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Poděkování
Čas od času se na nás obrací naši spoluobčané,
aby vyjádřili poděkování za věci, jež nejsou vždy
samozřejmé a jež mnozí nepovažují za důležité.
I toto je jeden z krásných příkladů.
Opavské Mariánum je zařízení, o jehož existenci
celá řada spoluobčanů mnoho neví. Žijí v něm
obyvatelé, kteří jsou vážně mentálně i fyzicky
poznamenáni, a kteří vyžadují celodenní starost a
péči. Naše spoluobčanky, paní Anna Josefusová,
Markéta Gargošová, Gerlinda Tomíčková a Eliška
Volná, se rozhodly, že chovancům Mariána upletou
k Vánocům ponožky. Hodiny strávené prací nebyly
marné. Představená kláštera matka Evženie vyjádřila
za tuto nezištnou pomoc tisíceré díky. Tyto zdánlivé
maličkosti svědčí o dobrotě srdce těch, které samy
bez velikých slov a gest učinily to, co mnohé ani
nenapadne.
Dovolte i mně, jako představiteli obce, poděkovat
našim spoluobčankám za krásné a lidské gesto, které
v čas Vánoc mělo i další lidský rozměr.
Dík patří i paní Erice Mrovcové, Felicitas
Moravcové a Janě Gregořicové, které jako každoročně
navštívily naše spoluobčanky v domovech důchodců,
aby jim v předvánočním čase přinesly světlou
vzpomínku na Štěpánkovice, předaly jim balíčky
jako pozornost obecního úřadu a potěšily je laskavým
slovem, které člověk potřebuje občas slyšet.
Ještě jednou, díky Vám, milé spoluobčanky.

1
KLIENTI ŠTĚPÁNKOVICKÉHO
OBECNÍHO INTERNETU
POZOR!!!

Vážení klienti našeho obecního INTERNETU. V rámci zkvalitnění
služeb připravuje obec změnu poskytovatele připojení internetu. Tato
změna s sebou přinese i změnu nastavení parametrů počítače pro příjem
signálu. Žádáme Vás o sdělení kontaktních údajů, bez nichž by nebylo
možné provést změnu připojení.
Náš registr je totiž neúplný, a proto nemůžeme kontaktovat všechny
naše uživatele internetu.
Kontrolu údajů, zda je Vaše adresa úplná, můžete provést na
http://192.168.1.8/snet/klienti.php
V případě, že vaše adresa (i e-mailová) je špatná či neúplná, odešlete
doplňující informace na adresu: net@stepankovice.cz
Potřebujeme váš platný e-mail, bydliště, ulici s číslem popisným a
orientačním. Můžete udat i telefonní kontakt.
V případě nejasností volejte správce sítě pana Jaroslava Joneše
604 631 992
Děkujeme za pochopení.

J.K.

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany ...)
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu obec@stepankovice.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice. Značka: ZPRAVODAJ.

Joneš
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USNESENÍ z 1. zasedání zastupitelstva obce Štěpánkovice konaného dne 25. ledna 2006
Počet přítomných členů: 10; omluveni: ing. Josef
Baránek, ing.Bohuslav Czudek, Jindřich Frach,
Joachim Halfar, Bořivoj Karas; zapisovatelka: paní
Jana Gregořicová; Ověřovatelé: Gerhard Ondruf,
Josef Švacha; návrhová komise: ing. Rudolf Nevřela,
Mgr. Tomáš Volný
1/1 zastupitelstvo obce schvaluje:
a) změnu programu jednání zastupitelstva obce dle
přiloženého návrhu
b) rozpočet obce na rok 2006 – příloha č. 1
c) dle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dle § 26 odst. 2 a § 31 odst. 1 zák. č. 50/1976
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 1
územního plánu obce Štěpánkovice
d) dle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dle § 29 odst. 3 zák. č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku
obce č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část
územního plánu obce Štěpánkovice ve znění změny
č. 1 dle přílohy č. 2) předloženého materiálu
e) závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok
2005 - příjmy: 824 346,75 Kč, výdaje: 204 714,60 Kč

f) rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2006
ve výši 1 448 132,15 Kč v příjmech i výdajích
g) návrh rozpočtu Svazek obcí mikroregionu
Hlučínska – západ ve výši 3.117.500 Kč v příjmech
i výdajích
h) návrh na podání žádostí o dotace v roce 2006
dle přílohy č. 3
i) návrh termínů zasedání zastupitelstva obce na
rok 2006 dle přílohy č. 4
1/2 vymezuje:
dle § 29 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č.
1 územního plánu obce Štěpánkovice, včetně veřejně
prospěšných staveb, jak je vyjádřena v regulativech,
v rozsahu přílohy č. 5) předloženého materiálu
1/3 zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu a místostarostu zpracováním časového
harmonogramu rekonstrukce školní jídelny
b) starostu a místostarostu jednáním s Povodím
Odry ve věci vyčištění a opravy koryta Bílého potoka
na Svobodě včetně sjednání závazného termínu
realizace této akce
1/4 zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení č. 7/05
b) zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu

změny č. 1 územního plánu obce Štěpánkovice
s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány,
orgány územního plánování sousedních územních
obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany
a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek,
zpracované dle § 23 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu
přílohy č. 4) předloženého materiálu
c) stanovisko nadřízeného orgánu územního
plánování, vydané dle § 25 odst. 1 zák. č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle
§ 15 vyhlášky. 135/2001 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci,
ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb., které je obsaženo
v příloze č. 3) předloženého materiálu
1/5 zastupitelstvo obce zamítá: 0
1/6 zastupitelstvo ukládá:
a) radě obce přípravu návrhu řešení úpravy
příjezdové komunikace k rodinnému domku Milana
Stočka na Svobodě
b) radě obce přípravu návrhu řešení vybudování
kanalizace a chodníku k rodinnému domu manželů
Černých (výjezd do Kobeřic)

Schválený rozpočet obce na rok 2006
příjmy
.ú
Položka
1111 Da z píjmu fyz. osob ze závislé innosti
1112 Da z píjmu fyz. osob ze SV
1113 Da z píjmu fyz. osob z kapitálových výnos
1121 Da z píjmu právnických osob
1122 Da z píjmu právnických osob za obec
1211 Da z pidané hodnoty
1322 Poplatky za zneiš ování ovzduší
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341 Poplatek ze ps
1343 Poplatek za užívání veejného prostranství
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pístroj
1351 Odvod výt žku z provozování loterií
1361 Správní poplatky
1511 Da z nemovitostí
2310 Pitná voda vodné
2321 Stoné
3314 innosti knihovnické
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sd lovacích prostedk
3399 Zájmová innost v kultue
3412 Ostatní zájmová innost (prov. hišt )
3612 Bytové hospodáství
3613 Pronájem majetku obce
3632 Pohebnictví
3633 Prodej plynovodu Št pánkovice
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3722 Sb r a svoz komunálního odpadu EKOKOM
3745 Nájem pozemk
4112 Neinvestiní pijaté dotace ze SR
4116 Dotace na VPP
4131 Pevoda z vlastních fond
4134 Pevody z rozpo.út
4139 Ostatní pevody z vlastních fond
5319 Bezpenost a veejný poádek
6171 innost místní správy
6310 Obecné píjmy a výdaje z finanních operací
8115 Z statek roku 2005
Celkem
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výdaje
ástka (tis. K)
4 280
1 116
240
4 390
97
7 450
0
1 200
30
6
150
25
135
900
1 500
500
15
6
650
50
60
220
320
8
530
10
250
2
716
200
15
57
48
2
40
30
2400
27 648

.ú.
2212
2219
2221
2229
2310
2321
3113
3314
3319
3399
3341
3349
3392
3412
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3713
3722
3729
3744
3745
3799
4186
5512
6112
6171
6310
6330
6399
6402
6409
8124

Položka
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veejné silniní dopravy
Ostatní záležitosti v silniní doprav
Pitná voda
Odvád ní a išt ní odpadních vod
Základní školy
innosti knihovnické
Kronika
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sd lovacích prostedk
Zájmová innost v kultue Srubek
Sportovní zaízení v majetku obce
Dotace t lovýchova
Využití volného asu d tí a mládeže
Dotace spolky
Bytové hospodáství
Restaurace, zasedací místnost
Veejné osv tlení
Pohebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
KD solární ohev
Sb r a svoz komunálních odpad
Ostatní nákládání s odpady
Protipovod ová opatení
Pée o vzhled obcí a veejnou zele
Dotace oban m
Sociální dávky
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
innost místní správy
Obecné píjmy a výdaje z finanních operací
Pevody vlastním fond m
Ostatní finanní operace
Finanní vypoádání minulých let
Ostatní innost pro FU
Úhrada - splátky p jek
Výdaje celkem
6409 Nerozdlený píjem

ástka (tis. K)
2 200
600
170
100
2 250
1 100
5 050
420
10
210
20
750
20
100
120
200
120
100
80
400
680
150
1 300
500
1700
100
250
1 100
150
26
400
1 500
2 200
150
105
97
40
412
610
25 490
2 158
27 648
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USNESENÍ z 2. zasedání zastupitelstva
obce Štěpánkovice konaného dne 8. února 2006
Počet přítomných členů: 12; omluveni: ing. Bohuslav Czudek,
Jindřich Frach Josef Švacha; zapisovatelka: paní Ingrid Václavíková;
ověřovatelé: Bořivoj Karas, ing. Rudolf Nevřela; návrhová komise:
Libor Černý, Joachim Halfar
2/1 zastupitelstvo obce schvaluje:
a) dle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 20 odst. 7 a § 31 odst. 2 zák.
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny č. 3 územního plánu
obce Štěpánkovice, které je obsahem přílohy předloženého materiálu
2/2 zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu a místostarostu jednáním s panem Karlem Kamrádem ve
věci řešení úklidu sněhu mezi kostelní zdí a jeho rodinným domkem a
zamezení spadu sněhu ze střechy jeho domu na tento chodník
2/3 zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení č. 1/06
b) zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání změny č. 3
územního plánu obce Štěpánkovice s dotčenými orgány státní správy,
ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních
obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení
jejich stanovisek, připomínek a podnětů, v rozsahu příloh č. 4, 5, 6
předloženého materiálu (příloha č. 1 usnesení ZO – zadání změny č. 3
územního plánu)
c) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle
§ 20 odst. 6 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 odst. 3 vyhl.
č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací
dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb., které je obsahem přílohy
č. 3 předloženého materiálu

Komentář k výdajům obce
v letošním roce
Letošní zima nejenom naši obec přinutí změnit schválený
rozpočet a zvýšit částku plánovanou na opravy místních komunikací
a chodníků. Ve spolupráci se SSMsK Opava dokončíme opravu
povrchu vozovky ulice Hlavní a v části ulice Svobody. Před zahájením
této akce dokončíme opravu vjezdů a chodníků v ulici Hlavní.
V základní škole v letošním roce provedeme rekonstrukci školní
jídelny a přízemí pavilonu školní jídelny.
U vodovodního řadu máme v plánu provést výměnu uličních
uzávěrů a další opravu vodojemu. Budeme pokračovat v opravách
kanalizačních šachtic, po schválení změny č. 3 územního plánu
budeme pokračovat v přípravě výstavby čistírny odpadních vod.
Po roční přípravě provedeme rekonstrukci technické budovy na
obecním hřbitově. Ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska bude
vybudován nový bezdrátový rozhlas.
Předpokládáme, že do konce prvního pololetí letošního roku
bude schválena změna č. 2 územního plánu obce. Po jejím schválení
dokončíme přípravu pozemků v areálu U dvora pro výstavbu
rodinných domů.
V letošním roce dokončíme rekonstrukci dětských hřišť, pokud
se dohodneme s majiteli pozemků, máme záměr vybudovat jedno
nové dětské hřiště. Dále chceme zrealizovat několik drobných
staveb, protipovodňové žlaby na Svobodě, osvětlení přechodů pro
chodce, opravu některých polních cest – cyklostezek.
Připravujeme projektovou dokumentaci pro přestavbu dvou domů
v areálu U dvora, výstavbu poldru na Svobodě, rozšíření obecního
hřbitova, rekonstrukci osvětlení na Svobodě, rekonstrukci hasičské
zbrojnice na Svobodě a ve Štěpánkovicích..
H

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci rok 2005 Zlepšení ovzduší obce
Jako každoročně předložila Policie České republiky – obvodní oddělení Kravaře – svou
zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2005. Jistě vás všechny bude zajímat, jak se loňský
rok v naší obci projevil. Následující tabulka srovnává roky 2003 až 2005
rok
trestné činy
přestupky
podnapilí řidiči
2003
24
29
1
2004
22
24
2
2005
18
29
2
Škoda způsobená trestnou činností činila 200 329 Kč.
Skladba trestných činů za rok 2005
Majetkové trestné činy: 1 případ vloupání – neobjasněn; 4 případy krádeže prosté
– tři objasněny; 3 případy podvodu – objasněny; 1 případ zpronevěry – objasněn; 1 případ
neoprávněného držení platební karty – objasněn
Trestné činy proti rodině a mládeži: 2 případy zanedbání povinné výživy
Trestné činy proti životu a zdraví: 1 případ ublížení na zdraví – objasněn
Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti: 1 případ porušování domácí svobody
– objasněn
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 1 případ maření výkonu úředního
rozhodnutí
Trestné činy proti veřejnému pořádku: 2 případy výtržnictví – objasněny
Trestné činy hrubě narušující občanské soužití: 1 případ ohrožení pod vlivem návykové
látky – objasněn
Na úseku přestupků bylo za uplynulý rok 2005 spácháno celkem třicet dva skutky, které
byly objasněny a způsobená škoda činila 25 817 Kč.
Skladba spáchaných přestupků v roce 2005: 11 přestupků proti majetku – dva objasněny;
18 přestupků proti občanskému soužití – objasněny; 3 podnapilí řidiči
Z tohoto přehledu je patrné, že bezpečnostní situace v obci se udržuje na stejné hladině.

(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 2006, schválili poskytnutí
nevratné dotace občanům Štěpánkovic
na pořízení solárních kolektorů pro
ohřev teplé užitkové vody. Dotace
bude poskytována ve výši 10 000,- Kč.
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou
k dispozici v podatelně obecního úřadu
a na internetových stránkách obce
Štěpánkovice.
Podpora zavádění instalace solárních
kolektorů je malý příspěvek obce ke
zlepšení ovzduší v obci. Ještě jednou
žádáme všechny naše spoluobčany, aby
si uvědomili, že zdraví je to nejcenější,
co máme, a za peníze si ho nekoupíme.
H
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Raná péče – podpora a provázení rodin dětí s postižením
Máte malé dítě a nejste si
jisti jeho vývojem? Má Vaše
dítě zdravotní postižení? Máte
obavu, že něco zanedbáte?
Potřebujete poradit?
Rodičům, kteří mají
malé dítě se zdravotním
postižením, je určena sociální
služba raná péče.
Raná péče je terénní
služba – poradci dojíždí do
domácnosti rodiny, která
dítěti zajišťuje bezpečné a
známé prostředí. Je zaměřena
na podporu rodiny a podporu
vývoje dítěte s ohledem na
jejich speciﬁcké potřeby.
Tuto službu poskytuje Slezská diakonie - Poradna rané péče
při středisku Benjamín. Sídlo poradny je v Krnově, odkud poradci
vyjíždějí do rodin, které o službu projeví zájem.
Poradna rané péče se zabývá dětmi s mentálním, pohybovým a
kombinovaným postižením, dětmi předčasně narozenými a dětmi

Zima snad už končí
Asi je mezi námi málo pamětníků, kteří
pamatují podobnou zimu. Množství sněhu a
teploty hluboko pod bodem mrazu nám daly
pořádně zabrat. Škody, které nepříznivé počasí
způsobilo na majetku obce, budeme moci zjistit
až roztaje všechen sníh. Přesto jsme na letošní
kruté zimě našli něco pozitivního. Většině
našich spoluobčanů nebyl lhostejný stav našich
chodníků a pomáhali nám s odklízením sněhu
z chodníku.
Jménem zastupitelů, rady a vedení obce
chceme poděkovat všem našim spoluobčanům,
vedení a zaměstnancům společnosti Agroland
a pracovníkům střediska služeb za odklízení
sněhu a udržení sjízdnosti komunikací v obci.
KaH

RUDOLF HARASIM
 revize el. zaízení do  v
v objektech tídy a, b, c/
a hromosvod
 montážní a elektroinstalaní
práce
 výroba rozvad nízkého naptí
 specializovaný maloobchod
 velkoobchod
Rybniční 411/40, 747 28 Štěpánkovice
mobil: 602 953 848, tel.: 553 675 264
e-mail: harasim.r@volny.cz
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s autismem. Věk dětí je od narození do 7 let nebo do nástupu do
školního zařízení. Na poradnu se mohou obrátit i rodiče, kteří si nejsou
jisti vývojem svého dítěte nebo ti, kteří potřebují jen jednorázovou
konzultaci.
Každá rodina má svého poradce – speciálního pedagoga, který
spolupracuje s týmem dalších odborníků (složení týmu vychází
z potřeb rodiny). Poradce navštěvuje rodinu v intervalu 1 až 3
měsíce, v případě potřeby i častěji. Na první schůzce se poradce
seznámí s dítětem i rodiči, informuje rodiče o nabízených službách.
Společně s rodiči se domluví na formách další spolupráce. Každá
další návštěva se odvíjí podle potřeb rodiny.
Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami a přáním rodičů.
Poradce s rodiči konzultuje jednotlivé postupy práce s dítětem,
pomáhá při výběru vhodných hraček a rehabilitačních pomůcek,
poskytuje podněty a návrhy na řešení problémů, sociálně právní
poradenství a zprostředkovává kontakty na další odborníky. Veškeré
služby jsou poskytovány zdarma.
Poradnu rané péče můžete kontaktovat na telefonním čísle:
554 610 402 nebo 737 702 896.
Další informace získáte i na www.sdk.cz/benjamin.
TISKOVÁ ZPRÁVA
autor: Mgr. Ivana Pavlíková (i.pavlikova@sdk.cz)
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Doporučení občanům, jak postupovat při neškodném odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků v souvislosti s ptačí
chřipkou, v případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území
nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Občan má tyto možnosti:
1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat ochrany životního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.
Obecní úřad může:
- kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
- kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí
dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
- kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kaﬁlerní box, nebo
- podá informaci o umístění sběrného kaﬁlerního boxu
Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.
Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166 /1999 Sb., o veterinární péči a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární
zákon).
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky
- k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
- po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního
lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.
Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese: http://www.svscr.cz/ﬁles/pt.html
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Matrika rok 2005

Matrika - četnost příjmení

Životní jubilea: Písemných gratulací zasláno celkem:
- od 70 let a výše ( + domov důchodců – 2 ) - 196
Osobní návštěvy:
balíčky v hodnotě 300,- Kč pro občany, kteří se dožili 80 let - 11
balíčky v hodnotě 300,- Kč pro občany, kteří se dožili 85 let - 6
balíčky v hodnotě 300,- Kč pro občany, kteří se dožili 90 let a výše - 2

Matrika - ohlašovna
Celkem obyvatel k 1.1.2006 - 3 099
Narození celkem - 29, z toho chlapci 14, dívky 15
Sňatky celkem - 24, z toho farní kostel 7, obecní úřad 1, mimo obec 16
Úmrtí celkem - 34, matrika OÚ 8, mimo obec 26, z toho muži 19 a ženy 15
Rozvody - celkem 7
Přistěhovaní občané - celkem 31
Odstěhovaní občané - celkem 47
Trvale obydlené domy - celkem 676
Za rok 2005 bylo vyřízeno - 283 pasů, občanských průkazů - 559
Ověření podpisu (legalizace) a ověření opisu (vidimace) - 550 celkem
Matričních dokladů (druhopisů) - 90 celkem
Rejstřík trestů - 113 celkem
Během měsíce března 2005 došlo k předání rodné matriky z roku 1904,
oddací matriky z roku 1929 a úmrtní matriky z roku 1929 do Zemského
archívu v Opavě.
Vypracovala: Gregořicová

V naší obci je celkem 978 různých příjmení, z toho se
nejčastěji vyskytuje příjmení :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Harazimová - 51x
Harazim - 50x
Nevřelová - 40x
Nevřela - 39x
Kurka - 34x
Kurková - 31x
Halfarová - 28x
Václavíková - 28x
Harasim - 23x
Harasimová - 23x

11. Tomíčková - 21x
12. Václavík - 21x
13. Grigarčíková - 20x
14. Halfar - 20x
15. Tomíček - 15x
16. Večerek - 20x
17. Večerková - 18x
18. Grigarčík - 17x
19. Černý - 16x
20. Slivková - 16x

Jak správně dýchat
23.ledna 2006 se už podruhé sešli příznivci jógy na
přednášce nazvané „Jak správně dýchat“. Paní Vlasáková
předvedla zásady správného dýchání a správného postoje
k životu. Příjemně jsme se uvolnili při relaxačním cvičení
s hudbou. I přes kruté mrazy se nás v knihovně sešlo na dvacet
žen a dívek. Vyprávění bylo velice zajímavé a poučné.

Karakoma – expedice v Pákistánu
Příznivci a obdivovatelé těch, kteří dokážou zdolat nejeden náročný skalní vrchol, se společně sešli ve čtvrtek 16.února 2006
v prostorách místní knihovny ve Štěpánkovicích. Petr Piechovicz – horolezec a cestovatel nás svým poutavým vyprávěním a promítáním
krásných diapozitivů zavedl v představách až
do dalekého Pákistánu, do údolí Karakuma,
kde expedice zdolávala několik vrcholů. Špatné
povětrnostní podmínky způsobily, že se podařil
pouze jeden výstup úplně až do konce. Další
museli v polovině, někdy jen několik metrů
před vrcholem, přerušit kvůli nepřízni počasí.
Ale i přesto si přivezli spoustu krásných zážitků
a nových zkušeností.

Mám básničku na jazýčku

Putování po „rodné hroudě“

22. leden byl dnem recitace v knihovně. ZŠ uspořádala
školní kolo recitace právě v prostorách naší nové knihovny.
Příjemné prostředí určitě pozitivně působilo na malé ale i
velké recitátory, kteří podávali pěkné výkony. Soutěž byla
rozdělena do čtyř kategorií.Výkony hodnotila pětičlenná
porota, která objektivně posuzovala jednotlivé výkony.
I. kategorie 1. místo Veronika Baránková III. A, 2. místo
Kateřina Langrová II. třída, 3. místo Anežka Mačová III.A
II. kategorie 1. místo Anna Kurková IV. B, 2. místo
Žaneta Večerková V. třída, 3. místo Jiří Vašák V. třída
III. kategorie 1. místo David Stoczek VI. B, 2. místo
Hynek Střelec VI. A, Jiří Grigarčík VI. A, 3. místo Veronika
Josefusová VI. A
IV. kategorie 1. místo Jakub Lasák IX. A, 2. místo
Martina Dudová IX. A, 2. místo Iveta Theuerová IX. B,
3. místo Lucie Kociánová IX. A

Dětské oddělení naší štěpánkovické knihovny se zapojuje do regionální akce
na podporu a rozvoj dětského čtenářství a informační gramotnosti dětských
čtenářů. Dětská oddělení veřejných knihoven, která jsou sdružena v profesním
sdružení Klub dětských knihoven Moravskoslezského kraje a Olomouckého
kraje, připravila velkou cestovatelskou soutěž pro všechny děti, které chtějí
poznat zajímavá místa našeho kraje, jeho historii i současnost, pověsti, tradice,
pamětihodnosti, osobnosti i rodáky, obce, města, kopce i nížiny celého regionu.
Soutěž je určena dětem do 15 let a trvá od ledna až do května. Pro nejúspěšnější
řešitele je připraven zájezd po „rodné hroudě“. Plánuje se návštěva vozíkové
a koloběžkové dráhy, či trampolín v Mostech u Jablunkova, archeoparku
v Chotěbuzi, hornického muzea v Ostravě a další.Každý měsíc obdrží soutěžící
pracovní listy, které budou obsahovat otázky ke třem městům kraje. Účastník,
kromě bodů za úspěšně zodpovězené otázky, získává také část mapy kraje,
kterou si nalepí do slepé mapy. Ta je součástí pracovních listů.
Cílem soutěže je seznámit děti se zajímavostmi Moravskoslezského kraje,
s osobnostmi, památkami, nářečím, zvyky a tradicemi regionu.
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Přátelství bez hranic – Štěpánkovice–Nasiedle
Naše Základní škola ve Štěpánkovicích se zapojila v rámci mezinárodních programů EU do programu
INTERREG IIIA.
Projekt Přátelství bez hranic umožní žákům naší školy navázat spolupráci s žáky spřátelené školy v
malé příhraniční obci Kietrz – Nasiedle v sousedním Polsku.
Základním cílem tohoto projektu je překonání jazykových a kulturních barier a navázání trvalého
přátelství mezi českými a polskými dětmi.
První akce společného projektu proběhne ve Štěpánkovicích . Polské děti se zúčastní maškarního plesu.
V červnu pak přijedou na tradiční oslavy Dne dětí.
Žáci 2. tříd obou škol stráví 5 společných dnů ve škole v přírodě v Mokřinkách u Vítkova.
Polští přátelé zase zorganizují dvoudenní akci Malý olympionik, které se zúčastní také naše děti a společně změří své síly v oblasti sportu.
Jednou z plánovaných akcí je i společné setkání pedagogů, které se uskuteční rovněž v Polsku.

Optovné zdražení paliv pro vytápní ?
Ano, ale NE pro VÁS,kteí si necháte zregulovat komínový tah !
V souasné dob dochází op t k výraznému zvýšení cen všech druh paliv pro vytáp ní. Toto zvýšení však
m žeme eliminovat a zárove i uspoit finanní prostedky. Je to velice jednoduché!!
Aby topná zaízení co nejefektivn ji využívala palivo, musí být spln ny jisté základní podmínky. Jde o volbu
vhodného druhu a kvality paliva, správnou funknost topného zaízení a stálý písun optimálního množství vzduchu,
který se úastní procesu spalování. První ti faktory m žeme ovlivnit. Náš vliv na velikost komínového tahu je však
mizivý. Zdá se, že o finálním výsledku – spoteb a využití paliva a množství emisí– nerozhodujeme my, ale konkrétní
atmosférické podmínky, které jsou každý den jiné. Starší i moderní topná zaízení však potebují pro správný a
bezpený provoz pesn urený objem vzduchu. V praxi jsou však tyto hodnoty velmi prom nlivé.
U každého systému kotel – komín lze vhodnou regulací dosáhnout minimalizace tepelných ztrát tím, že se
eliminují vlivy proud ní v tru, ochlazování komína, vlhkosti, zm n tlaku a zp tného tahu. Souasn s tím je možné i
lépe využít teplo z již spáleného paliva, výrazn snížit objem emisí a samozejm prodloužit životnost komínu
(komínové vložky) a kotle.

Regulace tahu komína
®
KOMÍNOVÁ HLAVICE POLMAR

Tuto regulaci m žeme provést za pomoci

Regulátor vetn systému regulace chránn patentovým vzorem.

Pínosy:
1. zvýšení bezpenosti topného systému
2. dosahované úspory paliv
10-15 % plyn
25-35 % uhlí,koks
až 45% devo
3. snížení emisí

Další výhody :
odstran ní zp tného tahu, zkvalitn ní hoení, prodloužení životnosti komínové vložky, vhodné pro r zné (nové
i starší) typy kotl , krb , kamen a pro v tšinu komín . U pevných paliv zvýšení teploty spalování, zkvalitn ní
procesu hoení a odstran ní nežádoucích vliv (zp tný tah, nadm rná tvorba sazí, velké množství emisí).
Souástí regulátoru nejsou pohyblivé prvky, které by se mohly opotebovat ani žádná elektronika. Materiál –
nerez. Z toho plyne dlouhá životnost a bezporuchovost.

Harmonizovaná certifikace pro EU
(ada mezinárodních ocen ní, nap. cena Henryho Forda pro zlepšování životní prostedí)

www.centropa.cz
kontaktujte nás:
mobil : 603 274 019

Ing.Tomáš Kubík

e-mail : t.kubik@centrum.cz
tel., fax, zázn. : 596 123 902

V nabídce rovnž hlavice pro zvýšení komínového tahu Mistral,st ešní ventilaní
systémy z plastu,detektor spalin .
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Florbal má v naší škole dlouhou a úspěšnou tradici
Dne 19. 1. 2006 se naše dívčí ﬂorbalové družstvo zúčastnilo
krajského ﬁnále ve ﬂorbalu dívek za účasti nejlepších šesti celků
Moravskoslezského kraje:
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, ZŠ Třinec, ZŠ Petrovice, Gymnázium
Krnov, ZŠ Kopřivnice a ZŠ Štěpánkovice. V tomto početném
obsazení se našim dívkám podařilo vybojovat vynikající druhé
místo, a to za ZŠ Hrabůvka.
Naše děvčata tak i letos navázala na dlouhodobou tradici
úspěšných výsledků v této kategorii a nejen v okrese, ale i
v kraji jsme již považováni za tradiční „baštu“ tohoto moderního
sportovního odvětví.
Ve vlastním turnaji se nám podařilo přehrát reprezentantky
škol z Kopřivnice, Petrovic a Bruntálu. Velice „smolný“ zápas
absolvovala děvčata v utkání s Třincem, kdy jsme v průběhu
naprosté herní převahy obdrželi dvě nešťastné branky, které
vedly k závěrečnému „krutému“ výsledku 3:1 ve prospěch našich
soupeřek. Předčasné ﬁnále, dle vyjádření většiny organizátorů
turnaje a trenérů, se odehrálo jako 3. utkání celého turnaje, a to mezi děvčaty z Ostravy a našimi reprezentantkami, kdy jsme prohráli
nejtěsnějším rozdílem jedné branky 1:0, a také toto utkání potvrdilo vzrůstající kvalitu této hry. Herní činnosti jednotlivých hráček a herní
projev celého týmu je na velice vysoké úrovni, a proto nepřekvapí fakt, že štěpánkovický ﬂorbal patří k tradičnímu zdroji hráček takovým
dorosteneckým týmům jako je družstvo Obchodní akademie v Opavě, kde již několik našich bývalých hráček hraje 2. celostátní ligu.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na této dlouholeté výborné reprezentaci školy a obce, zejména pak p. uč. Petru
Nyczovi, Lucii Melecké, Martině Nevřelové, Petře Václavíkové, Tereze Švachové, Ivetě Theuerové, Veronice Žídkové, Janě Komárkové,
Pavlíně Zvěřinové, Evě Harasimové a dalším. Zároveň jim přejeme mnoho sportovních a osobních úspěchů v dalších letech.

Sedmáci si vyjeli na „Lyžák“
Ve dnech 12.–17.2.2006 se stejně jako každý rok uskutečnil lyžařský výcvik
ZŠ Štěpánkovice na SKI MSA Dolní Benešov ve Starých Hamrech. Výcviku se
zúčastnilo 35 žáků sedmých tříd. Letošní sněhové podmínky byly výborné a i místní
starousedlíci nepamatují takové množství sněhu (přes 1,5 m).
Pod vedením vyučujících Michala Pavláska, Ludmily Moravcové a Petra
Nycze se žáci, rozděleni do tří družstev, učili základním dovednostem jízdy na
lyžích. Na začátku výcviku byla úroveň lyžařů následující: 12 žáků pravidelně
jezdí na hory lyžovat nebo již někdy stálo na lyžích a pro zbytek to byl první
kontakt s lyžemi na nohou. Začátky byly pro některé účastníky těžké (i když už po
prvním dnu se od některých začátečníků ozývalo: „pane učiteli, co budeme dělat
po zbytek kurzu, když už jsme se naučili sjet místní sjezdovku“), ale s postupem
času a rostoucím sebevědomím všichni zvládli jízdu na lyžích i na vleku a nenašel
se nikdo, komu by se na čerstvě zasněžené svahy nechtělo.
Na závěr výcviku se vždy pořádají
závody ve sjezdu, kde si žáci vzájemně
porovnají svou lyžařskou výkonnost.
Letošními vítězi se v kategorii dívek
ve stejném čase staly Eva Harasimová
a Štěpánka Zvěřinová a mezi chlapci
byl nejrychlejší Petr Grygarčík. Sjezd
spojený s přejezdem muldy zvládla drtivá
většina žáků a při večerním zhlédnutí
videozáznamu ze závodu jsme se cítili
jak na ZOH v Turíně. O tom, že se určitě
většině (ne-li všem) na kurzu líbilo
svědčilo množství otázek, zdali se mohou
žáci zúčastnit kurzu i napřesrok.
Na závěr se sluší poděkovat všem,
kteří se na zdárném a pohodovém průběhu
lyžařského kurzu podíleli (od žáků, přes
zdravotnici Veroniku Brzeskovou … až po
vedení školy atd.)
Děkujeme
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Českomoravská
stavební spořitelna, a s.
Poradenské místo KRAVAŘE
Oznamuje všem svým i budoucím klientům
„LIŠKY“, že kancelář v obchodním domě
JEDNOTA rozšiřuje otvírací dobu takto:
Po–Čt 9,00–17,00 hod.
Pátek 9,00–17,00 hod.(na základě telefonické dohody)

Využijte našich služeb v oblasti
- stavebního spoření
- penzijního připojištění
- úvěrů a překlenovacích úvěrů
- podílových fondů
Zastavte se pro informace o NOVINKÁCH a
AKCÍCH, které pro Vás připravila „Liška“.

Poradenský servis poskytujeme ZDARMA
Těší se na Vás TÝM obchodních zástupců:
Dana Repáková, Milena Černoušková, Miluše Kašná,
Eliška Černá, Bc. Andrea Peterková, Jitka Wittková,
Alois Baránek, Helena Mikolajská.
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Večerníček navštívil Štěpánkovice
Maškarní ples ve štěpánkovické škole se nesl v duchu
Večerníčkových pohádek a napovídala tomu nejen bohatá
výzdoba, ale i náplň soutěží. Mohli jste se setkat s Patem a Matem,
Křemílkem a Vochomůrkou, Maximpsem Fíkem, včelkou Májou
či Machem a Šebestovou. V maskách přijeli také přátelé z
Polska v rámci projektu „Přátelství bez hranic“. Trio moderátorů
provázelo celým odpolednem ve dvou jazycích – česky a polsky.
Žáci obou škol spolu soutěžili a nezasvěcený by nepoznal, že se
jedná o děti dvou zemí, které se vidí poprvé.
Nechyběla ani divácká soutěž v hádání pohádek a samozřejmě
tanec. Ceny rozvážel Večerníček na kolečkových bruslích. Každý
pořádný ples má tombolu, takže nechyběla ani zde a děti si mohly
vybrat ze dvou set cen.
Vyvrcholením celého odpoledne bylo česko-polské utkání ve
vybíjené, kterému fandily nejen děti, ale i jejich rodiče.
Maškarní plesy ve Štěpánkovicích mají dlouhodobou tradici
a jsou oblíbené u dětí i dospělých. Letošní se však poprvé konal
s mezinárodní účastí.

Novoroční turnaj ve volejbale 2006
Rok se s rokem sešel a po vánočních svátcích
a bujarých silvestrovských oslavách bylo potřeba
znovu trochu potýrat svá líná těla. Není nic
lepšího, než si pozvat několik dobrých kamarádů
a zahrát si volejbal.
Takový začátek nového roku má náš
volejbalový oddíl již několik let. Pravidelně
pořádáme ve druhém týdnu ledna turnaj ve
volejbale. Nechce se ani věřit, že už to je celkově
17. ročník „Novoročního turnaje ve volejbale“.
A několik let už je tento turnaj pravidelně pojat
jako mezinárodní, protože účastníkem tohoto
turnaje je i mužstvo Slovenska z družebního
města Štrby. Dalšími účastníky turnaje byla
mužstva MSA Dolní Benešov, Mazda a dvě naše
mužstva.
Turnaj byl zahájen tradičním novoročním
přípitkem a hned první utkání mezi oběma
mužstvy z Dolního Benešova, ve kterém celkem
překvapivě vyhrálo mužstvo Mazdy 2:0 naznačilo,
že zápasy budou velmi kvalitní a turnaj bude do
posledního zápasu vzácně vyrovnán.
A i když ve druhém utkání celkem jasně
zvítězilo naše první mužstvo „Statek“ nad rezervou
Palestiny 2:0, tak další utkání Statku s mužstvem
Štrby, které skončilo nerozhodně 1:1, potvrdilo,
že počáteční předpoklady o vyrovnanosti budou
naplněny.
V dalším utkání porazilo mužstvo MSA naši
rezervu 2:0, potom vyhrála 2:0 celkem překvapivě
Štrba nad oslabenou Mazdou, které se v prvním
utkání zranil smečař Petřík.
Následné utkání, mezi dlouhodobými rivaly
naší volejbalové historie, mělo naznačit, kdo se
může stát vítězem celého turnaje. V tomto utkání
se projevila bojovnost našeho 1.mužstva, protože
začátek a průběh jednotlivých setů nedávaly moc
šancí na konečné vítězství. V obou setech jsme
prohrávali až o 6 bodů, ale v závěrečném náporu
se nám podařilo otočit výsledek v náš prospěch.
Vítězství 2:0 nám dávalo naději na konečné dobré
umístění.

Sedmé utkání mělo naznačit, jestli se mužstvu
MSA, nejčastějšímu vítězi turnaje, podaří vrátit
do turnaje tak, aby mohlo obsadit přední příčky,
nebo v případě prohry obsadit 4. místo, což by
znamenalo nejhorší umístění v historii. Ve velmi
vyrovnaném utkání vyhrálo MSA první set 25:22,
ale ve druhém setu se podařilo Štrbě otočit stav ve
svůj prospěch na 25:21.
Výsledek 1:1 na sety odsoudil mužstvo MSA
ke konečnému 4. místu.
Tímto výsledkem se ještě zdramatizoval
průběh turnaje, a tak se o vítězi mohlo rozhodnout
až v posledním utkání mezi Štrbou a naší rezervou
anebo už v předposledním utkání našeho prvního
mužstva s Mazdou.
Vědomi si této možnosti začali jsme značně
nervózně a nemohli jsme se tak dostat do herní
pohody. Celý průběh prvního setu byl velmi
vyrovnaný a mužstva se střídala ve vedení.
Až těsně v závěru se nám
podařilo obrátit výsledek v náš
prospěch poměrem 25:23.
Druhý set se vyvíjel podobně,
a když se postupně začala
projevovat větší sehranost našeho
mužstva v kvalitním příjmu
podání, dobrých nahrávkách a
smečích, nebylo o vítězi pochyb.
Znamenalo to, že nebude o
vítězi rozhodovat poměr míčů
po utkání Štrba – Palestina B, ale
že vítěz byl znám už před tímto
posledním utkáním.
Vítězem 17. ročníku „Novoročního turnaje“ se stalo mužstvo
„STATEK PALESTINA“. Poslední
utkání, po vítězství Štrby 2:0 nad
naším „B“ mužstvem, rozhodlo
o umístění na dalších místech.
Konečné pořadí 17. ročníku
„Novoročního turnaje 2006“ bylo:
1. Statek Palestina A, 2. Štrba, 3.

Mazda Dolní Benešov, 4. MSA Dolní Benešov, 5.
Statek Palestina B
Závěrečné vyhodnocení turnaje proběhlo ve
znamení dobře stráveného sportovního dne s tím,
že další už 18.ročník v lednu 2007 může být stejně
kvalitní jako ten, který právě skončil.
Závěrečné posezení hráčů našich mužstev
a družební Štrby v Hospodě „Na statku“ bylo
krásnou tečkou za touto sportovní akcí.
Na závěr děkuji všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem přičinili o zdárný průběh této akce,
především Kristě za přípravu velmi chutného
guláše a za celodenní obsluhu Evičce a Zuzce,
příjmení není třeba zdůrazňovat, my volejbalisté
víme, o koho se jedná a na koho je 100%-ní
spolehnutí.
Je jen škoda, že diváků nepřišlo víc, takže na
18. ročník turnaje zvou „Palestinští volejbalisté“.
JB
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TJ Sokol Štěpánkovice
ODDÍL ŠACHU
předseda oddílu:
kontakt:

pokladník:
členská základna:

Kurka Vilém, Hlavní 242/107
747 28 Štěpánkovice
telefon: 553 675 128
mobil: 604 756 290
e-mail: vilda@tiscali.cz
Harazim Vilém
16 registrovaných hráčů

Šachový oddíl byl v obci založen v roce 1957. U kolébky
zrodu stáli pánové Alfons Tomíček, Hubert Harasim, Alois
Stošek, Emil Halfar a Leo Nevřela. Oddíl pracoval tři roky a v
roce 1960 svoji činnost ukončil.
Trvalo dalších dvanáct roků, než byl klub znovu obnoven.
Tentokrát se o to přičinili pánové Alfons Nevřela a MUDr.
Alfons Duda. Od července roku 1972 pracuje oddíl šachu bez
přerušení.
Po celou dobu trvání hraje oddíl soutěže na úrovni okresu.
Nejvýraznějších výsledků dosahovali naši šachisté v roce 1991,
kdy postoupili do Oblastního přeboru (dnešní krajská soutěž.)
V té době to byla čtvrtá nejvyšší soutěž šachu v ČR. Byla však
nad síly družstva, které se v této soutěži udrželo jeden rok. Pak
hrálo družstvo až do roku 2002 okresní přebor. V něm se udrželo
celých deset roků. Neustále se pohybovalo v horních patrech
tabulky. Krize přišla v roce 2002 a oddíl na rok sestoupil do
okresní soutěže pětičlenných družstev. Po roce se vrátil opět o
třídu výš, a i když v této sezóně skončil náš tým předposlední,
v soutěži se zachránil.
Svoje zápasy hraje šachový oddíl v Hospodě Na statku
každou druhou neděli dle rozlosování soutěže.

Z činnosti našich volejbalistů
(sezona 2005)
Náš
volejbalový
oddíl
v tomto roce startoval pouze
v mezipodnikové soutěži, protože
obsazení
okresního
přeboru
z důvodu malého počtu hráčů
nedávalo
záruku
dokončení
soutěže. Pokud bychom se
nedostavili k zápasu, byl by oddíl
zatížen pokutou za kontumační
výsledky.
Přesto družstvo pod hlavičkou
Statek Palestina startoval v
mezipodnikové soutěži a z deseti
mužstev se umístil na výborném
druhém místě. V průběhu celé
soutěže utrpěl tým pouze dvě
porážky, s mužstvy STS Opava
a MSA Dolní Benešov. Protože
většinu utkání odehrál pouze
osmičlenný tým, je toto umístění
velmi dobré.
Ve ﬁnálové nadstavbové části
odehrálo naše mužstvo pět utkání
a po skončení soutěže se umístilo
z osmnácti mužstev na velmi
pěkném 4. místě. Toto umístění
odpovídalo reálným možnostem
kolektivu.
Během roku oddíl organizoval

i tradiční turnaje. V lednu to byl
již XVI. ročník Novoročního
volejbalového turnaje za účasti
startujících v mezipodnikové
soutěži. Naše mužstvo opět slavilo
vítězství před celkem z Dolního
Benešova.
V
červnu
se
zapojili
volejbalisté do oslav 740. výročí
založení obce a i přes nepřízeň
počasí zorganizovali v rámci Dne
obce volejbalový turnaj. Většina
utkání se odehrála na novém hřišti
s umělým povrchem. Zvítězilo
družstvo MSA Dolní Benešov
před I. mužstvem Štěpánkovic.
V prosinci zavítal oddíl
odbíjené do Dolního Benešova
na turnaj „O vánočního kapra“ a
obsadil pěkné třetí místo.
Kromě zápasů však členové
oddílu udržovali hrací plochu
a okolí volejbalového hřiště
ve vzorném pořádku. Desítky
odpracovaných
brigádnických
hodin se ani nedají spočítat.
Všichni
přejeme
našim
volejbalistům mnoho úspěchů a
hlavně mladou krev do jejich řad.

dka
v n í n a b ííd
u z iiv
E x k llu
CHLADNIČKA

Electrolux ERB3046
e-mail: unipra.elektro@mailcity.cz

energetická třída - A
spotřeba - 0.88 kW
klimatická třída - SN,ST,N
max.hlučnost - 38 dB
barva - bílá
mrazicí kapacita - 16 kg/24 h
obsah chladničky - 192 l
obsah mrazáku - 90 l
počet kompresorů - 2
v-š-h - 179x60x60 cm

Akční cena:

11.999,Nabídka platí do vyprodání zásob.
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Program kulturních, společenských a sportovních akcí - 2006
Termín

Název akce

Místo konání

Garant

11. 2.
18. 2.
16. 2.
26. 2.
únor
březen
březen
30. 4.
duben
6. 5.
27. 5.
4. 6.
10. 6.
23. 6.
24.–25. 6.
červenec/srpen
červenec/srpen
29. 8.
23.–24. 9.
říjen
listopad
2.–3. 12.
prosinec
prosinec

Rybářský ples
Rodičovský ples
Přednáška - Karakoram
Maškarní ples
„Raf a Ňaf“ - beseda pro MŠ“
L. a V. Špillarovi - diaprojekce
„Velikonoční tlachání“
Stavění máje
NOC S ANDERSENEM
Zahrádkářská slavnost
Kácení máje
Den Dětí
Den Obce
FLERET - koncert
Turnaj pouličních družstev
Palestinská furtka
Sraz motoveteránů + coutry
Zahrádkářská slavnost
XVI. výstava
Astrologická přednáška
Vítání občánků
Vánoční výstava
Adventní koncert
Vánoční koncert

restaurace „Hřiště“
KD Bolatice
obecní knihovna
tělocvična
obecní knihovna
obecní knihovna
obecní knihovna
štěpánkovické restaurace
obecní knihovna
areál „U vrby“
štěpánkovické restaurace
atrium ZŠ a MŠ
atrium ZŠ a MŠ
hřiště Sokol
hřiště Sokol
hřiště Sokol
restaurace „Na statku“
areál „U vrby“
areál „U vrby“
obecní knihovna
obecní úřad
areál „U vrby“
kostel sv. Kateřiny
KD Štěpánkovice

p. Stošek
SR při ZŠ a MŠ Štěpánkovice
p. Teichmanová
SR a ZŠ a MŠ Štěpánkovice
p. Teichmanová
p. Teichmanová
p. Teichmanová
štěpánkovické restaurace
p. Teichmanová
Zahrádkáři
štěpánkovické restaurace
SR a ZŠaMŠ Štěpánkovice
Obecní úřad
p. Stošek
Sokol Štěpánkovice
p. Stošek
p. Duda
Zahrádkáři
Zahrádkáři
p. Teichmanová
Obecní úřad
Zahrádkáři
Obecní úřad
Obecní úřad

obec@stepankovice.cz

1. adresa e-podatelny: e-podatelna@stepankovice.cz
Tato adresa je určena pouze pro korespondenci s platným elektronickým
certiﬁkátem.
2. umístění elektronické podatelny:
Obec Štěpánkovice, Slezská 13/520, 747 28 Štěpánkovice
3. kvaliﬁkovaný certiﬁkát elektronické podatelny obce:
sériové číslo
jméno/název(CN)
platnost od
platnost do
009a3a1f
Bronislava Rycková
16.02.2006
16.02.2007
4. pravidla potvrzování doručování datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové
zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
5. vzor datové zprávy:
„Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu
zpracování.“
6. povolené typy souborů přijímaných zpráv:
- formát *.TXT (prostý text), *.htm (hypertextový dokument), *.rtf (rich text
format), *.doc (Microsoft Word), *.xls ( Microsoft Excel), *.jpg (obrázek)
7. postup v případě zjištění přítomnosti viru v přijaté zprávě:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována. Pokud z
přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu
zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
8. dotazy týkající se provozu el. podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu
obec@stepankovice.cz případně na poštovní adresu obecního úřadu.

e-mail:

E-podatelna

www.stepankovice.cz

Chcete inzerovat
v našem zpravodaji?
Vaše příspěvky do
Štěpánkovického
zpravodaje
přijímáme na
Obecním úřadě ve
Štěpánkovicích.

Ceník inzerce
velikost

cena

A4
A5
A6
A7

500,250,125,65,-

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

