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Úvodní slovo starosty obce - Volby do krajských zastupitelstev
Vážení spoluobčané. Dle článku 63 Ústavy České
republiky a zákona č. 247/1955 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky vyhlásil president republiky
Václav Klaus volby do Senátu Parlamentu České republiky
a do zastupitelstev krajů. Dny jejich konání stanovil na 5.
a 6. listopad 2004. Naší obce se budou týkat v tomto roce
pouze volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Vymezení volebních okrsků pro volby do zastupitelstev
krajů – listopad 2004. Dva volební okrsky ve Štěpánkovicích
zůstávají beze změny.
Ve volebním okrsku č. 1 je volební místností oddací síň
Obecního úřadu ve Štěpánkovicích pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Štěpánkovicích.
(Albertovec, ul. Družby, Husova, Jasanová, Komenského,
Kostelní, Lipová, Mírová, P. Bezruče, Příční, Rybniční,
Slezská, Tyršova, U Bartošovce, U Dvora, Zahradní)
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v hasičské
zbrojnici ve Štěpánkovicích pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Štěpánkovicích.
(osada Svoboda a Bílá Bříza, ul. Družstevní,
Gen. Svobody, Hlavní, Luční, Mlýnská Na Kopečku,
Novodvorská, Okrouhlá, Polní, Poštovní, Sluneční a
Svobody)

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 5. listopadu
2004 od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 6. listopadu 2004
od 8.00 do 14.00 hodin.
Volby do krajů jsou nám mnohem bližší, neboť je to v
současné době právě kraj, který chod obce nejvíce ovlivňuje.
Proto se na Vás obracím s prosbou, abyste tyto volby
nepodcenili a abyste do krajského zastupitelstva vybrali
podle svého svědomí skutečně ty nejlepší.
Další informace o volbách budou zveřejněny v dostatečném
předstihu na oﬁciální úřední desce.
Mgr. Jan Katolický, starosta obce
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Otevření cyklostezky
V pátek 20. srpna byla uvedena do provozu cyklostezka spojující Svobodu s Kobeřicemi.
Koncem loňského roku jsme se dohodli s vedením obcí Kobeřice a Služovice na spolupráci
a garantem celé akce se stala naše
obec. Po vypracování projektu a
složitých jednáních jsme podali
žádost o poskytnutí dotace z fondů
Moravskoslezského kraje. Ta nám
byla přidělena. Práce probíhaly po dva
měsíce a ze staré poničené úvozové
cesty se vyloupla komunikace, byť bez
asfaltového povrchu, kterou okamžitě
začali využívat cyklisté i motoristé z
Kobeřic i Svobody. Slavnostní otevření
cyklostezky zhatil silný déšť, ale cesta
již slouží svému účelu. V podzimních
měsících budou kolem části této
komunikace vysazeny stromy. KaH

Vysílač Eurotel
zkolaudován
19.
srpna
proběhla
kolaudace vysílače Eurotelu.
Dodavatelská
ﬁrma
MENTES Ostrava zajistila
výstavbu vysílače i veškeré
technologické
zařízení
a předala celé zařízení k
užívání Eurotelu Praha. Ti,
kteří vlastní mobilní telefon
napojený na Eurotel, si jistě
povšimli, že se v obci zvýšila
kvalita signálu. Celá obec je
tak pokryta signálem všech
tří mobilních operátorů.

Oprava Hlavní ulice
Počátkem července proběhla oprava
povrchu vozovky části ulice Hlavní
ve směru od Kobeřic k naší faře,
opravu připravila a řídila Správa silnic
Moravskoslezského kraje, středisko
Opava ve spolupráci s vedením naší
obce. SSMsK provedla výběrové
řízení na dodavatelskou ﬁrmu, kterou
se stala společnost Kareta Bruntál,
jež v naší obci již v minulých letech
pracovala. Součástí oprav byla i oprava
kanalizačních šachtic a vpustí. V horní
části ulice byly rovněž vybudovány
nové vjezdy k rodinným domům a

předlážděn stávající chodník. Obec se
musela zavázat, že po dobu minimálně
pěti let nebude v opraveném úseku
provádět žádné výkopové práce, proto
jsme urychleně vybudovali novou
uliční vpusť. Protože náklady na opravu
povrchu vozovky byly nižší než jsme
původně předpokládali, zajistili jsme
opravu povrchu části ulice Svobody,
zbývající část opraví na své náklady
SSMsK Opava v příštím roce. Dále jsme
provizorně opravili povrch vozovky na
místní komunikaci Okrouhlá. Generální
oprava této komunikace by se měla

provést do čtyř až pěti roků. Původně
měla být oprava povrchu vozovky na
ulici Hlavní provedena v létech 1997
až 1998, po ukončení plynoﬁkace,
a měla ji celou hradit obec ze svých
prostředků.
Oprava zbývající části ulice Hlavní,
od farní budovy k nádraží ČD, je zatím
naplánována na příští rok. V současné
době se provádí čištění a kontrola stavu
kanalizace na tomto úseku, takže přesný
termín opravy vozovky dohodneme s
vedením správy komunikací, až budeme
znát výsledky kontroly kanalizace. KaH

Internet v obci

Vysvěcení kříže

V měsíci červenci byl zahájen zkušební provoz obecní bezdrátové počítačové
sítě. Zastupitelstvo obce dalo zelenou tomuto modernímu telekomunikačnímu
zdroji informací a uzavřelo s ostravskou ﬁrmou Teltech smlouvu o bezdrátovém
připojení k síti Internet. Během dvou měsíců se na obecní vysílač připojilo na 60
zájemců z řad našich občanů, ﬁrem a institucí. Počítačová síť se bude postupně
rozšiřovat dle zájmu našich spoluobčanů. Připojit chceme rovněž občany na
Svobodě a Albertovci. Vedení obecního úřadu má zájem pomocí elektronické
pošty poskytovat občanům informace o obci, proto žádáme ty spoluobčany,
kteří mají o tuto službu zájem, aby nám nahlásili svou elektronickou adresu.
(starosta@stepankovice.cz)
KaH

V sobotu 25. září 2004 proběhla za účasti
biskupa Monsignora Františka Václava Lobkowicze
a dalších duchovních ve štěpánkovickém kostele
slavnost u příležitosti svěcení kříže. Po slavnostní
mši se všichni věřící odebrali na hřbitov, kde se tato
duchovní akce uskutečnila.

Cesta na Vlčochu dokončena
Všichni občané ulice Vlčoch na
Svobodě si konečně oddechli. 12. srpna
byl ﬁrmou Ingnova Ostrava položen
nový asfaltový koberec a cesta byla
předána do užívání našim občanům.
Součástí otevřené komunikace bylo i
dobudování a rekonstrukce stávající
kanalizace, zhotovení nových plynových
přípojek a osazení dopravních značek.
Všichni, kteří netrpělivě čekali na

dokončení, tak mohou konečně v klidu
užívat bezprašnou vozovku a bláto
a kaluže budou už jen vzpomínkou.
Náklady na vybudování komunikace
se proti předpokladům zvedly o 14 %
„díky“ tomu, že naše vláda uprostřed
roku, k 1. květnu, zvedla daň z
přidané hodnoty. Pro vedení obce tato
skutečnost znamenala přehodnocení
řady investičních akcí.

Nový školní rok 2004/2005
Ve středu 1.září začal nový školní rok. Po úvodním zahájení
ředitelkou školy a starostou obce v tělocvičně se žáci rozešli do
svých tříd. V 15 třídách tak zasedlo do lavic celkem 314 žáků.
Nové zážitky si z prvního školního dne odneslo především 26
prvňáčků, které do školy doprovodili jejich rodiče.
I letos se bude ve škole vyučovat podle vzdělávacího
programu Základní škola. Ke změně došlo v učebním plánu
7.ročníku, který se navýšil o 1 hodinu povinně volitelného
předmětu.
Žáci 7.-9.ročníku si mohli vybrat povinně volitelný předmět
ze skutečně bohaté nabídky.
Z nepovinných předmětů se na škole vyučuje především
náboženství, které učí 2 katechetky a pan farář, a zdravotní
tělesná výchova. Žáci mohou navštěvovat také různé kroužky,
které pro ně vyučující připravují, a aktivně se zapojovat do
všech akcí, jež škola v rámci výchovně vzdělávacího procesu
organizuje.
Škola byla 1. září nejen pěkně vyzdobena, ale také lépe připravena po technické stránce. Některé třídy a chodby byly čistě
vymalovány, byla vyměněna podlahová krytina, byly zakoupeny nové lavice a židle. Bude záležet na samotných žácích, jak dlouho si
své pracovní prostředí uchovají v pořádku.
Vedení školy přeje všem žákům a zaměstnancům školy šťastné vykročení do nového školního roku.
Mgr. Marie Dluhošová
Organizace školního roku:
Podzimní prázdniny : středa 27. 10. a 29. 10. 2004
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2004 - neděle 2. 1. 2005
- vyučování začne v pondělí 3. 1. 2005
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2005
Jarní prázdniny: pondělí 28. 2. - neděle 6. 3. 2005.
Velikonoční prázdniny: pátek 25. 3. a úterý 29. 3. 2005.
Hlavní prázdniny: pátek 1. 7. - středa 31. 8. 2005.

Koukej, jak ten čas letí...
každému letí. A také nám všem uletěl čas prázdnin, volných
chvil, koupání u vody, procházek v přírodě nebo pobytu u
moře.
Doufáme, že děti, rodiče, učitelé, ale i všichni ostatní
načerpali spoustu nových sil a energie do nového školního
roku.
Ale všechno jednou končí i prázdniny a nastává čas loučení
s volností. To jsme udělali i my a řádně jsme se rozloučili na
hřišti TJ Sokol, kde pan Stošek ve spolupráci s učitelkami
MŠ a dalšími dobrovolníky připravil hravé odpoledne pro
děti, které rády soutěží, závodí a mlsají. Věříme, že soutěže
potvrdily jejich rychlost, závodivost a smysl pro humor.
Nastal první den v září a do mateřské školy nastupují děti.
Učitelky, spolu se správními zaměstnanci, pro ně připravily
pěkné, čisté a útulné prostředí. Děti navštěvují čtyři oddělení
a celkem jich bude do MŠ docházet plná stovka.O ně bude
pečovat a starat se 8 učitelek a 5 správních zaměstnankyň.
Svůj pobyt budou dělit na čas strávený v herně, ve třídě
nebo na zahradě, kde došlo v průběhu prázdnin k výměně
chodníků a k položení zámkové dlažby. Nyní se již mohou
bezpečně projíždět na svých tříkolkách a koloběžkách po
cestičkách zahrady.
Milé děti, přejeme Vám, aby se Vám v naší školičce libilo
a abyste v ní byly šťastny a spokojeny.
Kolektiv pracovnic MŠ

Otevření obecní nové knihovny
V pátek 3. září byla slavnostně otevřena nová obecní knihovna.
Během prázdnin opavská ﬁrma Kern z učitelského bytu a třídy
vybudovala důstojný kulturní stánek. Těsné prostory knihovny v
kulturním domě byly nahrazeny světlou a prostornou místností,
která bude sloužit nejen dospělým, ale v dopoledních hodinách
bude využívána i žáky školy. K dispozici jsou počítače připojené na
internet a dostatek knižních titulů i časopisů. Slavnostního otevření
se kromě vedení obce a školy zúčastnila ředitelka okresní knihovny
Mgr. Bornová, knihovnice ze sousedních obcí i pan farář Jónczyk.
Přítomni byli rovněž ti, kteří se na zprovoznění knihovny podíleli
svou prací. Kromě ﬁrmy Petera Kerna byl přítomen pan Alfons
Kubela, který vyráběl a upravoval nábytek, pan Jaroslav Joneš, jenž
zprovoznil počítačovou síť a uvedl do chodu zabezpečovací zařízení.
Instalaci topení a vody zajistil Rostislav Sliwka s bratrem Petrem
a Lubošem Lasákem. Na zdárném díle se podíleli i další sponzoři.
Malý raut připravil pan Gerhard Ondruf.

Přeměna areálu Dvora

Mezi budovy, které neodmyslitelně patřily ke koloritu
Štěpánkovic, byly budovy v areálu Dvora. Hospodářská usedlost
byla vybudována v roce 1905 hrabětem F. Lichnovským. Řada
takovýchto dvorů tvořila řetězec jeho panství. Dvě průčelní
budovy vybudované z červených pálených cihel se staly jednou

z dominant obce. Po zrušení Plemenářského podniku Albertovec
v devadesátých létech minulého století zakoupila celý objekt i s
pozemky ostravská ﬁrma Eurex – Medica. Nejprve ve stájích a
chlévech chovala telata pro export, ale po zpřísnění hygienických
podmínek se chov telat přestal rentovat a ﬁrma nabídla celý areál
k odprodeji. Po dlouhých jednáních v zastupitelstvu obce bylo
koncem roku 2003 rozhodnuto, že obec Dvůr odkoupí. Červené
budovy budou zachovány a budou zrekonstruovány na bytové
domy. Pokud nám to stávající, někdy zkostnatělé předpisy dovolí,
chtěli bychom v přízemí obou budov vybudovat bezbariérové byty
a byty s pečovatelskou službou. Stodoly a chlévy byly zbourány,
suť bude odklizena, a na jejich místech vyrostou rodinné domy.
Materiál z demolice se využil na opravu polních cest v okolí obce,
železo bylo prodáno do sběru, dřevo bylo použito pro potřeby
obce. Na podzim letošního roku bude celý areál připraven pro
vytýčení stavebních míst.
V současné době jsou ve vestibulu kulturního domu vystaveny
návrhy zastavovacích studií areálu Dvora. Kdo má zájem, může
si vystavené návrhy prohlédnout a své připomínky nebo návrhy
KaH
vložit do přiložené schránky.

Setkání rodáků a spolužáků po letech - letošní sedmdesátníci
Krásnou tradicí, která není jen výsadou
naší obce, je setkávání rodáků a spolužáků.
Předkládáme
Vám
fotograﬁe
našich
spoluobčanů narozených v roce 1934, kteří v
letošním roce oslavili sedmdesát roků života.
Na setkání zavzpomínali na léta společně
strávená ve škole, na místním hřbitově se
poklonili památce spolužáků, kteří již nejsou
mezi námi.
Paní Trudka Luchová zapůjčila naší
redakci dvě fotograﬁe, na nichž jsou zachyceni
účastníci setkání v tomto roce a titíž jako žáci
naší školy v roce 1945. Hledejte spolu s námi
známé tváře.
Paní Luchová připsala i krásné přání:

„Přišli jsme dnes všichni své
spolužáky navštívit, za ně se pomodlit a
nad sebou se zamyslit. Sedmdesátka není
stáří, je to jenom zastávka k ohlédnutí,
zamyšlení a povzbuzení, neboť léta
běží, vážení! Bůh nám dopřej dlouhé
žití, láskou, zdravím požehnej a to naše
přátelství až do smrti zachovej.“
Co více dodat. I my přejeme dnešním
sedmdesátníkům pevné zdraví a rodinnou
pohodu.

Má t e n ě c o n a s r d ci a c hc e t e se o t o podě l i t ?
(Př 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 úř ad
nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice. Značka: ZPRAVODAJ .

Předodpustová párty - tradiční setkání Svoboďáků
Za krásného letního počasí přípravili svobodští nadšenci
již tradiční setkání Svoboďáků. Stejně jako loni se konala
„Předodpustová párty“ na hřišti. Letos si pořadatelé připravili
pro účastníky několik soutěží. Soutěžilo se v hodu na nový
basketbalový koš, který si pořadatelé svépomocí na hřišti postavili.
Další soutěže byly: „lovení rybiček“ (vytažení plechovky piva
nebo coly z lavoru s vodou), střelba ze vzduchovky a soutěže o

nejlepší tanečníky. Soutěžili děti i dospělí. Párty se také zúčstnil
místostarosta Štěpánkovic p. Bernard Halfar, který přinesl také
ceny do soutěží a samozřejmě si také zasoutěžil. Při skvělé zábavě
s bohatým občersvením a hudbou na přání zábava pokračovala do
pozdních večerních hodin. Již teď se těšíme na další setkání při
dobré zábavě s přáteli a známými i neznámými. Dík patří všem,
kteří se na organizaci této akce podíleli.
DR

Štěpánkovický drn
V sobotu 11. 09. 2004 se na školním hřišti ve Štěpánkovicích uskutečnil první ročník turnaje v malé kopané pod názvem
Štěpánkovický drn. Nápad zorganizovat takovou záležitost se zrodil již před třemi lety, ale nikdy se nenašlo dost správných lidí na
uskutečnění tohoto plánu. Teprve v polovině srpna letošního roku se mimo jiné taky díky lidem, kteří podobný turnaj, i když ve větším
rozsahu, pořádají v Kravařích – Koutech, „Timi cup“ podařilo uskutečnit.
I přes velmi malou osvětu, z časových důvodů, se turnaje zúčastnilo osm týmů, pět týmů ze Štěpánkovic a tři týmy z Kravař.
Družstva byla rozlosována do dvou skupin po čtyřech mužstvech. Boje byly urputné. Žádný z týmů nemohl odejít předčasně, protože
teprve až poslední zápas
ve skupině rozhodl o dvou
postupujících. Ve ﬁnále
celého turnaje podlehl tým
hospody Na statku soupeřům
z Kravař „Drak“. Vítěz si
pak odnesl mimo jiné krásný
putovní pohár, o který se bude
muset utkat zase příští rok.
První ročník tohoto turnaje
se, alespoň podle ohlasů,
vydařil. Velký dík patří vedení
školy ve Štěpánkovicích, které
nám zapůjčilo školní hřiště,
SRPŠ a Erichu Stoškovi
za zapůjčení materiálního
zabezpečení.

Moto veterán piknik - aneb setkání veteránů
14. srpna mohli naši spoluobčané zhlédnout v areálu hospody Na statku motocyklové veterány.
Hlavní organizátor a vášnivý fanda starých strojů pan Oskar Duda zorganizoval první moto
veterán piknik ve Štěpánkovicích. Do obce se sjelo na 16 majitelů historických motocyklů, kteří
své železné oře vystavili k prohlídce na parkovišti před Statkem.
Nejstarším motocyklovým veteránem se stal INDIÁN z roku 1931 majitele Jiřího Lehnerta z
Opavy. 1. místo za nejkrásnější motocykl na setkání veteránů získal pan Oskar Duda za JAWU
500 OHC z roku 1952. Posádky motocyklů se představily v dobových oblecích a uniformách.
Propagační jízda vesnicí vzbudila zaslouženou pozornost nejen u nás, ale i v obcích, kterými účastníci
setkání projížděli. Po návratu
na Statek čekalo motoristy
občerstvení, spojené v podvečer
s taneční zábavou a bohatým
občerstvením. Nechybělo ani
pečené prasátko a řada specialit.
Všichni zúčastnění se mohli
potěšit pohledem na nablýskané
veterány, vychutnat speciality
organizátora a duše celé akce
pana Oskara Dudy.
Vedení obce je rádo, že řada
našich spoluobčanů sama o své
újmě organizuje zajímavá a
poutavá setkání a akce.

Přijďte
mezi nás
Vážení přátelé.
Náš folklórní soubor
SRUBEK opět začal
zkoušet. Chceme rozšířit
jeho řady a doplnit
soubor o nové členy.
Zveme proto všechny
zpěvačky a zpěváky,
tanečnice a tanečníky,
aby nás přišli posílit.
Zkoušky se konají
pravidelně každé úterý
v 19 hodin v tělocvičně
naší základní školy.
Rádi Vás uvítáme mezi
s sebou.

Pořádá
školská a kulturní
komise obecního úřadu
ve Štěpánkovicích

V kulturním domě ve Štěpánkovicích
23. října 2004 od 19.00 hodin

Předvánoční koncert

 
HRADIŠŤAN
11. prosince 2004 v 17.00 hodin
v kulturním domě ve Štěpánkovicích
srdečně zvou pořadatelé
Pořádá kulturní a školská komise při obecním úřadu ve Štěpánkovicích

Má t e n ě c o n a s r d ci a c hc e t e se o t o podě l i t ?
(Př 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 obe c @st e pankovic e .c z,
d o n é st na obecní úřad nebo za sla t poštou na a dr e su OÚ Št ě pánkovic e ,
747 28 Štěp án k ovic e . Značka: ZPRAVODAJ .

Informace OÚ pro občany
Z důvodu nárůstu administrativy
na obecním úřadě prosíme naše občany,
aby dodržovali úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí : 7.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
Středa : 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 hodin
Zároveň žádáme, aby byly dodrženy pokladní hodiny:

Pondělí : 7.00 – 12.00 13.00 – 17.30 hodin
Středa : 7.00 - 12.00 13.00 – 15.30 hodin
Mgr. Jan Katolický
starosta

Chcete inzerovat
v našem zpravodaji?

55.. -- 6.
6. listopadu
listopadu 2004
2004

Vaše příspěvky do
Ceník inzerce
Štěpánkovického
velikost
cena
zpravodaje
A4
500,přijímáme na
A5
250,Obecním úřadě ve
A6
125,Štěpánkovicích.
1/2 A6
65,-

VOLBY
ddoo

krajských
krajských zastupitelstev
zastupitelstev

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

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

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

