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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vážení spoluobčané. Letošní rok je rokem voleb. Nyní na jaře budeme volit své zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na
podzim si pak zvolíme na další čtyři roky své zástupce v obci. Prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 30. ledna 2006 stanovil dny
konání parlamentních voleb na pátek 2. června 2006 a sobotu 3. června 2006. Starosta obce Štěpánkovice dle zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky v platném znění oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
2. června 2006 /pátek/
od 14.00 hodin
do 22.00 hodin
3. června 2006 /sobota/ od 08.00 hodin
do 14.00 hodin
2. Místo konání voleb:
ve volebním okrsku č. l 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, Lípová,
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, Občanská, Okrouhlá, Polní, Poštovní, Sluneční a Svobody).
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb budou k dispozici v obou okrskových
volebních místnostech.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě i hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k hlasování. Do úřední obálky vloží 1
hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů vyznačit, kterému dává přednost.
Hlasovací lístek bude neplatný, jestliže nebude na předepsaném tiskopise, jestliže bude přetržený nebo nebude vložen do úřední obálky.
Hlas voliče bude rovněž neplatný, pokud bude v obálce více hlasovacích lístků.
Upozornění
Volič může požádat ze zdravotních důvodů Obecní úřad ve Štěpánkovicích a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči v rámci územního obvodu volebního
okrsku své dva členy s přenosnou volební schránkou. Požadavky na volební schránku přijímá OÚ Štěpánkovice – paní Ingrid Václavíková
– tel.: 553 675 122.
Mgr. Jan Katolický
starosta obce
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Den obce 2006 – Interreg III A
Vážení spoluobčané. Po velmi úspěšném Dnu obce, který jsme loni připravili k 740. výročí vzniku Štěpánkovic, bychom chtěli alespoň
jedenkrát ročně takovýto den znovu uspořádat a zavést tak tradici obecních oslav. Toto rozhodnutí podpořil i fakt, že podobné akce jsou
ﬁnančně podporovány Evropskou unií, pokud se do těchto oslav zapojí i obce na druhé straně hranic.
Den obce se uskuteční v sobotu 10. června 2006 v prostorách areálu naší školy. Tento den je spoluﬁnancován z Fondů mikroprojektů
programu Interreg Evropské unie,
která mimo jiné podporuje spolupráci
ÀUŞQÈOLPWJDF
příhraničních obcí. V našem regionu se
jedná o spolupráci s polskými obcemi
Gminy Kietrz. Cílem všech těchto
projektů je řešení společných problémů
na obou stranách hranic. Jde o spolupráci
škol, hasičských sborů, budování cest a
cyklostezek a podobně. Do spolupráce se
mohou zapojit i další organizace obce. Na
tyto společné schválené projekty Evropská
unie uvolnila nemalé částky. Je jen na nás,
zda a jak ﬁnance využijeme.

SOBOTA

– 10. 6. 2006

atrium Základní a mateřské školy
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Program:
9.00 – 16.00 Sportovní turnaje – areál sportovišť u ZŠ a MŠ Štěpánkovice

„Štěpánkovický drn“ – malá kopaná p. M. Kurka 604 981 365
„Tenisový turnaj“ – p. J. Harazim 776 715 543
„Volejbalový turnaj“ – p. Ing. Baránek 603 276 913



(zájemci o účast se mohou informovat na výše uvedených telefonních číslech)

16.30 – 17.00 Skupinová vystoupení žáků ZŠ a MŠ Štěpánkovice
17.00 – 17.15 Slavnostní slovo starosty obce a vyhodnocení sportovních turnajů
17.15 – 17.45 Folklorní vystoupení souboru z polského Kietrze a Tworkowa
17.45 – 18.15 Vystoupení folklorního souboru SRUBEK spojené se slavnostním
křtem nového CD s písněmi „Z obuch stran Opy“
18.15 – 19.45 Koncert skupiny ROBBIE WILLIAMS REVIVAL
20.00 - ……. K tanci a poslechu hraje skupina POHODA
Občerstvení v průběhu Dne obce zajištují:
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Hospoda Na Hřišti
Restaurace Štěpánka
(NJOB,JFUS[
Hospoda Na Statku
Na Vaši účast se těší
Kulturní a školská komise OÚ Štěpánkovice
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GMINA KIETRZ
Partnerem naší obce v projektech
Evropské unie jsou obce Gminy Kietrz a
samotné město této správní oblasti.
Centrem Gminy Kietrz je malebné
městečko Kietrz, které je písemně poprvé
zmiňováno v roce 1321. Město Kietrz
leží na řece Troja, jež je pravostranným
přítokem Psiny. Městečko má kolem 6
a půl tisíce obyvatel. Do XVI. století
tvořilo obyvatelstvo polské národnosti
většinu obyvatel města. Po tomto období
osidlují obce a město obyvatelé Moravy
a Německa. V době II. světové vojny
v Kietrzi žilo převážně obyvatelstvo
německé národnosti, které bylo po válce
násilně vystěhováno. Ještě dodnes jsou
obce gminy tímto faktem poznamenány.
Sám Kietrz byl ve středověku často
ničen velkými požáry a boje za světové
války Kietrz rovněž zpustošily.
Gminu tvoří kromě Kietrze 12 obcí
– Pilszc, Nowa Cerekwia, Nasiedle,
Dzieržysław,
Lubotyň,
Rozumice,
Wojnowice,
Ściborzyce
Wielkie,
Chróścielów, Ludmierzyce, Rogoźany a
Kozłówki. Svobodští hasiči dlouhá léta
spolupracují s hasiči z Chróścilova, naše
škola pak navázala spolupráci se školou v
Nasiedle.
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Memoriál Josefa Halfara – Interreg III A
Tradiční akce svobodských hasičů dostane
v tomto roce další společenský rozměr.
Dlouholetá spolupráce hasičů z polského
Chruścielowa a Svobody přinesla ovoce
v mezinárodním projektu Evropské unie
Interreg a umožnila tak dosáhnout na ﬁnanční

fondy EU, které pomohou pokrýt velkou
část nákladů spojených s touto dlouholetou
soutěží hasičských sborů. Memoriál Josefa
Halfara vstupuje letos již do XXIII. ročníku.
Partnerské družstvo hasičů z polského
Chruścielowa patří do Gminy Kietrz, od

jehož města je vzdáleno asi 12 km západním
směrem. Velikostí připomíná Svobodu.
Chruścielovští hasiči se soutěží na Svobodě
zúčastňují pravidelně řadu roků. Letos tak
poprvé budou soutěžit společně s dalšími
družstvy pod vlajkou EU.

ÀUŞQÈOLPWJDF
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Dostihový den na Albertovci
Příznivcům jezdeckého sportu sdělujeme potěšitelnou informaci. Hřebčín Alberovec
opět pořádá dostihový den, jehož vyvrcholením bude Steple chasse CROSS – COUNTRY
na 5 000m. Nový majitel Hřebčína Albertovec pan Josef Hájek se rozhodl navázat na
slavné dostihové dny a po dlouhých 17 letech obnovit tradici, na niž se těšilo široké okolí
příznivců jezdeckého sportu. Závody se uskuteční v sobotu 22. července 2006. Již od
rána budou diváci moci zhlédnout ukázky vozatajského umění i parkurového skákání.
Vyvrcholením celého dne pak budou tradiční dostihy na nově zrekonstruovaném závodišti.
Věříme, že svou účastí na závodech vyjádříte skutečnost, že vám osud Albertovce není
lhostejný.
JaK

ALBERTOVEC 2006
sobota - 22. července

Ministr zemědělství na Albertovci
Docela nenápadně proběhla v Hřebčíně Albertovec návštěva
ministra zemědělství ing. Jana Mládka. Ve čtvrtek 4. května ministr
Mládek za doprovodu náměstka primátora Opavy ing. Václava
Klučky a dalších osobností zavítal na Albertovec, aby si prohlédl nově
zrekonstruovanou porodnici a stáje. Seznámil se s historií hřebčína
i Albertovce a od majitele pana Josefa Hájka vyslechl záměry na
znovuzviditelnění celého areálu. Setkání se rovněž zúčastnili
představitelé obce, starosta Mgr. J. Katolický a místostarosta B.

Halfar, kteří řešili další spolupráci mezi Hřebčínem Albertovec a
obcí. Hledali styčné body, ve kterých se může i za pomoci obce
rozvíjet nejen Albertovec, ale i naše Štěpánkovice. Ing. Milan Vítek
a ing. Petra Gallusová, kteří bezprostředně řídí chod podniku, i
majitel pan Josef Hájek poděkovali vedení obce za vstřícný přístup
při řešení problémů se znovu se rodícím Albertovcem.
Obě strany věří, že ze vzájemné pomoci budou mít prospěch
obě strany.
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Krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus 2005/2006
Po korespondenční části zeměpisné soutěže Eurorebus 2005/2006, postoupili žáci naší školy do krajského kola. Do bojů o možnost
zúčastnit se ﬁnále v Praze se rozjelo do Ostravy jedenáct žáků (i když jich mělo být dvanáct), to znamená čtyři družstva. V kategorii ZŠ01
(6. a 7. třída) to byli zástupci 6.A Filip Drastík, Ronald Harasim a Lukáš
Fichna a 7.B Jan Pospíchal, Tereza Obrusníková a Nikola Wendelinová.
V kategorii ZŠ02 (8. a 9. třída) žáci 8.A Jakub Fichna a Martin Hartman,
Monika Šímová jako třetí do týmu bohužel chyběla, 8.B zastupovali Klára
Porebská, Markéta Nopová a Jan Václavík.
Cesta do Ostravy uběhla i přes několikeré přestupování z vlaku na vlak,
popřípadě na autobus a nakonec tramvaj v klidu a pohodě. Proto jsme už
před desátou hodinou byli na místě konání, Vysoké škole báňské – technické
univerzitě v Ostravě – Porubě (některým se nezdála dost vysoká). Naši žáci
se okamžitě zapojili do soutěží přichystaných sponzory akce (ABC, Česká
spořitelna) a byli docela úspěšní. Vyhráli samolepky, elektronickou hru,
čepici, obaly na CD. V deset hodin začala prezentace škol a družstev, která
se protáhla na více než hodinu, protože účast byla opravdu hojná.
Hlavní část soutěže, kterou byl test, začala před polednem a trvala
necelou hodinu. Podle reakcí soutěžících byla velice náročná. Přesto ji naši
žáci zvládli úspěšně a postoupili do celostátního kola.
Čekání na vyhodnocení bylo nekonečné, i když bylo vyplněno soutěží, produkcí dokumentárního ﬁlmu o potápění v Antarktidě a
možností zkusit řídit auto na počítači. Nakonec jsme se dočkali a tady jsou výsledky našich týmů:
Kategorie ZŠ01 (6. a 7. třída) 7.B 4. místo a postup do celostátního kola v Praze
Kategorie ZŠ01 (6. a 7. třída) 6.A 30. místo
Kategorie ZŠ02 (8. a 9. třída) 8.B 22. místo
Kategorie ZŠ02 (8. a 9. třída) 8.A 37.místo
kompletní výsledky jsou na internetu www.eurorebus.cz
Tak to byla úspěšná neděle 23. 4. 2006 a pro postupující do Prahy snad i možnost projet se jejich vysněným Pendolinem.
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Škola v přírodě – přátelství bez hranic
V rámci projektu Přátelství bez hranic uspořádala Základní škola ve Štěpánkovicích pro 21 dětí 2. ročníku své školy a 10 polských
školáků z Nasiedla týden školy v přírodě. Akce se uskutečnila 3.-7.4.2006 v rekreačním zařízení Bílá holubice v Mokřinkách u Vítkova.
Jednotlivé pokoje, ve kterých byly děti ubytovány, nesly pohádková jména U krtečka, U včelky Máji, U Bolka a Lolka, U Pata a Mata,
U Reksia. Vyučování probíhalo v českém i polském jazyce 4h denně a to díky Mgr. E. Stoczkové, která je
původem Polka, ale již 17 let bydlí v České republice. Pomáhala jí Mgr. K. Fialová a polské kolegyně Mgr.
Anna Kaczmar a Dorota Sidor . Výuku tvořily tématické okruhy:
1. den byl seznamovací, kdy se děti vzájemně představily a dověděly se,co je v následujících dnech čeká.
2. den nesl název V pohádce. 3. den se probírala Česká republika. 4 den se děti seznámily s životem v Polsku.
5. den proběhla návštěva Hradce nad Moravicí s prohlídkou zámku.
Veškerá komunikace včetně básniček, říkanek, her i organizačních pokynů probíhala dvojjazyčně.
Odpoledne byla vyplněna vycházkami, hrami a malou olympiádou. Večery pak zpestřilo sledování Večerníčků,
skotačení na minidiskotékách a Carusošou. V odpoledním klidu si děti malovaly obrázkový deník, aby mohly
doma vyprávět, co prožily. S nadšením se domáhaly služeb v jídelně, kde si v dlouhých modrých zástěrách uvědomovaly svoji důležitost.
Také společná modrá trička s logem EU jim dělala radost. Ani nepříliš pěkné počasí jim nezkazilo náladu. Všichni odjížděli spokojeni a v
batohu si vezli kromě svých věcí spoustu nezapomenutelných společných zážitků.
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou Unií.

Školka v přírodě 2006

Už se stává tradicí,že část dětí z naší MŠ tráví jeden jarní týden ve školce
v přírodě.Letos se 20 dětí a 3 paní učitelky – Lihotská, Osmančíková a
Šímová vydaly do Beskyd, do pěkného lázeňského městečka Kunčice pod
Ondřejníkem. Jejich pětidenním dočasným domovem se již potřetí stal
malebný pension „Karolína“.
Na celý týden se děti i pí. učitelky proměnily v indiány slavného kmene
Apačů, kteří prokazovali statečnost a odvahu na mnoha indiánských výpravách.
Protože počasí jim příliš nepřálo,museli malí indiáni část výprav podniknout
v areálu indiánské osady /což jim vůbec neubralo na zajímavosti/.
Malému medvědu, Ribaně, Sokolímu oku, Zlatému copánku, Rychlému
větru,Černoočce a všem ostatním indiánům se podařilo najít „kouzelné
amulety starého Šamana“, objevit vzácný „poklad náčelníka „Manitoua“,
statečně projít noční stezkou odvahy a zažít spoustu legrace u peřejí Bílého
vodopádu, kam nás dopravil železný oř /tj.výlet vlakem do Frenštátu pod
Radhoštěm do krytého bazénu/.
Po náročných dnech trávili malí indiáni společné večery v indiánském
kruhu kolem „ohně“, kde si zahráli a zazpívali spoustu kamarádských her a
písniček. Své zážitky si zakreslovali do indiánských deníčků, které jim budou
jednou připomínat krásné chvíle, prožité se svými malými, indiánskými
kamarády uprostřed pěkné přírody.
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat SRPŠ při Základní škole a
mateřské škole ve Štěpánkovicíh a panu Rudolfu Hoňkovi z Chuchelné za
jejich částečné ﬁnanční sponzorování autobusové dopravy.
Náčelníce“Manitou“,“Šamanka“a“Velká medvědice“

Děti v naší mateřské škole
Umět se radovat,
umět si hrát,
umět si zazpívat,
umět se smát …
to bylo hlavním úkolem pobytu dětí v naší mateřské
škole. Osm a půl měsíců uběhlo jako voda a pomalu se budou
uzavírat tématické okruhy vzdělávání dětí předškolního
věku. Plnili jsme úkoly z oblasti tělovýchovy, poznávání
přírody, sebe sama, učili jsme se novým písním, rozvíjeli
jsme matematické představy a společenské chování.
Všechny tyto poznatky se budou prolínat v připravených
pásmech pro maminky a babičky našich nejmenších. Ke Dni
matek si každá třída připravila pásmo písní, básní, scének
a pohybových her. Oslava v naší mateřské škole proběhne
ve třetím květnovém týdnu. Vyzdobili jsme si pěkně třídy,
děti spolu s učitelkami vyrobily přáníčko svým maminkám,
podílely se také na zhotovení dárečku.
A co nás ještě čeká do konce školního roku?
Je toho poměrně hodně. Počínaje výletem do ZOO
Ostrava, kde již tradičně jedeme za zvířátky. Doufejme,
že nám bude počasí přát, a že nezapomeneme rohlíky pro
vodní ptactvo. Tento očekávaný den nastane 25. 5.
Pomalu se přibližuje další důležitý den: Den dětí. Letos
jsme opět zvolili oslavy na jednotlivých třídách. Oslavy
proběhnou dle fantazie jednotlivých učitelek. Děti určitě
prožijí den plný her, soutěží a poznávání.
Rozvíjet svůj obzor budeme také v oblasti kynologie. Na
tuto akci nás na cvičiště na Albertovci pozvali milovníci psů,
kteří nám předvedou výcvik svých „miláčků“. Je to dárek ke
svátku dětí od pana Pustelníka a jeho přátel.
V pondělí 12.6. přijede do mateřské školy divadlo paní
Frištenské s představením „Hurá, hurá, škola končí“, které
nás již pomalu přenese přes školní rok a pozve nás do dnů
plných volna, do prázdninových dnů.
Velkou událostí bude LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY,
které se uskuteční 14.6. v prostorách naší školky, na zahradě,
a při pěkném počasí i v přírodě. Co je čeká? Neprozradím.
Je to pro děti překvapení. Už tu bude i poslední den ve
školním roce, který tak nějak rychle uběhl. Všichni se již
těšíme na čas prázdnin, dovolených, posezení s přáteli i na
čas odpočinku. Přejeme všem pěkné prožití těchto dnů a po
DS
prázdninách na shledanou.
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XXII. ročník Štěpánkovické desítky a VIII. ročník Memoriálu Ludvíka Grygarčíka
Členové lehkoatletického oddílu při TJ Sokol Štěpánkovice připravili na neděli
23. dubna již XXII. ročník tradičního přespolního běhu, známého mezi příznivci
tohoto sportu jako Štěpánkovická desítka. Po léta byl start i cíl závodu u hasičské
zbrojnice na Svobodě. Již 5 roků je dějištěm startu hřiště našeho Sokola. I trať
dostala tradiční podobu. Po startu běží závodníci Rybniční ulicí přes Albertovec
do Chuchelenského lesa, pak se vydají na Padělecké rybníky a odtud zase přes
Albertovec zpět. Za dlouhé roky si tento běh získal svoje příznivce a příjemná a
přátelská atmosféra tak každoročně přivádí na start početnou skupinu vytrvalců.
V letošním závodě se prezentovalo 67 běžců ze všech věkových kategorií.
Nejpočetnější pole běžců tvořili závodníci kategorie A – muži do 39 let. Absolutním
vítězem závodu se stal Michal Gondek ze SSK Vítkovice, druhé místo obsadil
Milan Wurst z BK Krnov a na stupně vítězů vystoupil i Mario Varsanyi ze Sak
Ložiska Karviná. Ženskou kategorii vyhrála Jaroslava Pokorová z PIM Praha před naší Veronikou Jerglíkovou a Marií Glovčíkovou ze SBK
Kyjov. Závodu se tradičně zúčastnili i veteráni starší šedesáti roků. Zvítězil Werner Nanke před Karlem Stuchlíkem (oba z BK Kravaře) před
Jaroslavem Zrebným z Opavy.
Nejpotěšitelnějším však byl fakt, že se na start postavila i naše drobotina a mládež. Nejmladší účastníci měli teprve tři roky. Jim všem
pak tleskalo na sto spokojených diváků. Dík patří všem pořadatelům, kteří se na organizaci tohoto sportovního setkání podíleli.
JaK

Volejbalisté v Kietrzi.
V sobotu 22. dubna se družstvo odbíjenkářů TJ Sokol Štěpánkovice zúčastnilo
volejbalového turnaje v polské Kietrzi. O tom, že naši obec tým reprezentoval
vskutku vzorně, svědčí fakt, že naši odbíjenkáři celý turnaj vyhráli. Mužstvo hrálo
pod hlavičkou Hospody Na Statku a během turnaje nezakusilo porážky. Obec vzorně
reprezentovali zkušení matadoři ing. Josef Baránek, Bernard Halfar, Vilém Kurka a
Pavel Obrusník, výborně jim sekundovali i mladí Martin Duda, Tomáš Glabazňa a Petr
Stromský. Příhraniční spolupráce našich a kietrzkých občanů tak dostává konkrétní
podobu a náplň.
Za vzornou reprezentaci obce volejbalistům děkujeme.
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Předvelikonočním tlachání
Již uběhl rok a opět se sešli v naší knihovně ženy , dívky ale i babičky s vnoučky
na předvelikonočním tlachání. Společně jsme naslouchali veselému zpěvu dětského
folklórního souboru Škobránek, zdobili jsme velikonoční vajíčka voskovou technikou
pod dohledem paní Pavlíny Ludvigové, která nám předvedla, jak krásně se dají
nazdobit právě velikonoční vajíčka. Dozvěděli jsme také od naší paní knihovnice
různé zajímavosti o tradicích velikonoc, jejich symbolů a zvyků. No a samozřejmě
se dostalo i na malé občerstvení, byla k dispozici kávička a čerstvě upečení beránci.
Všem zúčastněným se strávený podvečer moc líbil a už se těší na další setkávání v
naší knihovně.

Noc s Andersenem
Z tohoto nočního dovádění v knihovně se během let stala celonárodní událost. V letošním
roce se do akce zapojilo 487 knihoven, 14 669 dětí a 2590 dospělých. Spalo se v Čechách, na
Moravě, v Německu, v Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Ti všichni měli možnost zjistit (a
určitě už to ví), co dělají knížky v noci. I letos byl připojen mezinárodní dětský chat.
V pátek 31. března jsme se my , zájemci o prožití dobrodružné noci, sešli v naší knihovně
ve Štěpánkovicích. Začli jsme se scházet okolo 18. hodiny, a než se děti rozkoukaly a vybraly
místa , kde budou spát, vyprávěli jsme si o tom, co to Noc s Andersenem vůbec je , proč
se slaví a prožívá. Děti po vyprávění dostaly velký hlad, a tak se pustily do velké večeře
(obložené bagety, ty dětem moc chutnaly). Byl také dodržen pitný režim. Děti se nemohly
dopít Capri sonem (ovocným džusem), který jim moc chutnal. Pak dětem přišlo k chuti sladké
linecké kolečko a pak ještě spousta dobrot a to i takové, které si děti přinesly samy např.
chipsy, bonbóny a jiné. Ale co se vlastně dělo celou tu krásnou Andersenovu noc?
Hned po večeři jsme se společně vrhli na zdobení pohádkovníku, a protože nám počasí
nepřálo, zdobili jsme jeho imitaci uvnitř, ale pak přestalo pršet a my jsme mohli konečně vyjít
ven a před knihovnu zasadit pravý pohádkovník Andersenový (Fabularis Anderseni)
Po namáhavé práci jsme si vyzkoušeli své vědomosti o pohádkách Václava Čtvrtka v
Milionáři, kde nás některé otázky opravdu zaskočily. Namalovali jsme také skřítka knihovníčka,
který nám poslal pozdravný dopis. Čtvrtkovou postavou byla také protkána i naše stezka
odvahy, kterou jsme prošli bez
jediné slzičky ,když se na nás
seshora valil hustý déšť. Celí
promočení a vystrašení jsme se
vrátili do knihovny, kde jsme se
převlékli do kostýmů a soutěžili
jsme o nejlepší taneček víly
Amálky. Tančili jsme a řádili
při noční diskotéce dlouho
do půlnočních hodin. Také
jsme se pokoušeli vyvolávat
duchy zemřelých spisovatelů,
ale bohužel žádný nepřišel.
Když jsme se konečně unavili
a uklidnili, předčítali jsme si
pohádky Václava Čtvrtka až
do úplného usnutí. Děti pak ráno dostaly na rozloučenou ještě sladkou dobrotu a mohly se
rozloučit. Zažili jsme spoustu legrace a zábavy. Příští rok už se všichni těší na další nocování.
Děkuji tímto také všem sponzorům, bez nichž by se tato akce těžko uskutečnila. Děkuji panu
Emilovi Kurkovi, Cyrilu Šímovi, společnosti Kofola, společnosti Opavia, majiteli Agro-Bio
Opava panu Šafarčíkovi a panu Ladislavu Žídkovi. Noci s Andersenem se ve Štěpánkovicích
zúčastnilo 40 dětí a 3 dospělí .

AFRIKA
přednáška s diaprojekcí

Na půdě místní knihovny ve Štěpánkovicích
proběhla ve čtvrtek 27.dubna 2006
v podvečerních hodinách, zajímavá
přednáška spojená s diaprojekcí manželů
Špillarových, při které jsme mohli navštívit
různá místa v Jižní Africe, např. Kapské
město, Namibii, Botswanu a další krásná
místa divoké Afriky. Manželé Špillarovy
jsou cestovatelé, kteří projíždějí různá místa
na různých kontinentech a zároveň pak o
svém putování píší zajímavé publikace,
knihy doprovázené krásnými fotograﬁemi.
Knihy od těchto známých cestovatelů jsou
také k dispozici v naší knihovně.

Volby 2006
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

2. – 3. června

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.

-7-

2 /2006

SDH Štěpánkovice zahájil novou soutěžní sezónu
Borová 21. května 2006

Štěpánkovice 20. května 2006

V neděli 21. 5. 2006 se uskutečnilo okrskové kolo mužů a
žen v požárním sportu, které letos připravilo SDH Borová. Své
zastoupení jsme měli, jako již tradičně, v obou kategoriích.
Počasí nám přálo a nic nebránilo zúčastnit se běhu na 100 m s
překážkami a požárního útoku.
Vzhledem k faktu, že každé družstvo startovalo s vlastním
strojem, předvedli naši muži „až“ 2. nejlepší čas a všichni jsme
byli svědky toho, že záleží nejen na schopnostech soutěžících,
ale i na vybavení, se kterým na soutěže jezdíme. V celkovém
umístění skončili muži na 3. místě.
Rovněž ženy vystoupaly na pomyslnou bronzovou příčku
a postupují do okresního kola, které se uskuteční 17. 6. 2006.
Všichni pevně věříme, že budeme v úspěšně nastartované
sezóně pokračovat a pravidelně vás informovat o úspěších
dobrovolných hasičů naší obce.
Výsledky:
Muži:
Ženy:
1. Borová
1. Borová
2. Bolatice
2. Strahovice
3. Štěpánkovice
3. Štěpánkovice

Sobotní den 20. 5. 2006 se nesl ve znamení pořádání 3. kola Okresní
ligy mládeže v letošním roce. Soutěžní klání se uskutečnilo v areálu u
„Bartošovce“, kam přijelo změřit své síly 22 družstev starších žáků a 7
družstev mladších žáků. Bylo pozoruhodné, s jakou vervou se všichni
mladí hasiči pustili do zápolení o příčky nejvyšší.
Po zdolání 2 disciplín: požárního útoku a štafety dvojic, vybojovalo
naše družstvo starších žáků „stříbrný pohár“ a opět dokázali sobě i
ostatním, že v posledních letech patří k nejlepším mladých hasičským
kolektivům v našem okrese.
Nechybělo ani občerstvení, na kterém jsme si pochutnali a zároveň
doplnili své síly.
O velmi zdařilé akci svědčí i fakt, že vedoucí družstev nešetřili
chválou na konto pořadatelů. Všichni odjížděli domů s pocitem
příjemně stráveného dopoledne a ti nejlepší s cennými poháry a
krásnými diplomy.
Výsledky:
Mladší žáci:
Starší žáci:
1. Ludgeřovice
1. Hněvošice
2. Hněvošice
2. Štěpánkovice
3. Kravaře
3. Kobeřice

Vyhodnocení dotazníku na téma – výstavba domu s chráněnými byty
Obec připravuje projektovou dokumentaci pro rekonstrukci dvou domů v areálu U Dvora. Pro získání názoru občanů Štěpánkovic
jsme uspořádali dotazníkovou akci, ve které občané mohli vyjádřit svúj názor na připravovaný záměr obce.
Celkem se zúčastnilo 273 občanů, z toho 169 žen a 104 mužů. Z toho pro výstavbu domu s chráněnými byty je 109 žen a 103 mužů.
Z ostatních údajů je zajímavé, že 137 žen a 74 mužů uvažuje o tom, že v budoucnu využije služeb domu s chráněnými byty.
Přesné vyhodnocení dotazníku je k dispozici v podatelně obecního úřadu a na internetových stránkách obce.
H
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AUTOMATICKÁ PRAČKA

Gorenje WA 63121
e-mail: unipra.elektro@mailcity.cz

Elektronické řízení pračky
Displej – elektronický ukazatel
Maximální počet otáček 1200 ot./min.
Kapacita prádla pro praní 6.00 kg
Spotřeba energie při 60°C 1.14 kWh
Spotřeba vody při praní 45 l
Energetická třída A
Třída pracího výkonu A
Třída účinnosti odstřeďování B
Hlučnost při praní 58 dB(A)
Hlučnost při ždímání 76 dB(A)
Elektronická regulace spotřeby vody
Možnost odloženého startu
v – š – h: 85 – 60 – 60 cm

+ Televizor
Akční cena:

11.999,-8-

s úhlopříčkou 37 cm

ZDARMA
Nabídka platí do vyprodání zásob.
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Stromy v katastru Štěpánkovic

Děti a rodiče

Jak jsem uvedl v
jednom z předcházejících zpravodajů, je v
katastru Štěpánkovic
evidováno 34 významných krajinných prvků
(VKP). Jsou to samostatně stojící historické stromy nebo aleje
stromů. Vedení obce ve
spolupráci s žáky naší
školy a odborníky na
ochranu krajiny a přírody chystá materiál,
který budeme postupně
zveřejňovat v našem
zpravodaji.
Jistě si mnoho z
Vás všimlo, že během
posledních čtyř roků
jsme pokáceli velké množství vzrostlých stromů – smrky naproti
kulturnímu domu, lípy v aleji mezi Štěpánkovicemi a Svobodou a
Albertovcem. Málokdo ale ví, že obec daleko větší množství stromů
vysadila a že každoročně provádíme bezpečnostní a zdravotní ořez
stromů.
Víme, že řadu stromů se nám už zachránit nepodaří a pak se stane
to, že musíme pokácet jeden z nejstarších stromů v obci. Jedná se o
lípu na pozemku pana Kamila Steuera. Při kácení jsme zjistili, že
kmen byl ve špatném technickém stavu a hrozilo zborcení na stodolu
nebo na rodinný dům.Ve stejně špatném stavu jsou některé lípy v
aleji na Svobodu a na Oldřišov. Svou životnost má pravděpodobně
za sebou i samostatně stojící topol naproti kulturnímu domu. A je
pravděpodobné, že jej koncem letošního roku pokácíme.
Víme, že pokud s obnovou stromů v našich alejích nezačneme
teď, může se stát, že za pár let žádné aleje nebudou. Rádi bychom
znali názor, Vás občanů Štěpánkovic, na další výsadbu zeleně v
H
obci.

Máme tady květen, jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, je
teplo, sluníčko svítí a dny se prodlužují. Mnoho lidí se už pěkného
a slunného počasí nemohlo dočkat a snaží se ho využít co nejvíce.
Nejvíce to vidíme na našich dětech. I ti největší počítačoví a
televizní fandové začínají trávit více času běháním venku, hraním
si s kamarády. Jak mi určitě dají mnozí rodiče za pravdu, začíná být
velmi těžké dostat naše ratolesti večer zpět domů dost brzy na to, aby
měly ještě čas na domácí úkoly a nezbytnou přípravu do školy. Se
začínajícím létem a blížícími se prázdninami se stále více setkáváme
po příchodu z práce se vzkazem: „Jsem venku, přijdu jako vždy.“
Upřímně, člověk je rád, že děti jsou venku a nesedí celý den doma,
ale na druhou stranu, zajímáme se o to, co děti „venku“ dělají, kde
vlastně jsou a v některých případech v kolik hodin se vracejí zpět
domů?
Je možné, že si někteří všimli, že na některých částech naší obce,
jako např. park, areál školního hřiště, okolí autobusových zastávek
atd. začíná být vidět, že děti tráví venku mnohem více času. Tato
místa začínají být plná odpadků a v některých případech se objevují
případy vandalismu. Občas je také zarážející, v kolik hodin večer
můžeme na ulicích potkat děti ve věku šesti, sedmi let. Přestože
pohyb na čerstvém vzduchu a hraní her je pro vývoj dětí důležité,
měli bychom si také uvědomit, že taktéž je důležitý životní rytmus,
čas pro aktivitu a odpočinek. Pro dítě v prvních ročnících základní
školy zajisté není odpočinkem toulání se venku po osmé hodině
večerní, tím hůře, pokud musí druhý den do školy. Už se vám stalo,
že jste během večera navštívili jednu ze Štěpánkovických restaurací
a zaznamenali tam malé děti, pobíhající, zatímco jejich rodiče se
bavili u stolu? Samozřejmě, každý se chce bavit, ale ponocování pro
malé děti je nejen nevhodné, ale také nezdravé.
Asi si umíme představit odpověď našich dětí na otázku, kde
jsi byl(a), s kým, co jste dělali atd. V mnoha případech nás čeká
jednoslovná odpověď. Je ale na nás rodičích, abychom se dokázali
„naladit“ na stejnou notu, jako naše děti, zajímat se o to, jak a s kým
tráví volný čas a především v kolik hodin se vracejí zpět domů, či
my se vracíme domů s nimi. Neměli bychom totiž zapomenout, že
v našich dětech je také naše budoucnost. Měli bychom jim proto dát
to nejlepší.

Program kulturních, společenských a sportovních akcí - 2006
Termín

Název akce

Místo konání

Garant

27. 5.
28. 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

Kácení máje
Memorial J. Halfara - SDH Svoboda
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

štěpánkovické restaurace
hřiště na Svobodě
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

štěpánkovické restaurace
Obecní úřad + Evropská unie
SR a ZŠaMŠ Štěpánkovice
Obecní úřad + Evropská unie
p. Stošek
Sokol Štěpánkovice
p. Stošek
p. Duda
Zahrádkáři
Zahrádkáři
p. Teichmanová
Obecní úřad
Zahrádkáři
Obecní úřad
Obecní úřad
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TIPY NA VÝLETY
Protože se blíží léto a teplé počasí, nabízíme vám několik tipů na výlety v našem okolí.

Cyklotrasa 6054 „Prajská cesta“: Chlebičov - Bělá, délka 25 km
Trasa začíná na konci Chlebičova směrem na Svobodu. Zde odbočíte na polní cestu do Oldřišova, kde Vás přivítá věž kostela Nanebevzetí
Panny Marie a určitě posedíte v krásně upraveném parčíku u rybníka, přímo v centru obce.
Asfaltovou polní cestou pokračujete do Hněvošic. Nezapomeňte si prohlédnout barokní dřevěný kostelík sv.Petra a Pavla z r. 1730 a
srovnejte s moderním, nově postaveným kostelem Krista Dobrého Pastýře z roku 1997. Pokud Vás nezláká k posezení cukrárna „U Eli“ čeká
Vás poněkud náročnější úsek polní cestou do Kobeřic. Pro ty, jejichž kolo nevydrželo náročnou jízdu, čekají hned dvě opravny a prodejny
jízdních kol - ﬁrma Vehovský a Schindler z Kobeřic. O hladovější turisty se postarají v restauraci „Na statku u Kašných“ a „U Židků“. Přes
Albertovec dojedete do Bolatic, kde Vás čeká koupaliště, restaurace a pekárna, restaurace a příjemné posezení v zahrádce „Parku“. Ti, kteří
odolají těmto nástrahám, mohou pokračovat třešňovou alejí do Borové a lesem do Bělé nebo Chuchelné. Nebo se můžeme vydat druhou
stranou a Prajzkou stezsku opustit přes Albertovec na Štěpánkovice, kde se opět můžeme posilnit pěnivým mokem či něčím na zub.

Arboretum Nový Dvůr
Arboretum Nový Dvůr nedaleko Opavy, západně obce Stěbořice, je typem specializované
botanické zahrady s převládajícími sbírkami pěstovaných cizokrajných i domácích dřevin. Název arboretum je odvozen od latinského
výrazu arbor - což znamená strom. Bylo založeno v roce 1958 jako součást Slezského zemského muzea v Opavě. Základem pěstební,
sbírkové i výzkumné činnosti nového zařízení se stal od počátku původní zámecký objekt v Novém Dvoře a jeho významná sbírka dřevin
bývalého zámeckého parku. Novodvorská sbírka dřevin vznikla a rozvíjela se v letech 1906-1928, kdy zde působil její tvůrce a majitel
Quido Riedel (1878-1946), a dále byla udržována dcerou zakladatele až do r. 1945.
Základem arboreta je dnes bohatá sbírka cizokrajných i domácích dřevin, subtropických a tropických rostlin a dalších zástupců
vegetace všech kontinentů. Z počtu necelých 400 druhů odrůd a forem dřevin na ploše 1,5 ha původní sbírky zámeckého parku převzali
dendrologové a zahradníci v roce 1958 do správy necelou polovinu tohoto druhového bohatství, které se dochovalo.
Dnes činí plocha arboreta 23 ha a roste zde na 7 000 druhů, variet, kultivarů a odrůd dřevin z celého světa. Mezi nejzajímavější expozice
patří cedr atlaský, borovice malokvětá nebo zeravinec japonský. (29.10. 2004)

Zámek Raduň
Zámek se nachází ve stejnojmenné obci asi 7 km od Opavy a 8 km od zámku v Hradci na Moravicí. Na místě zámku stála původně
středověká tvrz, která od roku 1481 náležela Tvorkovským z Kravař. Ti ji také v 16. stol. přestavěli na v čtyřkřídlý renesanční zámek a
vlastnili jej až do roku 1671. Potom zámek postupně pustl a až v letech 1816-1822 za vlády Jana Larische-Mönnicha byl zámek opraven a
přestavěn podle projektu architekta Englische. Současně byl upraven park s rybníky. Roku 1832 přišli na panství Blücherové z Wahlstattu
a žili zde až do začátku roku 1949.
Veřejnosti byl zámek opět zpřístupněn v roce 1984 a je zařízen sbírkami, zapůjčenými ze zámku v Hradci nad Moravicí. Při prohlídce
zámku navštívíte knihovnu s dřevěným schodištěm, obsahující 16 000 svazků, knížecí pokoje a zbrojnici. Do areálu zámku dále patří
oranžérie, empírový ovčín, úřednický dům a sýpka. Ve sklepeních farního kostela Nejsvětější trojice se nachází hrobka rodu Blücherů.
(23.10. 2003). Od loňského roku je nově otevřena zámecká Oranžérie.
Zajímavosti v bezprostředním okolí zámku:
- další zámecké budovy tj.barokní sýpka, empírový ovčín, oranžérie, zimní zahrada
- pod zámkem zajímavý kostel sloužící i k ochraně přístupu ke tvrzi, barokní sušárna ovoce
- v parku,vlevo od asfaltky procházející údolím menší kruhové opevnění s valem a příkopem
- v parku u potoka, pod hrází rybníka kameník bludný balvan, tzv.Čertův kámen(klasická pověst o čertu stavějícím zámek)
- v závěru údolí u Jakubčovic Kamenný šanec-opevnění z třicetileté války, na Podvihovském vrchu opevnění z válek o Slezsko

2. – 3. června

Ceník inzerce
velikost

cena

A4
A5
A6
A7

500,250,125,65,-

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 – 16.30 hodin

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

obec@stepankovice.cz

do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Vaše příspěvky do
Štěpánkovického
zpravodaje
přijímáme na
Obecním úřadě ve
Štěpánkovicích.

www.stepankovice.cz

e-mail:

Volby 2006

Chcete inzerovat
v našem zpravodaji?

