím nejmladším
tělesem, které založil, ať už z hlediska délky trvání nebo
průměrným věkem jeho členů, je právě Chlapecký sbor
Základní školy Stěbořice. Také tento sbor oslaví letos
své malé výročí – 15 let od svého založení. Zatímco jeho
první členové se blíží věku 30 let, chlapcům, kteří vystoupí na chystaném koncertu v Kulturním domě, je od 7
do 15 let. Ať už byli členy sboru dlouhá léta nebo se jím
pouze na krátký čas blýskli, jistě na své působení ve sboru,
rošťárny při opakovaných zkouškách nebo na vzácné
chvíle netrpělivě očekávaných vystoupení, dlouho nezapomenou.

Pestrý program koncertu, který se uskuteční 10. dubna
2011 v 15 hodin v sále Kulturního domu ve Stěbořicích
doplní dětský sbor Čápata ze Základní školy v Dolních
Životicích a další dětský sbor Studánka ze Základní školy
Krnovská Opava. Jako vzácný host vystoupí handicapované děti, vítězové soutěže “Začarovaná písnička”.
Kdo jste po léta sledovali dění v Pěveckém sboru
Stěbořice, rádi jste si vždy poslechli jeho tradičně úspěšné
skladby i novinky, těšíte se na písně, které již dlouho
v podání sboru nezazněly a budou mít svou obnovenou
premiéru, přijďte si s námi zavzpomínat.
Dana Grosserová

Úpravy okolí kostela

tohoto centra.
Také Vás všechny chci informovat, že v období počátku
měsíce června je plánovaná veřejná sbírka, pro kterou se
v současné době chystají administrativní povinnosti. Svoji
podporu obnovy okolí kostela rovněž vyjádřily Obce Zlatníky i Jezdkovice.

Drazí občané našich vesniček.
Dovolte jenom pár informačních slov k obnově okolí
kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích, která neušla
vaši pozornosti.
Určitě jste si všimli vykácených stromů, ořezaných líp
nebo vykleštěných křovin. Jsou to všechno přípravy pro
položení nové žulové dlažby v podobě pěticentimetrových
žulových kostek z přírodního kamene. Nemyslím jen na
chodníky, ale okolí kostela bude vybavené skromným
mobiliářem v podobě laviček, odpadkového koše nebo
stojanů na kola, rovněž bude provedena oprava vstupní
brány, výměna celého plotu ze strany silnice a samozřejmě
je v programu ozelenění prostranství kostela parkovou
úpravou. Ne vše si můžeme dovolit zaplatit. Proto mnoho
práce bylo provedeno brigádním způsobem. Také děti se
zapojily do krášlení zmiňovaného prostranství. Vymyslely
logo pro naši farnost, které možná až sto let bude zdobit
elipsovitý vchod do kostela. Tím Vás všechny příchozí
a vstupující do kostela uvítá nádherný obrázek našich
nejmenších pomocníčků.
Přesunem lékařů a opravou budovy Obce ve Stěbořicích
naše centrum vesnice ožilo. Je moji snahou přispět ke kráse

Cílem této zprávy není jen Vás zevrubně informovat
o nutných potřebách zásahu v centrum obce, ale také jako
můj projev velkého poděkování za všechny brigády, nápady, příspěvky, dary, ... Už chci jen dodat a popřát Vám
hezké a požehnané velikonoční svátky.
P. Mgr. Josef Motyka, adm.



nejmladší badmintonistka Eliška

TJ Sokol Stěbořice
Jaro je zase tady a všichni sportovci i činovníci se
„probudili“ ze zimního spánku a jedou na „plný plyn“.

Ženy v odboru ČA
SPV pilně cvičí 2x týdně
v tělocvičně ZŠ. V květnu
připravují
již
tradiční
„Relaxační zájezd“ na Karlov.

Fotbalisté se připravovali od ledna formou dvou tréninků
v týdnu a o víkendech sehráli 6 přípravných utkání se
soupeři z okolí. Je pravdou, že všechny na hřištích soupeřů.
Na našem hřišti „Pod hájem“ byl terén nezpůsobilý! Ve
dvou utkáních jsme zvítězili a čtyři prohráli (hráli jsme i se
soupeři z vyšších tříd). Také dorostenci, starší žáci i mini
žáci trénovali a to většinou v tělocvičně ZŠ Stěbořice.

Také oddíl badmintonu pilně 2x týdně hraje v
tělocvičně ZŠ. Pomalu dohrávají soutěž párů – dvouhra
ženy, dvouhra muži a smíšená čtyřhra. Hraje se na
švýcarské bodování, což dodává soutěži na zajímavosti. I
poražený soupeř si tak může odnést důležité body.
Rovněž volejbalisté zlepšují sportovní formu v tělocvičně ZŠ, a to každý čtvrtek.
Na příští školní rok 2011-2012 byla podaná žádost na
vedení ZŠ o navýšení počtu hodin v tělocvičně ZŠ pro
stále se zvyšující počet členů TJ SOKOL. K 31.12.2010 je
zapsáno 376 členů. Ve 4 oddílech je potřeba cvičit i hrát ve
větším časovém prostoru a proto jsme žádost směřovali na
nejméně 15 hod. týdně.

Koncem března již byly zahájeny soutěžní zápasy.
V současné době mají muži odehrány 2 kola KS I.B
třídy, kdy jsme s Chlebičovem po dramatickém průběhu
v 90. min. nařízenou penaltou zvítězili 1:0! „Železné“
nervy měl exekutor penalty – David Osadník. Ve druhém
utkání se tak nedařilo a proti silnému soupeři z Otic odešli
poraženi 2:1. Jasným cílem JARA 2011 je zachránit pro
Stěbořice krajskou soutěž. Je to v reálných silách omlazeného mužstva, i když to bude hodně náročné.

Věříme, že za podpory OÚ Stěbořice uspokojíme naše
sportovce, kde nejen dospělí, ale i mnoho žáků ZŠ trénuje
a cvičí.
Zařízení v naší obci by mělo sloužit především našim
občanům!
Bořivoj Wolf
předseda TJ SOKOL Stěbořice

Dorostenci mají odehrána také 2 kola a jsou na tom
podobně jako muži. První utkání doma vyhráli v „derby“
zápase s Hlavnicí 3:1 (branky: bratři Fiedlerovi – Martin
2x a Kuba 1x). V Hlučíně však nestačili na vedoucí celek
OP a prohráli 5:0.
Největší radost máme z našich nejmladších fotbalistů –
starších žáků a mini žáků. Své soutěže zahájí až v polovině
dubna (starší žáci 24.4. a mini žáci 11.4.).
KLUCI JEN TAK DÁL!
Také tenisté už „makají“ na kurtech a zprovozňují je pro
letošní sezónu. Dosypávání antuky, sběr škváry, válcování,
kropení atd. V květnu se rozjede soutěž družstev v okrese a
také přebor oddílu ve čtyřhrách mužů. Naše ženy projevily
zájem hrát rovněž okresní soutěž družstev, ale po dohodě
začnou až v příštím roce.



Čištění komínů
Od 1.1.2011 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení zahrnuje způsob kontroly a čištění spalinové cesty včetně stanovených lhůt na provádění této činnosti a definuje, kdo a kdy provádí jednotlivé činnosti a způsob zpracování písemných
dokumentů. Nařízení se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru větším
než 800 mm nebo o větší stavební výšce komína než 60 m, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu větším než 1 MW.
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Činnost
Čištění spalinové cesty

Do 50 kW včetně

Nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční provoz
Sezónní provoz
3x ročně

2x ročně

Plynné

3x ročně

1x ročně

Kontrola spalinové cesty

1x ročně

1x ročně

1x ročně

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

1x ročně

1x ročně

1x ročně

Kontrola spalinové cesty

2x ročně

1x ročně

1x ročně

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

2x ročně

1x ročně

1x ročně

Čištění spotřebiče paliv

2x ročně

Nejméně podle návodu výrobce

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá
osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví. Kontrola spalinové cesty se provádí
po celé její délce, tedy od spalinového hrdla spotřebiče
paliv až po ústí komína. O provedené kontrole musí být
vydána písemná zpráva.

Revize se provádí:
a) Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební
úpravě komína
b) Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
c) Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
d) Po komínovém požáru
e) Při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání
podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo
jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá
osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Nařízení vlády umožňuje provést čištění spalinové cesty od spotřebiče na pevné palivo o jmenovitém
výkonu do 50kW také svépomocí. Avšak alespoň 1x ročně
je potřeba nechat provést odborně způsobilou osobou kontrolu takto vyčištěné spalinové cesty. Odborně způsobilá
osoba současně posoudí, zda způsob čištění komínů a
kouřovodů a vybírání tuhých znečišťujících látek zajišťuje
její bezpečný provoz.

inzerce

Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví a je zároveň revizním technikem komínů,
specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem
komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.
Z obecního diáře:
10. 4. 2011, 15:00 hod. - koncert PS Stěbořice
			
- Kulturní dům
8. - 10. 4. 2011 budou ve všech obcích přistaveny
kontejnery na komunální odpad (na obvyklých
místech)
17. 4. 2011, 14:00 hod. - vítání občánků
			
- obřadní síň KD
Cyklistický den je přesunut na rok 2012, ale již nyní
se můžete připravovat na NECKYÁDU - Novodvorského vodníka - 6. 8. 2011 (přehrada v Novém
Dvoře)



