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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Život před nás staví řadu překážek a problémů,
se kterými se musíme denně vypořádávat. Stejné
problémy se pak týkají i chodu obce. Letošní suché
léto nám ukázalo, jak potřebná je pro náš život voda.
Nadbytek vody způsobuje řadu tragédií, nedostatek pak
značné problémy a komplikace v našich domácnostech.
V posledním období jste si jistě uvědomili, co pro
nás voda znamená. O tomto problému se dočtete na
jiném místě Zpravodaje. Souběh náhod tomu chtěl, že
výpadek vody se udál v době závažné poruchy obecního
rozhlasu. Odstraňování této poruchy doposud probíhá,
proto některé části obce nemají možnost aktuálních
informací, jiné části pak jsou nuceny strpět zapojení
rozhlasu, neboť je nutné zmapovat všechny ampliony,
aby bylo možné poruchu lokalizovat a odstranit.
Informace nezbytné pro chod obce jsou vyvěšeny
na úřední desce před OÚ.
V rámci reformy veřejné správy a s ní nově
přijatých zákonů a vyhlášek uskutečnilo vedení obce

řadu jednání s pracovníky nově vzniklého Krajského
úřadu Ostrava. Jednali jsme o problematice dodávek
pitné vody a z toho vyplývající povinnosti jejího
dodavatele (v našem případě obce Štěpánkovice)
uzavřít s každým odběratelem vody písemnou
smlouvu, v níž budou stanovena závazná pravidla
pro obě smluvní strany. Jednali jsme o problematice
likvidace odpadů vznikající v naší obci, jednali jsme
s vedoucí odboru sociální a zdravotní péče o přípravě
reformy ve zdravotnictví a z ní vyplývající povinnosti
pro obvodní lékaře.
Všechny tyto legislativní kroky se dotknou i
nás v naší obci.
Jan Katolický

Veřejná schůze
obecního zastupitelstva
ve Štěpánkovicích
24. září 2003 v 17 hodin

Čištění a oprava kanalizačních vpustí.
Skupina pracovníků
Střediska služeb a firma
pana Laciho v měsíci
srpnu čistila a opravovala
kanalizační vpustě v obci.
Zanedbaná
pravidelná
údržba
se
podepsala
na drobných závadách
a haváriích. Bouřkové
deště nestačila kanalizace
pojmout proto, že byla
částečně zanesena. Voda
se pak dostala některým
spoluobčanům do sklepů
či garáží. Vyčištěny byly
kanalizační šachtice na
ulici Mlýnské, Rybniční, Jasanové, Lipové, pokračovalo se na ulici Družby. Řada
našich spoluobčanů si stěžovala na zápach, který způsobily usazeniny z kanálů. Firma
pana Laciho totiž pracovala až do večerních hodin a odvoz kalů byl prováděn až ráno.
Netrpělivost našich spoluobčanů tak mnohdy hraničila s bezohledností a sobeckostí.
To, co si ještě před několika roky dělali běžně občané vesnice, dnes musí zajišťovat za
nemalé peníze sama obec.

Havárie vodovodního řadu
Během posledního týdne srpna a počátkem září došlo na obecním vodovodním
řádu k několika haváriím. Zatímco havárii u Nového Dvora většina obyvatel obce
nezaregistrovala, další se již projevily odstavením vodovodu. Havárie 1. a 2. září
byla způsobena únavou materiálu.
Došlo k samovolnému zlomení hlavního
přívodu do obce. Bylo nutno vypustit
celý vodovodní řad z Kravař k vodojemu.
Samotné vypouštění trvalo více než
čtyři hodiny. Pracovníci Střediska služeb
Štěpánkovice za pomoci opavské firmy
Rosis odstraňovali vzniklou závadu až do
odpoledních hodin druhého dne. Vlastní
napouštění pak opět trvalo něco kolem tří
hodin.
Omlouváme se spoluobčanům za vzniklé problémy. Jistě si všichni uvědomili,
jak jsme závislí na dodávkách pitné vody. Vodovodní řad má již určitý věk a nelze
vyloučit jeho další poruchy. O údržbu vodovodu se stará naše pracovní četa. Je třeba,
aby problémy vyskytující se na vodovodním řadu byly hlášeny na obecní úřad. Sami do
systému nezasahujte!

Pořádek v obci
V loňském roce byla provedena
nákladná rekonstrukce našeho hřbitova.
Úpravy chodníků, nové osvětlení a
celkový vzhled obdivují nejen občané
Štěpánkovic, ale i cizí návštěvníci obce.
Součástí hřbitova jsou i kontejner na
biologický odpad a plastové kontejnery,
do kterých mohou návštěvníci hřbitova
odkládat plasty. Bohužel jsou mezi
námi - občany Štěpánkovic - i lidé, kteří
do plastových kontejnerů odkládají
nejen zvadlé květiny z hrobů, ale také
tam nosí odpadky z domu. Občas se
stává, že někteří návštěvníci hřbitova
házejí plevel a zvadlé kytice z hrobů
přímo za hřbitovní zeď.
Podobně se chová i část naší
mládeže, která pro změnu večer
vysedává v parku, před hospodami
nebo v autobusových zastávkách. Nic
proti tomu samozřejmě nemáme, pokud
si po sobě uklidí své odpadky.
Poslední problém naší obce, na který
chceme upozornit, i když víme, že zde
nemůžeme po nikom nic vyžadovat,
je úklid chodníků před jednotlivými
nemovitostmi. Je pravdou, že za úklid
veřejných prostranství je zodpovědná
obec a k tomu zřízené středisko služeb.
Bývalo však vždy dobrým zvykem, že
na vesnici si před svým domem uklízel
každý sám. A protože jsme pořád
ještě vesnice, prosíme některé naše
spoluobčany, zda by se nemohli připojit
k většině a občas před svým domem
zamést. To, v jakém prostředí žijeme,
je věcí nás všech, proto by čistota obce
měla být věcí všech jejích obyvatel.
Za pochopení všem spoluobčanům
Štěpánkovic děkuje vedení obce
a pracovníci střediska služeb.
KaH

Právní povědomí a stavební činnost v obci
Po roce 1989 nás většina politiků ujišťuje, že žijeme v právním
státě. Je pravda, že náš parlament a senát od roku 1989 přijali velké
množství zákonů a vyhlášek, je ovšem také pravda, že řada z těchto
zákonů a vyhlášek není dodržována a je smutné, že tyto nové
zákony a vyhlášky v řadě případů nedodržují ani ti, co je přijímali.
Jedna z oblastí práva se dotýká nás všech. Stavební zákon,
všechny související zákony a vyhlášky ztrpčují život všem,
kdo se rozhodnou stavět novou stavbu nebo stávající stavbu
rekonstruovat. Záměrně jsme zvolili slovo „ztrpčují“, protože
řadě občanů připadá, že pracovníci stavebního úřadu nemají na
práci nic jiného, než si vymýšlet nové a nové doklady, které musí
stavebník doložit k žádosti o stavební povolení. Měli bychom
si však uvědomit, že budoucí nová stavba nebo rekonstrukce

stávajícího objektu změní své okolí na desítky let a že si její
příprava zaslouží ze strany stavebníka detailnější přípravu.
V zahraničí je běžně zvykem, že příprava stavby je přibližně
stejně dlouhá jako samotná realizace stavby.
Na druhé straně by si pracovníci stavebního úřadu mohli
uvědomit, že velká většina stavebníků jsou v oblasti stavebního
práva naprostí laici, a být jim při přípravě stavby více nápomocni.
Určitě by nám stavebníkům pomohlo, kdybychom už na začátku
stavebního řízení věděli, které instituce se k naší stavbě budou
vyjadřovat.
Vedení obce proto připraví základní seznam institucí, jejichž
vyjádření stavební úřad vyžaduje před vydáním územního
rozhodnutí, stavebního povolení popřípadě dělení pozemků. KaH
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Rekonstrukce chodníků

V měsíci srpnu pokračovaly práce na rekonstrukci
chodníků. Pracovníci Střediska služeb osadili nové obrubníky
na části ulice Slezské pod kulturním domem a podařilo se

Den zahrádkářů
a chovatelů
27. a 28. července uspořádal Český
svaz zahrádkářů a Český svaz chovatelů
ve svém areálu U vrby zábavné
odpoledne, jehož součástí byla výstava
drobného hospodářského zvířectva.
Křepelky, holubi, králíci byli běžnými
hospodářskými zvířaty, které znají i naše
děti. Exemplářem, který však vzbudil
mezi dětmi rozruch, byla obyčejná koza.
Mnohé děti ji považovaly za ovečku.
Domácí zvířata, kdysi na vesnici zcela
běžná, jsou pro dnešní děti stejně
exotická jako zvířata v zoologických
zahradách.

v tomto měsíci chodník dokončit. Pokládala se ještě použitá
dlažba, neboť se předpokládá, že se nová zámková dlažba
osadí po rekonstrukci celé cesty.

Nový štěpánkovický „orloj“
Věžní hodiny na naší kostelní věži s hracím strojkem,
který obci věnovala paní Annelis Václavíková – Nevřelová,
již dosloužil. Proto se nové vedení obce dohodlo s panem
farářem Jonczykem, že zajistí opravu hodinového
stroje. Celé zastupitelstvo se souhlasně vyjádřilo
k této myšlence a podpořilo návrh představitelů obce.
Místostarosta pan Halfar zajistil známou hodinářskou
firmu z Vyškova, která zrekonstruovala věžní
hodiny a v červenci je uvedla opět do chodu.
Hodinový stroj je řízen elektronicky a reguluje se
automaticky podle družice, která zajišťuje časový
signál nad celou Evropou. Náklady na tuto opravu
se pohybovaly kolem 60 000 korun. Byly hrazeny
z obecního rozpočtu, náklady nad tuto sumu pak
hradila samotná farnost. Časomíra na věži kostela
se tak stala neodmyslitelnou součástí obce.

II. ročník Palestinské furtky - Sportovní den Generali pojišťovny
2. srpna připravila pojišťovna Genereli spolu s restaurací Ericha Stoška a
obecním úřadem II. ročník Palestinské furtky. Zástupce pojišťovny pan Martin
Kurka zajistil bohatý sportovní a kulturní program, Eríšek, jak se říká panu
Stoškovi, pak bohaté občerstvení. Od dopoledních hodin byly připraveny
nejen soutěže pro děti, ale také jízda na koních, představení opavského
siláka „Železného Zekona“, seskoky parašutistů a mnoho dalších atrakcí.
Zápas fotbalových jedenáctek populárních osobností a našich hráčů patřil
k vyvrcholení celého dne. Známí herci z Prahy – pan Srstka, pan Krytinář,
moderátor Václav Tittelbach - sehráli exhibiční zápas s našimi fotbalisty.
Nešlo ani tak o výsledek, jako spíše o dobrou zábavu.
Ve večerních hodinách proběhl II. ročník rockového večera Palestinská
furtka, která měla také velký úspěch. Za velice úspěšnou společenskou akci
děkujeme všem pořadatelům a sponzorům.

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

( P ř í s p ě v k y, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany . . . )
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu ous@volny.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat p oštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice. Značka: ZPRAVODAJ .
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Svobodská předodpustová párty
Několik občanů ze Svobody se
rozhodlo oživit tradici setkávání nejen
svobodských občanů, které se konalo vždy
v předvečer odpustové neděle. Obava
z deštivého večera se nenaplnila a změnila
se v příjemné a přátelské posezení.
Úspěch této akce přesvědčil pořadatele

o tom, že i na Svobodě se lidé dokážou sejít
a pobavit se i přesto, že zde postrádáme
kulturní zařízení. Když si uvědomíme,
že celkový počet obyvatel této osady činí
zhruba 240 osob a počet účastníků párty
byl zhruba 150, o úspěchu není pochyb.
K příjemné atmosféře přispělo nejen

bohaté občerstvení včetně opékání steaků,
ale také reprodukovaná hudba, která hrála
nejen k poslechu, ale i k tanci.
Úspěch této akce přiměl organizátory
k uspořádání turnaje ve stolním tenise
– „SVOBODA STOLNÍ TENIS OPEN
CUP“.

Svoboda stolní tenis open cup
Stačí jen dobrý nápad a také ze stodoly se může stát sportovní
hala. O tom se mohli přesvědčit všichni, kteří navštívili turnaj ve
stolním tenise, který se uskutečnil dne 9. srpna na Střední ulici na
Svobodě ve stodole pana Ondrufa.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 29 hráčů ve dvou kategoriích
– děti a dospělí. Celkovými vítězi se stali - Tomáš Drozdek v
kategorii dětí a Petr Stromský v kategorii dospělých.
Během jediného odpoledne hráči odehráli na třech
stolech více jak 60 utkání nepočítaje duely nepřihlášených.
Mimochodem tyto někdy velmi emotivní zápasy mimo soutěž
probíhaly od poledne až po půlnoc.
V uvolněné atmosféře mohli diváci zhlédnout tuhé boje, kde
se projevila zdravá sportovní rivalita všech zúčastněných a živý
zájem přihlížejících. Do pozdních večerních hodin se při hudbě
a bohatém občerstvení rozebíraly nejen nejzajímavější okamžiky
turnaje, ale také se zpívalo a tancovalo.
Za přispění sponzorů ti nejlepší obdrželi ceny a vítěz se může těšit z putovního poháru, který, jak pevně věříme, bude motivací
do příštích ročníků. Tímto děkujeme sponzorům AGS Duo, Evženu Burdovi, Zdeňku Pavlikovi a Josefu Stromskému.

Jubilejní 10. Moravská brána na Svobodě
Slavnostní pochod zúčastněných hasičských družstev se zástavami a živou hudbou zahájil po obědě jubilejní 10. ročník
Moravské brány. Setkání polských a moravských hasičských družstev se letos uskutečnil 19. července na Svobodě. Po
slavnostním nástupu na hřišti a státních hymnách
se 14 družstev mužů a tři družstva žen utkaly
v požárním sportu.
Viděli jsme skvělé výkony jak českých tak i
polských hasičů. Po vyhlášení výsledků a předání
čestných uznání se uskutečnilo předvedení
profesionálního požárního vozu opavského
požárního útvaru. Poté se hasiči rozjeli do
družebních obcí na slavnostní večeři a přátelské
posezení, které se mnohde protáhlo do nočních
hodin.
Všichni zúčastnění se pochvalně vyslovovali
o perfektním zajištění celé akce.
K úspěchu přispělo bohaté občerstvení a určitě také
nádherné
letní
počasí. Děkujeme
svobodským hasičům za vzornou
reprezentaci obce
Štěpánkovice
nejen doma, ale i
v zahraničí.
DR
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Školní rok letos začala trochu netradičně
Školní rok 2003/2004 začal na naší škole
stejně jako v mnoha jiných školách naší
republiky s jednodenním zpožděním.
I zaměstnanci právního subjektu ZŠ
Štěpánkovice, který zahrnuje ZŠ, MŠ, ŠD a
ŠJ se rozhodli pro účast ve stávce za zlepšení
stavu školství, za větší přísun peněz nejen
na mzdy ale také na vybavenost a provoz

školských zařízení.
Úbytek dětí se dotkl i naší školy. Do
1. třídy nastoupilo pouze 19 žáků. V tomto
školním roce máme v 16 třídách celkem 340
žáků a dvě oddělení školní družiny.
Žáci 7. – 9. ročníku si mohli vybrat z bohaté
nabídky povinně volitelných předmětů. Pestrá
je rovněž nabídka kroužků. Z nepovinných

předmětů žáci mohou navštěvovat náboženství
a zdravotní tělesnou výchovu.
V ZŠ pracuje celkem 22 pedagogických
pracovníků, 2 vychovatelky, 3 vyučující
náboženství a 8 správních zaměstnanců.

Vedení školy přeje žákům a všem
pracovníků školy úspěšný rozjezd nového
školního roku.
MD

Naši nejmenší a prázdniny . . .

Prázdniny - to je kouzelné slovo pro všechny, nejen pro dospělé, ale především pro děti. Je to doba her, koupání, ale i pohody v našich
domovech. Na tento čas se děti snažili připravit nejen učitelky, rodiče, ale také pan Erich Stošek, a to společnou akcí, konanou na TJ Sokol
pod názvem „HURÁ PRÁZDNINY“. Zábavného odpoledne se zúčastnila široká veřejnost. Podíl na dobrovolném vstupném byl sponzorsky
předán dětem MŠ, za což organizátorům srdečně děkujeme.
Druhou velikou akcí, která proběhla v naší obci, byl den
s Generalli, na které bylo veliké vyžití nejen pro děti, ale i pro
dospělé. Na této akci se rovněž podílel i kolektiv naší MŠ. Je
chvályhodné, že se takové akce v naší obci konají, protože zde
najdou vyžití všichni, kteří si jdou zasoutěžit se svými dětmi
a nakrátko se vrátit do dětských let. Děkujeme proto zástupci
pojišťovny Generalli panu Martinu Kurkovi za vzornou přípravu
této akce.
Ale jednou všechno skončí a je tu závěr PRÁZDNIN. Je
nutno se připravit na nový školní rok, ve kterém v naší MŠ
přivítáme 97 dětí, které budou umístěny ve 4 odděleních.
Pečovat o ně bude kolektiv 8 pedagogických a 5 správních
pracovnic.
Milé děti i rodiče.
Přejeme Vám málo slziček při loučení, hodně odvahy při
vstupu do nového prostředí a věříme, že tento nelehký předěl v
životě dětí ohleduplně společnými silami zvládneme.
IL

Chovatelé psů, co My na to
Řada z nás chová nějakého ratlíka,
rotwailera nebo jiné psí plemeno. Velká
většina psů má svůj výběh zajištěn tak, že se
bez svého majitele na veřejná prostranství
nedostanou. Jsou však mezi námi i méně

zodpovědní majitelé psů, kterým nevadí,
že se jejich psi bez dozoru potulují po obci
a ohrožují naše spoluobčany, hlavně děti.
Bohužel zákony tohoto státu neumožňují
postih nezodpovědných chovatelů psů.
Proto jsme požádali žáky
naší školy o pomoc. Tato pomoc
spočívala v tom, že žáci v rámci
výtvarné výchovy namalovali
plakáty, na kterých ztvárnili své
představy, jak by se majitelé
psů ke svým psím kamarádům
chovat neměli. Všichni žáci,
kteří se této práce zúčastnili, byli
odměněni a autoři nejlepších
dvou plakátů dostali hodnotné
ceny. Některým chovatelům psů
pak žáci základní školy roznesli
kopie nejlepšího plakátu do
poštovních schránek. Postupně
budeme v obecním zpravodaji
zveřejňovat nejzdařilejší práce
našich žáků a doufáme, že i ti
méně zodpovědní chovatelé psů
si uvědomí, že za chování svých
čtyřnohých kamarádů jsou
zodpovědní především oni.
KaH
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I tohle se může stát !

Pes pokousal dítě až na kost

Tříletého
chlapce pokousal
ve čtvrtek 11.
9. v Nové Vsi u
Neratovic kříženec
německého
ovčáka. Způsobil
mu mnoho tržných
ran v obličeji a na hlavě. Některé šly až
na kost. Dítě bylo převezeno na jednotku
intenzivní péče do pražské nemocnice
na Bulovce .....

Pes zabil dcerku svého pána

Pes zabil jedenapůlletou holčičku.
Kříženec labradora
s dobrmanem ji pokousal na dvorku
domu v Kovansku
u Nymburka, kde
si hrála s matkou.
Byla na místě mrtvá. Žena je v šoku,
záchranáři jí dali tišící léky. Je to hrozná
tragédie .....
Převzato z www.idnes.cz

Navštívil nás soubor Horec ze Štrby

Poslední červnový víkend jsme v rámci 45. výročí družby
Štěpánkovice – Štrba uvítali mládežnický soubor Horec z podtatranské
obce Štrba. Při cestě na turné po západní Evropě se na dva dny stavil u
nás, aby se podělil o své umění s obyvateli spřátelené obce. Vystoupení
pod širým nebem v atriu hospody Na statku sklidilo mez návštěvníky
neobyčejný úspěch. Dvouhodinové pásmo temperamentních písní a
tanců bylo často přerušováno nadšeným potleskem diváků. Umělecký
vedoucí souboru pan Kornel Jurčo, jeden z těch, kteří stáli u kolébky
družby připravil pro diváky skutečně nezapomenutelný zážitek.

Organizační vedoucí paní Hanka Tekelová po představení přijímala
zasloužilé gratulace publika. Nejvíce potěšil fakt, že mladý soubor byl
srdečně přijat i jejich stejně starými vrstevníky naší obce, kteří odvedli
členy souboru na hřiště TJ Sokol, kde pokračovala přátelská zábava do
časných ranních hodin.
Druhý den sehráli přátelé ze Štrby exhibiční utkání před finálem
turnaje neregistrovaných hráčů. I když hosté prohráli, byli s atmosférou
a přijetím u nás na výsost spokojeni, o čemž svědčil i děkovný dopis
vedoucí zájezdu paní Anny Tekelové.

45. let družby Štěpánkovice - Štrba
Poslední srpnový víkend vyjela delegace představitelů obce do naší družební Štrby.
Zastupitelstvo obce, členové Klubu přátel, folklorní soubor Srubek a zástupci
mladých v rámci 45. výročí družby přijali pozvání starosty Štrby Michala Sýkory
k účasti na společných oslavách a Dni Štrby.

Štěpánkovickou delegaci vedli starosta
a místostarosta obce s manželkami,
Klub družby reprezentovali ti, kteří stáli
u samého zrodu této nádherné tradice,
pánové Jaroslav Záloha, Erich Riemel
a Alfréd Václavík. Družba se rozvíjela
nejprve po linii školství, posléze se k ní
připojovaly i společenské organizace
a složky. Tyto společné akce vždy
zaštiťovali představitelé obou obcí.
V pátek večer byla celá delegace
srdečně uvítána v reprezentačních
prostorách obecního úřadu. Folklorní
soubor Horec a starosta Štrby Michal
Sýkora písní a pohárkem spišské
borovičky navodili přátelskou atmosféru,
která vydržela až do nedělního odjezdu.

V sobotním dopoledni navštívila naše
delegace symbolický cintorín obětem hor
na Popradském plese a večer se zúčastnila
společenského večera na počest 45. výročí
vzniku družby.
Starostové
obou
obcí,
Michal Sýkora
za Štrbu a Mgr.
Jan Katolický za
Štěpánkovice,
vzpomněli
ve
svých krátkých
projevech historii
vzniku družby,
poděkovali všem
těm, kteří se o její
trvání zasloužili,
a vyjádřili přání,
aby štafetu přátelství převzala nová
nastupující generace. Pan Michal Sýkora
předal pamětní listy těm, kteří se o vztahy
dvou bratrských obcí nejvíce zasloužili.
Pamětní list pro obec převzal starosta
Štěpánkovic, z našich občanů obdrželi
toto poděkování pánové Erich Riemel,
strana: 7

Jaroslav Záloha, Alfréd Václavík, Mgr. Jan
Katolický a paní Emílie Tomíčková.
Starosta obce Štěpánkovic předal
symbolické dary Michalu Sýkorovi a na
jevišti se objevily folklorní soubory obou
obcí. Nejmenší zástupci Štrby sklidili
zasloužený potlesk spokojeného publika
stejně jako členové Horce a Srubku.
Na společenském večeru bylo
dostatek času k přátelským rozhovorům i
vzpomínání.
Nedělní
dopoledne
bylo
věnováno prohlídce obce a soukromým
setkáním pamětníků. 125. výročí vzniku
hasičského sboru ve Štrbě se zúčastnili
i představitelé našich hasičů v čele se
starosty sdružení pány Rudolfem Volným
a Rudolfem Černým. Naše mladé družstvo
hasičů složené ze zástupců Svobody a
Štěpánkovic nás pak vzorně reprezentovalo
v požárnické soutěži.
Úspěšné bylo rovněž naše volejbalové
družstvo, složené ze zastupitelů a našich
mládežníků.
Na slavnostním odpoledni ke Dni

Štrby vystoupil před zaplněnými tribunami
stadionu s pozdravem i náš Srubek a
starosta obce.
Delegace obce se vracela domů plna
dojmů a zážitků. Přátelé ze Štrby by nám
měli návštěvu oplatit v polovině listopadu
letošního roku.

Opava-Kylešovice 14.6.2003

Žáci SDH Štěpánkovice

Za krásného slunečného počasí jsme se
setkali na dalším kole okresní ligy mládeže
tentokrát v Kylešovicích. Soutěžilo se
v požárním útoku. Přijelo 22 starších a
12 mladších žákovských družstev. My jsme
měli zastoupení v kategorii starších žáků.
Naše družstvo nastupovalo jako páté v pořadí
po mladších žácích. Čas našeho družstva byl
23,56 sekund. Po odcvičení jsme se dívali na
další družstva, která se přetahovala o první
místo. Nakonec vyhrály
Ludgeřovice
s neuvěřitelným časem 17,59 sekund.
Naši obsadili 8. místo
a drží se v průběžném
pořadí na krásném
4. místě.

Strahovice 28.6.2003

Tato soutěž byla pod taktovkou Jakuba
Polomského a Moniky Harasimové, protože
já jsem si udělal volno a zahrál si fotbal na
turnaji neregistrovaných hráčů. Naše jediné
družstvo v zástupu 19 starších družstev opět
bojovalo o body do Okresní ligy mládeže.
Podle tlumočení se nic moc nestalo, opět se
ukázalo, že jsme velmi dobří v běžeckých
disciplínách.
Štafeta požárních dvojíc totiž dopadla nad

Poctivě jsme trénovali a jeli jsme na výlet na
hlučínskou Štěrkovnu.
Soutěž byla v požárním útoku a to se nám
moc nelíbilo,protože nám moc nejde.Účast na
této soutěži byla velice malá a to jen devět
družstev starších a pět družstev mladších žáků.
My jsme se zúčastnili v kategorii starších žáků.
Požární útok jsme zvládli v čase 29,45 sekund,
to nám vyneslo šesté místo. Tato mizerná
účast nás ale opět vrátila na čtvrtou příčku
průběžného pořadí Okresní ligy mládeže.

Kravaře
15.6.2003

V rámci okresní
ligy mužů jsme se
zúčastnili
soutěže
v Kravařích. Sjelo se
18 družstev z okolí
i dálek - jako Mladecko, Smolkov atd.
Stovku běželi Jakub
Polomský, s časem
23,54 s obsadil 52.
místo, Martin Harasim časem 24,68
s 55. místo, Patrik
Horák časem 25,34
s 57. místo. Vojtěch
Feher s časem 21,16 s skončil na 24. místě.
Součet časů stačil jen na 16.místo. Nejlépe
tuto trať zvládl Milan Onderka z Kravař za
skvělých 16,48 sekund.
Na požární útok jsme nastupovali s nadějí
postupu o několik příček výše. Bohužel se
nám rozpojil rozdělovač, takže dosažený čas
54,49 sekund není nic moc. Nakonec jsme
skončili na 15. místě. První byli borci s SDH
Mladecko.

Kobeřice 22.6.2003

Dne 22. června jsme jeli na soutěž do
sousedních Kobeřic. Začátek byl jako obvykle
v 8:30 a disciplíny požární útok a štafeta 4x60
metrů. Naše dvě družstva se těšila, protože
naše domácí soutěž měla stejné disciplíny a
tak jsme chtěli také vyhrát jako doma.
Štafeta ale nedopadla, jak měla. I když
jsme skončili na 3. místě, nepřiblížili jsme
se času ze Štěpánkovic. Druhé družstvo
ovšem překvapilo, rozdíl mezi jedničkou a
dvojkou nebyl tak moc velký. Jenže přišel
na řadu požární útok, ve kterém se nám moc
nedaří a tam jsme zase zkrachovali. Nakonec
to dopadlo docela dobře. Nebyly to stupně
vítězné, ale 7. místo, za které jsme dostali 5
bodů a pořád se držíme na celkovém 4. místě.
Vyhrály Kobeřice, druhé skončily Ludgeřovice
a třetí Horní Lhota.

očekávaní a s časem kolem 55 sekund jsme
skončili první. Před námi byla ale ještě jedna
disciplína a to náš velice neoblíbený požární
útok. Tam jsme zase pohořeli. Soutěž vyhrála
Horní Lhota, naše družstvo bylo na 8. místě.

Komárovské Chaloupky 5.7.2003

První
soutěž
o
prázdninách
se
konala v malé vesničce za Komárovem v Komárovských Chaloupkách. Soutěž byla
ovlivněna prázdninami, protože nepřijelo moc
družstev. Štěpánkovice se ale zúčastnily.
Disciplíny byly - štafeta požárních dvojic
a požární útok. Na této soutěži pokračovala
smolná řada. Štafetu jsme sice zaběhli v docela
slušném čase, ale dostali jsme deset trestných
sekund za špatnou práci. No a požární útok
nám opět nevyšel. Časem 24,25 sekund se
nedá moc konkurovat. Vyhrála Horní Lhota,
my jsme skončili na 8. místě. Toto umístění
nás posune na bohužel pátou příčku celkového
pořadí.
Také my máme prázdniny, další soutěž
je až 26.7. ve Služovicích. Doufám, že se do
té doby vzpamatujeme a zlepšíme náš velký
prodlém, požární útok.

Služovice 26.7.2003

Po třech týdnech bez soutěží jsme se opět
setkali na soutěži Okresní ligy mládeže a to
ve Služovicích. Ty tři týdny jsme se nenudili.
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Smolkov 9.8.2003

Již jedenáctým kolem pokračovala
Okresní liga mládeže a to ve Smolkově u Háje
ve Slezsku. Sjela se tam družstva z okolí, ale
také z daleka jako my. Soutěžilo se v požárním
útoku a štafetě požárních dvojic. Našim se
moc nedařilo, ve štafetě dostali trestné body a
útok jim také moc nevyšel, nakonec odsadili
6. místo.
Po skončení zde probíhala pohárová soutěž
v požárním útoku. V rámci tréninku požárních
útoků, které nám moc nejdou jsme se přihlásili
i zde. Podařilo se nám výsledek zlepšit a
skončili jsme na 5. místě. V teto pohárové
soutěži jsme si dovolili složit družstvo spolu
se Strahovicemi. Nejenže vycházíme s tímto
sborem dobře, ale jejich holky které cvičí
se savicemi, patří k nejlepším. K nejlepšímu
týmu jsme dodali naše kluky, kteří běhají
s hadicemi. Toto družstvo se jmenovalo Šneci,
jen kvůli tomu, kdyby to nevyšlo, tak ať to
svedeme aspoň na to jméno. S tímto družstvem
jsme nebyli nejlepší, ale druzí. První skončili
žáci z Horní Lhoty.

Kravaře 16.8.2003

Dne 16.8. v 14:00 se konala v Kravařích
soutěž s názvem Veteran cup. Soutěž spočívá
v tom, aby se starší hasiči setkali a zasoutěžili
si. Soutěží šest členů, z toho čtyři starší 35 let a

dva mohou byt v rozmezí 18 až 35 let. Pravidla
soutěže: Tři stanoviště s pivem, jeden nebo dva
u každého stanoviště vypijí pivo. Dále čtyři
jdou pumpovat na ruční stříkačce a dva zbylí
běží se dvěma hadicemi, které cestu překříží,
dopředu k terčům. Díky mně nám první pokus
nevyšel, ale po druhém kole jsme odsadili třetí
místo, když nás porazili veteráni z Hněvošic,
kteří dva ročníky vyhráli a letos skončili druzí,
porazili je nováčci z Vyhnálkova. Této soutěže
se zúčastnily také amatérské týmy z Kravař
Damika a Plamínek. Pohár který jsme vyhráli
jsme pak věnovali našemu členu, který oslavil
své životní jubileum, Rudolfu Hendrychovi.

Kateřinky 23.8.2003

Předposlední víkend o prázdninách si
mladí hasiči dali sraz na soutěži Okresní ligy
mládeže, tentokrát v Opavě - Kateřinkách. Za
slunečného počasí se setkalo patnáct starších a
osm mladších žákovských družstev. Disciplína
byla jen jedna a to požární útok. Našich se
držela opět smůla, když vybojovali pouze
osmé místo v kategorii starších žáků. Vyhráli
to holky z Hněvošic, druhá byla Horní Lhota
a třetí Smolkov.

Těškovice 30.8.2003

Na ukončení prázdnin se pořádala soutěž
v Těškovicích.Všichni jsme věděli, že tam
mají moc sucho a báli se, jestli tato soutěž
vůbec bude. Za vysokých teplot se soutěž
přece jen konala. Zúčastnilo se jí deset
starších a šest mladších družstev. První byly
Strahovice s vynikajícím časem 19,14 s, druhé
Kobeřice časem 19,89 s, a třetí Horní Lhota
časem 20,10 s. My jsme obsadili deváté místo
časem 29,84 sekund a celkově jsme klesli na
pátou příčku celého ročníku. Čekají nás ještě
tři soutěže, kde budeme ještě bojovat o lepší
umístění.

Štrba 31.8.2003

V rámci Dne Štrby, zároveň 45. výročí
družby a 125. výročí založení sboru jsme
se zúčastnili soutěže v požárním útoku.
Soutěžilo celkem devět družstev. Našim cílem

bylo hlavně se zúčastnit a ukázat za hranicemi,
že u nás v Čechách jsou také dobří sportovci.
Družstvo jelo ve složení Vojtěch Feher, Michal
Dluhoš, Patrik Horák, Petr Lhotský, Honza
Harazim, Petr Štěpaník, dále se zúčastnili
Rudolf Volný, Rudolf
Černý
a
Alfons
Kubela. V požárním
útoku jsme skončili
na
nepopulárním
čtvrtém místě před
družstvem
Štrby.
Doplňující soutěží byl
běh jednotlivců, kde
na prvním místě se
umístil závodník ze
Štrby druhý byl Petr
Lhotský a třetí Petr
Štěpaník.
Myslím
si, že jsme naši obec
reprezentovali dobře a
ukázali, že máme také
dobré hasiče.

Vrbka 7.9.2003

Po několika letech se uskutečnila soutěž
na Vrbce. Podle jejích výsledků, kdy byli
účastníky republikového kola žáků v roce
1997, jsme soudili, že ze své minulosti nic
neztratili a soutěž bude kvalitní. Zúčastnilo se
jí osm družstev a my jsme tam nemohli chybět.
Soutěžilo se v požárním útoku. Vyhrálo to
družstvo z Hněvošic s časem 21,05 s, druhé
družstvo Rohova s časem 21,60 s a třetí jsme
skončili my s časem 23,62 s. Soutěž proběhla
v pořádku, nikomu se nic nestalo.

Kravaře 13.9.2003

Dalším kolem Okresní ligy mládeže byla
soutěž v Kravařích. Na této soutěži probíhala
také pohárová soutěž o putovní pohár SDH
Kravaře.
Okresní liga byla vypsána na požární útok
jednokolově, kde jsme skončili na 8 místě
s časem 23,63 sekund. V celkovém pořadí
jsme opět na pátém místě.

Hledáme promítače
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s následující výzvou.

Hledáme promítače pro naše panoramatické kino.

Jelikož paní Elvíra Frachová a pan Jan Hanzlík dali k 1.1.2003
výpověď a my bychom rádi dál kino provozovali, obracíme se proto
na Vás. Snad se v naší obci najde několik ochotných spoluobčanů.
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.
Odstupujícím promítačům děkujeme za dlouholetou a kvalitní práci
a přejeme jim pevné zdraví.
starosta obce

Pohárová soutěž probíhala v disciplínách
běh jednotlivců a požární útok. Jak bylo
napsáno, tak na útoku jsme skončili osmí.
V bězích jsme chtěli navázat na loňský rok,
kde Martin Harazim skončil druhý. To se nám

povedlo, mezi nejlepších osm se dostali Lukáš
Duda jako šestý a Vojtěch Polomský jako třetí.
Trochu se štěstím se Vojta dostal mezi nejlepší
čtyři, protože měl běžet právě s Lukášem, ale
jemu se udělalo špatně, tak Vojta postoupil
hned. Ovšem zaslouženě, protože bojoval
dále a dostal se až do finále, kde byl rychlejší,
ale dostal penalizaci za nesprávně zapojenou
proudnici. Toto druhé místo nás těší dvakrát,
protože Vojta ještě loni běhal za mladší žáky
a letos málem vyhrál už kategorii starších.
Součet dvou nejlepších jednotlivců a požárního
útoku nám vynesl krásné třetí místo.

Velké Hoštice 14.9.2003

Brzy ráno jsme vyjeli na soutěž k našim
známým do Velkých Hoštic. Tato soutěž nebyla
zařazena do ligy, ale to nám nevadilo. O to
více jsme se těšili že tam bude méně družstev
a můžeme něco vyhrát. Družstev tam přijelo
osm. My jsme se zúčastnili po dlouhé době se
dvěma družstvy. Aby se pořadatelům nepletly
Štěpánkovice 1 a 2, byli jsme přejmenováni
na Štěpánkovice a Palestina. Soutěžilo se
v požárním útoku dvoukolově. Štěpánkovice
teprve začínají, tak jim to moc nejde, obsadily
pátou příčku a Palestina skončila na krásném
druhém místě, když na ni mělo jen družstvo
z Hněvošic.

Hlavnice 14.9.2003

Hned po příjezdu z Hoštic jsme se rozhodli
zajet na soutěž do Hlavnice. Jelo jen jedno
družstvo a to Palestina, která nespěchala tak
rychle domů. Soutěžilo se také v požárním
útoku. Štěpánkovice zopakovaly úspěch jak
v čase tak v umístění. Čas 21,65 sekund a
druhé místo. Konečně se nám také ty časy
lepší a doufáme, že takových umístění pro
Štěpánkovice získáme více.
V.F.

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

( P ř í s p ě v k y, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany . . . )
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu ous@volny.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat p oštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice. Značka: ZPRAVODAJ .
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Pavel
DOBEŠ

Kulturní dům
ve Štěpánkovicích
27. září 2003
Cena v předprodeji

70,-

17.00 hod.

Cena v den koncertu

80,-

Vstupenky zakoupíte na Obecním úřadě ve Štěpánkovicích

Pořádá kulturní a školská komise při Obecním úřadě ve Štěpánkovicích

25. výročí založení SRUBKU - 45. výročí družby Štěpánkovice - Štrba
O vikendu 16. a 17. listopadu se uskutečni oslavy 25. vyroči založeni Srubku a 45. vyroči družby Štěpánkovice - Štrba, které se
zúčastní také zástupci družební obce. Proto zveme všechny spoluobčany na oslavy těchto výročí. V rámci těchto olav se uskuteční
koncert skupiny Javory (sourozenci Ulrichovi). Podrobnější
informace zjistíte včas na obecních vývěskách a z obecního
rozlasu.

Chcete inzerovat
v našem zpravodaji?
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zpravodaje
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Štěpánkovicích.
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Cena v den koncertu
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Přehled kulturních akcí ve Štěpánkovicích
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Cena v předprodeji

Ceník inzerce

ve Štěpánkovicích

Září:
Diskokarneval – Hostinec na hřišti
koncert - PAVEL DOBEŠ (27. září)
Říjen:
XIII. Výstava ovoce, zeleniny a květin–ČZS Štěp.
Listopad:
25. výročí založení SRUBKU
45. výročí družby Štěpánkovice - Štrba
koncert - JAVORY (16. listopadu)
Přednáška na téma „Pěstování růží“–ČZS Štěp.
Prosinec:
Vánoční setkání
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