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- 2003
Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
Celá republika se připravuje na referendum ke
vstupu do Evropské unie. Rozporuplné postoje
našich politiků k otázce přístupu do EU, ani
propagační kampaň ve sdělovacích prostředcích nám
jednoznačně nevysvětluje klady a zápory našeho
přidružení k evropskému společenství.
I když i já mám řadu výhrad k EU, přesto jsem
přesvědčen, že jedinou rozumnou alternativou
je vstup do tohoto společenství. Otevření hranic
na západ a možnost práce v zahraničí patří jistě
k největším výhodám. Čas ukáže, zda výhody vstupu
země do evropského společenství předčí nevýhody.
Chtěli bychom Vám poskytnou základní
informace k referendu o přistoupení České republiky
k Evropské unii.
Referendum proběhne v pátek 13. 6. 2003 od
14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 14. 6. od 8,00 do
14,00 hodin. Volební místnost okrsku č. 1 je v obřadní
síni obecního úřadu, okrsku č. 2 v požární zbrojnici
ve Štěpánkovicích. Rozdělení ulic do jednotlivých
okrsků je stejné jako v minulých volbách a je
vyvěšeno na úřední desce OÚ.

Volič po příchodu do volební místnosti se prokáže
platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Obdrží hlasovací lístek a prázdnou úřední
obálku, do které vloží za plentou hlasovací lístek, na
kterém vyznačil odpověď na otázku zakřížkováním
příslušné odpovědi.
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou
dostavit do volební místnosti, mohou požádat
o přenosnou urnu na obecním úřadě, v den referenda
přímo volební komisi.
Občané, kteří nebudou v době referenda přítomni
v místě trvalého bydliště, si mohou na obecním úřadě
vyřídit hlasovací průkaz, který jim umožní hlasovat
v jakémkoliv okrsku. O hlasovací průkaz mohou
občané požádat buď osobně, a to do 11. 6. nebo
písemně s úředně ověřeným podpisem do 4. 6. 2003.
Věřím, že se referenda zúčastníte a svobodně se
rozhodnete o dalším osudu našeho státu.
Mgr. Jan Katolický
starosta

Stavební činnost v obci

Štěpánkovice stejně jako většina okolních obcí a měst má
zpracován územní plán obce ( UP ).
UP je základní dokument obce týkající se stavební činnosti
v obci. Většina z nás si to ani neuvědomuje, ale svým obsahem
se UP dotýká života všech občanů naší obce. V jeho textové a
obrazové části jsou uvedeny zásady využití území v katastru
naší obce. Chce-li kdokoliv provádět stavební činnost mimo
rámec UP, nebo změnit využití území v katastru obce oproti
platnému UP, může tak učinit pouze po schválení změny UP.
Změna UP obce se provádí podle níže uvedeného harmonogramu a rozhodovací pravomoc v přípravě a schvalování změny
UP má zastupitelství obce.

V současné době je realizována změna č.1 územního plánu,
zastupitelé obce na svém zasedání dne 16.4. 2003 schválili
návrh zadání změny č.1 UP.
Aby nedošlo k blokování schvalovacího procesu změny č. 1
UP, rozhodli zastupitelé obce na svém zasedání dne 4.6.2003, že
v době od 5.6.2003 do 31.8.2003 mohou občané Štěpánkovic,
zástupci fyzických a právnických osob podnikajících v katastru
obce, nebo sídlících v obci předkládat v podatelně ObU své
návrhy na provedení změny č. 2 UP.
Podané návrhy musí mít písemnou formu a je možné jej
doplnit o snímek dotčeného území.
KaH

Časový a věcný harmonogram realizace změny Územního plánu

krok č. provede
Popis činnosti
1
ObU
podněty občanů, podnikatelů, obce
2

ObU

projednání jednotlivých podnětů v zastupitelství a rozhodnutí, který
požadavek bude schválen

3

ObU

odpovědi žadatelům

4

ObU

zpracování seznamu schválených požedavků obce na změnu č.1
územního plánu

5

ObU

schválení pořízení změny č.1 územního plánu obecním zastupitelstvím,
zaslání schváleného znění pořizovateli - stavební úřad Kravaře

6

SU

7

čas
60 - 90 dnů

30 dnů

zpracování návrhu zadání změny č. 1 UP
- výkres limitů a změn

45 dnů

SU
ObU

vyjádření dotčených orgánů
- vyjádření obce

60 dnů
dtto

8
9
10
11

SU
SU
ObU
SU

výsledné zadání změny č. 1 UP
vyjádření právního odboru Krajského úřadu
schválení výsledného znění zadání změny č. 1 UP zastupitelstvem
zpracování konceptu řešení změny č.1 UP

30 dnů
30 dnů
30 dnů
150 dnů

12

SU

vyjádření dotčených orgánů
- projednání s občany obce

60 dnů
dtto

13
14
15
16
17

ObU
SU
SU
ObU
SU

schválení stanoviska zastupitelů obce
zpracování souhrnného stanoviska ke konceptu změny č.1 UP
vyjádření právního odboru Krajského úřadu ke konceptu změny č.1 UP
schválení souborného stanoviska ke konceptu obecním zastupitelstvím
projektant - zpracování grafické v textové části návrhu změny

10 dnů
30 dnů
30 dnů
30 dnů
150 dnů

18

SU

projednání s dotčenými orgány
- v té době k nahlédnutí na SU a ObU

60 dnů

19
20
21

SU, ObU příprava schvalovacích protokolů a Obecně závazné vyhlášky
SU
kladné stanovisko právního odboru Krajského úřadu
ObU

schválení změny UP obce a obecně závazné vyhlášky na jednání
obecního zastupitelství

22
SU
po nabytí právní moci - platnost
23
SU
rozeslání dotčeným orgánům
celkem doba pořízení změny územního plánu od zahájení trvá přibližně dva roky

30 dnů
30 dnů
30 dnů

895 dnů

Máte něco na srd c i a c h c e t e s e o t o p o d ě l i t ?

( P ř í s p ě v k y, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany . . . )
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu ous@volny.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat p oštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice. Značka: ZPRAVODAJ .
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Vodovod a kanalizace
Vážení spoluobčané, v minulém
obecním zpravodaji jsme Vás požádali o
spolupráci při odstraňovaní nedostatků
na našem vodovodu. Bohužel, přesto, že
před řadou nemovitostí nejsou uzavírací
ventily vyvedeny na povrch, k dnešnímu
dni se neozval žádný z majitelů nebo
správců nemovitostí a na tuto skutečnost
nás neupozornil.
Žádáme Vás proto znovu, zjistíte
- li, že vaše nemovitost nemá uzavírací
ventil vyveden, nahlaste to pracovníkům
obecního úřadu.
Stejně Vás žádáme, zjistíte-li
závady na naší kanalizaci, nahlaste tuto
skutečnost na obecní úřad, abychom
mohli spolu předcházet havarijním
stavům jak na vodovodu, tak na
kanalizaci.
Děkujeme za pomoc
KaH

Memoriál Josefa Halfara - SDH Svoboda
Již tradičně poslední květnovou
neděli uspořádal SDH Svoboda
soutěž hasičských družstev „Memoriál Josefa
Halfara“. Velmi pěkné
slunečné počasí přilákalo mnoho fandů požárního sportu, aby viděli
utkání 29 družstev mužů a 6
družstev žen o co nejlepší umístění. Soutěž proběhla ve dvou
kolech, kde se rozdělovaly
ceny na prvních pěti pístech.
V prvním kole o „Putovní
pohár Josefa Halfara“ zvítězilo domácí družstvo ze
Svobody před Rýmařovem
a Hněvošicemi. Ve druhém kole šlo o pohár SDH
Svoboda a finanční prémii. Zvítězili
hasiči z Vrbice, druzí byli hasiči ze
Svinova a třetí skončily Bolatice.
O kvalitě soutěže svědčí také časy druž-

Štěpánkovice 18.5.2003

V neděli 18. 5. se ve Štěpánkovicích
konala okrsková soutěž můžu a žen
z jedenáctého okrsku. Účastnilo se 9
družstev mužů a 2 družstva žen. Soutěž
byla pořádaná na hřišti TJ Sokol
Štěpánkovice. Děkujeme tělovýchovné
jednotě za pronájem hřiště.
Soutěžilo se v těchto disciplínách:
pořadová příprava, běh na 100
metrů s překážkami a nakonec požární
útok. Soutěž probíhala za krásného
slunečného počasí. Po pořadové
přípravě se už všichni soutěžící a
hrstka diváků těšili na začátek běhů
na 100 metrů. Tato disciplina je velice

atraktivní, protože máme v okrsku
skvělé běžce z Kobeřic nebo Bolatic
a Borové. Naši skončili v bězích
na krásném čtvrtém místě. Další
disciplínou byl požární útok, který
dopadl pro mnohá družstva tragicky,
neboť řada týmů byla diskvalifikována
za nesplnění útoku. Také proto jsme
po dlouhé době skončili na okrskové
soutěži na třetím místě. Postup do
okresního kola si zajistily prvním
místem Kobeřice a druhým místem
Bolatice. Přejeme jim mnoho úspěchů
v dalších vyšších kolech.

stev ve druhém kole, kde prvních pět
družstev se vtěsnalo do jedné
vteřiny. V kategorii žen se
družstva umístila v pořadí:
1. Svoboda, 2. Mladecko a
3. Závada. Za časy požárních útoků žen by se určitě
nestyděla třetina zúčastněných
družstev mužů.
Družstva opavského, ostravského, bruntálského, karvinského okresu a hasiči z Polska ocenili perfektní přípravu a organizaci soutěže. Poděkování
patří také všem sponzorům a Obecnímu úřadu ve
Štěpánkovicích za podporu
SDH Svoboda. Již teď se
těšíme na další soutěže, které
proběhnou na Svobodě v letošním roce:
Moravská brána (20. 7. 2003), noční
soutěž požárních družstev. Srdečně zvou
hasiči ze Svobody.
D.R.

110. výročí založení
SDH Štěpánkovice

Krásnou dubnovou neděli proběhly oslavy 110. výročí založení SDH ve
Štěpánkovicích. Před slavnostním obědem byl ve štěpánkovickém kostele vysvěcen prapor a cheruba panem farářem
Volným. Oslav se zúčastnilo nejen mnoho
zástupců okolních hasičských sborů, velitel okresního výboru SDH, ale také delegace z družební obce Štrba, kterou vedl
pan Ján Blažko. Bylo předáno mnoho
ocenění a poděkování za práci pro SDH.
Do dalších let přejeme SDH Štěpánkovice
mnoho úspěchů a elánu do další náročné a
pro nás všechny potřebné práce.

Hledáme promítače
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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Pálení listí a trávy
Co způsobuje člověk, který
se na jaře rozhodne spálit shrnuté listí nebo vypálit na svém
pozemku starou trávu:
-obtěžuje svoje sousedy smrdutým a nedýchatelným dýmem.
-zbytečně hubí užitečný hmyz a
drobné živočichy, mezi nimi i ty
vzácnější, například ještěrky.
-může v případě své nepozornosti způsobit větší požár,
například svého obydlí, louky,
jiného stavení či lesa.
-zbytečně zaměstnává policii.

V Rakousku si čistého vzduch umí vážit více
Lungau (pak) – V civilizovaných zemích
Evropy by nikoho ani nenapadlo pálit
na zahradě nepořádek, stejně jako topit
neekologickými palivy.
„Je to zakázáno a nikoho by
to ani nenapadalo,“ říká Ludmila
Oberwandlingová, která žije v podhorské
oblasti Lungau v Rakousku. Čistá příroda
je to nejcennější, co lidé, kteří většinou
žijí z turistického ruchu, mají. Nemohou si
dovolit, aby vzduch byl zamořen kouřem. To
by asi turisté jezdili někam jinam.
„Jedinou výjimkou jsou Velikonoce.
To naopak na všech lukách hoří mohutné

vatry, na nichž se spálí i hodně nepořádku.
To je ale takový zvyk vítání jara a nikomu
to nevadí.“
Kde ale tedy mizí všechen ten odpad
ze zahrad v Rakousku, které je známo
tím, že louky jsou krásně upraveny, křoví
v příkopech je vysekané a lidé kolem svých
domů neskladují nepotřebné věci? „Vždy
na jaře přistaví obec kontejnery a lidé
v rámci jarního úklidu nanosí věci do nich.
Jinak biologický odpad, všechny větve,
trávu a listí vozíme do kompostárny. Za
to samozřejmě musíme zaplatit,“ dodává
Ludmila Oberwandlingová.

Výzva - Určeno všem vlastníkům lesa

V současné době je v mnoha porostech
nezpracováno kůrovcové dříví z loňského
roku. Na tuto skutečnost byla již upozorněna většina vlastníků lesa, ale opatření
ze strany vlastníků jsou velmi liknavá a
mnohdy žádná.
Dovoluji si upozornit všechny soukromé vlastníky lesa na nutnost OCHRANY
LESA tak, jak jí přikazuje ZÁKON č.289/
1995 SB. O lesích a změně a doplnění
některých zákonů, kde v §32 odstavci 1
cituji:
Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na
les, zejména
- zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah
škodlivých činitelů a jimi působených
poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření, při zvýšeném
výskytu neprodleně informovat místně příslušných orgán státní správy lesů a provést
nezbytná opatření,
- preventivně bránit vývoji, šíření a
přemnožení škodlivých organismů.
Preventivně bránit vývoji, šíření
a přemnožení škodlivých organismů

znamená především trvale pečovat o
zdravotní stav lesních porostů, to znamená zejména urychleně odstraňovat
z lesa zejména souše, vývraty, polomy
všechny nemocné nebo poškozené stromy, protože tyto stromy jsou obvykle
vstupním místem pro choroby a škůdce
lesních porostů.
Dále §33:
Vlastník lesa je povinen přednostně
provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení
škodlivých organismů. Vlastník lesa si
musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, a také aby
nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů
a funkce lesa byly zachovány (plněny
rovnoměrně a trvale), a aby byl zachován
(chráněn) genofond lesních dřevin.
Protože v tomto období je značná část
napadené hmoty kůrovci nezpracovaná,
žádám všechny vlastníky lesa, aby v termínu do 10.4.2003 provedli těžbu a asanaci suchých, nebo kůrovcem napadených
stromů, klest po těžbě spálili a hlavně toto
dříví z lesa odvezli rovněž v termínu
do 10.4.2003.

Štěpánkovická 10 a memoriál Ludvíka Grygarčíka
Stejně jako každý rok tak i letos se 27. dubna ve Štěpánkovicích uskutečnily
tradiční běžecké závody - XIX. ročník „Štěpánkovická 10“ a V. ročník „Memoriál
Ludvíka Grygarčíka“. Závod měl několik tras v různých kategoriích (50m, 200m,
800m, 1,6km a 10km). Ikdyž počasí běžcům moc nepřálo přijeli závodníci z mnoha
okresů Moravskoslezského kraje a dokonce i z Polska. Konkurence byla ve všech
kategoriích obrovská. Účastníci závodu byli s organizací velice spokojeni. Tímto
chceme poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na tuto sportovní akci.

Výsledky: Muži do 40 let (10km): 1. Jaroslav Kostrzevski (Waknet Bodzamov)
35.54.03, 2. Petr Nycz (Jamnice) 37.00.00, 3. Roman Baláž (Baláž Team Ostrava)
39.28.05; Muži nad 40 let (10km): 1. Jiří Bořucký (Štěpánkovice) 40.29.07, 2. Zdeněk
Vojkůvka (Chuchelná) 43.38.04, 3. Erich Rinka (BK Kravaře) 44.42.04; Muži nad 50
let (10km): 1. Pavel Stuchlík (AO Kobeřice) 43.16.03, 2. Marian Kavecki (Branice)
43.27.08; Muži nad 60 let (10km): 1. Werner Nanke (BK Kravaře) 1938 48.48.04, 2.
Karel Stuchlík (BK Kravaře) 1937 50.14.04; Ženy (10km): 1. Jaroslava Pokorová (Sokol
Opava) 47.21.08, 2. Marie Glovčíková (AK Sprint Opava) 50.25.05; ...
strana: 4

Pokud některý vlastník není schopen
toto opatření provést sám, působí v této
oblasti celá řada firem, které jsou na tuto
činnost specializovány a je možné je o
provedení požádat. Například : Ostravská
lesní s.r.o., Zahradnictví, Družstevní ul.,
747 92 Dobroslavice, p. Mikšaník, tel.:
604236995; firma Jiřičný Břetislav, tel,.
777550085.
Upozorňuji, že po výše uvedeném termínu bude provedena kontrola splnění tohoto opatření, a v případě nesplnění tohoto
nutného úkolu budete nahlášeni na příslušný referát životního prostředí a hrozí Vám
zahájení správního řízení a udělení vysoké
pokuty.
V případě nutnosti konzultace, další pomoci, obraťte se na níže uvedenou adresu.
Ing. Jan Šrotek – odborný lesní hospodář
U Staré elektrárny 1881/4
710 00 Slezská Ostrava
tel.: 777111071

Sbírám všechny druhy
pohlednic ze současné a
historické doby: pohlednice
měst tuzemské, zahraniční,
černobílé, barevné, různých
tvarů s vánoční, velikonoční
a náboženskou tématikou,
taktéž pohlednice s přáním.
Štědrým dárcům, kteří
obohatí moji sbírku, srdečně
děkuji.

Alfred Václavík
Štěpánkovice
Slezská 1

Pozdrav z Kuwaitu

Umí se třeba poprat, ale hokej mají rádi.

17. dubna přišel na náš obecní
úřad e-mailovou poštou Pozdrav
z Kuwaitu. Chtěli bychom Vám, našim
spoluobčanům, prostřednictvím našeho
rozhlasu, Zpravodaje i na stránkách
internetu sdělit jeho obsah.
Já, voják 1. česko-slovenského
praporu radiační, chemické a biologické
ochrany, působící součastně v zahraniční
misi v Kuwaitu, tímto chci pozdravit
své rodné Štěpánkovice. Určitě jste
se již doslechli, že jeden váš občan
operuje
v
protiteroristické
misi
„TRVALÁ SVOBODA“, která dospěla
do válečného konfliktu proti režimu
Saddama Huseinna. Těžké chvíle už
máme doufám za sebou a dá–li Bůh,
mé působení v této misi by mělo být
ukončeno na konci května, kdy bych měl
opět spatřit svůj rodnej „Prajzkej Kraj“
na který se už hodně těším.
S pozdravem Váš občan Tomáš
Štědroň, Camp DOHA – Kuwait

Když hokejisté extraligového dorostu HC Slezan Opava bilancovali poslední sezónu, byl u toho i Žurnalistický kroužek při ZŠ Štěpánkovice. Trenér Hartoš děvčatům z 9.
B. zprostředkoval setkání s útočníkem Radkem Mocem /R.M./ a obráncem Martinem
Husákem /M.H./. Tito hráči reagovali na otázky dívek.

Přejeme Tomášovi šťastný
domů.

Na kterém místě v dorostenecké extralize jste
skončili?
R.M.: „Patří nám osmě místo. Jsme rádi, že
jsme odvrátili hrozbu sestupu z extraligy.“
Kdo vás přivedl k hokeji?
R.M.: „Většinou nás ke sportu přivedli rodiče.
I k hokeji.“
M.H.: „Někteří z nás ho hrají už delší dobu.“
Jaké panují mezi vámi v družstvu vztahy?
M.H.: „Máme dobré, opravdu kamarádské
vztahy.“
R.M.: „Jinak bychom se nesetkávali i mimo
tréninky a zápasy. Naše kolektivní práce je
velmi dobrá.“
A co soupeři? Jiskří to na ledě mezi vámi často?
R.M.: „Občas si vjedeme do vlasů – tedy do
helem.“
M.H.: „ Někdy místo puku na ledě kloužou
hokejky, helmy a jiné části výstroje. Pak se
nestačíme divit, že čas, který máme trávit na
ledě, prosedíme na trestné lavici.“
Hokej není levná záležitost. Jakou hodnotu má
vaše výstroj?
návrat R.M.: „Průměrná cena je asi třicet tisíc korun.
Radku, kolikrát ses za celou kariéru v zápasech

V naší mateřské školce to stále žije
Ještě před nedávnem
jsme všichni s obavou,
starostmi i se slzičkami přijímali naše nejmenší do naší
školičky a nyní se jen divíme, jak rychle běží měsíc za
měsícem, co všechno jsme
prošli, co se naučili, kde
jsme všude byli a co jsme
viděli. Můžu vám říci, že
toho není zrovna málo.
Od posledního Zpravodaje se hodně změnilo.
Naše děti, ještě spolu se
třemi učitelkami, pobývaly ve škole v přírodě na
hotelu Dominika, kde již
jsou třetím rokem. Letos
se na ně usmálo i sluníčko,
počasí a také příroda jim
nadělila spoustu jarních
paprsků a krásných výletů
do čisté přírody. Děti přijely
nadšené, radostné a bez
stesku po svých rodičích.
Všechno naši nejmenší
zvládli. O všech činnostech,
které každý den prožili, jim
paní učitelky vedly deníček,
na který se možná po letech
podívají a zavzpomínají.

Naše děti nejezdí jen do
přírody, ale navštěvují také
různé kulturní akce. Letos
jsme opět navštívili přestavení Pavla Nováka, který
svými písničkami a hbitým
rytmem umí rozparádit celé
osazenstvo.
Maškarní rej, který probíhal v prostorách MŠ také
nenechal děti nečinně sedět,
ale vlil jim do těla soutěživost, taneční elán a nápady
pro vytvoření masky. Určitě
byli všichni potěšeni výhrami, které si na závěr plesu
vylosovali.
Jistě vás, doufám, zajímá, které akce ještě pro
děti připravuje kolektiv naší
školičky. Oslavujeme již tradičně svátek našich maminek, pro které si každá třída
připravuje program a malý
dáreček. Věřím, že vystoupení našich nejmenších potěší srdce jejich nejbližších
a že také zhodnotí nemalé
úsilí jejich paní učitelek.
Další akcí, která obohatí svět dítěte, je zájezd

do Opavy na vystoupení
Jaroslava Uhlíře - „Hodina
zpěvu“. Věříme, že jeho
písničky děti určitě potěší.
Na památku na léta
strávená ve školce se děti
vyfotí, pochlubí se s tablem
a v neposlední řadě se
rozloučí i se školičkou v odpoledni plném soutěží, tance
a dětského dovádění.
Jedna velká akce, která
nás čeká, je oslava Dne dětí,
která je i jejich rodiče již
několik let provází po dobu
pobytu v MŠ.
Věřím, že se naší
nejmenší i jejich blízcí a
známí přijdou poveselit,
zasoutěžit si, popovídat si
a posedět na naší zahradě.
Doufejme, že se na nás
zasměje i sluníčko a my
všichni budeme spokojeni.
To je vše, co prožijeme
do konce školního roku a
proto nám dovolte popřát
vám příjemné prožití prázdnin, hodně sluníčka, vody a
rodinných zážitků se svými
blízkými.
kol MŠ
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popral? Kolik máš zatím trestných minut?
R.M.: „Za celou kariéru asi padesátkrát.
Vyfasoval jsem kolem tisíce trestných minut.“
Co vás čeká teď, po sezóně? To budete v létě
lenošit?
R.M.: „Přes léto, kdy nemáme tréninky, si
udržujeme kondičku v posilovnách a tělocvičnách. Samozřejmě nezapomínáme ani na holky
a flirtování. Patří to k našemu věku a životu.“
Jste mladí chlapci, dokážete si odepřít alkohol?
R.M.: „ Alkohol piji jen na závěrečných akcích,
jako je konec sezóny, nebo když vyhrajeme důležitý zápas. Jinak alkohol moc nemusím.“
Co pro vás vůbec znamená hokej?
M. H. : „Všichni se shodujeme, že hokej je
nejrychlejší sport, na kterém nás nejvíc baví
možnost uplatnit sílu, rychlost, agresivitu a
taky přímý kontakt s hráči.“
R. M. : „Pro mě je hokej jediným koníčkem,
který mi zabírá mnoho času.“

Náš dojem : „Jsou to kluci se smyslem
pro humor, ale také umí jít za svým cílem.
Možná některého z nich zavede až k éře
slavného hokejisty!“

Žurnalistický kroužek, ZŠ Štěpánkovice

Mezi lidmi s menšími
životními šancemi
Na nedávné exkurzi v dílnách Svatého
Josefa, které patří opavské Charitě, jsme se
leccos dozvěděli. Nešlo projít kolem lidí,
kteří se mají tak těžce, protože jsou zdravotně nebo tělesně postižení, s úsměvem
na rtech.
V každém z nás bušilo srdce. Přemýšleli
jsme, že se na tomto světě nemáme, na
rozdíl od některých vrstevníků nebo spoluobčanů, tak špatně. Viděli jsme je při práci,
jak je baví, a to nás natolik potěšilo, že
jsme byli myšlenkami na správném místě a
mohli vnímat výklad ženy, která dílny pomáhala zakládat. Měli jame možnost se názorně přesvědčit, jak postižení nejrůznější
práce provádějí a kolik k tomu potřebují
zručnosti a trpělivosti. Viděli jsme jejich
práci a snahu v keramické dílně, při tkaní
koberců, šití všelijakých oděvů a hraček,
ve stolárně atd. Samozřejmě, že i tito snaživí lidé, které práce uspokojuje, dostanou
zaslouženou odměnu. V běžném životě
mají jen malou šanci najít práci.
Je proto dobře, že si i v této době lidé
umí pomáhat, vycházejí si vstříc a nejsou
na sebe zlí. Vždyť postižení si takový
přístup zaslouží.
Markéta Grigarčíková, 6. A.
Žurnalistický kroužek, ZŠ Štěpánkovice

Žáci SDH Štěpánkovice
Hlučín – Bobrovníky 27.4.2003
O tomto víkendu nám začal
kolotoč okresní ligy mládeže .
Jeho první kolo bylo uskutečněno v Bobrovníkách u Hlučína.
Soutěž byla vypsána pro kategorii mladších a starších žáků
a disciplíny: štafeta požárních
dvojic, požární útok a štafeta
uzlů .
Celá soutěž byla poznamenána deštěm, tak děti
byly mokré a byla jim zima.
K usušení nebylo moc místa
ale k zahřátí mohly běhat a naše
také běhaly. Podle průběžných
výsledku to vypadalo dobře, ale
bylo tam 20 družstev starších a
8 družstev mladších, kteří běhali
také dobře. Na konec nám to vyneslo v soutěži o Pohár starosty

Ostrava-Martinov 7.5.2003

Tradice velí, že studenti
druhého
ročníku Vysoké
školy báňské a Fakulty
bezpečnostního
inženýrství
mají za úkol pořádat soutěž
v hasičském sportu. Soutěž
se konala v městském obvodu
Ostrava–Martinov za přispění
tamních
profesionálních
hasičů z HZS.
Soutěž byla vypsána pro
všechny, kdo si chtěli zkusit
tyto disciplíny: požární útok a
100 metrů s překážkami. Účast
oproti loňskému ročníku byla
velká, ale divácká podpora
skoro mizivá, jako jsme zvyklí
na akcích tohoto druhu.
Disciplínu 100 metrů
Vojtěch Feher s překážkami jsme absolvovali

SDH 15. místo pro družstvo
Štěpánkovice II a 4. místo pro
Štěpánkovice LIGA. Do ligy se
počítaly jen disciplíny požární
útok a štafeta požárních dvojic,
a to jen pro jedno ze zúčastněných družstev z jednoho sboru s
označením LIGA a to skončilo
10. místem a zároveň 2 body.
Bohužel mladší žáci nejeli
na soutěž, protože jich bylo
málo. Tak k tomuto článku přikládám taky žádost o to, kdo by
měl zájem jezdit na soutěže po
celém okrese a něco se naučit
a jemu od 7 do 11 let, tak ať
poprosí rodiče, aby zavolali na
telefon 553 675 576 a přihlásili
je do našeho družstva.

bez vážných úrazů. Na této
trati byly vidět výsledky,
třeba bývalého mistra české
republiky Petra Pustelníka
s časem 16,52 vteřin, nebo
na druhé straně čas Rudolfa
Bozka 27,64 vteřin, který tuto
trať běžel poprvé. Požární
útok proběhl i díky našemu
Obecnímu úřadu, který půjčil
automobil na převoz nářadí,
které bylo zapůjčeno z SDH
Štěpánkovice. Družstva se
snažila, ale vyhrát mohlo jen
jedno, a to družstvo pátého
ročníku, jako druzí se umístili
druháci a třetí bylo družstvo
třetího ročníku. Hlavním
motem celé soutěže bylo si
zacvičit a spřátelit se .

Komárov 8.5.2003

Ludgeřovice 24.5.2003

Druhé kolo okresní ligy mládeže v hasičském sportu bylo pořádáno v Komárově u příležitosti 110 let založení sboru. Soutěže se zúčastnilo oproti prvnímu kolu mnohem více
družstev, v kategorii starších to bylo 25 družstev a v kategorii mladších 12 týmů.
Také obec Štěpánkovice měla své zastoupení, dvě družstva ve starší kategorii a
jedno v mladší kategorii. Soutěž byla napínavá až do konce a díky počasí děti byly
nažhaveny na podání skvělých výkonů. Naše družstva se v tomto velkém počtu neztratila. Mladší, přestože začínají skončili na 9. místě, Štěpánkovice II dopadly jen
na 22 příčku, ale co nám udělalo radost, je to, že Štěpánkovice I skončily na skvělém
2. místě. Doufáme, že jim tato forma vydrží a budeme se radovat z takových umístění
neustále. Na této soutěži bylo dobré ještě to, že byli oceněni všichni zúčastnění cenou
ve formě oplatků a ochlazením z vodních děl cisteren, které bylo v takovém horku
důležité.

Již třetím kolem okresní ligy mládeže pokračoval kolotoč soutěží, kterých
jsme se zúčastnili také my. Bohužel tato
soutěž nám nevyšla podle našich představ. Jelo pouze jedno družstvo starších
žáku, které skončilo po jediné disciplíně, požárním útoku, na 12. místě. Celé
družstvo bylo nervózní z dlouhého
čekaní a horkého slunečného počasí.
Doufáme, že příště budeme lepší a že
pojede více družstev, abychom odsadili
co nejvíce kategorií.

Michal Novotný
Opravy – servis plynových kotlů

THERM

Chemické čištění DETEXEM
Dále provádí:
-montáže elektrických rozvodů a
zařízení
-opravy a rekonstrukce
- revize
adresa: Ludmily Horké 26, 74721 Kravaře
tel.: 553671 604, mobil 605 424 608

Kobeřice 10.5.2003
V Kobeřicích se konalo jarní
kolo Plamenu, kde se zúčastnila
jen čtyři družstva starších žáků
a dvě družstva mladších žáků.
Tento počet byl z toho důvodu, že
se zúčastnili jen ti kdo chtěli postoupit na okresní kolo Plamenu,
které je v Háji ve Slezsku 17. 5.
2003. Počet družstev byl malý,
ale to neubralo nic ze soutěživosti
a chuti vyhrát.
V první disciplíně jsme obsadili druhé místo za Kobeřicemi,
před Strahovicemi a Kravařemi.
Ve štafetě 4x60 metrů se také
pořadí nezměnilo. Požární útok
ale vše rozhodl. První v této disciplíně skončily Strahovice, dále
Kobeřice, my jako třetí a Kravaře
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poslední. Do této soutěže se počítaly také výsledky z podzimního
kola. Takže konečné výsledky
dopadly: první Kobeřice, druhé
Strahovice, díky požárnímu
útoku, třetí Štěpánkovice a čtvrté
Kravaře.
Také v kategorii mladších
žáků to bylo napínavé až do
posledních chvil. Obě družstva
se přetahovala kdo vyhraje, ale
požární útok to rozhodl. Vyhráli
mladší žáci z Velkých Hoštic a
druhé skončily Kobeřice.
Přejeme vítězům hodně štěstí
na okresním kole v Háji, ať dobře
reprezentují náš okrsek a ať postoupí až do republikového kola.

MÁTE ČISTÉ SVĚDOMÍ? ZAMYSLETE SE!

Naši spoluobčané na dobových fotografiích

Tato fotografie byla pořízena kolem roku 1935.
Poznáte kdo je na ni vyfocen?

Máte-li nějakou starší fotografii a chcete ji otisknout v našem zpravodaji, doneste ji na obecní úřad s popisem a my ji
v nejbližším možném čísle uveřejníme.
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DĚTSKÝ DEN - DĚTÍ SEN
1. června 2003 - Tradičně i letos
rodičovské sdružení ve spolupráci
s učiteli připravili pro děti oslavu.
Pro dospělé návštěvníky bylo při
praveno pivo, limo, steaky a pro děti
nanuky, sladkosti nebo párek v rohlíku
či hranolky. Taky byla připravena
tombola, do které věnovali ceny: Lanex
Bolatice, Jamsat Kobeřice, Unipra
Grigarčík, Stavebniny Janík, Agroland
Štěpánkovice, Argos Ostrava, Nowaco
Opava, Večerka L. Žídek, hospoda „Na

hřišti“ E.Stošek. Všem děkujeme za
hodnotné ceny.
Hravé odpoledne pak zahájily
mažoretky z Kravař. Mach a Šebestová
po nich uvedli celou řadu skvělých
vystoupení. Viděli jsme permoníky a
naučili se tanec Hula-hop. Nádherně
žlutá kuřátka všechny roztančila
v rytmu twistu. A po nich k nám zavítala
sama vládkyně Egypta - Kleopatra
se svým doprovodem. Bylo tam taky
spousta tanečních vystoupení. No a

pak si mohly děti vyzkoušet jaké to je
na hasičské plošině. O samopaly měli
zájem nejvíce kluci, stejně jako o střelbu
ze vzduchovek. Tradiční skákací žába
byla totálně v obležení. Na své si přišly
děti i ve šplhu, na kole štěstí a dalších
soutěžích. Vydařilo se i počasí a tak
doufáme, že se všem odpoledne líbilo.
Předseda rodičovského sdružení
J. Nevřela děkuje všem, kteří se jakkoliv
na přípravě tohoto odpoledne podíleli.
Za rodičovské sdružení Blanka Michalíková

Nová mutace agapornise růžohrdlého

Blahopřeji své dceři,
Žanetě Theuerové
za 3. místo
na 13. ročníku Mistrovství
České republiky v oboru
kosmetička - fantazijní
líčení Moulin Rouge.
Uskutečnilo se 3.5. 2003
v Praze na Žofíně.
Theuerová Eva
Štěpánkovice, Lípová 4.

Na podzim roku 2002 obdržela redakce časopisu Nová EXOTA od chovatele
pana Zdenka Dvořáka fotografii velmi zajímavě zbarveného agapornise růžohrdlého.
Chovatel v dopise žádal, zda by bylo možné fotografii otisknout spolu s výzvou na
spolupráci s jinými chovateli, kteří se genetikou agapornisů zabývají. Kontaktní
adresa na chovatele je: Zdenek Dvořák, Kostelní 348, 747 28 Štěpánkovice.
Blahopřejeme k chovatelskému úspěchu a přejeme hodně radosti a elán do další
práce s agapornisy.

Přehled kulturních akcí ve Štěpánkovicích

Červen:
Září:
Diskokarneval – Hostinec na hřišti
Dětský den – Hostinec na hřišti
Dětský den - SRPŠ
koncert - PAVEL DOBEŠ (20. září)
Říjen:
Červenec:
Karneval - Pohoda – Hostinec na hřišti
XIII. Výstava ovoce, zeleniny a květin
Diskokarneval – Hostinec na hřišti
– ČZS Štěpánkovice
Turnaj Štěpánkovických družstev
25. výročí založení SRUBKU
v šipkách – DC Palestina
45. výročí družby Štěpánkovice - Štrba
Zahrádkářská slavnost
koncert - JAVORY (25. října)
Moravská brána – SDH Svoboda
Listopad:
Srpen:
Přednáška na téma „Pěstování růží“
Countrykarneval – Hostinec na hřišti
– ČZS Štěpánkovice
Palestinská furtka – Hostinec na hřišti Prosinec:
Turnaj amatérů v šipkách – DC Palestina Vánoční setkání s J. NÁHLOVSKÝM
Noční soutěž – SDH Svoboda
(6. prosince)

Chcete inzerovat v našem zpravodaji?

Ceník inzerce

Vaše příspěvky do Štěpánkovického zpravodaje
přijímáme na Obecním úřadě ve Štěpánkovicích.

velikost

A4
A5
A6
1/2 A6

cena

200,100,50,25,-

Oficiální internetové stránky obce Štěpánkovice

www.stepankovice.cz
e-mail:

ous@volny.cz

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