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Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané.
Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo
obecní rozpočet a nastartovalo tak motor pro další rozvoj
obce. Čekají nás nemalé úkoly v oblasti čištění odpadních
vod, rekonstrukce kanalizace, narovnání majetkoprávních
problémů, práce na dokončení prostranství před kulturním
domem a řada dalších a dalších věcí. Můžeme však naši obec
zvelebovat jen v rámci finančních možností daných reálným
rozpočtem. Bude záležet na každém z nás, jak se podaří složité
úkoly plnit. Bez vaší pomoci se neobejdeme. V obci pracuje
na šestnáct organizací a sdružení. Každá z organizací vyvíjí
činnost na jiném zájmovém poli. Jedině vzájemnou pomocí se
nám může dařit plnit společné dílo.
Je stále co zlepšovat. Nejvíce v oblasti mezilidských
vztahů a vzájemné toleranci. Zatímco jedni za nemalého
pracovního a finančního úsilí obec zvelebují, najdou se i
takoví, kteří ji ničí. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste
nebyli lhostejní k vandalismu a abyste jako občané této obce
v ní pomáhali udržovat to, co bylo předchozími generacemi
vybudováno.
V letošním roce bychom spolu s Vámi chtěli oslavit
110. výročí založení sdružení našich hasičů, 45. výročí
vzniku družby mezi obcemi Štěpánkovice - Štrba a rovněž
25. výročí vzniku folklorního souboru Srubek. Protože se
nám podařilo znovu oživit internetové stránky obce, chtěli
bychom jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost
o dění v ní. Náročná práce na vydávání Štěpánkovického
zpravodaje vyžaduje rovněž Vaši pomoc. Potřebujeme náměty,

připomínky a informace ze všech koutů obce, podnikatelům
nabízíme reklamu za výhodných podmínek.
Jsme obyvatelé jedné obce, ať už žijeme na Albertovci,
Svobodě či ve Štěpánkovicích. Snažme se, aby každá část
vesnice rostla do krásy a žili v ní spokojení lidé.
Mgr. Jan Katolický
starosta

Školská komise ve spolupráci
s učiteli a žáky MŠ, ZŠ a ZUŠ
v neděli 9. března v 16.00 hod.
pořádá

AKADEMII k MDŽ
Její součástí je výstava obrazů
Mgr. Petra Hanouska.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Rozpočet obce pro rok 2003
Vážení spoluobčané, na svém čtvrtém zasedání dne 26.2.2003 schválili zastupitelé rozpočet obce pro rok 2003. Na přípravě obecního
rozpočtu se podíleli všichni členové obecního zastupitelství, kterým chceme touto cestou poděkovat.
Oproti původnímu návrhu neobsahuje schválený rozpočet podstatnou částku určenou na výplatu mezd pro zaměstnance základní školy
ve Štěpánkovicích. Do dne schvalování obecního rozpočtu jsme pro tuto částku nedostali potvrzení z krajského úřadu, proto jsme ji
nemohli zahrnout do schvalovaného rozpočtu obce. Samozřejmě, výplata mezd zaměstnanců základní školy není tímto ohrožena. KH
POLOŽKA
Daň z příjmu ze závislé činn.
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu srážková
Daň z přílmu právnických os.
Daň z přijmu obce
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatky za psy
Poplatky za veřejné prostr.
Poplatky ze vstupného
Pplatky z ubytovací kap.
Poplatky za hrací automaty
Poplatek za svoz PKO
Dań z nemovitostí
Dotace, státní správa, soc.
Dotace na VPP
VHP prospěšné účely
Vodné
Stočné
Základní škola
Základní škola - mzdy
Základní škola - provoz
doplatky za r. 2002
Základní škola - dotace
Základní škola - pomůcky
Kino
Knihovna
Ostatní činnosti ( pro FU )
Byty nájem
Byty ostatní služby
Prodej plynovodu
Pronájem hrobů, údržba
MH - restaurace apod.
Svoz kom. odpadů
Nájem za pozemky
Pokuty
Socialní dávky
Vnitřní správa
Úroky z běžného účtu
Půjčka
Zůstatek z předch.roku
Prodej bytovky č.p. 500
Místní zastupitelstvo
Místní správa

Příjmy Výdaje Poznámky
3,280
980
240
3,600
80
5,300
170
3
2
18
18 byly zakopeny reg. známky
30
1
2
100
1,000
1,300
900
159
200
270 pracovníci z prac. úřadu
50
1,200
1,700
250
400

2,000 provozní náklady, plyn, elektřina,
opravy zařízení, vodné,
56
418

11
142
123
2,800
12
270
100
3
5
5
50
10
2,170
500

Požární ochrana
Daň z příjmu obce
Vzhled obce, údržba zeleně
Rekultivace skládky
Komunální služby
Provoz veřejného osvětlení

Provoz rozhlasu
Podpora spolků
podpora celoobecních akcí
SPOZ kulturní akce
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418 Krajský úřad
Krajský úřad
50 kurz promítačů
220 mzdy, nákup knih, internet
20 hrací automaty
150
na účtu v 7/2003
50
45 Oskar,t-mobile, rest u Lípy
třídění odpadů EKOOBAL
20 ul. Družby a ostatní
26
pronájem zasedací místnosti

25 příjem je odhad
1,450 mzdy a odvody zastupitelů
1,800 mzdy a odvody zaměstnanců,
el. energie, palivo, p. hmoty,
spoje, vyp. tech., školení, pojištění
majetku obce,opravy zařízení
450 SDH - Svoboda, Stěpánkovice,
zásahové družstvo, pož. vozidlo
107
300 zeleň před ObÚ, pod vysilačem,
100 skládka u nádraží, Svoboda
200
300 opravy, el. energie, údržba
(v tis. Kč)
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zájmová činnost kultura
místní zpravodaj
zajmová činnost ostatní
Kronika
Splátka půjčky za byty
Dop. obsl. ČD, TQM,Conex
Informační systém ObU
Doplatek za opravu komunikací
Doplatek - rekonstr. ObÚ
Doplatek - reko. hřbitova
Projektová dok. k ú.ř. - ČOV
Vrácení dotace - bytovka
penále
Obecní komunikace
geometrický plán po opravě
projekt po opravě
zimní údržba
údržba komunikací
oprava chodníků
údržba značení
Údržba obecního majetku
Výkupy pozemků
Svaz obcí Hlučínska
Pasport stávající kanalizace
Projektová dokumentace
rekonstr.aut. zastávek
dokončení rek. bytovky
změna vytápění KD
oprava střechy KD
rek.stavební části KD
rek.el. rozvodů KD
zastavovací studie výst. RD
rek. prov. bud. hřbitov
oprava střechy - zahradkáři
oprava střechy - hasič. zbroj.
vodovod- GP pro zap. Katastr
Investiční činnost - návrhy
Dokončení rek. bytovky
Plynofikace Albertovce
Garáž - obecní úřad
Obnova kříže, hřbitov
Protipovodňová op.
Středisko sl. - nákl.auto
Škola - opr.oken, vstupu
Dokončení tenis. hřiště
Hasičská zbrojnice Svoboda
Projekty ČOV
Změna uzem. plánu č. 1
Změna uzem. plánu č. 2
Koupě vodov. Albertovec
Rezerva

chodníků, přitom se ale v řadě případů
nesprávně umístily litinové kryty uzavíracích ventilů vodovodních přípojek. Žádáme proto občany Štěpánkovic, Albertovce
a Svobody, aby si ve svém zájmu zkontrolovali umístění litinových krytů hlavních
2

50
92 vánoční koncert, výročí Štrba,
výročí Srubek, dary občanúm
20 nákup vybavení
30
208 jsou zpracována pravidla
27
46 nástavba bytovky č.p. 620
70
100 doplnění programového vybavení
332 do 28. 2/2003
123 do 28. 2/2003
85.5 do 28. 2/2003
987 společná ČOV s měst. Kravaře
960 platový výměr finančního úřadu
434 platový výměr finančního úřadu
34
30
50
100
200
20
200
100
30
320

Družby a ostatní komunikace
Družby a ostatní komunikace
oprava výtluků po zimě

pozemky pod komunikacemi
dle zákona

5
90
60
30
60
80
100
20
15
15
200
3,000
1,300
50
50
30
350
300
69.5
5
120
130
120

24,258

Provoz obecního vodovodu.

Výstavba obecního vodovodu byla
ukončena v roce 1992 a po ukončení výstavby vodovodu probíhaly v obci výstavby dalších síťových staveb – plynovod,
telefonní rozvody. Po realizaci těchto
staveb se provedla rekonstrukce obecních

30 opravy

přesnou cenu určí projekt

Albertovec, Svoboda
změna č. 1 z roku 2002
změna č. 2, rok 2003

1,959
24258

uzávěru vodovodních přípojek (mají být
umístěny v chodníku, nebo komunikaci
před domem ). V případě, že litinový kryt
ventilu je poškozen, nebo před vašim domem vůbec není, nahlaste tuto skutečnost
na obecní úřad. Děkujeme.
KH

Vážení spoluobčané,
při kontrole účetních dokladů, kterou jsme provedli
koncem roku 2002, jsme
zjistili, že někteří z nás dluží
Obci Štěpánkovice nemalé
finanční prostředky za odběr
pitné vody, za svoz komunálních odpadů, někteří spoluobčané neplatí poplatky ze psů a
poplatky z výherních hracích
automatů. Dále jsme zjistili, že
naše obec má pohledávky vůči
podnikatelům za pronájem nebytových prostor a dlouhodobě
nezaplacené pokuty a náklady
správních řízení. Proto jsme
koncem roku 2002 zaslali
všem dlužníkům upomínku a
požádali je o vyrovnání svých
dluhů vůči naší obci. Chceme
touto cestou poděkovat těm
spoluobčanům, kteří své dluhy vůči Obci Štěpánkovice po
převzetí upomínky uhradili.
Všem ostatním dlužníkům
oznamujeme, že pokud své

Dlužníci obce.

dluhy neuhradí do 31.3.2003
bude obec své pohledávky vymáhat na základě příslušných
zákonů a vyhlášek:
- dle zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizací je obec jako majitel
a provozovatel vodovodu a
kanalizace oprávněna přerušit
nebo omezit dodávku vody
a odvádění odpadních vod v
případě prodlení odběratele
s placením po dobu delší než
30 dnů ( v případě neuhrazení
dluhů na vodném a stočném do
31.3.2003 tak bude činěno)
- dle zákona 337/1992 Sb. o
správně daní a poplatků, v návaznosti na zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, z. č.
71/1967 Sb. o správním řízení
(správní řád), z. č. 200/1990
Sb. o přestupcích a dalších,
je obec oprávněna samostatně
vymáhat nesplacené místní
poplatky, pokuty uložené ve
správním řízení a náklady

tohoto řízení (má k tomu
nejrůznější prostředky jako
např. přikázání pohledávky na
peněžní prostředky dlužníků
na účtech vedených u bank,
srážky ze mzdy, z důchodů,
z podpor v nezaměstnanosti,
nemocenské, prodejem movitých věcí ); obec se také může
obrátit na soud a soudně vymáhat tyto pohledávky (prodejem
movitých či nemovitých věcí)
- dle zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník a zák. č. 99/
1963 Sb., občanský soudní řád
a dalších je obec oprávněna
soudní cestou vymáhat dluhy
na nájemném, na náhradách
škody, a další nároky a to opět
všemi prostředky , které občanský soudní řád připouští.
Věříme,
že
exekuční
vymáhání výše uvedených
pohledávek nebude potřeba,
neboť valná většina z Vás své
pohledávky vůči obci uhradí a
nepřidělá sobě ani obci další

Skládky komunálních odpadů.

V katastru obce Štěpánkovice se nacházejí tři pozemky, které v minulosti sloužily
jako skládky tuhých komunálních odpadů.
Jedna, největší se nachází v prostoru u
nádraží ČD, druhé dvě se nacházejí v části obce Svoboda. Protože žádná z těchto
skládek nesplňovala požadavky na oficiální
skládky, byly postupně uzavřeny a dle sdělení bývalého starosty p. Kurky bylo na tyto
bývalé skládky vydáno stavební povolení
pro stavbu Rekultivace skládek.
Jak jsme zjistili na odboru výstavby
na městském úřadě v Kravařích stavební
povolení na rekultivaci bylo vydáno pouze
na jednu ze skládek na Svobodě, rekultivaci
zde provádí společnost Agroland Štěpánkovice. Na zbývající dvě skládky stavební
povolení zatím vydáno nebylo. Rada obce
proto rozhodla, že v průběhu letošního roku
budou na obou pozemcích, na kterých se
nacházejí bývalé skládky, provedeny terénní
úpravy s vyčištěním od materiálu, které na
tyto pozemky byly navezeny s vědomím
bývalého vedení obce. Dále budou ekonomicky únosným způsobem zajištěny vstupy
na tyto pozemky a bude zahájeno jednání
ve věci získání stavebního povolení pro oficiální rekultivaci těchto pozemků. Je pravděpodobné, že s ohledem na změnu zákonů,

které souvisí s vydáním stavebního povolení
pro rekultivaci, budou náklady na provedení
těchto staveb o hodně vyšší než kdyby se
realizovaly po ukončení provozu skládek.
Chceme proto touto cestou upozornit všechny spoluobčany, kteří nadále na
uvedené dva pozemky u nádraží ČD a na
Svobodě vyvážejí své odpady, že jim hrozí
pokuta až do výše 50 000 Kč, podnikatelům
pak hrozí pokuta daleko vyšší. Věříme, že si
tito občané a podnikatelé uvědomí nezákonnost svého jednání a že své odpady budou
likvidovat dle platné obecní vyhl. č. 15/2001
o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
vyhl. č. 16/2001, kterou se stanoví provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy,
tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V únoru letošního roku požádalo vedení
společnosti Agroland o povolení zřízení meziskládky stavebního materiálu pro zpevnění
povrchu polních cest. Tato meziskládka byla
zřízena na pozemku bývalé skládky odpadů
u nádraží ČD. Upozorňujeme občany, že se
jedná o soukromý majetek a že jeho odcizování bude řešeno ve spolupráci s Policií ČR
v Kravařích.
KH
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zbytečné náklady, starosti a
ztracený čas. Zaměstnanci
obce (obecního úřadu) jsou
připraveni a ochotni s vámi
řešit každou pohledávku individuálně - formou dohod
o splátkách dluhu (splátkové
kalendáře), uznání dluhu,
dohody o srážkách ze mzdy
apod. Pokud však neprojeví
dlužnici do 31.3.2003 relevantní zájem své pohledávky
řešit (tj. pokud svou pohledávku neuhradí nebo neuzavřou
splátkový kalendář), bude
vůči nim postupováno výše
uvedeným způsobem - daňová
a soudní exekuce, odpojení
vody apod.
Proto ještě jednou apelujeme na všechny dlužníky, aby
svůj dluh vůči obci v nejbližší
době v celé výši uhradili nebo
nás osobně navštívili na Obecním úřadě a dohodli se s námi
na podmínkách splacení.
KH

Svoz odpadů.

V roce 2002 jsme oproti
předcházejícím rokům vyprodukovali o
125 % víc odpadů než v předcházejících
létech. Jak se nám podařilo zjistit
u zástupců společnosti Marius
Pedersen, největší podíl na zvýšené
produkci odpadů má biologický odpad
(posečená tráva, zeleň ze zahrad apod.),
který občané ukládají ve větší míře do
svozových nádob. Druhý typ odpadu,
který velkou mírou zvyšuje celkovou
tonáž odvezených odpadů je stavební
suť, kterou někteří naši spoluobčané
v rozporu s platnou vyhláškou ukládají
do svozových nádob. Rada obce se na
svých jednáních touto problematikou
zabývala a rozhodla, že bude doplněna
obecně závazná
vyhláška Obce
Štěpánkovice o způsobu nakládáním
s odpady o část, která bude řešit
možnost občanů odkládat stavební suť
na určeném místě v obci. Pracovníci
střediska služeb pak suť převezou na
určenou skládku.
Přesný postup, jak bude tato
činnost organizována, bude zveřejněn
v průběhu měsíce března tak, aby
mohl začít fungovat k prvnímu dubnu
letošního roku.
KH

Informace Obecního úřadu Štěpánkovice - Rok 2002
Životní jubilea

Ohlašovna

Písemných gratulací zaláno celkem – 175
Od 70, 75 let a výše + domov důchodců – 4

Osobní návštěvy

10 balíčků v hodnotě 300,- Kč pro občany, kteří se dožili 80 let
3 balíčky v hodnotě 300,- Kč pro občany, kteří se dožili 85 let
4 balíčky v hodnotě 300,- Kč pro občany, kteří se dožili 90 let a výše
4 balíčky v hodnotě 300,- Kč – vánoční návštěva bývalých občanů
Štěpánkovic , kteří žijí v domovech důchodců – (DD Kravaře – 2 občany,
DD Smolkov – 2 občany)

Obyvatel celkem – 3 101 M – 1 517 Ž – 1 584
Přistěhovaní občané – 64, Odstěhovaní občané – 41
Narození - celkem 27 (chlapců 12, dívek 15)
Sňatky - celkem 20 (farní kostel 10, OÚ 2, mimo obec 8)
Úmrtí - celkem 18 (matrika OÚ 5, mimo obec 13)
- z toho mužů 9, žen 9
Rozvody - celkem 4
Za rok 2002 bylo vyřízeno - 120 pasů, 229 OP
Ověření podpisu (legalizace) a ověření opisu
(vidimace) – 571 celkem
Matriční doklady - 58

Informace Obecního živnostenského
úřadu v Kravařích

Od 1. ledna 2003 přechází výkon státní správy se zanikajícího
okresního živnostenského úřadu v Opavě na Městský úřad v Kravařích,
obecní živnostenský úřad, který bude jak věcně tak místně příslušný pro
vydávání všech živnostenských listů na živnosti volné, řemeslné, vázané a
koncesních listin pro tyto obce: Kravaře, Bolatice, Kobeřice, Štěpánkovice,
Rohov, Sudice, Třebom, Strahovice a Chuchelná.
Úřední dny: Po, St 7,30 – 12,00 12,30 – 17,00
I. Dominiková, vedoucí obecního živnostenského úřadu.

Informace pro občany
K 31. 12. 2002 zanikl Okresní úřad Opava. jeho kompetence byly rozděleny.
Pro vaši informovanost uvádíme, nejzákladnější přehled potřebných institucí.
Odloučená pracoviště Opava
Bezručovo náměstí 14
telefon 553 690 111
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Ing. Karel Tošenovský
Pozemkový úřad Opava - Ing. Ladislav Bittner
Oddělení právního dozoru - Mgr Ladislava Kadaňková
Městský úřad Kravaře – hlavní budova
tel.: 553 671 286
podatelna@kravare.cz
Odbor vnitřních věcí
JUDr. Adamčíková Jana
Odbor výstavby
Holeschová Jitka
Odbor životního prostředí Ing. Opatřil Jiří
Odbor živnostenský
Dominiková Iveta
Odbor sociální
Sentenská Irena
Městský úřad Kravaře – Mezivodky
Doprava a) řidičské průkazy
b) technické průkazy
c) přepisy vozidel
d) dopravní přestupky
Dopravní stavby - speciální stavební úřad

Hledáme promítače

HANIBAL-DŘEVO s.r.o.
Kravaře - Dvořisko

Pila

řezání a prodej:
hranolů, fošen, prken, latí
prodej palivového dřeva
latě na plot…..

Stolařství

interiéry - nábytek
kuchyňské linky
okna, dveře
zahradní pergoly
zahradní nábytek

>> Možnost dovozu <<
Kravaře - Dvořisko, I. Kubince č. 23
tel.,fax: 553 677 380
mobil: 608 739 305

Ukončení předávacího řízení

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s následující výzvou.

Hledáme promítače pro naše panoramatické kino.

Jelikož paní Elvíra Frachová a pan Jan Hanzlík dali k 1.1.2003
výpověď a my bychom rádi dál kino provozovali, obracíme se proto
na Vás. Snad se v naší obci najde několik ochotných spoluobčanů.
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.
Odstupujícím promítačům děkujeme za dlouholetou a kvalitní práci
a přejeme jim pevné zdraví.
starosta obce
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Informace o ukončení předávacího řízení funkcí
starosty a místostarosty Obce Štěpánkovice.
Předávací řízení bylo zahájeno dne 13.11.2002 a
ukončeno dne 21.2.2003. Předmětem předání výše
uvedených funkcí bylo:
- dva kusy razítek ( přílohou je otisk razítek )
- jeden kus mobilního telefonu, bez dokumentace
- osobní automobil Škoda Felicie s jedním
funkčním klíčem od zapalování, bez knihy jízd. KH

Informace z úseku matriky OÚ Štěpánkovice
Od 1. ledna 2003 přešla na matriční úřad i agenda tákající se:
1. Přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR
2. Přijímání žádosti o vystavení potvrzení o způsobu nabytí státního občanství
(obojí dříve vyřizováno na Okresním úřadě u paní Prdové)
1) Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství se nejčastěji týkají osob, které
dosáhly nebo dosáhnou věku 15 let, chtějí si vyřídit první OP a nemají vlastní pas,
který výše uvedený doklad nahrazuje.
Kdo podává žádost?
Za osobu mladší 15 let podává žádost její zákonný zástupce. Po dovršení 15 let žádá
o vydání osvědčená osoba a její totožnost potvrdí zletilá osoba s platným OP (rodiče,
prarodiče, starší sourozenec).
Které doklady je nezbytné k žádosti doložit?
K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR k vydání prvního občanského
průkazu je nutno doložit:
- rodný list dítěte
- oddací list rodičů z manželství, ze kterého je dítě narozeno ( není-li možno doložit, pak
rodné listy obou rodičů)
Kde se podává žádost?
Žádost se podává u matričního úřadu v místě trvalého bydliště žadatele, popř. u Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje - odbor vnitřních věcí, 28. října 117, Ostrava.
Správní poplatek za vydání osvědčení?
Osvědčení o státním občanství ČR k vydání prvního OP se nezpoplatňuje. V ostatních
případech, kdy občan toto potvrzení potřebuje je výše správního poplatku stanovena na
100,- Kč v hotovosti.
Další informace?
Osvědčení bude zasláno na adresu žadatele a teprve pak může být podána žádost o
vystavení občanského průkazu na příslušném pracovišti obecního úřadu, kde osvědčení
musí byt předloženo spolu s ostatními doklady ( rodný list, oddací list, 1x foto).
Je nutné, aby žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR podali u příslušného
obecního úřadu rodiče 15-ti letých alespoň 60 dnů před dnem dovršení 15-let!
Upozorňujeme, že dle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
v platném znění, je občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR,
povinen mít občanský průkaz!
2) Žádosti o vystavení potvrzení o způsobu nabytí státního občanství ČR jsou od 1.
ledna 2003 rovněž vyřizovány na matričních úřadech místa trvalého pobytu žadatele a
potřebují je ti občané, kteří žádají o znovunabytí občanství SRN po předcích.

Akce
opravy

šicích strojů
v bytech zájemců
Ve Štěpánkovicích budu takto
opravovat stroje

v sobotu 15. března
dopoledne i odpoledne

Volejte po 20. hodině na tel. č.:

553 628 936

Výhody:

> Opravím v bytě zájemců,
případně vezmu stroj do dílny
> Ponechávám na stroji trvalý
kontakt na sebe pro případný
další servis
> Záruky časově téměř neomezuji
> Při účtování beru ohled na
nezaměstnané apod.
> Benzín při této akci neúčtuji
Prodej náhradních dílů

Přijímám objednávky i na jiné termíny.
Váš mechanik šicích strojů

Milan Miler z Opavy

Gregořicová Jana, matrikářka

Nejistotu na lyžích vystřídal viditelný pokrok
Přestože se osmatřicet účastníků lyžařského výcvikového kurzu nesetkalo s optimálními podmínkami, bezesporu budou na Staré Hamry
rádi vzpomínat. Od 19. do 24. ledna tam 34 žáci sedmých tříd ZŠ Štěpánkovice viditelně pokročili v „krocení“ neposedných prkýnek.
Nikdo se nevracel obtěžkán sádrou, pohodu a příjemnou atmosféru
potvrdil i vedoucí kurzu Petr Nycz, vedoucí dalších dvou družstev Michal
Pavlásek a Ludmila Moravcová i zdravotnice Veronika Brzesková. Ta
ošetřila jen bolest v krku a puchýře. „První den při rozřaďování měla většina
Opravy – servis plynových kotlů
žáků problém jakkoli zastavit. Poslední den byl viditelný pokrok o sto
procent. Při zvýšené jistotě už si řekli o další jízdy na vlecích“, spokojeně
konstatoval Petr Nycz. Sedmá A i B patří ke stmeleným kolektivům, což
se příznivě projevilo nejen na svazích, ale i v chatě. Každé ze tří družstev
připravilo hry a soutěže, v oficiálnější části se lyžníkům dostalo i poučení o
nebezpečí na horách, první pomoci, o lyžích a lyžování vůbec. „Atmosféra
byla výborná,“ pochvaloval si vůdce lyžařské party. Odrazila se i v zájmu o Dále provádí:
jízdu na svazích, byť podkladem byla většinou zledovatělá krusta. Trochu
-montáže elektrických rozvodů a
sněhu připadlo až den před odjezdem. I jediné volné odpoledne chtěla
zařízení
s výjimkou tří čtyř žáků většina strávit s lyžemi na nohou.
„Učitelé byli lepší než ve škole, byla s nimi větší sranda. Všechno
-opravy a rekonstrukce
se řešilo s humorem,“ zněl spokojený hlas jednoho z žáků. Další, Lukáš
- revize
Němec, přidal: „Jestli bych tam jel znovu? Jo, protože se mi tam líbilo!“
Závody ve slalomu zvládli nejrychleji Martin Matula a Veronika Poláková
adresa: Ludmily Horké 26, 74721 Kravaře
s Denisou Moravcovou. Důležitější než toto pořadí je pokrok, který
tel.: 553671 604, mobil 605 424 608
pohodový kolektiv 34 žáků 7. A a B za krátkou dobu na sjezdovkách
prokázal.
Josef Vyhnálek a žáci žurnalistického kroužku

Michal Novotný
THERM

Chemické čištění DETEXEM
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Děti se bavily v Bradavicích ve společnosti Harryho Pottera
Soutěže, tombola a masky. To byla největší lákadla maškarního plesu, který 23. a 24. února připravili učitelé ZŠ Štěpánkovice,
SR a také žáci. Některá jejich překvapení lze směle nazvat příjemným šokem. Fantazie pracovala na plné obrátky zejména při
vymýšlení masek. Ty ale někteří „výtečníci“ odložili, když na závěr prvního dne, který patřil žákům I. stupně, zničili část výzdoby.
Jedinou kaňku na jinak příjemné a soutěživé atmosféře obou maškarních
dnů odstranili na výzvu ředitelky školy Marie Dluhošové sami žáci. Velká
tělocvična se na dva dny proměnila v městečko Bradavice s učitelkou čar a
kouzel i Harrym Potterem. Zdatně jim sekundovaly kostýmy masek, jiní se těšili
na příjemné překvapení z tomboly, další chtěli vyniknout a být nejšikovnější
v soutěžích. „Zaujal me „famfrpál“. V této soutěži děti běhaly s koštětem a
musely se dotknout zlaté koule,“ vyznal se Lukáš Duda z 8. A. V soutěži o
nejnápaditější masku nejvíc bodovala kolektivní kreace „hrobařů“ 9. B. „Místo
propadáku nás všechny přesvědčili,“ uznala konkurenční 9. A, která vsadila
na zpívající jeptišky. „Mě nejvíce zaujala kobliha. Po její konzumaci jsem se
cítil jako klokan,“ pronesl záhadně další deváťák Dan Rycka. Především pro
vyšší ročníky je tradiční „maškarák“ nemyslitelný bez superšou s hudbou, která
vyzývá k tanci. Některé třídy si ale netroufly jít se svou kůží na trh a třeba
v soutěžích chyběly.
A jaké dojmy si odnesli učitelé? „Já vnímám maškarní ples jako den
uvolnění, her i trochu řádění. Zkrátka pustím svou fantazii z uzdy. Myslím, že
ani dospělým to občas neuškodí,“ zhodnotila svůj dojem z letošního maškarního
plesu třídní 6. A Jindra Valouchová.
Jisté je jedno. Děti byly dlouho dopředu natěšené a reagovaly nadšeně. Vzít
jim podobnou radovánku, což po zničení části výzdoby některými žáky hrozilo,
by bylo pro většinu kruté. Hezký dojem, který si odvážela i družební polská
návštěva, však nemůže zastřít ani další fakt. Úsilí mnoha žáků, vedení školy a
zejména učitelek z I. stupně nesmí znevažovat žáci, kteří víc než pobavit se přišli
na maškarní ples s podivnou zlomyslností vyřádit se.
Josef Vyhnálek a žáci žurnalistického kroužku
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Vnější kontaktní zateplovací systémy budov
Kvalita a dlouhodobá životnost

Uvažujete o zateplení rodinného domu? Na co je dobré dát si pozor…
Pokud Vám není lhostejné, v jakém stavu je Váš dům a zajímáte se o možnosti, jak byste mohli svůj dům nejen zkrášlit,
ale i prodloužit jeho životnost, je právě pro Vás určen tento článek. Spousta lidí s nelibostí sleduje, jak se zvyšují
náklady na vytápění - avšak jen někteří se s tím rozhodnou skutečně něco dělat. Zateplení domu je jednou z cest, jak
uspořit náklady na vytápění a přináší i řadu dalších výhod.

Přínosy zateplovacích systémů budov
Přínos zateplovacích systémů je v dnešní době nepopiratelný – a to ať se jedná o novostavby či o starou zástavbu.
Zde je několik důvodů proč zateplovat:
§ Fasádní zateplovací systém zabrání promrzání zdiva (bod mrazu se posune do izolační vrstvy) - tím se zamezí
poruchám zdiva mrazem.
§ Výrazně se zlepší tepelná akumulace zdiva.
§ Výrazné úspory nákladů na vytápění.
§ Nižší nároky na kapacitu vytápěcího zařízení.
§ Omezení výskytu plísní.
§ Prodloužení životnosti stavebních konstrukcí v důsledku snížení namáhání teplotními rázy.
§ Zlepšení tepelné pohody při vysokch teplotách v létě a velmi nízkých v zimě.
§ Ochrana před hlukem – zateplení použitím vhodného izolantu může zlepšit i útlum hluku.
§ Nový a efektní vzhled zatepleného domu.

Výběr zateplovacího systému
Zateplení domu není zanedbatelnou investicí a pro zákazníka je proto v tomto případě opravdu důležité vědět, že kupuje
kvalitní produkt. Heslo „nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci“ zde platí více než kdy jindy a určitě budete
souhlasit i se slovy: „Když už jednou investuji do zateplení svého domu, pak chci, aby mělo zateplení dlouhou životnost
a aby mi byly poskytnuty i garance.“ Pokud se tedy i vy jednou ocitnete v situaci, kdy budete vybírat zateplovací systém
pro svůj dům, máme pro Vás několik doporučení:
§ Vyžadujte, aby produkty, které tvoří zateplovací systém, byly kvalitní a byly vzájemně sladěny v certifikovaném
systému.
§ Nechte si ukázat osvědčení, že daný systém splňuje požadavky kvalitativní třídy A (takové systémy totiž
vyhovují nejvyšším požadavkům a mají předpoklad dosažení dlouhodobé životnosti … je zde záruka, že systémy
jsou odolné proti vzniku a působení trhlin, proti mechanickému poškození a proti vodě při vysoké propustnosti
pro vodní páry = systém „dýchá“)
§ Zateplení si nechte provést zaškolenou firmou, která vám poskytne i záruky
§ Samotnou aplikaci systému nepodceňujte – dodržení technologických zásad je důležité a jejich porušení může
vést k znehodnocení funkčnosti systému.
Společnost STOMIX Ostrava patří k předním výrobcům kvalitního zateplovacího systému, o čemž svědčí jak udělená
uznání a reference, tak i členství společnosti STOMIX® v profesním sdružení firem – Cechu pro zateplování budov ČR.
Produkty jsou certifikovány v České republice, na Slovensku, v Litvě, Rusku a Německu. Od roku 1999 je společnost
také držitelem certifikátu na systém jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9002.

V souvislosti s oslavou svých desátých narozenin pořádá tato
společnost ve spolupráci s Obecním úřadem Štěpánkovice
13. 3. 2003 - 17.00 hod. v Kulturním domě seminář
o zateplování rodinných domů, na němž přiblíží oblast
zateplení budov a seznámí občany s hlavními výhodamii
úskalími zateplení. Jistě se na semináři dozvíte nejen řadu
věcí z oblasti zateplení, ale především se sami můžete ptát
na to, co konkrétně zajímá Vás (vše samozřejmě nezávazně
a bezplatně).
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Čtvrtek 13. 3. v 17.00 na Obecním úřadě Štěpánkovice

STOMIX s.r.o., Bořivojova 127, Ostrava - Kunčičky, tel.: 596 237 077

SDH Svoboda - Úspěšný rok 2002
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na 100 m s překážkami a
požárním útoku. V celkovém
hodnocení
družstvo
žen
skončilo na 1. místě a zajistilo
si tak účast v okresním kole,
kde se umístilo na 4. pozici.
Družstvo mužů skončilo
na místě 3. Vyvrcholením
přípravného
období
na
Svobodě
je
uspořádání
soutěže hasičských družstev.
V této soutěži se závodí ve
2 kolech pokaždé za jiných
kritérii – vyhlášena je jako
Memoriál Josefa Halfara.
Vítěz obdrží jako hlavní cenu
putovní pohár Memoriálu
Josefa Halfara, putovní pohár
SDH Svoboda a věcnou cenu.
Tato soutěž má velký úspěch,
důkazem toho je hojná účast
družstev nejen z našeho
okresu, ale také pravidelná
účast družstev ze sousedního
Polska.

tu čest uspořádat tuto soutěž
přímo u nás ve sportovním
areálu ve Svobodě. Nesmíme
zapomenout, že k soutěžím
které pořádáme patří také
noční soutěž, která se nám
letos nevydařila podle naších
představ. Nepřálo nám počasí.
Starosta SDH Svoboda
Rudolf
Černý
hodnotil
uplynulý rok jako velmi
úspěšný a všem členům
družstev
udělil
čestné
uznání. Mohu prohlásit, že
naše družstva byla počítána
mezi dobré a že soupeři
uznali umění našich děvčat a
chlapců.
Patří jim poděkování za
nás za všechny a přejeme jim,
aby je provázelo jejich umění
i v dalších letech.
Zuzu

>>> Není půjčka jako půjčka <<<

Nejsou peníze. Tak
zní asi nejčastější slova
při pohledu na rodinný
rozpočet. Známe to asi
všichni – rádi bychom na
dovolenou, koupili lepší auto nebo
nábytek, případně se na nás každé
ráno a večer dožaduje rekonstrukce
koupelna. V běhu všedních dní, se
však nedaří potřebnou částku naspořit.
Řešením může být v podobných
případech bankovní půjčka. S jejich
nabídkou se v poslední době roztrhl
pytel. Podívali jsme se blíže na Expres
půjčku GE Capital Bank, která má své
obchodní místo v Opavě.
Tato banka se stala jedním
z průkopníků na trhu spotřebitelských
půjček v České republice. Začala
totiž jako první na českém trhu
poskytovat neúčelové spotřebitelské
půjčky bez požadavku na ručitele
neb zajištění.
“Není
tedy
nutné
přesvědčovat známé či
příbuzné, aby se za úvěr
zaručili a není potřeba
skládat ani jinou záruku,“

CAP

V průběhu roku, převážně
v letních měsících, se družstva
zúčastnila dalších soutěží
s většinou dobrým umístěním.
Jedná se o soutěže v požárním
útoku za různých podmínek
a také se silnou konkurencí.
Jednou specifickou soutěží
je okresní liga, ve které se
družstvo mužů umístilo na
5. místě. Za zmínku stojí
také noční a denní soutěž
v Rýmařově. Této soutěže
se naše družstvo zúčastňuje
už několik generací. V této
soutěži měla naše družstva
největší úspěch. Obě družstva
se umístila na nejvyšších
příčkách a ženy obhájily
své
prvenství.
Hlavními
cenami byly putovní poháry
Memoriálu Jana Suka. Každý
rok
navštěvujeme
naše
polské sousedy na soutěži
Moravská brána. Letos máme

AL
IT

vysvětluje vedoucí obchodního místa
Ing. Petr Doboš. “Expres půjčka je
navíc hotovostní neúčelový úvěr.
To znamená, že GE Capital Bank
nezkoumá, na co klient peníze
použije,“ doplnil.
Peníze
banka
převede
na
běžný účet, odkud si je klient může
vyzvednout třeba v hotovosti. Jestli
zaplatí řemeslníky a materiál na opravu
koupelny, dovolenou na Malorce,
jazykový pobyt v USA, počítač nebo
vybavení domácnosti, je už jen na jeho
uvážení.
Důležitou roli při vyřizování úvěru
hraje pro zájemce i délka schvalovacího
řízení nebo administrativní náročnost. I
tady patří Expres půjčka k horkým
favoritům. GE Capital Bank umožňuje
získat rozhodnutí o poskytnutí půjčky
na počkání. Peníze má klient v ruce
nejpozději do tří dnů a pokud je již
klientem banky, tak dokonce do
druhého dne.
“Při rozhodování, zda si vzít úvěr,
hraje nepochybné rozhodující roli to,
jak splátky zatíží rodinný rozpočet.
Platí jednoduché pravidlo. Čím delší

Pokud máte zájem půjčku získat:
Navštivte obchodní místo GE Capital Bank, a.s. v Opavě, Ostrožná 31

Zavolejte na bezplatnou infolinku 800 103 060
Navštivte internetovou stránku: www.exprespujcka.cz
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doba splácení, tím menší
měsíční splátka,“ řekl
vedoucí OM v Opavě. GE
Capital Bank nabízí svou
Expres půjčku se splatností
24, 30, 40, 50 a 60 měsíců.
Pokud si chcete půjčit peníze, ale
máte obavu, že v průběhu splácení
můžete přijít o práci, onemocnět,
nebo by se vám mohlo stát ještě něco
horšího, můžete tyto chmury hodit
za hlavu. GE Capital Bank nabízí
k Expres půjčce pojištění schopnosti
splácet úvěr.
“Klient je pojištěn pro případ
ztráty zaměstnání, nemoci, invalidity
nebo úmrtí. V případě, že nastane
pojistná událost, začne pojišťovna
hradit splátky za klienta, v případě
úmrtí splatí zbylou část jednorázově.
Většina lidí, kteří si Expres půjčku
vyřizují, si toto pojištění sjednává.
Několik desítek korun měsíčně lidem
zkrátka za tu jistotu stojí, což
potvrdil i zájem klientů,
dodal závěrem vedoucí
OM GE Capitel Bank
v Opavě.

BA

I letos jsme na výroční
schůzi hodnotili práci Sboru
dobrovolných
hasičů
ve
Svobodě. Ohlíželi jsme se za
tím, co jsme prožili, co jsme
udělat nestačili a zamýšleli
jsme se nad tím, co nás
čeká. V naší organizaci je
registrováno 40 členů.
V polovině roku 2001 se
začalo tvořit družstvo žen a
začátkem roku 2002 se začalo
zúčastňovat soutěží. Jejich
perfektní přípravu potvrdilo
dosažení 18. prvních míst.
S výcvikem se začalo hned,
jakmile to umožnilo jarní
počasí.
Během
přípravy
byla provedena kompletní
kontrola techniky, výzbroje
a výstroje. Úkolem družstev
byla příprava na okresní kolo
v požárním sportu. Soutěž
se koná ve 3 disciplínách:
v pořadové přípravě, běhu

N

K

Svaz chovatelů poštovních holubů v roce 2002
V naší obci již dlouhá léta existuje Svaz chovatelů poštovních holubů. Patří k jedenácti základním organizací okresního svazu.
Naše sdružení má 13 členů. Kromě našich občanů jsou členy i obyvatelé sousedních Kobeřic a Hněvošic.
Tak jako i jiné roky probíhaly závody starých holubů a holoubat narozených v roce 2002. Sezóna probíhala od 4. května do 22.
září. Závody starých holubů se skládaly z 16 tuzemských a 5 zahraničních. Tři závody startovaly z Německa, po jednom z Belgie a
Holandska. A jaké byly výsledky?
Město

Pardubice 2.
Cheb 1.
Pardubice 3.
Chomutov 2.
Ostende – Belgie
Horní Počernice 3.
Cheb 3.
Harlingen

5.5.02
26.5.02
8.6.02
16.6.02
4.7.02
5.7.02
14.7.02
2.8.02

startujících

1904
1808
1789
1879
166
1961
1801
197

umístění

3. a 4.
1.
5.
1.
9. / 11.
4. / 9.,10.
7.
9.

Celkové pořadí našich chovatelů
ze 120 členů okresu:

chovatel

Norbert Peterek
Norbert Peterek
Leo Jašek
Josef Pavera
Norbert Peterek / Leo Křempek
Josef Pavera / Norbert Peterek
Leo Křempek
Karel Svačina

7. místo Norbert Peterek, 12. Leo Křempek,
14. Karel Svačina, 15. Břetislav Vaňhara,
16. Josef Pavera
V procentuálním hodnocení se
naše ZO umístila na prvním místě.

Druhá část naší závodní činnosti jsou závody holoubat narozených v roce 2002
Vysoké Mýto I., 24. 8.02, 1348 startujících, 3.+4. místo Norbert Peterek; Vysoké Mýto II. 25. 8.02, 1231 startujících, 2. Josef
Pavera, 3. Norbert Petrerek, 4.+5. Leo Křempek; Přelouč 15.9.02, 1550 stratujících, 1.+2. Norbert Peterek, 5.+7. Leo Křempek.
Závod Louny se letěl jako závod holoubat celé severní Moravy. Počet celkově nasazených holubů byl 5200. První a druhé místo
obsadila holoubata pana Norberta Peterka. Mistrovství holoubat severní Moravy: 2. místo z 560 chovatelů získal pan Norbert Peterek.
Mistrovství holoubat OS Opava: 1.místo Norbert Peterek, 4. Leo Křempek. ESO holoubě OS Opava pan Norbert Peterek.
Mnoho úspěchů v další činnosti za SCHPH přeje
Norbert Peterek

Oddíl kopané
Sezónu 2001/2002 jsme neskončili
na místech, se kterými bychom mohli
být spokojeni. V zimní přestávce přišel
k mužstvu nový trenér – František Strnisko
ze Strahovic. Byl mu dán jasný úkol.
– Záchrana v 1. A třídě. To se nakonec
podařilo, i když v jarní výsledky byly
všelijaké. Ale úkol byl splněn. Zachránili
jsme se.
Také další naše mužstva měla
problémy. Dorost i B mužstvo se
zachránily ve svých soutěžích vcelku
v pohodě, horší však to bylo se staršími
žáky. Ti se neudrželi v okresním přeboru
a spadli do okresní soutěže. Mladší žáci
a benjamínci nám dělali radost. Na hřišti
jich bylo plno a byli dobře připraveni na
další soutěže.

Do sezóny 2002/03 jsme šli s jasným
cílem. Zbavit se sestupových starostí.
Trenérem zůstal pan Strnisko. Rozjela
se různá jednání o přestupech hráčů.
Nakonec se objevilo sedm nových tváří.
Ne všichni však byli „cizinci.“ Byli mezi
nimi i hráči ze Štěpánkovic, kteří působili
v jiných oddílech. Do soutěže jsme
nevstoupili dobře. První prohra v Píšti,
druhá v Hošťálkovicích – a opět jsme
byli na chvostu tabulky. Nevěděli jsme,
jak z krize ven, ale pomohli si sami hráči.
Tým zabral a v posledních sedmi zápasech
neprohrál. Nakonec z toho bylo podzimní
3. místo, což byl i začáteční cíl.
Rovněž dorost procházel krizí.
Chyběli hráči. Nakonec družstvo získalo
12 bodů, což není tak málo. U družstva

dorostenců došlo k výměně trenérů.
Nastoupili pánové Hrubý a Václavík,
k B mužstvu přišel pan Obrusník. Druhé
mužstvo bojovalo se střídavými úspěchy.
Radost nám dělali žáci. Starší po
sestupu obsadili v podzimní části druhou
příčku, mladší žáci dokonce svou soutěž
vedou. Benjamínci jsou ve středu tabulky,
což je rovněž velmi pěkné. Konečně se
zúročila práce trenérů. Do mladších i
starších žáků přicházejí fotbalisté lépe
připraveni a tím je položen základ pro
kvalitní práci trenérů těchto mužstev.
Všichni věříme, že i v jarní části
soutěže
budou
všechna
mužstva
pokračovat v započatých výkonech a ještě
si vylepší postavení v tabulce.
Helmut Václavík

Účinkování mužstva starších žáků v kopané v roce 2002
Jarní sezóna 2001/2002
Cíl jarní části byl jednoznačný. Pokusit se zachránit okresní přebor. Po nevydařeném
podzimu, kdy mužstvo bylo beznadějně poslední, to byl cíl, jenž se ukázal nad síly
družstva. V jarní části mužstvo z jedenácti zápasů vyhrálo pouze jedenkrát a dvakrát
remizovalo a to byl důvod, že soutěž OP opustilo. Nejlepšími střelci této části byli Martin
Borsutký s 6 brankami, po 2 brankách dali Marek Fojtík a Jan Wanke.
Podzimní sezóna 2002/2003
Okresní soutěž jsme zahájili s jediným cílem.Umístit se co nejlépe a zachovat si
naději na přímý postup. Z deseti zápasů naše mužstvo pouze dvakrát prohrálo a po
podzimní části je s 24 body a skórem 35:16 na druhém místě. Na vedoucí Strahovice
ztácíme 6 bodů.
Nejlepším střelcem podzimu se stal Tomáš Harazim, který nastřílel 10 branek, 8 branek
vsítil Lukáš Jurček, 5 Martin Liška a čtyři branky dali Marek Fojtík a Jan Wanke.
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A jak jsme hráli?
Štěpánkovice Darkovice
-//Šilheřovice
-//Kozmice
-//Darkovičky
-//Píšť
-//Sudice
-//Chuchelná
-//Bohuslavice
-//Bělá
-//Strahovice

1:0
7:0
5:1
5:2
5:0
2:7
3:1
4:0
3:2
0:3

Vedoucí a trenér starších žáků
Vilibald Wanke a Alfréd Heider

Mladí hasiči - Havířov 22.02.2003
Naše družstvo se již po třetí
zúčastnilo neoficiálního mistrovství
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Nejlépe jsme se umístili v roce 2001
a to na 26 místě, loni potom na 35.
starší žáci a mladší na 16. místě. Pilně
jsme se připravovali, abychom obhájili
minimálně místa jako v loňském roce,
v tělocvičně ZŠ Štěpánkovice a Hasičské
zbrojnici.
Předběžné zprávy o této soutěži
byly takové: koná se v městské
hale v Havířově, účast 71 družstev
v obou kategoriích např.: Hovězí,
Ostrava-Pustkovec, Mistřín, Harichovce,
Hrabyň, Chotěbuz, Praha-Zličín a Žory.
Vyjížděli jsme v 6 hodin ráno od
hasičské zdrojnice spolu s družstvem
z Kravař. Po příjezdu a nahlášení u
prezentace jsme se těšili (i přes značnou
nervozitu) už na zavodění. Naše ambice
byly na 20. místo. Po první disciplině
bylo reálné, protože štafetu požárních
dvojic jsme zaběhli za 65:45, o 9:36
za prvním (Dolní Bečva) a to nám dalo

21. místo. Další disciplina - štafeta uzlu,
na kterou jsme čekali asi dvě hodiny,
dopadla časem 54:45 a 37 místem. Opět
další čekaní nám na klidu nepřidalo a do
další discipliny jsme nastupovali značně
nervózní. Štafeta 4x40 metru jsme
rozbíhali jako první. Nervozita stoupla
ještě víc, když přišla televize a natáčela
nás do pondělního zpravodajství. Štafetu
jsme zvládli v čase 45:4 o 11:65 za
prvním Hovězím to nám vyneslo opět 37.
příčku. Tímto jsme měli splněny všechny
discipliny a čekali jsme na vyhodnocení
,které mělo byt asi kolem čtyř hodin.
Kromě sportu v hale bylo občerstvení,
vystoupení mažoretek a kdo chtěl, mohl
si koupit kalendáře a pohledy s hasičkou
tématikou. Po součtu všech disciplín
jsme obsadili 33. příčku ze 43 družstev.
Vyhrála Dolní Bečva druhé bylo Hovězí
a třetí byl Zličín.
Tato soutěž slouží jako přípravná
a srovnávací. Děti se již těší na jaro, kde
začne kolotoč 17 soutěží okresní ligy
mládeže.
Vojtěch Feher

Zveřejnění záměru obce Štěpánkovice
Ve smyslu par. 39 odst. l) zák. č. 128/2000 sb. o obcích, zastupitelstvo
obce Štěpánkovice na svém 4. zasedání, konaném dne 26. února 2003,
usnesením čís.: 4/2 bod a)

rozhodlo o záměru obce Štěpánkovice
prodat

v souladu se schválenými „Zásadami prodeje bytů“ z majetku
obce, byty v bytovém domě č.p. 500 na ulici Slezská včetně spolu
vlastnického podílu na společných částech. Tyto byty jsou užívány
stávajícími nájemci.

Přehled kulturních
akcí pořádaných ve
Štěpánkovicích

Únor:
Maškarní ples – SRPŠ
Společenský ples - SRPŠ
Březen:
Vystoupení dětí k MDŽ
Přednáška na téma řez ovocných
stromů a pěstování vinné révy – ČZS
Štěpánkovice
STOMIX - zateplování rodinných domů
Duben:
Stavění máje
Květen:
Kácení máje
110. výročí založení SDH Štěpánkovice
Memoriál J. Halfara – SDH Svoboda
Červen:
Dětský den – Hostinec na hřišti
Dětský den - SRPŠ
Červenec:
Karneval - Pohoda – Hostinec na hřišti
Diskokarneval – Hostinec na hřišti
Turnaj Štěpánkovických družstev
v šipkách – DC Palestina
Zahradkářská slavnost
Moravská brána – SDH Svoboda
Srpen:
Countrykarneval – Hostinec na hřišti
Palestinska furtka – Hostinec na hřišti
Turnaj amatérů v šipkách – DC Palestina
Noční soutěž – SDH Svoboda
Září:
Diskokarneval – Hostinec na hřišti
Říjen:
XIII. Výstava ovoce, zeleniny a květin
– ČZS Štěpánkovice
25. výročí založení SRUBKU
45. výročí družby Štěpánkovice - Štrba
Listopad:
Přednáška na téma „Pěstování růží“
– ČZS Štěpánkovice

Chcete inzerovat v našem zpravodaji?
Vaše příspěvky do Štěpánkovického zpravodaje přijímáme na
Obecním úřadě ve Štěpánkovicích.
Oficiální internetové stránky obce Štěpánkovice

Štěpánkovický zpravodaj
vydává Kulturní a školská
komise při obecním úřadu
ve Štěpánkovicích.

www.stepankovice.cz
e-mail:
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stepankovice@volny.cz

