úno

r - 2004

č. 1

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Uběhly dva měsíce roku 2004. Zima stále kraluje a nechce se jí ustoupit. Z tohoto místa bychom chtěli
poděkovat všem těm našim spoluobčanům, kteří nám pomáhají zvládat údržbu cest a chodníků tím, že si uklízí
před svými domy.
Přestože zima ještě trvá, již dnes se připravujeme na řadu investičních akcí v obci. Mezi velké akce patří
demolice strarých stájí a stodol ve Dvoře, dokončení plynoÞkace Albertovce, rekonstrukce ulice Vlčoch. Již
nyní víme, že řadu ulic po zimě bude nutné opravit. Opravovat se budou dále zborcené kanálové šachtice, bude
se provádět jejich čištění. To vše bude vyžadovat nemalé Þnanční náklady i toleranci Vás,
spoluobčanů, neboť se Vás dotkne celá řada omezení. Vše však připravujeme pro zlepšení
vzhledu vesnice i pro zvýšení životního stylu.
Jednou z největších investičních akcí bude oprava Hlavní ulice v úseku od
počátku vesnice ze směru Kobeřice až po kostel. S touto rekonstrukcí by se mělo
začít v jarních měsících letošního roku.
Obec však žije i jiným životem. Působí v ní dvacet spolků a sdružení, které
vyvíjejí pravidelnou činnost a do této činnosti zapojuje stovky mládeže i dospělých.
Zastupitelstvo obce má zájem na bohatém společenském životě obce, a proto na tuto
činnost uvolnilo více než 200 000 korun. Jednotlivé organizace a spolky nám pomáhají
zase tím, že vysazují stromky, pomáhají zdržovat pořádek v obci a v neposlední řadě
vyplňují volný čas mládeže a dětí. Úspěchy v soutěžích jsou úspěchy nejen jednotlivců
či družstev, ale zviditelňují naši obec v celém regionu. A to je chvályhodné.
Všem, kteří dovedou přiložit ruku k dílu při společné práci, i těm, kteří obec
vzorně reprezentují chceme poděkovat a popřát hodně úspěchů.
Mgr. Jan Katolický, starosta obce

Stavební komise
Bývalý Okresní úřad v Opavě v roce 1997 vydal rozhodnutí,
kterým zlegalizoval činnost stavební komise při zastupitelstvu
naší obce. Na základě tohoto rozhodnutí stavební komise získala
oprávnění pro vydávání stavebních povolení pro drobné stavby
a jejich následnou kolaudaci. Dále bylo v pravomoci stavební
komise vydávat stanoviska k stavbám na ohlášení.
Po celou dobu, až do konce roku 2003, stavební komise
obce Štěpánkovice vyvíjela svou činnost pouze v oblasti staveb
na ohlášení. Drobné stavby a stavební úpravy staveb, které
vyžadovaly stavební povolení, byly projednávány na stavebním
úřadě v Kravařích, což bylo v rozporu s rozhodnutím bývalého
Okresního úřadu v Opavě.

Koncem roku 2003 jsme byli vyzvání pracovníky Krajského
úřadu v Ostravě k jednání ve věci další činnosti stavební komise.
Z tohoto jednání vyplynulo, že stávající stav odporuje ustanovení
zákona č.50/1976 Sb - Stavební zákon. Po dohodě s vedením
odboru územního plánování a výstavby při Krajském úřadě v
Ostravě byly stavební komisi k 31.12.2003 odebrány pravomoci
vydané bývalým Okresním úřadem v Opavě. Ohlášení drobných
staveb a stavebních úprav budou občané Štěpánkovic od 1. 1.
2004 odevzdávat na stavební úřad v Kravařích.
Občané Štěpánkovic mají možnost svá „Ohlášení drobných
staveb a stavebních úprav“ podávat:
- na obecní úřad ve Štěpánkovicích, kde budou doplněny
případné nedostatky ohlášení. Pracovníci
obecního úřadu pak tato „Ohlášení…“
jednou týdně předají na odbor územního
od 1.5.2003. Ze stávajících 5 % se DPH plánování v Kravařích. Na obecním úřadě
zvedne na 19 %. Po projednání v radě ve Štěpánkovicích si každý občan také může
schválilo zastupitelstvo obce zvýšit vyzvednout formulář „Ohlášení…“.
poplatek za svoz a likvidaci odpadů pro
- přímo na stavební úřad v Kravařích.
rok 2004 na 330,- Kč na občana.
Bližší informace Vám poskytnou
Jak jsem výše uvedl, v obci funguje pracovníci obecního úřadu.
KaH
sběr tříděného odpadu, je však pravda, že
málokdo z nás ví, že obec za odvezené
plasty, sklo a papír může od společnosti
Ekoobal
získat
nemalé
Þnanční
prostředky. V roce 2003 to bude přibližně
Řada našich spoluobčanů provádí
160 000,- Kč. Tato částka byla použita na rekonstrukce a drobné stavební úpravy svých
snížení rozdílu mezi příjmy a výdaji za domů. Při této činnosti vzniká stavební
likvidaci odpadů. Žádáme proto občany suť, které se každý potřebuje zbavit. Okolí
Štěpánkovic, aby se více věnovali třídění Štěpánkovic se postupně podařilo vyčistit od
odpadů a tím přispěli ke snížení nákladů nelegálních skládek a do popelnic se stavební
na jejich odvoz a likvidaci.
suť odkládat nesmí.
Pro rok 2004 bude svoz a likvidaci
Proto zastupitelé odsouhlasili zřízení
odpadů pro naši obec zajišťovat sběrného místa pro sběr stavební suti. Místo
společnost Marius Pedersen. Při sběru
bude v areálu Střediska služeb,
porovnání
nabídek
společností předpokládaná provozní doba bude v pondělí,
Rethman-Jeřala a Marius Pedersen vyšla středu a v sobotu. Přesné stanovení provozní
pro naši obec nabídka společnosti Marius doby a provozního řádu se všichni dozví
Pedersen výhodněji.
čtrnáct dnů před zahájením provozu.
Další služba, kterou pro nás od dubna
Doufáme, že se nám zavedením této
letošního roku zajistí Středisko služeb, je služby podaří snížit množství stavební suti,
sběr stavební suti. O této službě se víc kterou někteří občané odkládají do popelnic,
dočtete na jiném místě zpravodaje.
nebo vysypávají na polní cesty a pole v okolí
KaH obce.
KaH

Sběr odpadů v roce 2004.
Děkujeme
všem
občanům
Štěpánkovic,
kteří
zaplatili
své
nedoplatky za svoz a likvidaci odpadů za
rok 2002 a rok 2003.
Během posledních 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 systém třídění odpadů, kde
občané mají možnost odevzdávat zvlášť
plasty, sklo, kovový odpad, starý papír,
velkloobjemové a nebezpečné odpady.
Jak všichni víme, odvoz a likvidace
odpadů je služba, za kterou se musí
platit. Pro rok 2003 byl poplatek za
odvoz a likvidaci odpadů stanoven ve
výši 320,- Kč na osobu. Při stanovení
této částky se vycházelo z celkového
množství odvezených odpadů v roce
2002 a v předcházejících létech. V roce
2003 zaplatila obec za odvoz a likvidaci
odpadů 1 293 491,- Kč. Náklady na
svoz a likvidaci odpadů v roce 2003 na
jednoho občana tak byly 364,23,- Kč.
Náklady na odvoz a likvidaci odpadů
v roce 2004 značně ovlivní zvýšení DPH

Sběr stavební suti

Rozpočet na rok 2004
Zastupitelstvo obce schválilo na svém prvním zasedání dne
11.2. rozpočet naší obce na rok 2004. V příjmové části rozpočtu
jsou kromě příjmů z daní velké položky zůstatek z loňského
roku, další splátka za plynovod v obci, vodné, stočné a svoz
komunálního odpadu. Jedna z největších položek je přijatý úvěr
na koupi areálu U dvora od společnosti Eurex Medica.
Na straně výdajů je, kromě Þnancování provozu obecního
úřadu, nákupu pitné vody, odvozu komunálních odpadů, velká
částka určená na opravy vodovodního řadu. V roce 2004 bude
dokončena výměna vodoměrů, postupně budeme měnit zemní
uzávěry pro jednotlivé odběratele a první část opravy vodojemu.
U kanalizace budeme pokračovat v opravách kanalizačních
šachtic, které jsou z velké části v havarijním stavu.

U základní školy chceme přebudovat prostor vedle fotbalového
hřiště na tenisové kurty s umělým povrchem a zpracujeme projekt
na rekonstrukci budov školy. Přízemní prostory jednoho pavilonu
Základní školy budou upraveny tak, aby se do nich dala přemístit
obecní knihovna.
Další velkou stavbou bude rekonstrukce vytápění kulturního
domu, oprava komunikace Vlčoch na Svobodě, oprava části ulice
Hlavní. Po zpracování projektové dokumentace bude vybudováno
prodloužení ulice Polní a Vlčoch tak, aby se na pozemcích k těmto
ulicím přilehlým mohly postavit dva nové rodinné domy.
Vedení obce děkuje všem zastupitelům za pomoc při přípravě
rozpočtu pro letošní rok.
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KaH

Rozpočet obce Štěpánkovice na rok 2004
č.p.

POLOŽKA

Příjmy

Výdaje

Příjmy

Výdaje

1

Daň z příjmu ze závislé činn.

3,700

55

MH - restaurace apod.

270

45.0

2

Daň z příjmu fyzických osob

960

56

zasedačka

100

3

Daň z příjmu srážková

250

57

Nájem za pozemky

3

4

Daň z přílmu právnických os.

4,100

58

Pokuty

5

5

Daň z přijmu obce

85

59

Sociální dávky

6

Daň z přidané hodnoty

60

Správa obce

7

Poplatky za znečišťování ovzduší

61

vnitřní správa kopírováníi

8

Poplatky za psy

24

62

místní zastupitelstvo

9

Poplatky za veřejné prostr.

30

63

činnost správy-mzdy,škol.počít.top.

10

Poplatky za hrací automaty

145

64

sociální fond

11

Správní poplatky

170

65

informační systém ObÚ

12

Dań z nemovitostí

900

66

demolice dvora ( vybrané objekty )

13

Dotace státní správa

158.8

67

Þnanční vypořádání - dotace z r. 2003

14

Dotace na VPP

15

VHP prospěšné účely automaty

16

Zůstatek z předch.roku

17

Prodej plynovodu Štěpánkovice

18

Prodej plynovodu Albertovec

19

Vodné

900

20

Koupě vodovod Albertovec

21

vodovod - GP pro kolaudaci

22

opravy a udržování

6,300
3

250

2.0

350.0

č.p.

POLOŽKA

(v tis. Kč)

20.0
26.0

5
1500.0
2000.0
119

118.5
100.0
1300.0
15.0

68

úroky z běžného účtu

50

69

daň z příjmu obce

85.0

3,900

70

dopravní obslužnost ČD, TQM

70.0

1,536

71

ostatní činnost pro FÚ

44.0

300

72

svaz obcí Hlučínska

1380.0

73

změna vytápění Kd realizace

250.0

74

počítačová síť v obci

50.0

75

vývěsní skříňky

500.0

76

komunální služby

100

30.0
4300.0
100

500.0

1

400.0

5,500

2500.0

30.0

23

Stočné - opravy

200.0

77

bezbariérový vstup do KD

24

oprava - Vlčoch

300.0

78

přijatý úvěr - objekty u Dvora

25

Projekty ČOV

400.0

79

Komunikace

26

Poplatek za svoz PKO

1200.0

80

projekty-dopr. zn., parkoviště, pasporty

27

Svoz kom. odpadů

81

Oprava komunikace Vlčoch

28

Základní škola

82

zimní údržba

83

údržba komunikací

400.0

84

oprava chodníků

200.0

85

rekonstr.aut. zastávek

2000.0

86

údržba značení

554.1

87

výkupy pozemků

88

oprava cyklostezky

29

Základní škola - mzdy kraj

30

Základní škola - provoz

31

základní škola investice

32

Dokončení tenis. hřiště

33

Základní škola - dotace kraj

34

ONIV

35

1,000
200

1700.0

554.1

projekt rekonstrukce školy

36

Kultura

37

kino

38

knihovna nákup knih, mzdy

39

výstavba knihovny

40

podpora celoobecních akcí

41

kulturní akce koncerty

42

zájmová činnost kultura srubek

43

místní zpravodaj

44

dotace spolky

45

kronika

46

Byty

47

Byty investice

48

dokončení rek. bytovky projekt

49

Splátka půjčky za byty

50

Byty nájem

51

prodej garáže

52

byty ostatní služby

53

Hřbitov pronájem hrobů, údržba

54

300

rekonstrukce provozní budovy

300.0

11

50
1

89

oprava části ulice Hlavní

90

výstavba zpomalovačů

150.0

100.0
1300.0
50.0

20.0
100.0
50.0
900.0

50.0

91

Vzhled obce, údržba zeleně

800.0

243.0

92

Rekultivace skládky projekt

40.0

600.0

93

Rekultivace skládky realizace

50.0

94

Provoz veřejného osvětlení

100.0

95

Provoz rozhlasu

20.0

96

Požární ochrana

40.0

97

Hasičská zbrojnice Svoboda - projekt

250.0

98

Oprava střechy - hasič. zbroj Štěpankovice

27.0

99

Zastavovací studie, Dvůr, doplatek 2003

200.0

100

PlynoÞkace Albertovce

200.0

101

Protipovodňová op.

100.0
130.0

500.0

300.0
9

40.0
200.0
10.0

102

Změna územ. plánu č. 1

46.0

103

Změna územ. plánu č. 2

130.0

150.0

104

Splátka úvěru

570.0

25

105

úroky z úvěru

180.0

120

106

Dotace občanům - kolektory

300.0

50.0

107

nerozdělený příjem

450.0

108

CELKEM

114

12

strana: 3

1044.8
32360

32360

Zlepšení ovzduší v naší obci
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Mnoho občanů si v poslední době stěžuje na zhoršující se ovzduší v obci.
Někteří nezodpovědní spoluobčané spalují plasty a odpad z výroby nábytku.
Tito lidé si neuvědomují, že spalováním odpadů vznikají nebezpečné zplodiny, které ničí zdraví nás všech.
Zastupitelé obce schválením rozpočtu na rok 2004 schválili poskytnutí
nevratné dotace občanům Štěpánkovic na pořízení solárních kolektorů pro
ohřev teplé užitkové vody. Dotace bude poskytována ve výši 10 000,- Kč
a v letošním roce ji může obdržet maximálně 30 žadatelů. Podmínky pro
poskytnutí dotace jsou uvedeny na jiném místě zpravodaje.
Podpora zavádění instalace solárních kolektorů je malý příspěvek obce
ke zlepšení ovzduší v obci a ke snížení nákladů jednotlivých domácností na
provoz. V druhé polovině března uspořádá Obecní úřad v zasedací místnosti
přednášku týkající se solárních kolektorů za účasti odborníků na solární energii
a výrobců solárních kolektorů. Datum oznámíme s předstihem.
KaH

Vandalové mezi námi
Návštěvníci Štěpánkovic vyjadřují obdiv nad
nově opraveným kulturním domem a okolním
prostranstvím. Náklady na toto dílo nebyly malé.
Proto nás velmi mrzí, že se mezi námi najdou
takoví, kteří si neváží práce ani peněz, jež byly
na rekonstrukci celého objektu vynaloženy. Po
silvestrovských oslavách poničili vandalové drahá
světla v parku před obecním úřadem. Neuplynul ani
měsíc a stejná světla byla poničena znovu. Nevíme,
co vede tyto „siláky“ k tomu, aby způsobovali škodu
na našem společném majetku. Škoda, že se nenajdou
svědci tohoto vandalizmu.
K poničeným dopravním značkám tak přibyl
další objekt vhodný pro dokazování síly!!!
Věříme, že se najde pár normálních spoluobčanů,
kteří na jednání těchto vandalů upozorní.
Jak

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ NEVRATNÉ DOTACE
NA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Z ROZPOČTU OBCE
1. Předmět dotace
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci Þnanční
dotaci na částečné krytí nákladů příjemce spojených s
pořízením, montáži a uvedením do provozu zařízení pro
solární ohřev teplé užitkové vody nebo vytápění rodinného
domu.
2. Výše dotace a podmínky vyplacení
Výše dotace je 10 000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských.
Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu
poskytovatele na účet příjemce, popřípadě hotově v pokladně
poskytovatele.
3. Podmínky poskytnutí dotace
1. Písemná žádost budoucího příjemce dotace doplněná o tyto
doklady:
- kopie dokladu o vlastnictví stavby, např. výpis z
katastru nemovitostí
- kopie stavebního povolení vydaného stavebním úřadem
v Kravařích nebo kopie dokladu o ohlášení stavby
stavebnímu úřadu v Kravařích
- kopie části projektové dokumentace nebo nákresu s
vyznačením umístění solárních kolektorů
2. Podpis smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem
(obec Štěpánkovice) a příjemcem.
3. Dotace bude vyplacena po předložení kolaudačního
rozhodnutí ke stavbě. V případě stavby realizované na
základě ohlášení stavby po kontrole a zápisu pověřeného
pracovníka OÚ.
4. Příjemce dotace se zavazuje dotaci použít pouze na
činnosti přímo spojené s pořízením, montáží a uvedením
do provozu zařízení pro solární ohřev teplé užitkové vody
nebo vytápění rodinného domu.
5. Příjemce dotace se zavazuje uhradit náklady na provedení
uvedené stavby převyšující částku 10 000,- Kč.
6. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace
technickou pomoc při přípravě a realizaci uvedené stavby.
7. Od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace do kolaudace

stavby, popřípadě ohlášení ukončení stavby ( u staveb
realizovaných na ohlášení ), může uběhnout maximálně
šest měsíců. Po uplynutí této doby končí nárok příjemce
na poskytnutí dotace a povinnost poskytovatele dotaci
vyplatit.
8. Minimální plocha solárních kolektorů je 2 m2.
9. Dotaci je možno poskytnout na konkrétní nemovitost
jednou za deset roků.
4. Termín plnění
Poskytovatel se zavazuje poskytnout výše uvedenou dotaci do:
- deseti dnů po předložení kolaudačního rozhodnutí
příjemcem dotace
- do deseti dnů po kontrole ukončení stavby, která byla
realizována na ohlášení stavby
5. Závěrečná ustanovení
1. Na dotaci poskytovanou Obcí Štěpánkovice není právní
nárok.
2. Dotace jsou poskytovány do vyčerpání Þnančního limitu
schváleného zastupitelstvem obce v rozpočtu obce
Štěpánkovice na rok 2004.
3. O poskytnutí dotace rozhodne a podpis smlouvy schválí
rada obce na nejbližším zasedání.
4. Smlouvu lze měnit, doplnit nebo rušit pouze výslovným
oboustranně potvrzeným písemným dodatkem podepsaným
oprávněnými zástupci obou stran . K návrhu dodatku se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně a to ve lhůtě 10
dnů ode dne doručení druhé straně.
5. Smluvní strany se dohodly, že za důvod k odstoupení
od smlouvy a okamžité navrácení poskytnuté dotace
poskytovateli je:
• nesplnění podmínek uvedených v bodě 3 smlouvy
• neposkytnutí informací o použití dotace členům kontrolní
skupiny vyslané poskytovatelem.
6. Práva a povinnosti neupravené smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními Zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
KaH
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Zpráva o bezpečnostní
situaci v obci
Obvodní oddělení Policie České republiky
v Kravařích nám předložilo jako každoročně
Zprávu o bezpečnostní situaci v naší obci. Ze
zprávy vyjímáme nejpodstatnější informace.
V roce 2003 bylo v obci spácháno 24
trestných činů. Způsobená škoda touto
trestní činností činila 242 652 Kč. Všechny
činy byly objasněny, většinu z nich spáchali
obyvatelé obce.
Na úseku přestupků bylo spácháno 29
skutků a způsobená škoda činila 28 501 Kč.
Z uvedeného počtu se podařilo objasnit 17
činů. I v tomto případě byli viníky většinou
naši spoluobčané.
Jeden řidič naší obce byl policejní hlídkou
přistižen, že řídí v podnapilém stavu.
Proti předchozím rokům došlo v obci
k nárůstu jak přestupků, tak trestné činnosti.
Zpráva bezpečnostní situaci podaná Policí
České republiky mapuje pouze nahlášenou
problematiku obce. Celá řada činů, ničení
dopravních značek, lámání stromů v parku,
krádeže na hřbitově a podobně se k prošetření
ani nedostanou. Přesto i zde vznikají obci i
občanům značné škody.
Je na nás všech, abychom si všímali
nepřístojností, jichž jsme svědky, a uměli
reagovat na vandaly a výtržníky upozorněním
i nahlášením na obecní úřad.

Předání ocenění za celoživotní práci
V e
čtvrtek
23. října
obdrželi
pánové
Alfons
Obrusník
a Karel
Volný v
Přibyslavi
u Havlíčkova Brodu jedno z nejvyšších
hasičských vyznamenání. Za celoživotní
práci ve Sboru dobrovolných hasičů
ve Štěpánkovicích byli vyznamenáni
titulem Zasloužilý hasič. Tento titul se
uděluje jen členům SH ČMS (Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska), kteří
svou celoživotní prací přispěli k rozvoji
dobrovolného hasičstva. Uděluje se
zpravidla po 5 letech po udělení medaile
Za mimořádné zásluhy při dodržení 35
let členství a dovršení 60 let věku. Titul
uděluje výkonný výbor SH ČMS na návrh
OSH (Okresního sdružení hasičů). Při
předání titulu je člen zapsán do Pamětní
knihy SH. Předání se uskutečňuje dvakrát
do roka v centru hasičského hnutí v
Přibyslavském muzeu. Ceremoniál je
vždy stejný. Promítá se videozáznam z

Znak Hasičů

předchozího slavnostního aktu, následuje
prohlídka hasičského muzea a proběhne
beseda s čelnými představiteli SH ČMS.
Titul předává starosta hnutí ing. Karel
Richter.
Pan Alfons Obrusník je členem sboru
od roku 1954. Aktivně po celou dobu
pracoval na různých postech a funkcích.
Činnost v zásahové jednotce ukončil v
letošním roce. Důvodem byly zdravotní
problémy a věk. Obdobnou činnost
vyvíjel i pan Karel Volný, který je členem
sboru od roku 1947. Identická byla i
jejich ocenění. V roce 1973 oba obdrželi
Čestné uznání SDH Štěpánkovice, v roce
1976 Čestné uznání Okresního SDH v
Opavě, v roce 1979 dostali medaili Za
příkladnou práci, v roce 1985 medaili za
zásluhy, v roce 1995 pak Čestné uznání
Ústředního výboru SH ČMS. Titul vzorný
požárník III. stupně obdrželi v roce 1975.
Věrnostní stužku za 40 let členství v roce
1995 obdržel pan Obrusník, pan Volný
pak Věrnostní stužku za 50 let členství
v roce 1997. Významné ocenění obou
našich spoluobčanů je uznáním nejen
jejich celoživotní práce, ale i oceněním
naší obce. Oběma vyznamenaným
JaK
přejeme pevné zdraví a pohodu.

Vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny
V neděli 11. 1. 2004 se v místním kostele sv. Kateřiny uskutečnil vánoční koncert s názvem „Koledování se Štěpánkem“.
Úvod koncertu patřil děvčatům ze skupiny historických hudebních nástrojů - Flauto dolce - pod vedením Mgr. Františka Peterka. V podání
tří sopránových, dvou altových a jedné tenorové
ßétny mohli diváci slyšet Říhovu Vánoční suitu
a Nebeské kavaléry Adama Michny z Otradovic.
Vlastní koledy pak byly seřazeny do příběhu, který
vyprávěl o vzniku Vánoc.
V závěru koncertu si pěvecký sbor
Štěpánek zazpíval s celým obecenstvem jednu z
nejoblíbenějších koled Narodil se Kristus Pán. O
hudební doprovod se zasloužila klavíristka sboru
Lucie Kociánová a děvčata z kroužku Hry na
ßétnu.
O tom, že se koncert posluchačům líbil, svědčil
velký potlesk, kterým byly děti odměněny nejen na
konci vystoupení, ale i v jeho průběhu.
Vedení školy děkuje dětem pěveckého sboru
i jeho vedoucím Mgr. Andreji Antlové a Mgr.
Kateřině Burešové za pěkný kulturní zážitek,
který tak umocnil klidnou a pokojnou atmosféru
vánočního období.
AB

M áte něco n a s r d c i a c hc e t e s e o t o p o děl i t ?

(P ř í sp ěv k y, náměty, úsp ěchy, poděková ní ne bo c hystá te a kc i pr o spoluobča ny . . . )
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu obec@stepankovice.cz, donést na obecní úř ad,
nebo zaslat p oštou na adresu OÚ Št ěpánkovice, 747 28 Št ěpánkovice. Značka: ZPRAVODAJ .
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Stříbrné tažení ZŠ Štěpánkovice ve ßorbalu
Žáci a žákyně ZŠ Štěpánkovice velice úspěšně reprezentovali
svou školu ve ßorbalu. Do soutěže se přihlásilo 43 družstev chlapců a
30 družstev dívek. V této konkurenci se obě družstva probojovala do
okresního Þnále, kde shodně obsadila 2. místa.
Obě družstva musela zdolat nástrahy vyřazovacích soubojů v
okrskových kolech a semiÞnále, kde si hlavně dívky počínaly suverénně.
Smůlou Þnálového souboje našich dívek se ZŠ Edvarda Beneše, které
skončilo remízou 3:3, bylo odsunutí na 2. místo pouze zásluhou lepšího
skóre ze strany soupeře.
U chlapců byla konkurence nepochybně větší a tím pádem i postup
do Þnále krkolomnější. Chlapci vyhráli zásluhou dobrého týmového
ducha a pouze ve Þnále museli sklonit hlavy před dovednostmi žáků ZŠ
Mírová, která zcela zaslouženě soutěž vyhrála.
Oběma družstvům patří gratulace a poděkování za šíření věhlasu ZŠ
Nc
Štěpánkovice v tomto sportu.

Školní maškarní ples 2004
Jako každý rok i letos byl ve dvou dnech pro děti uspořádán na půdě školy
maškarní ples. Pro žáky nižšího stupně a mateřské školy proběhl v neděli 8.2.04 a
pro žáky vyššího stupně pak v pondělí 9.2.04, a to v odpoledních hodinách. Místem
konání byla zdejší tělocvična, která byla k tomuto účelu patřičně vyzdobena.
Ples byl v zastoupení nejrůznějších masek a nesl název „Výprava za pohádkou“.
Na programu se podílela celá řada učitelů, kteří pro děti připravili zajímavé a
netradiční soutěže, ale také žáci 8. a 7. třídy, kteří provázeli nedělním plesem.
Nechyběla hudba ani bohatá tombola. Ples provázelo veselí a dobrá nálada.
Poděkování také patří sdružení rodičů, které se postaralo o bohaté občerstvení, a
všem, kteří přispěli do tomboly peněžní částkou či věcnými cenami.
Maškarní ples bývá na naší škole letitou tradicí a na ten příští se už letos můžeme
těšit nebo si na něj chystat alespoň masky.
BV

Máme bál, hudbu, tanec a tak dál…

Úspěch žákyně naší školy

Po vánocích v naší mateřské škole provázela děti tato písnička mnohokrát.
Všechna oddělení se chystala na MAŠKARNÍ BÁL. Doma maminky
připravovaly dětem masky, kterými jistě ohromily nejen paní učitelky, ale
také své malé kamarády. Učitelky dětem připravily pěkné prostředí pro jejich
reje. Musíme poděkovat většině rodičů, kteří se rovněž podíleli na pěkné
atmosféře maškarního bálu, a to přípravou a koupí dárků do tomboly.
Rovněž letošní zima připravila dětem sněhovou nadílku, kterou využily
na kopci v areálu zahrady naší školy. Je jenom smutné, že na tento pozemek
chodí děti bez dozoru a ničí výsadbu stromů a vybavení zahrady. Nevím jestli
dojde k tomu, že na naší zahradě jednou budou stromy a keře poskytovat
příjemný stín k celodenním hrám dětí. Hodně o tom za ta léta pochybuji. O
pěkné prostředí v mateřské škole, ale i na zahradě, se pracovnice snaží již
několik let. Po zimě ale nastává opět spoušť, kterou provedly nezodpovědné
děti. Jen se ptám: „Ví to jejich rodiče?“
Děti mat. školy měly rovněž možnost shlédnout divadelní představení, které
sponzorovala plynárenská společnost. Formou pohádky se děti obeznámily s
využitím plynu, ale také s jeho nebezpečím. Pohádka se našim nejmenším
líbila a herci byli s jejich reakcemi a zapojením se do děje spokojeni.
Těšíme se na představní Pavla NOVÁKA, na které pojedeme do nové
víceúčelové haly do Opavy. Podíváme se nejen na krásný sportovní stánek,
ale zároveň si poslechneme chytlavé písničky nám již známého zpěváka.

V sobotu 24. ledna se žákyně naší školy Maruška
Čížková zúčastnila pěvecké soutěže pořádané obchodním
centrem FUTURUM Ostrava. V silné konkurenci více než
dvou set zpěváků vybojovala vynikající II. místo. Za toto
umístění obdržela kromě diplomu i nádhernou kytaru. K
vynikajícímu umístění jí všichni blahopřejeme a držíme
palce při dalších soutěžích a vystoupeních. Je vidět, že naše
mládež, když chce, dokáže prorazit a upozornit na sebe tím
nejlepším možným způsobem.
JaK

POZOR!!!
Oznamujeme všem rodičům, kteří mají zájem umístit své
dítě do předškolního zařízení, že zápis proběhne dne 9. 3. 2004
v kanceláři mateřské školy od 730 do 1530 hod.
S sebou si doneste rodný list dítěte. K zápisu se musí dostavit
i ty děti, které by rodiče umísťovali pouze pět dnů v měsíci.
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Vánoční koncert

Šipkařský klub Štěpánkovice

20. prosince se uskutečnil v sále
kulturního
domu
tradiční
vánoční
koncert. Boršičanka – dechová hudba z
jižní Moravy přivedla do hlediště na 150
spokojených posluchačů. První polovina
programu patřila známým skladbám, které
si spolu se zpěváky tiše notoval celý sál,
druhá část programu byla zaměřena na
Vánoce. Zahájil ji již tradičně starosta
obce slavnostním přípitkem. Poděkoval
spoluobčanům za dosavadní práci pro
obec, popřál všem v hledišti i na jevišti
krásné Vánoce, štěstí a zdraví v novém
roce. Druhá polovina koncertu se
nesla celá v duchu vánočních zvyků a
vzpomínání a zahrála na citlivou duši lidí.
Po ukončení programu nezůstalo jedno
oko suché a dlouhotrvající potlesk svědčil
o spokojenosti přítomných. Ještě dlouho
po ukončení koncertu zůstávali spokojení
posluchači ve vestibulu kulturního
domu a sdělovali si dojmy z vystoupení
Boršičanky.

Mnozí naši spoluobčané ani nevědí, že v obci již několik roků úspěšně pracuje
Šipkařský klub. Družstvo DC Palestina „A“ skončilo v uplynulé sezóně na prvním
místě ve třetí lize. Vyhodnocení soutěže proběhlo na Hradci – Kajlovci, kde se
zároveň uskutečnil dvoudenní turnaj jednotlivců. Kapitánka našeho týmu a zároveň
předsedkyně šipkařského klubu v tomto turnaji obsadila skvělé třetí místo.
V září 2003 vzniklo další družstvo DC Palestina B. Ve Štěpánkovicích tak existují
tři šipkařská družstva. DC Hřiščo, DC Palestina „A“ a DC Palestina „B“. Jednotlivci
našich družstev se zúčastňují veškerých turnajů v kraji a to jak v Opavské lize tak i
např. ve vánočních turnajích.
Všem družstvům držíme palce při reprezentaci své i reprezentaci obce.

Otevření veterinární praxe
MVDr. Vít Holý
Borová 125
747 23 Bolatice
Od 1.1.2004 došlo k zahájení činnosti praxe veterinárního
lékaře v Bolaticích – Borové. Nejčastěji nás bude možno zastihnout
v Hřebčíně Amona – Borová 125 (staré hřiště). Nejlépe však na
telefonu 777 269 849, 777 279 481, 553654572. Občané se mohou
na tuto adresu obracet s problematikou malých i velkých zvířat.

zve všechny své zákazníky
va,
a
p
a O stvo do prodejny na ul. Jasanová
t
o
n
Jed ní druž
Na měsíc březen jsme pro vás připravili
b
e
ř
t
širokou nabídku zboží za akční ceny :
spo
ce
Pro jarní práe
na zahrádc

Sýr Camembert 125 g

18,90

Beskydská šunka 1 kg

Houskový kynutý knedlík 560 g

115,-

Cibule sazečka 500 g

26,80

15,40
Salát Pikant 250 g

10,90
Puding Kapucín 200 g
čoko a vanilka - 5,90,-

Truhlík hladký hnědý
50 cm - 22,50

Miska pod truhlík 50 cm

19,90

Hustopešské párky 1 kg

Nůžky zahradní ruční 15,2 cm

54,-
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Srubek zpívá koledy
Těsně před Vánocemi potěšil srdce těch, kteří
mají rádi folklór, počin našeho Srubku. Ve spolupráci
s obecním úřadem se podařil vydat kompaktní disk
s nahrávkami starých slezských koled. Autorské
CD Rudolfa Engiho Kurky se tak stalo vhodným
dárkem pod stromeček i reprezentativním dárkem pro
návštěvníky naší obce. Všichni, kteří máte blízko k
tomuto typu hudby sdělujeme, že si můžete CD zakoupit
v květinářství u paní Marcely Smolkové, v obchodě u
pana Emila Kurky i na našem obecním úřadě.

>>> A G I P P <<<
ILLÍK PAVEL
Vývoz septiku a žump T-815 CAS – 11
Čerpání provádíme do vzdálenosti 25m od septiku
Potvrzení o vývozu septiku ke kolaudaci
Čištění a mytí komunikace
= CENY DOHODOU =
OFFICE: Písková 567/16
747 07 OPAVA – Jaktař
tel.: 553/62 65 40
mob.: 602 705 416

PRIVAT: Vršovice 29
747 61 okr.OPAVA
tel.: 553/79 62 59

Z práce naší matriky - rok 2003
Poskytujeme Vám přehled o zajímavých údajích týkajících se naší obce.
Životní jubilea
Písemných gratulací zasláno celkem 166
(70 let, 75 let a výše + domov důchodců)
Osobní návštěvy (balíčky v hodnotě 300,- Kč)

80 let - 19, 85 let - 3, 90 let a výše - 7
vánoční návštěva bývalých občanů Štěpánkovic,
kteří žíjí v domovech důchodců - 4
(DD Kravaře 1, DD Smolkov 2, DD Ludgeřovice 1)

Ohlašovna
Obyvatel celkem 3 123
(mužů 1527, žen 1596)
Přistěhovaní občané 46
Odstěhovaní občané 38
Domy celkem 771
(trvale obydlené domy 681)
Rozvody: celkem 6

Narození: 28 (chlapců 12, dívek 16)
Sňatky: 15 (farní kostel 14, OÚ 1, mimo obec 14)
Úmrtí: 23 (matrika OÚ 14, mimo obec 9,
z toho mužů 15, žen 8)
Bylo vyřízeno - 242 pasů, 322 OP
Ověření podpisu (legalizace)
a ověření opisu (vidimace) celkem - 835
Matriční doklady - 58

Prodáme
rodinný dům
ve Štěpánkovicích Svobodě
Jedná se
o 2 bytové jednotky
(4+1, 3+1), garáž,
hospodářskou budovu
a zahradu.
Cena dohodou
Informace strana: 8

604 735 711

Harmohogram svozu velkoobjemových
a nebezpečných složek komunál. odpadu
„MOBILNÍ SBĚRNA“ - Štěpánkovice
Termíny svozu: sobota 8.května 2004
sobota 2.října 2004
Stanoviště: 1. Albertovec - od 730 do 800
2. Štěpánkovice - od 815 do 1000
(prodejna potravin naproti OÚ)
2. Štěpánkovice - od 1045 do 1245
(před hasičskou zbrojnicí)
3. Svoboda - od 1315 do 1345

Chcete inzerovat
v našem zpravodaji?
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,-

Harmohogram svozu vytříděných
složek komunálního odpadu
„PLASTY“ - Štěpánkovice
Termíny svozu: úterý 27. ledna 2004
pondělí 29. března 2004
pondělí 31. května 2004
pondělí 26. července 2004
pondělí 27. září 2004
pondělí 29. listopadu 2004

Termíny kulturních akcí pro rok 2004
6. březen - Obecní zabíjačka
14. březen - Vystoupení žáků ZŠ+MŠ ke dni žen
16. květen - Vítátní občánků
červen - Výstava fotograÞí
červenec - Koncert Jarek NOHAVICA + skupina POHODA
říjen - Opereta - Láska brány otevírá (agentura Aleny Bastlové)
14. listopad - Vítání občánků
prosinec - Vánoční koncert skupina HRADIŠŤAN

www.stepankovice.cz * e-mail: obec@stepankovice.cz
Štěpánkovický zpravodaj vydává Kulturní a školská komise při obecním úřadu ve Štěpánkovicích.
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