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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Listopadové volby do zastupitelských orgánů obce pro volební období 2002-2006 přivodily změny ve
složení vedení našeho obecního úřadu. Dovolte mi, abych jako nový starosta popřál zvoleným zastupitelům
mnoho úspěchů v náročné práci. Věřím, že se nám podaří vytvořit dělný kolektiv, který bude pracovat a
rozhodovat ve prospěch celé obce.
Chtěl bych za dosavadní práci poděkoval všem odstupujícím členům obecního zastupitelstva a popřál
jim pohodu a pevné zdraví. Zvláště děkuji panu Verneru Kurkovi, který stál v čele obce po tři volební období
a vykonal pro naši vesnici veliký kus práce.
Úkoly, které před námi stojí, jsou nemalé. Bez vzájemné pomoci všech spoluobčanů by se nedaly
uskutečnit. Bude skutečně záležet na každém z nás, jak se k daným problémům postaví. Již nyní víme,
že budeme muset uskutečňovat i nepopulární kroky a opatření. Aby naše obec dále vzkvétala, jsou tyto
nepopulární kroky nezbytné. Chceme Vás objektivně informovat o
problémech, se kterými se budeme potýkat, a věříme, že společně
najdeme vždy nejschůdnější řešení vyvstalých problémů.
Vážení spoluobčané,
do nového roku 2003 Vám přeji hodně pohody, radosti ze
života a hlavně hodně zdraví.
Mgr. Jan Katolický
starosta obce
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Kulturní, školská a sportovní komise Vás zve na večer u cimbálu
s novoročním přípitkem starosty v kinosále obecního úřadu.
V sobotu 14. 12. 2002 v 16,00 hodin.
Vstupné: 60 Kč

K poslechu a dobré náladě hrají a zpívají
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zpívání u cimbálu
Komorní a lyricky laděný pořad zpěváků známých z koncertů a vystoupení Moravěnky navazuje na jejich
novou nahrávkovou produkci moravských lidových písniček. Jevištní podoba této hudby spolu s vyprávěním o víně a jižní Moravě pak vytváří intimní atmosféru, díky které si diváci i zazpívají.

Sběr odpadů v obci Štěpánkovice

Děkujeme všem občanům Štěpánkovic, kteří se zapojili do organizovaného sběru
odpadů.
Během posledních několika let se podařilo okolí Štěpánkovic vyčistit od černých
skládek odpadů, které hyzdily okolí naší obce. Samozřejmě se to ale projevilo
v nárůstu množství odpadů, které pro naši obec odváží a likviduje společnost Marius
Pedersen. Je dobře, že se u nás zavedl také systém třídění odpadů, kde občané mají
možnost odevzdávat zvlášť plasty, sklo, kovový odpad, starý papír, velkloobjemové
a nebezpečné odpady. Pro rok 2003 hodláme spolu s žáky základní školy ve
Štěpánkovicích zavést nový způsob sběru starého papíru. O jeho organizaci Vás
budeme informovat v příštím čísle Štěpánkovického zpravodaje.
Jak všichni víme, odvoz a likvidace odpadů je služba, za kterou se musí platit.
Pro rok 2002 byl poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stanoven ve výše 250,- Kč
na osobu. Při stanovení této částky se vycházelo z celkového množství odvezených
odpadů v roce 2001 a v předcházejících létech ( rok 2000 asi 410 t, rok 2001 asi 480
t). Při stanovení výše poplatku pro rok 2003 jsme museli vycházet z množství odpadů
vyprodukovaných v roce 2002 a to je 1100t . To je trojnásobek předcházejících roků.
V roce 2002 bylo na poplatních za odvoz a likvidaci odpadů vybráno asi 775 000
Kč, skutečné náklady na likvidaci odpadů však činily 1 290 000 Kč. Proto musel
být poplatek pro rok 2003 zvýšen na 320,- Kč. I přes toto navýšením poplatků bude
muset obec uhradit ze svého rozpočtu rozdíl mezi příjmy a výdaji za svoz a likvidaci
odpadů. Jak jsem výše uvedl, v obci funguje sběr tříděného odpadu, je však pravda,
že málokdo z nás ví, že obec za odvezené plasty, sklo, papír a kovový odpad může
od společnosti Ekoobal získat nemalé finanční prostředky. V roce 2002 to bude
přibližně 40 000 Kč. Tato částka bude použita na snížení rozdílu mezi příjmy a výdaji
na likvidaci odpadů. Prosíme proto občany Štěpánkovic, aby se více věnovali třídění
odpadů a tím přispěli ke snížení nákladů na jejich odvoz a likvidaci.
HB
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Po skončení večera u cimbálu
je možnost zakoupení CD a
MC skupiny MORAVĚNKA a
shlédnutého pořadu ZPÍVÁNÍ
u CIMBÁLU.

Také bude možnost zakoupení
nového CD našho folklórního
souboru SRUBEK - Vánoční
koledy. Toto CD bude i nadále
pro případné zájemce a příznivce k zakoupení na obecním
úřadě.

Právní subjektivita školy

Podle zákona č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů, přecházejí od 1. 1. 2003 všechny školy, předškolní zařízení a školská zařízení zřizovaná obcí
na právní subjektivitu. Přestávají být organizační složkou obce a stávají se příspěvkovou organizací.
V rámci právní subjektivity vstupuje škola do právních vztahů vlastním jménem a nese
za ně zodpovědnost.
Pro školu to znamená:
- větší samostatnost při rozhodování o finančních a rozpočtových záležitostech
- hospodaření s majetkem v rozsahu, který vymezí zřizovatel ve zřizovací listině
- samostatné rozhodování v pracovněprávních záležitostech
- rozvoj doplňkové činnosti a nakládání s hospodářským výsledkem
- vznik samostatné účetní jednotky
Zastupitelstvo obce Štěpánkovice se usneslo zřídit jako příspěvkovou
organizaci základní školu. Součástí základní školy jsou mateřská škola, školní
družina a školní jídelna. Nově vzniklá příspěvková organizace má název Základní
škola Štěpánkovice, okres Opava. Ve funkci ředitelky školy potvrdila rada obce Mgr.
Marii Dluhošovou, vedení mateřské školy zůstává paní Ivaně Lihotské, vedoucí
vychovatelkou školní družiny je paní Ludmila Moravcová, vedoucí školní jídelny
paní Jiřina Kurková, funkci statutárního zástupce ředitelky školy zastává Mgr.
Michael Pavlásek.
Nově vzniklá právní forma přinese především vedení školy spoustu nových
úkolů a starostí. Při dobré spolupráci vedení školy s ostatními zaměstnanci a s vedením
obce se jistě podaří všechny starosti a problémy překonat a splnit hlavní úkol školy, kterým je vzdělávání a výchova
našich dětí.
Přejeme všem hodně síly a elánu.
dl

Dívky třetí v okrese, hochy dělil od finále jen krůček
Pozici vybíjené jako jednoho
z nejoblíbenějších sportů ve škole
potvrdili v listopadu žačky i žáci šestých
tříd i vysokou kvalitou na úrovni okresu.
Děvčata ZŠ Štěpánkovice se probojovala
až do finálové skupiny, klukům k témuž
chyběla jediná výhra.

Dívky vedené učitelem Petrem
Nyczem prošly suverénně okrskovým
kolem v Kravařích. Nezaskočila
je tam prostornější tělocvična ani
soupeřky ze Sudic a domácí hráčky.
V semifinále si rovněž bez ztráty bodu
poradily doma s Kobeřicemi a Hájem
ve Slezsku. Finálové kolo, ve kterém
Štěpánkovice obsadily 3. příčku, bylo
velmi vyrovnané. Žádný tým v něm ty
zbývající nepřevýšil. „O lepší výsledek
děvčata připravila ukvapenost, s níž
řešila koncovky zápasů. První poločasy
zvládla lépe než druhé,“ zhodnotil
úspěšné tažení dívek trenér Petr Nycz.
Z prvenství, ale také ne bez prohry, se
radovaly Velké Hoštice.
Za hlavní tahouny party označil Petru
Václavíkovou, Terezu Švachovou a Ivetu
Theuerovou. Zatímco loni žačky dělilo
jen skóre od postupu z okrskového kola,
letos jim patřil z 39 družstev bronzový
stupínek v okrese.
Do stejné soutěže hochů se přihlásila
dokonce 43 družstva. V okrskovém kole
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šesťáci doma smetli Kobeřice 18:8, pak
si po jasném vedení s Bohuslavicemi
trochu zalažírovali a uhájili těsnou
výhru 14:13. Proti Chuchelné byli opět
plně koncentrovaní a před povzbuzující
tělocvičnou ji po výborném výkonu
přehráli 14:9. „Štěpánkovice zahrály
perfektní vybíjenou, překvapili jste nás.
Neměli jsme šanci,“ složil poklonu našim
klukům Josef Werner, učitel z Kobeřic.
V semifinálovém kole kluci ve
Štěpánkovicích hned v prvním utkání
podlehli pozdějšímu vítězi Píšti a postup
do okresního finále jim zůstal zapovězen.
Píšť trochu podcenili a nepodali tak
soustředěný výkon jako v okrskovém
kole. Přesto lze účinkování obou
kolektivů, děvčat i chlapců, hodnotit
jako velmi úspěšné. V nejednom
případě kvalitou předváděné hry soupeře
zaskočila a nedala jim šanci na zvrat.
Josef Vyhnálek

Co se všechno děje v naší mateřské školce

Je to již dlouhá doba, kdy jsme naši
veřejnost informovali o dění v naší
mateřské škole. Nový školní rok je
v plném proudu a my s dětmi zkoušíme,
možná i zápasíme o vytvoření nového
programu výchovné práce. Všichni
doufáme, že pro naši nejmenší generaci
tato změna bude mít kladný dopad.
Chtěla bych se ještě pochlubit tím,
že konečně došlo k výsadbě okrasných
stromků na zahradě MŠ. Stromečky
nám dodali manželé Gilligovi, za což
jsme jim velmi vděčni. Děkujeme všem
rodičům i dědečkům, kteří nám pomohli
při terénních úpravách. Jednu otázku si
ale stále kladu: „Zda konečně bude mít
už jednou naše práce a úsilí při výsadbě
úspěch?“ Ptáte se proč? Každá snaha
o výsadbu nějakého stromu na zahradě
skončila fiaskem. Našli se vždy takoví
„milovníci přírody“, kteří malé stromky
zničili a ulámali. Veškerá naše práce a
snaha o zamezení přístupu na pozemek
mat. školy je asi marná. Neustále dochází
ke stržení plotu, který odděluje ZŠ
a MŠ. A to nemluvím o nastávajícím
zimním období, kdy zahrada bude plná
dětí, kterým prý přístup na cizí pozemek

povolili rodiče. I ty by si měli uvědomit,
že tam jejich ratolesti nemají co dělat.
Snažíme se pro naše nejmenší dělat
krásné akce, aby na své dětství strávené
v kolektivu měli pěkné vzpomínky. Také
tento rok byl pro zájemce organizován
plavecký kurz v Opavě, kde se děti
seznamují s vodním živlem. Zpočátku
přidávali někteří hrdinové vodu do
bazénu, ale každou lekcí jejich snaha
opadala. Nyní již vytrvalci obdrželi
diplom o zdárném překonání strachu
z vody a hloubky.
Nastává nám opět krásný vánoční
čas a všichni v mat. škole se snažíme,
aby to očekávání bylo co nejpříjemnější.
Vytváříme obrázky, Mikuláše, dárečky,
malá překvapení pro všechny kolem nás.
Také se podílíme s dalšími organizacemi
na předvánoční výstavce, kterou pořádají
zahrádkáři. Všichni se na ni těšíme,
protože nápadů je vždycky dost,ale času
málo.
Také mezi naše nejmenší přijde
Mikuláš s čertíkem a andílkem. Doufám,
že děti od nich něco dostanou a budou
mít z dárečku radost. No a co se týká
VÁNOC? Na ty se snad těší každý. Naše
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paní učitelky spolu s dětmi vyzdobily
celou školičku. Jistě se nám všem do ní
jde vesele. Dárečky dostanou děti pod
stromečkem již 16. a 17. 12.2002. Kdo
ví, co všechno tam bude. Necháme se
překvapit.
Na tom, že děti budou mít pod
stromečkem hodně dárků se podíleli i
někteří naši občané, kteří přispěli finančně
našim nejmenším. Byli to pan Erich
Stošek, který připravil pro děti krásnou
akci na hřišti TJ Sokol a jejíž výtěžek
z dobrovolného vstupného věnoval naší
MŠ, dále pal pánové Valter Bolacký,
Ladislav Žídek, Helmut Václavík a Emil
Kurka. Rovněž děkujeme vstřícnosti
pracovníkům OÚ v naší obci, kteří se na
krásných vánocích rovněž podílí.
Na závěr nám, pracovníkům MŠ,
dovolte popřát všem krásné prožití
vánočních svátků, šťastný nový rok,
hodně zdraví a radosti se svými blízkými.
Pevně věříme, že i nadále nám zachováte
přízeň a svou pozornost. Ještě jednou
všem ze srdce děkujeme.
Ivana Lihotská
ředitelka MŠ

V posledních letech jsme si už
zvykli na sportovní úspěchy našeho
volejbalového mužstva, ať už nastupuje
pod hlavičkou TJ Sokol Štěpánkovice
v okresním přeboru, nebo pod názvem
svého sponzora „Statek Palestina“ v
mezipodnikové soutěži. Nejinak tomu
bylo i v druhé polovině letošního roku.
Okresní přebor ročníku 2002-2003
rozehrálo naše mužstvo s ambicemi na
vytvoření dobré výchozí pozice, která
by zaručovala postup do finálové části na
jaře roku 2003.
Porážka v prvním utkání s mužstvem
Dolního Benešova nevzala naděje na
konečný úspěch po podzimní části soutěže.
V dalších pěti utkáních následovala vítězství
a tak je druhé místo v tabulce, za favoritem
soutěže z Dolního Benešova, dobrým
výchozím umístěním, které dává naděje pro
konečný výsledek v příštím roce.
Daleko lepšího výsledku dosáhlo naše

Štěpánkovický volejbal
mužstvo, které hraje mezipodnikovou
soutěž pod hlavičkou svého sponzora
Statek Palestina.
Po jarní části soutěže bylo mužstvo na
druhém místě, kdy vyhrálo sedm utkání
z celkových deseti. I přes tří porážky
s mužstvy Nemocnice, MSEM a Veterinou
mužstvo naznačilo, že je v jeho silách
dosáhnout na nejvyšší příčky v konečném
umístění.
Prázdninové měsíce sice nepřinesly
potřebné tréninkové aktivity, ale i tak
se dalo očekávat, že mužstvo bude
pokračovat v dobrých výsledcích z jarní
části. I když mužstvo čekalo celkem šest
těžkých utkání, především s odvěkými
rivaly z nedalekého Dolního Benešova
mužstvy MSA a Mazda, tak hned
v prvním zápase s těžkým mužstvem Ipos
Opava a následně s MSA D.B. dalo naše
mužstvo jasně najevo, že cíle vytčené na
začátku soutěže nejsou přehnaně reálné.

Ve zbývajících čtyřech utkáních jsme
potvrdili zdravé sebevědomí, svou dobrou
výkonnost a mohli tak dosáhnout nejlepšího
umístění od doby účinkování v této soutěži.
Konečné druhé místo bylo výsledkem
kvalitní hry zkušených starších hráčů,
Kurky Viléma, Obrusníka Pavla, Halfara
Bernarda, Baránka Josefa, doplněných o
mladší hráče Štencla Viléma, Dudu Martina,
Glabazňu Tomáše a Zálohu Mirka.
Závěrečné vyhodnocení celé soutěže
v Opavě za účasti všech, kteří se o
výsledek zasloužili, včetně sponzora
Ondrufa Gerharda, bylo tou nejlepší
tečkou za velmi úspěšnou sezónou našeho
volejbalového oddílu.
Přejme si, aby bylo v roce 2003 více
takových výsledků a to nejen u volejbalistů,
ale především u fotbalistů, kteří jak se
zdá, navázali na tyto naše výsledky a po
podzimní části obsadili místo, které jim
v tabulce právem náleží.
JB

Volejbalový turnaj - Palestina Open CUP 2002
V sobotu 30. listopadu se konečně dočkali všichni příznivci Konečné pořadí :
volejbalu. Uskutečnil se další turnaj pouličních mužstev.Turnaj, 1. STATEK PALESTINA (Eva Dudová ml.(kapitánka), Martina
který opět posunul pomyslnou lat´ku kvality těchto akcí o něco Halfarová, Libor Černý, Josef Drastík, Vilém Kurka, Michael
Kurka, libero Martin Duda - Miroslav Záloha)
výš. Do historie se zapíše rekordním počtem hráčů a diváků.
Ve skupině B na sebe narazili oba cizinci : HABEŠ a BLUE 2. LOS BAŇOS
3. VOLEJBALOVÝ KLUB ERICHA STOŠKA
TÝM, miláčci publika STALIN TEAM, favorit skupiny LOS 4. XXL
BAŇOS a čest rodinných mužstev zachraňující XXL.
5. JAMSAT
Volejbalovým odborníkům v ochozech bylo jasné, že o něco 6. HABEŠ Kozmice
atraktivnější podívanou jim poskytne skupina A. Zejména souboj 7. BLUE TEAM Dolní Benešov
titánů VCES – STATEK s pikantní příchutí hospodského derby, 8. LA PRIMERA DIVISION
určitě nikoho nezklamal, byt´ skončil smírně 1:1. Nejkrásnějším 9. DDT
utkáním celého turnaje pak byl duel „fotbalových“ týmů DDT 10. STALIN TEAM
a LA PRIMERA DIVISION, rovněž remízový. Štikou skupiny
se ukázal JAMSAT, který nakonec rozhodl i o pořadí, protože
sebral dekoncentrovaným VCES set, čímž jim přisoudil 2.
místo za vítězným STATKEM. Čtvrtí skončili LA PRIMERA
DIVISION a pátí DDT, zřejmě usnuvší na vavřínech.
Skupinou B projeli, dle očekávání, jako nůž máslem
LOS BAŇOS. Statečně jim oponovali zaslouženě
druzí XXL. Třetí HABEŠ a čtvrtý BLUE TEAM,
který doplatil na nedostatek zkušeností některých
hráčů a pátý STALIN TEAM na 40% -ní sílu svého sponzora.
V prolínacích bojích o umístění už k žádnému překvapení
nedošlo, byt´ sympatičtí XXL sahali po bronzu, VCES nakonec
třetí místo těsně 2:1 uhájili. STATEK ve finále rozdrtil rozdílem
třídy LOS BAŇOS a ke spokojenosti řecko – palestinské
trenérské dvojice CEKURAS – PLUŠKE a hlavně náročného
mecenáše p. ONDRUFA navázal na červnový úspěch svých
fotbalových kolegů.
Vyhrát může bohužel jen jeden, ale vítězi se stali všichni ti, kteří si přišli zasportovat, nebo alespoň povzbudit své oblíbence. O
to by ve sportu mělo jít především. Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům, fanouškům, organizátorům, zejména Lence
Obrusníkové a Vendule Grigarčíkové a panu Josefu Stoškovi za spolupráci se zásobováním.
Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu na lednový Novoroční turnaj, kde Štěpánkovice obhajují titul a na jarní PALESTINA
OPEN CUP, který se uskuteční na přelomu února a března.
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Činnost sportovních, společenských a kulturních organizací v obci
Málokdo z nás ví, kolik různých sportovních, společenských a kulturních organizací vyvíjí svou činnost v naší obci.
V dnešním čísle Obecního zpravodaje Vás seznámíme v přehledem těchto spolů, v dalších číslech Vás pak zástupci
jednotlivých organizací blíže seznámí s jejich činností v roce 2002 a výhledem na další roky.
TJ Sokol Štěpánkovice
- fotbalový oddíl, který má celkem 6 mužstev žáků, dorostenců a dospělých
- oddíl atletiky
- volejbalový oddíl
- oddíl hráčů šipek
- oddíl stolního tenisu
Šachový oddíl
Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice
Sbor dobrovolných hasičů Svoboda
Svaz zahradkářů
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Svaz chovatelů poštovních holubů
Myslivecké sdružení Štěpánka
Klub přátel Německa
Sdružení tělesně postižených
Folklorní soubor Srubek a Škobránek
Obecní, farní a školní knihovna

A
R
U
T
L
T
R
KU
PO
S
a
I
C
B
O
Í
Š
A
N
V

Velmi aktivní jsou naše dívky a ženy, které ve velkém počtu pravidelně využívají ke svému cvičení prostor našich
tělocvičen.
Protože se blíži konec roku, chceme všem členům sportovních, společenských a kulturních organizaci popřát
mnoho úspěchů v nastávajícím roce.

Chcete inzerovat v našem zpravodaji?
Vaše příspěvky do Štěpánkovického zpravodaje přijímáme na
Obecním úřadě ve Štěpánkovicích.
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Příje nejlepší d
a vše
Vám přeje redakční rada Štěpánkovického zpravodaje
Oficiální internetové stránky obce Štpánkovice

www.volny.cz/stepankovice
e-mail:

stepankovice@volny.cz
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