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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, jednou z nejvýznamnějších politických
událostí letošního roku jsou bezesporu volby do Evropského
parlamentu. Celá Evropská unie bude ve dnech 11. – 12. června volit
své zástupce do této vrcholné evropské instituce. I v naší obci budou
tyto volby probíhat.
Starosta obce Štěpánkovice podle § 16 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční:
11. 6. 2004 /pátek/
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
12. 6. 2004 /sobota/
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místo konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1 je volební místností oddací síň
Obecního úřadu ve Štěpánkovicích pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Štěpánkovicích
(Albertovec, ul. Družby, Husova, Jasanová, Komenského,
Kostelní, Lipová, Mírová, P. Bezruče, Příční, Rybniční,
Slezská, Tyršova, U Bartošovce, U dvora, Zahradní)
- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v hasičské
zbrojnici ve Štěpánkovicích pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášení k trvalému pobytu ve Štěpánkovicích
(osada Svoboda a Bílá Bříza, ul. Družstevní, Gen. Svobody,
Hlavní, Luční, Mlýnská, Na kopečku, Novodvorská,
Občanská, Okrouhlá, Polní, Poštovní, Sluneční a
Svobody).
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb a v den voleb budou k dispozici v obou okrskových
volebních místnostech.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě i hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného k hlasování. Do úřední obálky vloží 1
hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u dvou kandidátů vyznačit, kterému dává přednost.
Hlasovací lístek bude neplatný, jestliže nebude na předepsaném
tiskopise, jestliže bude přetržený nebo nebude vložen do úřední
obálky. Hlas voliče bude rovněž neplatný, pokud bude v obálce více
hlasovacích lístků.
Upozornění
Volič může požádat ze zdravotních důvodů Obecní úřad
Štěpánkovice a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě
vyšle okrsková volební komise k voliči v rámci územního obvodu
volebního okrsku své 2 členy s přenosnou volební schránkou.
Požadavky na přenosnou volební schránku přijímá
OÚ Štěpánkovice – paní Ingrid Václavíková, telefon 553 675 122.
Mgr. Jan Katolický, starosta obce
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Vítání občánků

Školní akademie k oslavě MDŽ

V neděli 16. května jsme do našeho středu přivítali
17 občánků naší obce. Školská a kulturní komise spolu
s žáky naší školy připravila pro rodiče a jejich děti
krátký kulturní program, každý z nových občánků
obdržel pamětní list obce a malou knižní pozornost. Za
celou obec uvítal v našem středu nové človíčky starosta
obce a popřál jim i jejich rodičům slunné a krásné dny a
do života mnoho úspěchů. Věříme, že další vítání bude
přijato stejně příznivě jako toto. Dík patří všem, kteří se
na této milé společenské akci podíleli.

Na 14. března připravila ŠKK při radě obce spolu s naší školou
akademii k oslavě Mezinárodního dne žen. Po úvodním slově starosty
obce se jeviště zaplnilo dětmi mateřské i základní školy. Dvouhodinový
program byl často přerušován potleskem spokojeného publika, které
do posledního místečka zaplnilo celé hlediště. V pestrém kaleidoskopu
se na jevišti střídaly tance a scénky, básničky a písně. Celý program se
nesl v duchu poděkování všem ženám za jejich svědomitou a náročnou
práci. Všechny ženy dostaly od žáků školy malé suvenýry, které se svými
pedagogy děti připravily. Učitelky, které celý program nacvičily, pak byly
odměněny malou kytičkou.

Den učitelů

Beneﬁční koncert

V pátek 2. dubna se sešli v zasedací místnosti kulturního domu
pracovníci školy spolu s představiteli obce, aby si připomněli narozeniny
Jana Amose Komenského a s nimi i Den učitelů. V uvítacím projevu
poděkovala ředitelka školy Mgr. Marie Dluhošová všem, kteří se na výchově
našich dětí každodenně podílejí. Nejedná se jen o pedagogy, ale i o správní
zaměstnance a kuchařky. Starosta obce Mgr. Jan Katolický všem poblahopřál
k významnému svátku a připomněl, že v dnešní době je výchova stále
složitější, neboť celá společnost je uvolněnější. Všichni školští pracovníci
obdrželi kytičku a malou keramickou pozornost, kterou připravili žáci se
svými učitelkami. Pak se již rozpředla živá zábava a diskuse o problematice
práce v našich školách.

V sále Minoritského kláštera v Opavě se 19. března
uskutečnil již počtvrté tradiční beneﬁční koncert, kterého
se kromě šesti souborů škol okresu Opava zúčastnil i
náš Štěpánek. Pod vedením sbormistryně Mgr. Andrey
Antlové zazpívaly naše děti pět nádherných skladeb a
sklidily zasloužený potlesk početného publika. Výtěžek
tohoto koncertu poputuje dětem do sociálních ústavů
v okrese. Tato výjimečná akce si zaslouženě získala
pozornost široké opavské veřejnosti. Za vzornou
reprezentaci školy i obce patří poděkování všem, kteří
se o dobré jméno Štěpánkovic zasloužili.

Solární kolektory a tři sta tisíc korun nenávratné dotace

Deratizace

ekologicky nezávadné a částečně pomohou zlepšit v obci
ovzduší.
Ve středu 13. března zorganizoval místostarosta obce
pan Bernard Halfar přednášku
s výrobci slunečních kolektorů. Přítomni byli rovněž
zástupci projektantů, ekologů a
Komerční banky. Pan Kramoliš
jako projektant se zabývá alternativními zdroji tepla, ing. Krist
z Mokrých Lazců jako poslanec
US– DEU za Moravskoslezský
kraj je garantem těchto aktivit v
rámci našeho kraje. Beseda se

1. dubna proběhla v celé obci
plošná deratizace. Protože se
v obci rozmnožili velcí hlodavci,
kteří jsou nositeli infekčních
onemocnění a ohrožují nás
všechny, zajistil místostarosta
pan Halfar opavskou deratizační
ﬁrmu, která na vytypovaných
místech položila návnady na
krysy. Protože krysy se velmi
rychle množí, předpokládá se, že
deratizační opatření se budou opět
opakovat. Náklady na chemické
hubení těchto nepříjemných tvorů
přišlo obecní pokladnu na 30 000
korun.

Zastupitelstvo obce při projednávání obecního rozpočtu na
rok 2004 mimo jiné vyčlenilo
tři sta tisíc korun jako nenávratnou dotaci pro občany, kteří si
zavedou do svého domu sluneční kolektory.
Zdražování plynu i pevných
paliv totiž donutilo mnohé naše
spoluobčany šetřit na nepravém místě. Začali opět spalovat uhelné kaly a plasty. Tito
nezodpovědní občané si asi
neuvědomují, že svým konáním
ničí zdraví své i svých spoluobčanů. Sluneční kolektory jsou

uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu a měla
mezi obyvateli obce velký
ohlas. Zúčastnilo se jí na padesát zájemců, kteří o problematiku alternativních zdrojů tepla
projevili neobvyklý zájem.
K pozitivům besedy patřil
i fakt, že zástupci Komerční
banky přímo na místě mohli
sdělit našim spoluobčanům, za
jakých podmínek mohou získat
výhodné půjčky.
Čas ukáže, kolik skutečných
zájemců uskuteční svůj sen.
(Podmínky dotace - na OÚ Štěpánkovice nebo článek
ve Štěpánkovickém zpravodaji č. 1/2004)

Havárie kanalizace Kompostování, jak využít zelený odpad ze zahrad!
Poslední dubnový týden muselo
vedení obce řešit nepříjemný problém. V prostoru za hřbitovní zdí
směrem k ulici Družby se propadla
kanalizace. V hloubce čtyř metrů se
v úseku dlouhém šest metrů zbortilo
betonové potrubí odvádějící vodu ze
hřbitova a části „Koreje.“ Během dvou
dnů muselo být potrubí vyměněno.
Nahrazeno bylo moderním umělohmotným materiálem, který by měl
podle výrobce mít větší životnost než
materiál původní.

Plné popelnice zeleného biologického
odpadu přiměly vedení obce a naše
zahrádkáře k tomu, aby zorganizovali besedu
o využití zeleného odpadu z našich zahrádek.
To, co bylo kdysi samozřejmostí, nám dnes
dělá problémy. Všichni pěstitelé na svých
zahrádkách zřizovali kompost a využívali
ho pro přihnojování záhonů. Dnes, kdy
zeleninové zahrádky nahradily v obci zelené
plochy okrasných trávníků, se vyprodukovaná
travní hmota stává přebytečnou a nepohodlnou
surovinou.
Místostarosta obce pan Bernard Halfar

proto zajistil přednášku MVDr. Kubesy,
odborníka na slovo vzatého. Beseda se
uskutečnila posledního března v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Patnáct našich spoluobčanů, převážně
zahrádkářů, si poslechlo fundovaný výklad o
správném kompostování.
Zájemci si mohli zakoupit či objednat i
umělohmotné kompostéry, které představila
opavská ﬁrma a v nichž se urychluje zrání
kompostu.
Byla škoda, že přes konkrétní pozvání se
dostavil tak malý počet občanů.

Konečně začala rekonstrukce cesty Vlčoch

Po více než devítiměsíční
přípravě začala ostravská
ﬁrma Ingnova rekonstruovat
cestu Vlčoch na Svobodě.
Sedmého dubna začaly bagry
vybírat zeminu.
Alespoň jedenkrát popíši
anabázi, jakou musí podstoupit vedení obce, chce–li
v obci něco zařídit. Základem
takovéto cesty je podkladová
dokumentace. Ta musí obsahovat čísla všech parcel,
na nichž bude komunikace
ležet. S každým občanem

takovéto parcely je nutno
osobně pohovořit, odkoupit,
popřípadě vyměnit stejně
velkou parcelu. Potom na
katastrálním úřadě vše řádně
zaregistrovat. Tento proces
trvá celé měsíce.
Projektant, jehož opět
musí vedení obce vybrat, pak
začne projektovat příslušnou
komunikaci. Tu předloží stavebnímu úřadu v Kravařích,
dopravnímu oddělení české
policie v Opavě a pak dopravnímu oddělení v Kravařích.

Slezská ulice

Všechny instituce pečlivě
přezkoumají všechny podklady a dokumenty, každá má
k tomu 30 dnů, a pak vydají
nebo nevydají povolení ke
stavbě.
Podle zákona obec musí
vybrat ﬁrmu. Osloví nejméně
tři podniky, které budují
cesty, a po dalších třech
týdnech se konečně může
kopnout do země. Vlastní
práce asi na osmi stech metrech trvá měsíc. To, co práci
předchází, je půl roku. V tom
lepším případě. Byrokracie
v tomto státě stále narůstá.
Vybrat ﬁrmu není ovšem
rovněž jednoduchou záležitostí. Oslovené ﬁrmy předloží ﬁnanční úvahu a stavební
komise pak zasedne a začne
vybírat. Prvním kritériem
jsou samozřejmě ﬁnance.
Neméně důležitá je délka
provádění vlastní práce
Dnes se již na Vlčochu
pracuje a všichni věříme, že
nová cesta bude brzy a ve
výborné kvalitě hotova.

Vedení obce při sestavování
rozpočtu na letošní rok nepřepokládalo
opravu komunikace na Slezské.
Po letošní zimě však vozovka
kolem parku před kulturním domem
byla v katastrofálním stavu. Proto
bylo nutné přikročit k jejímu
provizornímu opravení. Heřmanická
ﬁrma provedla provizorní opravu
cesty nástřikem, podobně jako na
Svobodě.

Oprava vozovky
na Hlavní ulici
1. června započala oprava
vozovky na Hlavní ulici. Správa
silnic Opava vybrala pro realizaci
ﬁrmu Kareta z Bruntálu.
Tato ﬁrma již u nás pracovala
a s kvalitou její práce jsme byli
spokojeni. Věříme, že i nyní
odvedou práci ve výborné kvalitě ke
spokojenosti nás všech.
Silnice by měla být dokončena
ještě v tomto měsíci. Rekonstruovat
se bude úsek ve směru Kobeřice
– Kravaře od počátku obce až ke
kostelu.

Ulice Československé armády

Námětové cvičení

Ve stejném čase přistoupilo vedení obce k rekonstrukci ulice Československé
armády na Svobodě. Po plynoﬁkaci před šesti lety nebyla uvedena do původního
stavu. Vedení obce vybralo ﬁrmu z Heřminovic na Bruntálsku. Úprava byla provedena
moderní nástřikovou formou, která se však nehodí pro každou komunikaci. Dnes již
občané Svobody cestu plně využívají.

V pátek 30. dubna bylo
vyhlášeno tematické cvičení
pro SDH u nás a v okolí.
Protože je třeba čas od času
vyzkoušet
připravenost
hasičů, dohodlo se vedení
SDH s vedením obce na
požárním cvičení. Starosta
obce informoval o záměrech cvičení velitele
opavských hasičů a starosty obcí v Kobeřicích
a Kravařích, jejichž sbory se cvičení zúčastnily.
V 16:45 se ve zmiňovaných obcích rozezněly
sirény a již za deset minut byly první vozy
hasičů u objektu Dvora, kde se námětové cvičení
konalo. Za velkého zájmu obyvatel obce provedli
hasičské sbory vodní útok na demolovaný objekt.
Cvičení splnilo svůj účel a prokázala dobrou
připravenost hasičských družstev.

Odstávka
vodovodního řadu
Blíží se léto a vedení
obce připravuje odstávky
vodovodního řádu. Je totiž
nutné
postupně
provést
opravy a výměny hlavních
vodovodních uzávěrů pro
jednotlivé ulice. Hodláme
opravit tyto hydranty tak, aby
se daly odstavit jednotlivé
ulice a nemusela se zastavovat
voda v celé obci.
O nutných uzavírkách
budeme včas informovat.

Prosíme o pochopení

Požár
V úterý 18. května o půl jedenácté v noci
prořízl ticho vesnice kvílivý zvuk sirény.
Tentokrát se nejednalo o hasičské cvičení.
Temnou noc prozářil jas plamenů, čpavý dým
a hrozivý praskot, který se šířil ze staré stodoly
z domku Seidlerových na Hlavní ulici. Rukou
žháře vzala za své část rodinného domku.
Nebezpečí hrozilo i vedlejším usedlostem.
Díky obětavému zásahu hasičů se podařilo
požár lokalizovat a uchránit okolní stavení.

Vandalové se nazastaví před ničím!
Každý z nás si chrání svůj soukromý majetek. Zapomínáme při tom, že majetek
obce patří nám všem a všichni bychom ho měli chránit a nedovolit jeho ničení.
Bohužel, najdou se mezi námi neurvalci, kteří se ve svém hrdinství nezastaví
před ničím. V sobotu večer, kdy většina z nás slavila kácení máje, se našla skupina
vandalů, která rozmlátila autobusovou zastávku a nezastavila se ani před rozbitím
obecní vitríny s oznámením o úmrtí v obci.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Kdo z vás chodí s otevřenýma očima a není mu lhostejný život v obci, jistě si povšimne narůstajícího vandalismu. Po velkých
společenských zábavách jsou na majetku obce způsobovány nemalé škody. Na jejich odstraňování jsou pak z obecního rozpočtu
vyčleňovány prostředky, které chybí při zajišťování dalších potřebných věcí.
Chtěli bychom vás upozornit, že řadu věcí řeší zákony naší republiky. Po konzultaci s právním odborem MV ČR vás chceme
seznámit s některými paragrafy zákonů, které tuto problematiku řeší. Proto nebudeme vydávat obecně závazné vyhlášky či nařízení,
které již zákony upravují. V našem Štěpánkovickém zpravodaji vás postupně seznámíme se zněním zákazů a povinností vyplývajících
z platných právních předpisů.
Poškozování veřejně prospěšných zařízení

Užívání veřejných prostranství

Je zakázáno ničení nebo poškozování
• Dopravních značek, jízdního řádu,
označení zastávky veřejné dopravy
• Dopravní stavby (komunikace)
• Vodovodu a kanalizace
• Poštovní schránky
• Rozvodu elektřiny, tepla nebo topných plynů
• Turistické nebo orientační označení
• Veřejného prostranství, veřejně přístupného
objektu nebo veřejně prospěšného zařízení
• Státního symbolu ČR
• Tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství
(zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

Je zakázáno
• Užívání dálnic, silnic a místních komunikací k jiným účelům bez povolení
• Způsobení závady ve sjízdnosti a schůdnosti silnice nebo místní komunikace
• Znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu
nebo veřejně přístupného zařízení
• Zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství
• Poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství,
veřejně přístupného objektu nebo veřejně přístupného zařízení
• Neudržování čistoty a pořádku na svém nebo na užívaném pozemku
tak, že dojde k narušení vzhledu obce
• Vzbuzování veřejného pohoršení
• Rušení nočního klidu
(Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích)
(§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Hluk a vibrace
• Hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncert, taneční zábava, artistické produkce s hudbou) nesmí
překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Splnění této povinnosti zajistí osoba provozující službu a,
jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel, a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k tomuto účelu stavbu, jiné zařízení nebo
pozemek poskytla.
• Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou
(§§ 30-36 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

Chov domácích zvířat
Není to tak dávno, co jsme v obci
mohli běžně potkat koňské a kravské
povozy, ráno a večer se obcí hnala hejna
hus a kačen. Psi, kteří pobíhali po obci,
nikomu nevadili. Koně, krávy a husy se
dnes v obci chovají ojediněle, opak je ale
u psů. U chování psů není rozdíl v počtu.
Jak před léty tak dnes je pes skoro v každé
domácnosti. Rozdíl je v tom, že kdysi byla
většina psů pouliční ratlíci a málokdo měl
okrasnou zahradu se vzácnými stromky.
V obci bylo z velkých plemen psů jen pár
vlčáků a ti se z řetězu, ke kterému byli
uvázáni, nedostali většinou po celý život.
Dnes si hodně majitelů rodinných domů
pořizuje velké psy, kteří, když majiteli
utečou, nahánějí strach i otrlým chlapcům.
Po roční kampani, ve které nám
pomáhali žáci školy, se snížil počet volně
pobíhajících psů, přesto zůstalo několik
nesvědomitých chovatelů, kteří své psy
stále pouštějí na veřejná prostranství.
Upozorňujeme tyto spoluobčany, že
jejich práva končí tam, kde začínají práva
ostatních.
Občané, kterým vadí volně pobíhající
psi, mají právo na to, aby obecní úřad tento
nešvar řešil.
KaH

Jednoduché snížení výdajů domácnosti.
Začíná zahrádkářská sezóna a ﬁrma,
která z naší obce odváží odpady, začne
vydělávat na našem pohodlí. Každoročně
se totiž v květnu začne zvyšovat množství
odpadů odvezených z obce. Velkou část
z celkového množství tvoří biologické
odpady z našich zahrad. Když zastupitelé
letos schválili zvýšení poplatku za svoz a
likvidaci odpadů, našlo se dost spoluobčanů,
kteří si stěžovali na vysoké náklady na provoz domácnosti. Málokoho ale napadlo, že
jednoduchý způsob úspory je snížení množství odpadů, například kompostováním
zbytků zeleně ze zahrady a domácnosti.
Kompost je nejstarším a nejpřirozenějším prostředkem ke zlepšování půdy,
který známe. Připravuje se z organických
odpadů z domácností a ze zahrady a je

významným příspěvkem k udržení zdravé
půdy a k výživě rostlin. Kompostování ve
vlastní zahradě je také praktickým odstraňováním odpadů, a proto významně přispívá k ochraně životního prostředí.
Kompost se označuje také jako „srdce“
zahrady, neboť plynule udržuje, popřípadě
i zvyšuje úrodnost půdy. Během celého
roku vzniká hodně odpadů – listí, zbytky
rostlin, posečená tráva, zbytky po ořezu
živých plotů a jiné. Dáme-li je do popelnice, zbavujeme se cenného daru přírody.
S jistotou lze říci, že poplatky za
odvoz domovního odpadu budou vzrůstat. Evropská unie chystá rapidní zvýšení
poplatku za ukládání biologických odpadů
na skládky. Kdo teď začne s kompostováním, ten v budoucnu hodně ušetří. KaH

Informace OÚ pro občany
Z důvodu nárůstu administrativy na obecním úřadě prosíme naše občany,
aby dodržovali úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí : 7.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
Středa : 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 hodin
Zároveň žádáme, aby byly dodrženy pokladní hodiny:
Pondělí : 7.00 – 12.00 13.00 – 17.30 hodin
Středa : 7.00 - 12.00 13.00 – 15.30 hodin

Mgr. Jan Katolický
starosta

Stavění májí

Štěpánkovická desítka

Tradičnímu stavění májí opět přálo počasí. V restauraci U lípy,
Na statku i Na hřišti mohli spokojení návštěvníci vychutnávat
různé masné speciality, mohli si zatančit při zvuku různých kapel a
nakonec se mohli obdivovat šikovnosti těch, kteří máje vztyčovali.

V neděli 25. dubna uspořádal Lehkoatletický oddíl TJ
Sokola Štěpánkovice již XX. ročník běhu Štěpánkovická
desítka. V pěti kategoriích se za velmi studeného a deštivého
počasí zúčastnilo závodu více než 50 běžců z okolních oddílů
a dokonce závodníků z Polska, kteří v hlavních kategoriích
obsadili první místa. Tradiční závod měl velmi dobrou
organizaci, na níž se podíleli všichni členové lehkoatletického
oddílu. Potěšující byla i účast žáků a dorostenců naší obce.
Vítězem hlavní kategorie v běhu na 10 km se stal Jaroslav
Kostrzewski z oddílu Glucholazy, v kategorii B na stejnou
vzádlenost kolega z Polska Zbignev Fijarzkovski.. Ženskou
kategorii vyhrála stejně jako vloni Jaroslava Pokorná ze
Sokola Opava. Ceny vítězům předal starosta obce Mgr. Jan
Katolický.

Finále Prajské hokejové ligy
V sobotu 24. dubna proběhlo v Bully aréně v Kravařích
ﬁnále Prajské hokejové ligy. V letošním roce to bylo poprvé,
co se v nově vybudované hokejové aréně v Kravařích uskutečnil
hokejový turnaj neregistrovaných hráčů družstev z okolí Kravař.
Do soutěže se přihlásilo i naše družstvo, které si vybojovalo druhé
místo, což je veliký úspěch. Ve ﬁnále podlehlo 2:0 na zápasy
družstvu ze Zábřehu. Za druhé místo poděkoval přímo v šatně
našim reprezentantům místostarosta pan Bernard Halfar.

Hasičská soutěž Sboru dobrovolných hasičů ve Svobodě
Poslední květnovou neděli se na Svobodě konala tradiční hasičská
soutěž, 25. ročník Memoriálu Josefa Halfara a 15. ročník O putovní pohár
SDH Svoboda. Tato soutěž má mezi hasičskými organizacemi velmi
dobrou pověst a vždy se sejde mnoho kvalitních družstev ze širokého
okolí. Nejinak tomu bylo i letos. Velmi pěkné požární útoky předvedlo
24 mužských a 7 ženských družstev.
O kvalitě soutěže svědčí také dosažené časy vítězů. /Memoriál Josefa
Halfara (trať s překonáním okna a třemi proudy): 1. Hněvošice 20:07,
2. Svoboda 21:18, 3. Sudice 24:52. O pohár SDH Svoboda (trať bez
překážky s dvěma proudy) - Muži: 1. Velké Hoštice 16:04, 2. Vrbice
16:35, 3. Košatka 16:52, 4. Bolatice 16:60, 5. Služovice 17:01; Ženy:
1. Závada 21:78, Borová 22:66, 3. Mladecko 27:18./ Poháry předali
starosta obce Mgr. Jan Katolický spolu se starostou SDH Svoboda
Rudolfem Černým.
Za pěkného, skoro letního počasí, se přišlo na soutěž podívat mnoho diváků nejen ze Svobody. Pořadatelé zajistili nezbytné občerstvení,
ale hlavně připravili areál ke spokojenosti všech diváků i soutěžících. Za vydařené sportovní a společenské odpoledne musíme poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci soutěže a v neposlední řadě také sponzorům.
DR

Myslivecké sdružení Štěpánka
Vážení občané!
Dovolte, abych Vás seznámil s činností
Myslivecké sdružení Štěpánka.
MS Štěpánkovice vzniklo v roce 1993
a v současné době sdružuje 11 členů, kteří
obhospodařují 836 ha převážně polní
honitby.
Jedno přísloví praví, že myslivec
nechová proto, aby střílel, ale střílí proto,
aby choval.
Nu, posuďte sami.
Myslivost je činnost ochraňující, využívající a zkvalitňující přírodní bohatství
na úseku ochrany, zušlechťování , chovu
a lovu zvěře a jejích životních podmínek.
Cílem je zvěř chránit před nepříznivými
vlivy, zejména před strádáním, škodlivými
zásahy lidí a škodlivými zvířaty.
Myslivecký rok začíná 1.dubna a končí
31.března příštího roku. V průběhu dubna
si musí každý člen MS vyčistit a desinﬁkovat přidělená myslivecká zařízení, která

v období nouze sloužila k přikrmování
zvěře. Sami dobře víte, kolik je v katastru
Štěpánkovic lesů, remízků a ostatní krytiny.
Les žádný a remízků opravdu poskrovnu.
A tento kryt je pro život zvěře nezbytný.
Proto zakládáme jak dočasný kryt tzv.
zvěřní políčka (výsadba topinambur,
kukuřice), která slouží jako krytina i jako
úživná plodina, tak kryt trvalý (výsadba
remízů). MS od svého vzniku již vysadilo
na 3 000 stromků, které po celý rok ošetřuje. Po zimě je třeba vyčistit remízy nejen
od klestí a padlých větví, ale od různých
odpadků, počínaje PET láhvemi a konče
různými domácími spotřebiči, které tuto
krajinu hyzdí. Natřít vysazené stromky
proti vytloukání srnci, připravit zvěřní
políčka k osetí.
Koncem léta se musí naplnit zásypy
pro drobnou zvěř. Říká se: “Poslední klas
z pole, první zrno do zásypů.“ Později
naplnit krmelce pro spárkatou zvěř jadr-

ným,dužnatým a objemovým krmivem a
kusovou solí do slanisek, která je pro tuto
zvěř nezbytná po celý rok. Dle tuhosti
zimy tato krmná zařízení neustále doplňovat, aby zvěř měla všeho dostatek.
Mnoho lidí nám tuto nelehkou činnost
ztěžuje ničením mysliveckých a loveckých
zařízení a zakládáním černých skládek
v různých částech revíru, i když na vše
nepotřebné jsou dnes popelnice, kontejnery atd.
Závěrem apeluji na všechny majitele
psů, aby v tuto dobu své mazlíčky, pokud
se procházejí revírem, vedli na vodítku.
V květnu a v červnu (který je také označen
jako měsíc myslivosti) totiž veškerá zvěř
přináší na svět svá mláďata. Dovedete si
představit, kolik stresu pak tato zvěř musí
prožít, když je napadena a musí bránit
nejen sebe, ale i svá mláďata.
Za MS Štěpánka a všechny milovníky
Petr Kamrád
přírody předem děkuji.

Hádej, hádej, hadači, kde děti nepláčí?

Mohla bych snad jíž odpovědět, že je to
ve školce. Ale není tomu tak. Občas ještě
slzička ukápne, a to především u dětí, které
navštěvovaly školu jen na pár dnů v měsíci. Děti, které v mateřské škole pobývaly
po celý školní rok, zde nalezly vyžití, které
jim doma člověk není schopný poskytnout.
V mateřské škole se děti mnohému naučily. Získaly mnoho dovedností, naučily se
vzájemné spolupráci se svými vrstevníky,
toleranci a žít v kolektivu svých kamarádů.
To jim jistě bude velkým přínosem do dalších let.
A už tu byla pro nás akce, kterou pro
děti mateřské školy připravili místní hasiči.
Předvedli jim na Bartošovci hasičskou techniku, závody družstev. Děti měly možnost
vidět hašení požáru, jak vodou tak hasicími
přístroji, mohly si prohlédnout plně vybavený
hasičský vůz. Děti byly spokojené s ukázkou

a malý dáreček jim
tuto akci bude připomínat.
Ale
vraťme
se zpět, kdy jsme
se
připravovali
na oslavu našich
žen a maminek.
Naši předškoláci
se opravdu snažili ukázat v plné
kráse.
Připravili
si pro ně velmi
náročnou pohádku
Zlatovlásku, kdy
jejich výkon byl oceněn potleskem, ale i
milými slovy pochvaly, když představení
dětí a jejich učitelek (Lihotské, Vojtíškové)
kladně hodnotili lidé, které jsme potkávali
na vesnici. Děkujeme jim za milá slova i
za povzbuzení a ohodnocení naší práce.
Rovněž na jednotlivých třídách si děti
spolu se svými učitelkami připravily krásná
pásma a dárečky. Doufám, že rodiče ocenili
jejich snahu.
Další náročná akce nás čekala na konci
května, kdy celá naše mateřská škola navštívila ZOO v Ostravě. Jediným velikým přáním bylo , aby nám přálo pěkné počasí. To
se nám na sto procent nevyplnilo, ale sluníčko si dalo říct a v Ostravě nás překvapilo
a vyšlo po deštivém ránu v plném jasu. Děti
se těšily na želváka Fiﬁna, ale ten byl ještě
schovaný. Chudák lev tam také nebyl, tak
alespoň na zvednutí nálady přispěli kachny,

husy, kapři v rybníce, které jsme pořádně
nakrmili. Nepopsatelným zážitkem číslo
jedna ale zůstává jízda vláčkem, na kterou
se děti pořádně těšily.
A nastává jedna z nejnáročnějších akcí
v MŠ a to je oslava Dne dětí. V letošním
roce jsme ji pojali jako oslavu Olympijských
her v Aténách. Učitelky připravily vstupní
brány, soutěže, odměny a medaile. Správní
zaměstnanci se podíleli na občerstvení. Nyní
již mohu říci, že se nám akce vydařila k veliké spokojenosti kolektivu MŠ, dětí, ale i
našich milých hostů. Tak náročná akce by se
ale neobešla bez lidí, kteří nám jsou ochotni
pomoci, jak malými dárky, tak občerstvením
a v neposlední řadě i ﬁnancemi.
Dovolte mi proto, abych veřejně poděkovala jménem olympijského výboru především panu E.Stoškovi, ﬁrmě Mrazírny
Nowaco s.r.o., Pojišťovně Generali
a.s., panu L. Žídkovi – potraviny SOS,
ﬁrmě Opavia-Lu a.s. a SRPŠ při ZŠ ve
Štěpánkovicích.
A ptáte se co nás ještě čeká? No přece
loučení – předškoláci již budou muset opustit zdi MŠ, ale pevně věříme, že poznatky,
které u nás získaly, je budou v dobrém provázet po celý jejich život.
Na co se těšíme? No přece na
PRÁZDNINY !!!!
Doufejme, že nám počasí bude více přát
a že i vy, milí čtenáři, si v pohodě užijete
čas dovolených a odpočinku. To vám všem
přeje kolektiv mateřské školy.
DS

Naše děti a jejich svátek

Červen – poslední měsíc školního roku, měsíc písemek i
zkoušení, ale také měsíc dětských radovánek a her spojený se
školními výlety, vycházkami do přírody a oslavami svátku dětí.
V úterý 1. června nám počasí mimořádně přálo. Sluníčko
svítilo, bylo pěkně teplo, a proto se mohli žáci se svými
třídními učiteli věnovat sportovním aktivitám na hřištích TJ ve
Štěpánkovicích, ale i v Bolaticích a Kobeřicích.

Děti z nižšího stupně obsadily prostory atria a školního hřiště,
kde pro ně jejich třídní učitelé nachystali zábavné soutěže, jako
bylo převážení balónů v kolečkách, skákání v pytlích, slalom na
koloběžkách, pro šikovné a obratné prstíky soutěž v uzlování, či
namotávání provázku na vařečku. Novinkou byla hra „Petang“,
která je oblíbena především ve Francii.
Skutečnost, že tradiční hranice mezi evropskými národy
pomalu a jistě mizí, podpořila návštěva deseti dětí a tří vychovatelů
z družebních polských Gliwic. Nesmíme zapomenout na sladkou
pozornost věnovanou dětem Sdružením rodičů.
Dětský den se tedy 1. června opravdu vydařil. Věříme, že se
počasí umoudří i v pátek 4. června, kdy na zahradě mateřské školy
budou probíhat od 15 hodin „Olympijské hry“, a také v neděli 6.
června od 14:30, kdy v areálu ZŠ všechny děti oslaví svůj svátek
ještě jednou, tentokrát v doprovodu rodičů.
Obě akce jsou skvěle připraveny, je nachystán program,
výstavky žákovských prací, tradiční i netradiční atrakce a bohaté
občerstvení.
Základní škola tímto děkuje Sdružení rodičů, všem rodičům a
sponzorům, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci Dne
dětí.
Sá

Jsme členy
Evropské unie
Prvního května se stala
Česká republika spolu s dalšími
devíti zeměmi členy Evropské
unie.
Dřívější
referendum
potvrdilo vůli našich občanů
být členy společenství států
Evropy a podřídit se jejím
pravidlům.
Řada obyvatel
naší země toto připojení vítala,
řada se k celé situaci stavěla
skepticky. Teprve historie ukáže
správnost či pochybnost tohoto
kroku. Fakt je, že od tohoto
data mají občané členských
států Unie možnost svobodně
a bez komplikací překračovat
hranice společenství. Odpadnou
rovněž cla a změní se trh
s pracovními příležitostmi.
Teprve můj následovník bude
moci posoudit, zda prvomájový
krok byl krokem šťastným. Pro
mladou generaci se otevřely
hranice poznání i hranice mezi
zeměmi. Bude snazší cestování,
odpadnou zdlouhavé formality
na celnicích.

Obecní zabíjačka - březen 2004

Kácení lípy u hospody U Hoňků

Stavba cyklostezky
Svoboda-Kobeřice

Demolice Dvora

Areál dvora před demolicí

Komplexní servis nemovitostí + poskytování hotovostních půjček

Prodáváte – kupujete – darujete dům či pozemek?
Přijďte se poradit – poradíme Vám
!!! ZDARMA !!!!
Dále zajistíme komplexní servis pro převod nebo pronájem pozemků a staveb, například:
- Kupní, darovací smlouvy, včetně jejich zápisu do katastru nemovitostí
- Výpisy listu vlastnictví z katastru, včetně snímky mapy
Poskytujeme hotovostní půjčky
- Znalecké posudky
od 20.000 – 93.000,- Kč
- Geometrické plány na zaměření pozemků, staveb
Bez ručitele
- Smlouvy na věcná břemena
Pro
podnikatele
- Nájemní smlouvy
Pro zaměstnance
- Pojištění
Pro důchodce

Volejte: Fojtíková Kristina
po-pá 737 238 868 od 7,00 do 18,00
553 652 083 od 7,00 do 15,00

e-mail: alfa.area@dolnibenesov.cz

Adresa ﬁrmy:
ALFA AREA CINSULTING spol. s.r.o. Dolní Benešov, Poštovní 73, budova Městské knihovny v Dolním Benešově

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

Ceník inzerce
velikost

cena

A4
A5
A6
1/2 A6

200,100,50,25,-

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

( Př íspě vky, n á mě ty, ú s p ě c h y, p o d ě k o v á n í
ne bo c hystá te a k c i p r o s p o lu o b č a n y . . . )
Podkla dy můž e te posla t e- ma ile m n a a d r e s u o be c @ s t e pa nko v ic e . c z,
doné st na obe c ní úř a d, ne b o z a s la t p o š to u n a a d r e s u OÚ Št ě pá nko v ic e ,
747 28 Št ě pánko v ic e. Z n a č k a : ZP R AVOD A J .

Mát e ně c o na srdc i a c h c e t e s e o t o podě l i t ?
Chcete inzerovat
v našem zpravodaji?

11. - 12. června 2004

VOLBY
do
do

Evropského Parlamentu
P
Pa
arlamentu

Harmohogram svozu vytříděných
složek komunálního odpadu
„PLASTY“ - Štěpánkovice
Termíny svozu: pondělí 26. července 2004
pondělí 27. září 2004
pondělí 29. listopadu 2004

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

