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60. výročí osvobození obce

Vážení spoluobčané.
V těchto dnech jsme si v naší obci připomněli šedesát
roků od ukončení II. světové války, která se dotkla nejen
států Evropy, ale zasáhla severní Afriku, Asii i ostrovní
oblasti Tichomoří.
Nesmyslná válka si vyžádala obrovské materiální
škody, válečné události připravily o život miliony vojáků i
civilistů.
Válečné běsnění se nevyhnulo ani naší obci. V důsledku
mnichovské smlouvy připadla naše obec od 8. října 1938 k
hitlerovskému Německu se všemi povinnostmi a důsledky z
toho vyplývajícími. Muži starší 18 roků museli narukovat a
bojovali na všech frontách Evropy. Umírali na severu, jihu,
východě i západě. Jestliže si I. světová válka vyžádala smrt
75 našich spoluobčanů, tentokrát to byli 143 vojáci, kteří
položili své životy na kolbišti válečných polí. Řada vojáků
se vrátila domů jako invalidé, řada se vracela domů ze zajetí
až v padesátých letech.
Oběti války přinesly i osvobozovací boje o naši obec.

Březnová osvobozovací ofenzíva roku 1945 se bezprostředně
dotkla i Štěpánkovic a okolí. Při osvobozovacích bojích 16.
dubna utrpěla obec ohromné materiální škody. Silně byla
poškozena budova školy, kostela a fary, zcela byly zničeny
hostince Modlichů a Volných, vyhořelo mnoho rodinných
domů, stodol a dalších hospodářských budov. Shořel i
dřevěný větrný mlýn na Mlýnské ulici Při bojových akcích
v katastru obce zahynulo 15 civilních osob, 226 sovětských
vojáků a v okolí Albertovce 6 československých tankistů.
16. dubna skončily v naší obci boje, i když ty ještě dále na
území státu pokračovaly. Deﬁnitivní konec II. světové války
pro Evropu nastal 8. května.
V sobotu 16. dubna to bylo tedy šedesát roků, kdy
strašná válka skončila. Dávno jsou zaceleny hmotné škody,
vzpomínky na padlé však budou stále v paměti těch, kteří své
blízké ztratili. Položení kytic k památníkům obětem války by
mělo být mementem pro živé.
Už nikdy válku.

D E N O B C E - 11 . č e r v n a 2 0 0 5
740. výročí obce Štěpánkovice
atrium Základní školy Štěpánkovice a okolní sportoviště
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USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva

USNESENÍ ze 3. zasedání zastupitelstva

obce Štěpánkovice konaného dne 30. března 2005 obce Štěpánkovice konaného dne 13. dubna 2005
Počet přítomných členů: 12; omluveni: ing. Bohuslav Czudek, Josef Švacha;
zapisovatelka: paní Ingrid Václavíková; ověřovatelé: ing. Josef Baránek,
ing. Rudolf Nevřela; návrhová komise: Gerhard Ondruf, Mgr. Tomáš Volný
2/1 zastupitelstvo obce schvaluje:
a) změnu programu zasedání ZO dle předloženého návrhu
b) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola
Štěpánkovice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu: Základní
škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
c) dotaci pro Sokol Štěpánkovice, oddíl kopané:
88 000 Kč
SDH Štěpánkovice
20 000 Kč
SDH Svoboda
20 000 Kč
SRPŠ Štěpánkovice
20 000 Kč
d) závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2004 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad - příloha č. 1
e) návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2005 (celkový příspěvek
do sdružení na rok 2005 je ve výši 10 Kč na obyvatele) - příloha č. 2
f) prodej pozemků z majetku obce dle přílohy č. 3 - cena.6 Kč/m²
g) odkup pozemků do majetku obce dle přílohy č. 4 - cena.6 Kč/m²
h) rozpočtový výhled obce do roku 2011 dle přílohy č. 5
ch) zřízení věcného břemene manželů Suchomelových dle geome-trického
plánu č. 641-178/2004 ze dne 17. 12. 2004
i) žádost o dotaci na obnovu technologie promítání ﬁlmů
j) výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Štěpánkovice za rok
2004 dle přílohy č. 6
2/2 zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu podpisem smluv s organizacemi dle bodu 2/1 c)
b) starostu podáním žádosti o dotaci na obnovu technologie promítání ﬁlmů
c) starostu podpisem smluv na převod pozemků dle přílohy č. 3 a 4
d) starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene s manžely
Suchomelovými
e) pověřuje radu obce projednáváním a schvalováním návrhů na zřizování
věcných břemen (ZO si vymiňuje informovat o zřízení věcného břemene
následující zastupitelstvo)
f) pověřuje starostu a místostarostu přípravou podkladů pro zprovoznění
kina ve Štěpánkovicích
g) pověřuje radu obce rozhodnutím o dovybavení dětských hřišť v obci
2/3 zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení č. 1/04
b) zastupitelstvo obce Štěpánkovice bere na vědomí změnu ustanovení §
5 odst. 5 zák. č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Štěpánkovice zároveň bere na vědomí prohlášení Mgr.
Marie Dluhošové, že tato bude neslučitelnost svých funkcí řešit rezignací na
svůj mandát zastupitelky obce Štěpánkovice a to v návaznosti na vyřešení
otázky platnosti přijetí zák. č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992
Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o
neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů) ve znění pozdějších
předpisů, řešené ústavním soudem
c) informaci o rozpočtových opatřeních č. 4/04 a 5/04
d) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2004 (audit)
e) plán odpisů ZŠ Štěpánkovice na rok 2005

Od 1. května 2005
je znovu otevřena restaurace
na ALBERTOVCI
Otevřeno bude:
od 10:00 do 22:00 denně,
tedy i v sobotu a v neděli
-2-

Počet přítomných členů: 10; omluveni: ing. Rudolf Nevřela, p. Josef
Švacha; zapisovatelka: paní Jana Gregořicová; ověřovatelé: p. Libor Černý,
Mgr. Michal Pavlásek; návrhová komise: Mgr. Marie Dluhošová, Joachim
Halfar
3/1 zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zrušení bodu č. 11.7.d) a v návaznosti na to bodu 9.1.a) – 2, tj. změny
č. 7 (lokalita Holešovec) ze zadání změny č. 2 ÚP obce Štěpánkovice
schváleného Usnesením zastupitelstva obce Štěpánkovice dne 15.12.2004
b) pořízení změny č. 3 územního plánu obce Štěpánkovice
c) požadavky na změnu č. 3 územního plánu:
c.1) rozšíření plochy pro výstavbu čistírny odpadních vod pro obec
Štěpánkovice, lokalita Holešovec, ( nově navržená plocha je zakreslena v
příloze č. 1 tohoto usnesení )
c.2) změnit pásmo hygienické ochrany budoucí čistírny odpadních vod
pro obec Štěpánkovice ( lokalita Holešovec ) dle přiložené kopie části
investičního záměru ( příloha č. 2 - investiční záměr pro výstavbu ČOV
- Koneko Ostrava 8/2003 )
c.3) v návaznosti na bod č. 3/1 c.2) tohoto usnesení uvolnění pozemků ( příloha
č.3 tohoto usnesení ) pro individuelní výstavbu rodinných domů, výstavba v
této lokalitě bude povolena po zpracování zastavovací studie a ukončení
zkušebního provozu čistírny odpadních vod vybudované v lokalitě Holešovec
d) aby v souladu s § 14 odst. 1 zák. 50/76 Sb. změnu č. 3 územního plánu pro
obec Štěpánkovice pořídil MěÚ Kravaře
e) aby dokumentaci pro pořízení změny č. 3 územního plánu pro obec
Štěpánkovice zpracoval ing. arch. Jaroslav Haluza
f) uvolnění ﬁnancí z rozpočtu obce na úhradu nákladů spojených s pořízením
změny č. 3 územního plánu
3/2 zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu a místostarostu přípravou podkladů pro podání žádosti o vydání
územního rozhodnutí pro vyhlášení pásma hygienické ochrany pro veřejné
pohřebiště obce Štěpánkovice, návrh žádosti bude odsouhlasen na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce
3/3 zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení č. 2/04
b)i nformaci o přípravě návrhu na vyhlášení pásma hygienické ochrany
veřejného pohřebiště
c) informaci o přípravě změny dopravního značení na ulici Poštovní

Oslavy 740. výročí obce
„Ocenění našich spoluobčanů“
V letošním roce slaví naše obec 740 roků své historie.
Vlastně je to 740 let, co byla naše obec poprvé oﬁciálně
zmiňovaná ve starých análech. Vedení obce by při červnových
oslavách rádo ocenilo ty naše spoluobčany, kteří se na
jejím rozvoji významně podíleli. Oceňovat chceme žijící
spoluobčany.
1. Podávání návrhů - občané
obce starší 18 let
2. Místo pro podávání
návrhů - Obecní úřad
Štěpánkovice - starosta
3. Forma návrhu písemná
a) jméno navržené osoby
b) stručné odůvodnění
návrhu
c) datum a podpis
4. Datum ukončení podání
25. 5. 2005

5. O výběru kandidátů
na ocenění rozhodují
zastupitelé na neveřejném
zasedání
6. Předpokládaný počet
oceněných cca 20
8. Odměny pro oceněné
a) pamětní list
b) CD – SRUBEK
c) DVD – videokazeta z
oslav
JaK
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Ukončení platnosti občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, pozbývají občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008, i když mají vyznačenou
platnost „ bez omezení“.
Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny
nařízením vlády č. 612/2004 Sb., podle doby vydání občanských průkazů.
Lhůty pro výměnu občanských průkazů (OP) bez strojově čitelných údajů:
- OP vydané do 31. prosince 1994 – PLATNOST SKONČÍ DNEM 31. PROSINCE
2005 ( jedná se o všechny občanské průkazy typu knížky, s vyznačenou platností
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, dále občanské průkazy
typu karty, vydané od 1.5.1993 do 31.12.1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba
platnosti „bez omezení“),
- OP vydané do 31. prosince 1996 – platnost skončí dnem 31. prosince 2006,
- OP vydané do 31. prosince 1998 – platnost skončí dnem 31. prosince 2007,
- OP vydané do 31. prosince 2003 – platnost skončí dnem 31. prosince 2008 .
Občané jsou povinni ve všech případech požádat o vydání občanského průkazu do
30. listopadu každého roku ( tj. měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).
Za výměnu OP bez strojově čitelných údajů se nevybírá poplatek
Vzhledem k tomu, že držiteli občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.1994 jsou především starší občané, žádáme je, aby neodkládali vyřízení
nového občanského průkazu na poslední chvíli a požádali o jeho vyřízení s dostatečným
časovým předstihem. Předejde se tak případným potížím při vyplácení důchodu, přebírání
poštovních zásilek u České pošty, s.p., po 1.1.2006.
Zároveň upozorňujeme občany, že dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. g) zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů se fyzická
osoba dopustí přestupku tím, že v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést
výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. Za přestupek lze
uložit pokutu do 10.000,--Kč.

Setkání s podnikateli
Ve středu 23. února se v zasedací místnosti sešli
představitelé obce s živnostníky a podnikateli, které
obec pozvala, aby společně hledali řešení na řadu
otázek, které obě strany trápí. Ze 40 pozvaných
přišlo na besedu na 30 spoluobčanů. Starosta obce
Mgr. Katolický všechny přítomné přivítal, nastínil
problémy, se kterými se obec potýká, a zároveň
přítomné seznámil s výhledem a investičními
záměry, které se ve Štěpánkovicích připravují.
Hlavní bodem debaty bylo využití nabídky práce
našich podnikatelů při práci pro obec. První společná
beseda tak navodila vzájemnou důvěru mezi oběma
subjekty. Řada podnikatelů vyslovila přesvědčení,
že takovéto setkání určitě nebylo poslední.

Setkání představitelů
organizací a spolků
2. března došlo k setkání zástupců spolků a
organizací se zástupci obce. Před zahájením rady
obce se v obřadní místnosti setkali ti, kteří formují
společensko sportovní dění v obci. Starosta obce
Mgr. Katolický spolu s místostarostou Bernardem
Halfarem seznámili přítomné s plánem průběhu
oslav 740. výročí vzniku obce, s pravidly
přidělování dotací, zodpověděli řadu otázek, které
bezprostředně souvisejí s organizací chodu obce.
Všichni vyslovili přesvědčení, že takováto setkání
by se měla uskutečňovat pravidelně.

Třídění pevného komunálního odpadu - menší poplatky za PKO!
V měsíci dubnu auditor ﬁrmy EKO_KOM, a.s provedl v naší
obci kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky o nakládání s
pevným komunálním odpadem a jeho tříděním. Za to, že obec třídí
PKO, dostává čtvrtletně od výše uvedené ﬁrmy ﬁnanční odměnu. Ta
za rok 2004 činila 155 205 Kč.
Všechny tyto peníze byly vloženy zpětně do rozpočtu obce
ke krytí nákladů spojených s likvidací odpadů. Tato suma by byla

mnohem vyšší, kdyby všichni naši občané skutečně vyprodukovaný
odpad třídili. Každá láhev v popelnici ukrajuje z obecního rozpočtu
(a tím i z naší kapsy) nemalé prostředky. Každá láhev v odpadkovém
zvonu pak obci přináší zisk. O to méně pak činí poplatky od občanů
za sběr PKO.
Proto se na vás všechny opět obracíme s prosbou, abyste odpad
co nejvíce třídili.

Zpráva o bezpečnostní Vandalové ??? - Hospoda na Statku
Samolepka
znaku obce situaci v obci za rok 2004
Počátkem ledna letošního roku, v době,
Štěpánkovice kdy již bylo vydáno 1. číslo Štěpánkovického
zpravodaje, jsme od Policie České republiky,
obvodní oddělení Kravaře, obdrželi zprávu o
bezpečnostní situaci v naší obci.
V průběhu roku 2004 došlo na území obce
k trestné činnosti, která je uvedena v tabulce
a to i v porovnání s roky 2002 a 2003
rok

trestné
činy

přestupky

podnapilí
řidiči

2002
17
19
2
2003
24
29
1
22
24
2
Máte -li zájem o samolepku 2004
Za
rok
2004
bylo
v
naší
obci
spácháno
22 trestných činů, z nichž bylo 15 objasněno. Způsobená škoda
znaku obce, můžete ji získat
touto trestnou činností činila 428.871,- Kč. Většinu objasněných trestných činů spáchali občané naší obce.
zdarma na obecní úřadě ve
Na úseku přestupků bylo za uplynulý rok spácháno 24 skutků a způsobená škoda činila 22 650 Kč.
Štěpánkovicích.
Z uvedeného počtu se podařilo objasnit 16 skutků, z nichž většinu opět spáchali obyvatelé obce.
Platí do rozdání zásob
Tato fakta ponecháváme bez komentáře a úsudek o nich si může udělat každý z vás sám.

-3-
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Oslavy výročí založení obce
Jak jste již byli informováni, v letošním roce oslaví naše obec
malé jubileum. A to 740 roků od první zmínky o svém trvání.
Většina společenských a kulturních akcí v tomto roce je motivována
tímto výročím. Školská a kulturní komise připravuje na 11. června
letošního roku velké společenské setkání v atriu školy, jehož
součástí bude otevření hřiště s umělým povrchem, velký kulturní
program, sportovní soutěže a v neposlední řadě předání pamětních
listů občanům obce, kteří se zasloužili o její rozvoj. I vy budete
mít možnost dát hlas těm, o kterých jste přesvědčeni, že pro dobré
jméno obce něco vykonali. Na stránkách tohoto Štěpánkovického
zpravodaje naleznete instrukce, jak při výběru postupovat.
Součástí společenského podvečera bude bohatý kulturní
program, sportovní soutěže a široká nabídka občerstvení.

Úvaha všedního dne
Když tak chodím ulicemi naší obce a přemýšlím o“bytí a nebytí“
člověka, vnímám vše hezké, co mne obklopuje a co jsem v mladším
věku pokládala za zbytečné. V době mládí má člověk tisícero
přání, ale když mládí pomine, zůstane přání jediné. Být zdravý! Ve
zralém věku je důležité umět se radovat z každé maličkosti, vážit si
upřímnosti a pomoci přátel a tím vyplnit svá přibývající léta. Moc
se těším, když se mohu zastavit u naší krásně vyzdobené kapličky u
kostela, která vyzařuje energii a sílu. Relaxuji, přemýšlím, prosím a
děkuji. Buďme rádi, že takovou kapličku máme, děkujme Marušce
Švachové, která se o její výzdobu a čistotu stará.
Zastav se proto,dobrý člověče, pouvažuj nad sebou, nezáviď,
nepomlouvej, přej a doufej, že i ostatní budou konat stejně. Každé
slovo lásky pronesené za živa je víc, než sebekrásnější kytice
položená po smrti na tvém hrobě.
G.L.

Předběžný program oslav
740. výročí obce Štěpánkovice
sobota – 11. 6. 2005
atrium Základní školy Štěpánkovice a okolní sportoviště
Dopolední hodiny:
 Turnaj v kopané – školní travnaté hřiště
 Turnaj ve volejbale – nové hřiště s umělým povrchem
 Turnaj v tenise – nově vybudované kurty s umělým povrchem
Odpolední hodiny:
 Řemeslnické dílny – dráteník, kovář, hrnčíř, práce se slámou,
výroba hadrových loutek apod. s možností vlastního zhotovení
drobných předmětů
 Vystoupení školního sboru Štěpánek a družebního sboru z Havířova
 Nejúspěšnější vystoupení žáků ZŠ a MŠ z dětského dne
 Slavnostní vyhodnocení sportovních turnajů
 Slavnostní otevření sportoviště s umělým povrchem
 Vystoupení folklórního souboru HOREC z družební Štrby,
místního souboru SRUBEK a dětského folklórního souboru
ŠKOBRÁNEK
 Předání ocenění k výročí obce
Večerní hodiny:
 Posezení s hudbou – POHODA
 V průběhu dne, v prostorách školy, bude putovní výstava fotograﬁí
a sbírkových předmětů s názvem „Toulky hlučínskými chodníčky“
Občerstvení zajištěno v prostorách atria Základní školy.

Poděkování vedení našeho obecního úřadu
Kromě celé řady výtek hlavně od řidičů,
kteří pokračují v jízdě od Kravař směrem
na Jasanovou, jsme obdrželi i pochvalné
dopisy od občanů bydlících v okolí dané
křižovatky.

Alespoň jeden krátký citát:
„Vyjadřuji poděkování vedení našeho
obecního úřadu za provedení opatření ke
zmírnění rychlosti provozu na rozcestí ulice
Hlavní – Jasanová. Tento úsek s přibývajícími
rychlými auty a některými neohleduplnými

řidiči se značkou auta „pohřebiště“, se stal
velmi nebezpečný pro nás, kteří zde bydlíme,
ale i ostatní chodce.
Úpravou provedenou obecním úřadem se
zpomalila rychlost projíždějících automobilů
a zkrášlil se vzhled při vjezdu do obce.“G.L.

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
MARCEL HARASIM, Slezská 3, 747 28 Štěpánkovice
tel.: 553 675 228, mobil: 732 528 244
- TK osobních vozidel
- TK nákladních vozidel do 3,5 tuny
- TK vozidel dovezených ze zahraničí
- TK vozidel přestavěných na pohon LPG
- TK přívěsů
- evidenční prohlídky

MĚŘENÍ EMISÍ
- ME benzín
- ME nafta
-4-
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Konec snu, přesto velký úspěch
Dne 22. 2. 2005 se dívčí ﬂorbalové družstvo ze Štěpánkovic zúčastnilo kvaliﬁkace o postup do republikového ﬁnále ve ﬂorbalu ZŠ.
Kvaliﬁkace se zúčastnily tři družstva (ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Přerov a ZŠ Uherský Brod), přičemž postup si zajistilo pouze vítězné družstvo.
Naše dívky se v prvním zápase utkaly s dívkami z Přerova a po vyrovnaném
průběhu se nakonec radovaly z vítězství 3:2. Protože dívky z Přerova prohrály
i své první utkání s Uherským Brodem 1:3, tak o postupujícím družstvu měl
rozhodnout poslední zápas mezi Štěpánkovicemi a Uherským Brodem.
Do tohoto utkání nastupovaly dívky s odhodláním a vírou v úspěch, o který
se chtěly poprat se soupeřem, který byl velmi kvalitní. Úvodní šanci utkání měla
naše děvčata, ale potom se již začala projevovat zkušenost a větší vyrovnanost
dívčího kádru soupeře. Konečné skóre 8:1 v neprospěch našich dívek bylo v
konečném účtování velmi tvrdé.
Na závěr nezbývá než poblahopřát soupeři k postupu a popřát mu sportovní
štěstí v republikovém ﬁnále. Naše děvčata odváděla velmi kvalitní výkony po
celou dobu této soutěže (vítězství v okresním i krajském kole) a druhým místem v
kvaliﬁkaci se dívky zařadily mezi 12 nejlepších dívčích týmů v republice. Tímto
výsledkem rovněž ukázaly, že i malé vesnické školy mohou konkurovat školám
městským. HOLKY, DĚKUJEME.

Lucka vyměnila holubka za skřivana.
Okresní soutěž lidových zpěváčků Opavský skřivánek má
dlouholetou tradici a jejím smyslem je podněcovat zájem dětí o
interpretaci lidové písně z našeho regionu. Ve Štěpánkovicích se taky
přihlásilo celkem 24 žáků ve čtyřech kategoriích (1. třída, 2.- 3. třída, 4.5. třída a 6.- 7. třída; v nejvyšší kategorii nikdo nesoutěžil – škoda).
Všichni soutěžící prokázali svůj talent a dobrou připravenost –
každý zazpíval dvě lidové písně, z toho nejméně jedna byla z našeho
regionu zpívaná „po našemu“ - bez doprovodu. A samotné školní
kolo, které proběhlo 7. dubna, bylo pro všechny přítomné
pěkným kulturním zážitkem.
Do okrskového kola v Kravařích
však mohli jen ti nejlepší, a tak nás tam
tedy 15. dubna reprezentovaly: Lucka
Stříbná z první třídy, Veronika Volná ze
třetí třídy, Žaneta Večerková ze čtvrté
třídy a Markéta Vašáková z šesté třídy.

Dvě z nich Lucka Stříbná a Veronika Volná – v okrskovém
kole zvítězily a postoupily do okresního (tedy regionálního) kola.
To se uskutečnilo 22. dubna v Domě dětí a mládeže na Jaselské
ulici v Opavě. Tam už šlo do tuhého; konkurence byla silná a porota
nesmlouvavá. Obě naše pěvkyně se však zaskočit nedaly a odvedly
přesvědčivé výkony. Veronika velmi zaujala provedením obou
soutěžních písní – Ach, synku, synku a Aj, chmelu, chmelu a Lucka
nebojácně a se zaujetím zazpívala
písně Za tou naší stodoličkou a
Měla sem holubka . Šťastnější byla
nakonec Lucka Stříbná, která ve své
kategorii vyhrála a odvezla si domů
titul Opavský skřivánek 2005.
Úspěch je to velmi cenný a věřme,
že podnítí zájem o lidové zpívání i u
ostatních. Blahopřejeme.
FP

„Bylo to krásné, poetické odpoledne.“
K dobrým tradicím naší školy patří již dvě
desítky let recitační soutěž. Letos se konala
9.2.2005 odpoledne v krásném a příjemném
prostředí štěpánkovické obecní knihovny, kde
se shromáždilo 35 soutěžících a desítka malých
i velkých posluchačů – mladých příznivců
poezie.
Účinkující byli rozděleni do čtyř kategorií.
Z těch nejmladších, ještě sice málo zkušených,
ale o to více bezprostředních recitátorů,
získaly umístění Jiřina Kolářová (3.A) a
Patricie Šupíková (3.B), Veronika Baránková
ze 2. třídy a 1. místo Marie Kurková z 3. B s
básní J. Žáčka „Kloboukovy trampoty“.
V 2. kategorii žáků 4. a 5. tříd byla
udělena 3. místa, Žanetě Večerkové (4.tř.) a
Marii Čížkové (5.A), 2. místo získal David
Stoczek (5.B) a 1. místo překvapivě Lukáš
Mühr ze 4. tř. s básní Evy Pávkové „Pouť
mezi hvězdami“.

Pořadí účinkujících ve 3. kategorii žáků
6. a 7. tříd bylo následující: 3. místo – Lenka
Harazimová (7.A) a Markéta Nopová (7.B),
2. místo Lukáš Bielan (7.A) a 1. místo
Monika Šímová (7.A) s básní Frana Směji
„Neščešči“.
Sedmičlenná porota (kterou tvořili
vyučující z NS i VS a jejíž čestnou předsedkyní
byla paní Borsutzká, vedoucí knihovny) a
také diváci byli velmi zvědaví na účinkující
poslední kategorie, recitátory nejzkušenější,
žáky 8. a 9. tříd. Svým vystoupením porotu
nejvíce zaujaly žákyně 9. B, Petra Stoczková,
s textem W. Shakespeara „Jak se vám líbí“,
Denisa Moravcová s Drdovými „Hrátkami s
čertem“ a Barbora Plochová s Aškenazyho
„Svatbou“.
Všichni soutěžící, jež se nestyděli a nebáli
vystoupit před svými spolužáky a porotou, byli
odměněni zdařilými pamětními listy, vítězové

B. Hrabal

kategorií obdrželi věcné ceny a recitátoři,
kteří získali 1. a 2. místa, reprezentovali naši
školu v okrskovém kole v Kravařích. Je nutné
na tomto místě zdůraznit, že v Kravařích jsme
tvořili nejpočetnější skupinu. Marie Kurková,
David Stoczek, Monika Šímová, Petra
Stoczková a Barbora Plochová postoupili do
okresního kola v Opavě.
Připravit děti na soutěž v recitaci je
náročné, ale o to krásnější je pak slyšet plynout
verše z úst mladých básníků a vědět, že jim
rozumí a prožívají je. „Kdo ví, možná, že
veškerá poezie není ničím jiným než hledáním
klíčů – k sobě i k blízkým srdcím, k pravdě a
kráse, ke kořenům lidskosti. K domovu. Ke
třináctým dveřím, za kterými najdeme sami
sebe.“
J. Žáček.
P.S. Účinkujícím, organizátorům, porotě i
divákům patří upřímný dík.
MS
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e-mail: unipra.elektro@mailcity.cz
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Televizor Thomson
42 KH 412 S projekční
* obrazovka projekční 107 cm 4/3
* 100 Hz High Focus
* stereo
* teletext s pamětí 128 stran
* 99+3 programy
* Virtual Dolby Surround
* Dynamic Bass - zdůraznění basů
* hudební výkon 2x20W
* PPL - frekvenční syntezátor
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Akční cena:

29.999,-

* Navilight, Format Control, Program Info, graﬁcký ekvalizér
* redukce obrazového šumu
* programovatelné automatické vypínání
* přední konektor Cinch - 2x audio, 1x video, 2x Scart
* přední výstup na sluchátka 3,5 mm
* S-video vstup, PAL/SECAM
* video NTSC 3,58/4,43 (AV)
* dálkové ovládání
Nabídka platí do vyprodání zásob.
* stříbrná barva
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V Mateřské škole, my jsme děti veselé …
A v této pohodě nám pomalu, ale jistě
ubíhá tento školní rok. Sotva se přehoupl,
už je tady květen a neúprosně se blíží čas
prázdnin. Ale nepředcházejme dobu. Od
posledního pohledu na dění v MŠ už uběhl
delší čas, a proto mi dovolte zase napsat pár
řádků o aktivitách v mateřské škole.
V dubnu se 18 dětí zúčastnilo školky
v přírodě. Počasí, které je na takové akci
velmi důležité, jim přálo. Celý týden byl
motivován hrou „Na indiánské stezce“. Děti
měly pojmenování po indiánech a náčelnice
také dostaly svá jména podle indiánských
tradic. Tento pobyt proběhl na chatě Karolína
v Kunčicích pod Ondřejníkem v Beskydech.
Indiáni se vrátili po týdnu plném krásných
dojmů a svůj rodný „vigvam“ přivítali
indiánskou hymnou.
V letošním roce jsme se opět snažili
„vyhecovat“ děti a jejich rodiče k tomu, aby
na dané téma společně doma vytvořili nějaký
pěkný výrobek. Je někdy s podivem, kolik
pěkných a nápaditých výrobků jsou někteří
schopni vyrobit. Vážíme si těch rodičů, kteří
si na tuto činnost najdou čas.
Dne 29.4.2005 zhlédly děti překrásné
vystoupení, jim dobře známého průvodce
dětských pořadů, MICHALA NESVADBY.
Ten je dovedl strhnout k vzájemné spolupráci
a k souhře při plnění úkolů na jevišti. Toto
představení proběhlo v Opavě v kině Mír.
Děti na závěr vystoupení svého Michala
odměnily dlouhotrvajícím potleskem . Ten
jim věnoval na památku jeho foto s podpisem
a malou sladkost.
A nyní pár slov o tom, co nás čeká.
Všichni se již těšíme na výlet. Opět
jsme zvolili cestu do ZOO Ostrava, kde si
již můžeme prohlédnout nově vybudovaný
výběh pro slony i s jeho obyvateli. Již se
na zvířata v ZOO těšíme. Ale na jeden
úkol nesmíme zapomenout! Vzít si s sebou
rohlíky pro vodní ptactvo. Krmení ptáků děti

vždy nadchne. Jen musíme prosit sluníčko,
aby se nám neschovalo za dešťové mraky.
Pomalu se blíží Dětský den. Pro letošní
rok jsme zvolili jinou formu oslav. Proběhne
dopoledne v závislosti na počasí na zahradě
mateřské školy. Bude to pro mnohé
překvapení.
Máme pro děti ještě pozvané herce z
agentury pí. Frištenské, kteří se představí
pohádkovým pásmem a ještě nás navštíví
divadlo Mobidik s vystoupením plným
krásných písní a veselého vyprávění.
A již tady budou pro některé děti poslední
dny v MŠ a to pro předškoláky. Již tradičně
i oni stráví pod dohledem pedagogických
pracovnic rozlučkové spaní v jejich školičce.
Doufám, že se děti na tuto akci těší a zanechá
v nich hezkou vzpomínku na čas strávený v
mateřské škole.
A to již tady budou prázdniny, na které se
jistě všichni těšíme. Bude to čas dovolených,
her, slunění a tak nám dovolte popřát všem v
DS
naší obci příjemné chvíle volna.

Kosmetika - Žaneta Theuerová - Kosmetika
Vám k dosavadním úkonům:

a
k
i
t
e

posouzení pleti; povrchové čištění pleti; napářka (za tepla, za studena);
hloubkové čištění pleti; peelling; pokládání masek podle typu pleti;
masáž obličeje, krku, dekoltu; konečnou úpravou pleti – pokládání
krému, liftingové kapsle, sérum; formování obočí; barvení obočí, řas;
epilace voskem – horního rtu, brady, tváří, nohou, rukou; pokládání
séra po epilaci, aloe gely; vypichování mílií; líčení – denní, svatební,
společenské; poradenství; aromatherapie

m
s
o
K

Také nově nabízí:

trvalou na řasy; mikromasáž očního okolí; masáž rukou; peelling
+ masku; manikúru (suchou, mokrou); nehtovou modeláž (gelem);
ošetření pleti Bio lampou; ošetření IR lampou
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ Žaneta Theuerová

Tel.: 736 125 068

Pěvecký sbor Štěpánek
V prvním květnovém týdnu zavítal do Opavy
světoznámý anglický dirigent a skladatel
Bob Chilkott, který je autorem desítek skladeb
pro dětské pěvecké sbory. Se svými skladbami
procestoval více než čtyřicet zemí světa. Do
Opavy zavítal již potřetí, rovnou z hlavního města
Estonska Talinu, kde dirigoval pěvecký sbor s
počtem 7 000 zpěváků na stadionu pro 34 000
diváků.
V roce 1999 se na festivalu Europa Cantat
Junior seznámil s pěveckým sborem Domino a
od té doby se setkávají každý rok zde v Opavě
nebo na festivalech v zahraničí. Naposledy
navštívil Bob Chilkott v minulém roce Prahu,
kde se konal festival chlapeckých a mužských
pěveckých sborů z celého světa, a napsal pro ně
závěrečnou skladbu.
Ke koncertu, který se konal 7. května v
sále Minoritského kláštera, byl přizván i náš
pěvecký sbor Štěpánek. Podobně jako dalších
pět pěveckých sborů se účastnil dvou zkoušek
s tímto dirigentem a následného koncertu,
jehož programem byly především skladby Boba
Chilkotta.
Celý koncert vyvrcholil společným zpěvem
všech sborů, které zazpívaly skaldby The Lilly
and the Rose, Niska Banja a nejznámější skladbou
určenou pro neslyšící Can you hear me?
Ve vyprodaném sále Minoritského kláštera
došlo k nahrávání CD, které je možno zakoupit v
základní škole za symbolickou cenu 100,- Kč.
Nejcennější jsou však zážitky dětí, které,
jak doufám, je budou motivovat k další práci
v pěveckém sboru. Tímto zveme všechny na
oslavu Dne obce, která se uskuteční 11. 6. 2005
v atriu školy, v rámci těchto oslav vystoupí
i pěvecký sbor Štěpánek se skladbami Boba
Chilkotta.
AA
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Rekordy a kuriozity ze světa zvířat

Víte co dělat s trávou?

Knihovna Štěpánkovice uspořádala pro žáky naší školy zajímavou výstavu pod názvem
“Rekordy a kuriozity ze světa zvířat.“ Na její přípravě a organizaci se opět hlavní měrou
podílela naše knihovna. Paní Borsutzká a paní Teichmannová ve spolupráci s obecním
úřadem připravily pro žáky naší školy zajímavou podívanou. Děti se vydaly společně
za poznáním života
jednotlivých druhů a
skupin savců. Cílem
této
interaktivní
výstavy nebylo jen
obohatit
znalosti
dětí o jednotlivých
savcích, ale děti si
mohly
vyzkoušet
i způsob života,
pohyb jednotlivých
zvířat.
Například
si
vyzkoušely
pohyb v podzemí,
zdolání netopýřího
koridoru, pokusily
se
napodobit
specializované primáty „ gibony“ na opičí dráze a různé další úkoly. Průvodcem celé
výstavy jim byl katalog, do kterého si zapisovaly splnění daných úkolů. Děti se dobře
bavily a dozvěděly se mnoho zajímavého. Akce se zúčastnili také žáci ze ZŠ Bolatice a
Bohuslavice. Přišly se také podívat děti z naší Mateřské školy.

8. března místní knihovna spolu s obecním
úřadem uspořádala besedu s MVDr. Stanislavem
Kubesou o problematice užitkových zahrad.
Na přednášku s besedou přišlo na 25 zájemců
o tuto problematiku. V zasedací místnosti OÚ
se sešli posluchači, především z řad našich
zahrádkářů. Hlavním tématem příjemné
besedy bylo nakládání se zeleným odpadem,
který se dá buď kompostovat, nebo vyhodit do
popelnice.
Snahou vedení obce je, aby se zelený odpad
zužitkoval a ne aby zatěžoval popelnice a tím i
zvyšoval náklady na sběr PKO.

Astrologie v denním životě
2. února uspořádala naše knihovna besedu
astrologa Milana Gelnara na téma Astrologie
v denním životě. Zajímavé přednášky
se zúčastnilo na 40 velmi spokojených
posluchačů. Lektor všem přítomným předvedl,
jak pracovat s horoskopem, co zajímavého

Beseda u peřa
Týden po úspěšné besedě o
astrologii připravily pracovnice
obecní knihovny paní Borzutzká a
Teichmannová na středu 9. února
další setkání v knihovně. V pásmu
„Beseda u peřa“ se představil
folklorní soubor Karmašnice z
Kravař. V pestrém pásmu zpěvu
a vyprávění se diváci vrátili do
poloviny minulého století, kdy
bylo běžné, že se v každém domě
alespoň jedenkrát za dva roky dralo
peří. Zapomenuté zvyky spojené s
tímto obyčejem zpestřilo vyprávění
lidové vyprávěčky paní Lidie
Rumanové z Kravař. Na „pobabě“,
jak se říkalo závěrečnému posezení
po draní, ochutnali všichni přítomní
výborné koláče, jež zajistily hlavní
organizátorky besedy.
Na
padesát
spokojených
přítomných besedníků odměnilo
účinkující i pořadatele zaslouženým
potleskem.
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lze z horoskopu vyčíst. Přítomní se rovněž
dověděli, jak lidskou osobnost ovlivňuje
Měsíc i další planety sluneční soustavy. V
živé besedě, která se po skončení přednášky
rozvinula, odpovídal astrolog více než hodinu
na všetečné i vážně míněné dotazy.

Velikonoce v obecní knihovně
16. března uspořádala místní knihovna
besedu s ředitelkou Domu dětí a mládeže v Opavě
paní Jarkou Polákovou na téma Velikonoce a
velikonoční zvyky. Na šedesát účastníků besedy
mělo možnost nejen vyslechnout zajímavou
přednášku, ale mohli se seznámit i s výrobou
kraslic, velikonočního pečiva a velikonoční
výzdobou. Akce pořádané naší knihovnou si
získaly velmi dobrý kredit.
Představa vedení obce, které novou knihovnu
zřídilo, tak došla naplnění. Knihovna se stala
nejen centrem půjčování knih, ale i místem, kde
je možný bezplatný přístup na Internet, kde se
mohou naši spoluobčané nejen pobavit, ale i
poučit. Vedoucí knihovny paní Borsutzká i paní
Teichmannová tak v krátké době připravily více
akcí než v minulých létech za celé roky.

Vernisáž fotograﬁí ing. Mojmíra Klímka
11. března uspořádala ŠKK při radě obce
vernisáž fotograﬁí ing. Mojmíra Klímka.
Panoramatické fotograﬁe amerických národních
parků okouzlily všechny přítomné. Vznikly v
letech 2002 a 2004 při studijních cestách na západě
USA. Předseda ŠKK Mgr. Michael Pavlásek
seznámil účastníky vernisáže s životem a tvorbou
ing. Klímka. Již podruhé během dvou roků tak
měla naše veřejnost možnost zhlédnout výstavu
tohoto umělce, který je naší zasvěcené veřejnosti
znám jako jednatel společnosti Ingnova Ostrava,
která pro naši obec zrekonstruovala náš hřbitov,
vybudovala cestu na Vlčochu. Příjemná hodinka
strávená v kruhu těch, kteří přijali pozvání

na vernisáž, rychle uplynula a v přítomných
zanechala příjemné chvilky.
Ing. Mojmír Klímek se narodil v roce
1943 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Vystudoval
Stavební fakultu VUT Brno a již během studia
se věnoval fotografování. Vzdělání si doplňoval
studiem výtvarné fotograﬁe. V letech 1980-1990
fotografoval dokumentární a reklamní fotograﬁe
pro n.p. Ingstav Brno, jehož byl zaměstnancem.
Svými fotograﬁemi přispíval do novin a časopisů.
Samostatnými výstavami s tematikou cest po
Řecku a Americe se prezentoval na Stavební
fakultě v Brně, na Gymnáziu ve Frýdlantě nad
Ostravicí a ve vestibulu našeho kulturního domu.

Blbec k večeři
Školská a kulturní komise pozvala na sobotu 16. dubna divadelní spolek ŠAMU z nedaleké Štítiny
se svým představením Blbec k večeři. Tato komedie francouzského dramatika Francise Vebera pro
svou lehkou ironii patří k dílům stále hraným. Štítinští ochotníci se s vervou zhostili svého úkolu a pod
režijním vedením herečky opavského divadla paní Ludmily Štědré předvedli výkon, který rozesmával
diváky již během představení. Na 200 spokojených diváků aplaudovalo výkonu Štítinských. Po
představení byli aktéři odměněni kytičkou a poděkováním. Ti, kteří v sobotním podvečeru přišli do
našeho sálu, nelitovali.
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XXI. ročník Štěpánkovické 10
V neděli 25. dubna 2005 uspořádal lehkoatletický oddíl TJ Sokola
Štěpánkovice již XXI. ročník tradiční Štěpánkovické desítky. Za příjemného
jarního počasí se na našem fotbalovém hřišti sešlo na osmdesát závodníků, kteří
změřili své síly na tradičním okruhu vedeném přes obec, Albertovec, rybníky
na Padělkách a zpět. Mladším běžcům pak za závodní trať sloužila „Hrušková
šašeja“ u našeho hřiště. Věk závodníků nerozhodoval. Pohyboval se v rozmezí
pěti až šedesáti pěti let. Na dvě desítky diváků a dobře zvládnutá organizace
závodu je příslibem do budoucnosti, že dobrá tradice nezanikne. Dík patří všem,
kteří závod organizačně zabezpečili, divákům a hlavně sponzorům, bez nichž by
se závod nemohl konat. Byli to:
Obecní úřad Štěpánkovice; Unipra s.r.o. Kravaře; Ondruf Gerhard pohostinství Na statku; Jednota Opava; Jiří Klasek Štěpánkovice; Burda Evžen
- Štěpánkovice; Teuer Pavel - Štěpánkovice; Mgr. Martin Harasim - velkoobchod s keramikou; Kretek František - Trias KPK s.r.o.; Stošek
Erich - Pohostinství na hřišti; Žídek Ladislav - večerka Štěpánkovice; Kurka Emil - průmyslové zboží Štěpánkovice; Julius Meinl; AO
Kobeřice
Výsledky XXI. ročníku Štěpánkovické 10
Přejeme organizátorům, aby jim vydržela chuť a elán i do příštích let.
Poř. Příjmení a jméno
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PRO NÁKUP
DOPL≈KÒ VELUX

Zcela zatemňující roleta Siesta DKL

1. 5. – 31. 7. 2005
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Jakýkoliv manuálně ovládaný
doplněk VELUX nyní se slevou 200,– Kč

Venkovní markýza MHL

Kompletní sortiment dekorativních a zastiňovacích doplňků VELUX zakoupíte u:

www.dk1.cz
e-mail: obchod@dk1.cz

RECYKLACE STAVEBNÍ SUTI

Kravaﬁe, Novodvorská 13
Opava, Vodní 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

PROJEKCE,
DOMY NA KLÍâ,

11

1.
2.

www.VELUX.cz

PRODEJ STAVEBNIN,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

553 672 228
553 710 029

1.
2.

Oddíl

Ročník

Kategorie A - muži do 39 let - 10 km
Šesták Radim
Fortex M.Beroun 1971
1982
Wurst Milan
ISŠ Karviná
1982
Drastich Adam
X-AIR Ostrava
1978
Hrouza Michal
BK Krnov
1968
Krátký Ivo
LRS Výškov
1987
Elischer Radan
Havířov
1967
Slíž Roman
SK Hasiči
Kategorie B - muži nad 40 let - 10 km
1960
Elischer Ivan
Havířov
Heleš Igor
MK Seitl Ostrava 1961
Baláž Roman
Extrem-Team Ostr. 1965
1964
Nakládal Čestmír SG Vrbno
1960
Kotek Miroslav
MK Kopřivnice
Urbanik Zbyněk
Olympia Bruntál 1965
1961
Vojkůvka Zdeněk Chuchelná
1964
Mrkva Bruno
Štěpánkovice
1961
Stuchlík Karel
Kravaře
1962
Poštulka Petr
Kravaře
Kategorie C - muži nad 50 let - 10 km
1950
Stuchlík Pavel
AO Kobeřice
1951
Smola Josef
MKS Ostrava
1951
Dubec Jiří
Zlaté Hory
1954
Rinka Erich
Kardio Hlučín
1954
Brož Jiří
MKS Ostrava
1955
Heider Pavel
Tvistr Bolatice
1949
Urbiš Jan
AO Kobeřice
1953
Švrček Jiří
Poruba
1946
Zrebný Jaroslav
BK Opava
1953
Seitl Otto
MKS Ostrava
Vitásek Josef
Sokol Bohulavice 1948
Kategorie D - muži nad 60 let - 10 km
1938
Nanke Werner
BK Kravaře
1937
Stuchlík Karel
BK Kravaře
Kategorie E - ženy - 10 km
1975
Berková Renata
Bike one
Šestáková Romana Fortex M.Beroun 1970
1972
Pokorová Jaroslava Sokol Opava
1983
Břeská Martina
MKS Ostrava
1955
Glovčíková Marie Opava
1981
Seitlová Táňa
MKS Ostrava
Chlapci 13-15 let - běh na 1,6 km
1990
Bajza Jakub
G.Zubří
1991
Poštulka Václav
Kravaře
1990
Baránek Václav
Štěpánkovice
Dívky 13-15 let - běh na 1,6 km
1990
Nevřelová Martina Štěpánkovice
1992
Harasimová Eva
Štěpánkovice

Čas

0:35:37
0:36:56
0:40:05
0:41:56
0:42:48
0:44:12
0:53:46
0:36:47
0:37:26
0:37:48
0:39:35
0:40:05
0:42:40
0:42:53
0:45:54
0:49:35
0:51:55
0:41:53
0:42:38
0:43:14
0:45:01
0:48:15
0:49:07
0:50:03
0:50:53
0:54:59
1:02:19
1:05:25
0:49:01
0:52:08
0:40:35
0:44:32
0:45:37
0:50:52
0:54:25
1:01:53
0:04:51
0:05:11
0:05:24
0:05:36
0:06:55
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Železniční trať Opava – Ratiboř - 110. výročí
25. června 2005 si Hlučínsko připomene
110. výročí železniční trati Opava - Ratiboř.
Připomeňme si, jak to tenkrát bylo.
Již v roce 1869 bylo při budování tratí
z Ruska přes Polsko, případně směrem z
Ratiboře na Opavu a dále do Čech a na jih
Německa uvažováno o výše zmíněné trase.
Ještě v témže roce vzniklo konsorcium pro
stavbu slezských drah se sídlem v Opavě.
Dva měsíce po svém vzniku měla tato
organizace již 211 členů a to jak z Opavy, tak
z Frývaldova, Osoblahy, Moravské Ostravy,
Bílovce, Horní Suché, Ratiboře atd. Na
podzim přišla na projednávání otázka spojení
Ratiboře s Katowicemi a Opavou. Zmíněná
varianta měla velkou podporu Pruska.
Bohužel pro práce na budování jiných tratí
byla dráha Ratiboř – Opava odložena.
Teprve v roce 1881 bylo uděleno
Společnosti Hornoslezské železnice povolení
ke stavbě dráhy z Ratiboře do Opavy přes Velké

Petříkovice, Ketř a Pílšť. Takto však nebyla
nikdy realizována. Počátkem následujícího
roku projednala různé varianty jak Opava,
tak Ratiboř. Městské zastupitelstvo v Ratiboři
usoudilo, že nejlepší řešení je postavit
trať směrem na Křanovice, Chuchelnou,
Štěpánkovice a Kravaře s připojením v
Opavě na tratě Moravskoslezské ústřední
dráhy. Pruský sněm ovšem zkritizoval směr
na Chuchelnou a Kravaře a připojil se k
variantě směrem na Vojnovice a Ketř. Jako
důvod bylo uvedeno to, že na území mezi
Chuchelnou a Kravařemi se jedná především
o osobní zájmy knížete Lichnovského. Pruská
komise nakonec nevěděla, k jaké straně se
přiklonit. Na jaře roku 1885 se proto kníže
Lichnovský rozhodl poukázat 7 tisíc marek
na přípravné práce jím podporované varianty
přes Chuchelnou. Koncem roku poskytly
Kravaře a Kouty na projekt 3 tisíce marek a
Štěpánkovice 2500 marek. Pruská vláda se v
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následujícím roce rozhodla dát dotaci ve výši
1,6 miliónu marek na podporu trati Ratiboř
– Opava na pruském území. Konkrétně
23.října 1888 povolil pruský sněm dotaci
Ratibořsku ve výši 6700 marek na přípravné
práce. První výkupy pozemků pro stavbu
začaly až koncem 1890.
V dubnu 1893 královské ministerstvo
veřejných drah schválilo plány železničních
stanic Studená, Křanovice, Chuchelná,
Štěpánkovice a Kravaře. Trať z Ratiboře do
Křanovic byla dokončena v červenci 1895.
Po dokončení mostů na rakouské straně se v
srpnu začaly klást kolejnice. Předběžný termín
zahájení byl stanoven na 1. října 1895, ten
však nebyl dodržen. Po jednání mezi starostou
Ratiboře a vládním radou byl stanoven nový
termín, 20. října 1895. Toho dne skutečně
vyjel první vlak. Celá stavba trvala 2.5 roku
a provoz na trati vedlo Královské pruské
železniční ředitelství v Katowicích.
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

Chcete inzerovat
v našem zpravodaji?

e-mail:

obec@stepankovice.cz

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

Ceník inzerce
velikost

cena

A4
A5
A6
A7

500,250,125,65,-

Máte něco n a s r d c i a c hc e t e s e o t o p o d ě l i t ?
(P ř í sp ě v k y, náměty, úspěchy, poděková ní ne bo c hystá te a kc i pr o spoluobč a ny . . . )
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu obec@stepankovice.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice . Značka: ZPRAVODAJ .
Štěpánkovický zpravodaj vydává Kulturní a školská komise při Obecním úřadu ve Štěpánkovicích.

