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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním i nejkrásnější svátky - Vánoce.
Jako nově zvolený starosta obce využívám možnost poděkovat v tomto
vánočním čase všem spoluobčanům za vše dobré co pro naši obec vykonali.
Zároveň Vám jménem všech nově zvolených členů zastupitelstva obce,
zaměstnanců naší obce a jménem svým přeji
šťastné, klidné a spokojené vánoční svátky.
V novém roce Vám přeji pevné zdraví, pohodu,
klid a mír v duši.
Bernard Halfar
starosta obce

Vánoce - to jsou velké oči dětí,
plné očekávání, napětí a tajemství.
Jsou to také oči dospělých, těch,
co nezapomněli, že i oni byli jedou dětmi.
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Poděkování starosty obce
Letošní volby do obecního zastupitelstva přinesly změnu ve
složení členů zastupitelstva naší obce na období roků 2006 – 2010.
Jako nově zvolený starosta obce děkuji odstupujícím členům obecního
zastupitelstva za práci, kterou v minulém volebním období pro naši
obec vykonali. Nově zvoleným členům obecního zastupitelstva přeji do
jejich práce mnoho úspěchů při rozhodování o záležitostech naši obce.
Blíží se konec roku a mnoho z nás hodnotí ten uplynulý
a připravuje plány pro rok příští. Chci proto touto cestou poděkovat
všem občanům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k rozvoji naší
obce, nebo reprezentovali naši obec při sportovních utkáních
a kulturních vystoupeních. Dále chci poděkovat všem, kteří
organizovali společenský, kulturní a sportovní život v obci. Řadě
spoluobčanů není lhostejný vzhled jejich okolí a pomáhají nám při

úklidu a údržbě zelených ploch obce. Za tuto činnost Vám jménem
svým a jménem zaměstnanců střediska služeb děkuji.
Úkolem obecního úřadu je zajistit plynulý chod obce a pomáhat
občanům při vyřizování úředních záležitostí. Pracovnicím obecní
knihovny se podařilo obohatit kulturní život v obci a přes konkurenci
v internetu udržet vysokou návštěvnost naší knihovny. Jménem svým
a jménem zastupitelů všem zaměstnancům obce za tuto činnost děkuji.
Vedení a všichni zaměstnanci naší základní školy a mateřské školy
nemají lehkou úlohu při výchově příštích generací našich občanů.
Přesto si myslím, že se jim jejich práce daří a že naši školu opouštějí
vzdělaní a chytří mladí lidé. Za to Vám jménem svým a jménem
rodičů děkuji.

Vodné a stočné v roce 2006
Naše obec je majitelem a provozovatelem vodovodního a kanalizačního řadu, a proto
sama určuje konečnou cenu vodného a stočného ve Štěpánkovicích.
Hlavní složkou vodného je cena vody, kterou naše obec nakupuje od společnosti
SMVaK Ostrava. Cena nakupované vody tvoří až 80% vodného v naší obci.
Pro rok 2007 stanovila rada obce na svém jednání dne 30. listopadu výši vodného
a stočného pro obec Štěpánkovice takto:

vodné – 17,- Kč za 1 m3

stočné – 8,- Kč za 1 m3

Co platíme ve vodném a stočném v roce 2006
Ve vodném jsou kromě ceny vody, kterou obec nakupuje, zahrnuty i ceny služeb,
spojených s dopravou vody k jednotlivým spotřebitelům, a ostatní náklady, spojené
s provozem vodovodního řadu, vodojemu a správou těchto zařízení. V roce 2006 jsme
do vodného dále započetli náklady, spojené s výměnou hlavních uzávěrů některých
domovních přípojek a odstraněním poruch na vodovodním řadu. Ve vodojemu, jež je
majetkem obce, byla vyměněna elektroinstalace. Pravidelně jsme prováděli odkalování
řadu, čištění šachtic s armaturami a zajišťovali kontrolu kvality pitné vody. Obec bude mít
v letošním roce příjem z vodného, po započtení odhadu za listopad a prosinec, přibližně
1,4 mil. Kč. Celkové náklady předpokládáme ve výši 1,9 mil. Kč.
Ve stočném jsou v roce 2006 zahrnuty náklady na čištění kanalizace v ulici Rybniční,
Slezská, části ulice Lípová, Mlýnská, Novodvorská, Hlavní a kamerový průzkum některých
úseků kanalizace. Dále jsou ve stočném zahrnuty náklady na opravu kanalizačních šachtic
a uličních vpustí, náklady spojené s rozbory vypouštěné odpadní vody a poplatky za
vypouštění. Příjmy ze stočného předpokládáme ve výši 0,45 mil Kč, náklady, po započtení
odhadu za listopad a prosinec, 0,55 Kč.
Rozdíly mezi příjmy a výdaji hradí obec z rozpočtu na letošní rok.
H

Bernard Halfar, starosta obce

Poplatek za sběr a likvidaci odpadů v roce 2007
Při stanovení poplatku za systém svozu
a likvidaci odpadů v obci Štěpánkovice pro
rok 2007 budou zastupitelé na svém zasedání
13.prosince vycházet z množství odpadů, které
jsme v obci vyprodukovali, a z celkových
nákladů na jejich likvidaci za rok 2006.
Příjmy obce z poplatků za svoz a likvidaci
odpadů budou pravděpodobně ve výši
1 500 000,- Kč. Po započtení faktur za listopad
a prosinec budou celkové náklady za rok 2006
pravděpodobně ve výši 2 000 000,- Kč. Po
odečtení příjmu od společnosti EKOKOM ve
výši 230 000,- Kč a částky 120 000,- Kč, kterou
nám za likvidaci odpadů zaplatili v letošním
roce podnikatelé v obci, vychází náklady na
jednoho plátce pro rok 2006 ve výši 552,- Kč.
Poplatek nám platí 2 988 občanů, zbývající
občané jsou z různých důvodů od poplatku
osvobozeni.
Uzávěrka tohoto čísla Zpravodaje je
4. prosince, proto o stanovení výše poplatku
za svoz a likvidaci odpadů. Vás budeme
informovat v hlášení obecního rozhlasu
a v prvním čísle Zpravodaje v roce 2007.
H

Sběr odpadů v roce 2006 a změny pro rok 2007
Děkujeme všem občanům Štěpánkovic,
kteří v termínech podle obecní vyhlášky
zaplatili poplatek za svoz a likvidaci odpadů
v letošním roce.
Během posledních let se podařilo okolí
Štěpánkovic vyčistit od černých skládek
odpadů, které okolí naší obce hyzdily. Je
dobře, že se u nás zavedl systém třídění
odpadů, kde občané mají možnost odevzdávat
zvlášť plasty, sklo, kovový odpad, starý papír,
velkloobjemové a nebezpečné odpady. Jak
všichni víme, odvoz a likvidace odpadů je
služba, za kterou se musí platit. Pro rok 2006
byl poplatek za odvoz a likvidaci odpadů
stanoven ve výše 390,- Kč na osobu. Při
stanovení této částky se vycházelo z celkového
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množství odvezených odpadů v roce 2005
a v předcházejících létech. Děkujeme
občanům, kteří se aktivně zapojili do třídění
vyprodukovaných odpadů. Za vytříděné
plasty, sklo, papír a barevné i ostatní kovy jsme
od společnosti EKOKOM v letošním roce
získali 230 000,- Kč. Tyto peníze použijme
na snížení rozdílu mezi příjmy a výdaji za
likvidaci odpadů. Další službou, kterou obec
zavedla, je sběr stavebního skla. Občané
Štěpánkovic mají možnost sklo po výměně
oken umístit do přistavených kontejnerů.
Pro rok 2007 bude svoz a likvidaci
odpadů pro naši obec zajišťovat společnost
Marius-Pedersen. Ve výběrovém řízení,
kterého se zúčastnily společnosti ASA, spol.

s.r.o.Ostrava, Marius Pedersen a.s. Hradec
Králové a van Gansewinkel, a.s. Ostrava,
podala nejvýhodnější nabídku společnost
Marius-Pedersen a.s. Hradec Králové. S touto
společností bude pro rok 2007 uzavřena
smlouva na zajištění služeb spojených se
svozem a likvidací odpadů v naší obci.
Podstatnou změnou pro příští rok je
opětovné zavedení třídění odpadního skla.
Tento systém byl již v naší obci zaveden,
pro nezájem odběratelů odpadního skla byl
zrušen. Od ledna příštího roku musíme znovu
odpadní sklo třídit. Obec proto pořídí další
plastové zvony a vybaví sběrná místa tak,
aby každý občan měl možnost barevné a čiré
odpadní sklo odložit na jednom místě. H
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„A hlavně zdraví !“
Koncem října letos poprvé počasí ukázalo,
že se blíží zima a teploty klesly pod bod
mrazu. Každému z nás, zodpovědných za
teplo domácího krbu, to připomnělo, že je
třeba přitopit - zejména v podvečer a ráno.
Někdo přepnul plynový sporák na zimní
provoz a zkontroloval nastavení termostatu.
Někteří majitelé rodinných domků a zahrádek
v Bolaticích, ve Štěpánkovicích i v jiných
výstavných obcích Opavska to pojali po svém,
tedy začali „přikládat“ do pece to, co v letních
či podzimních měsících dovezli z uhelných
skladů do svých sklepů. Bohužel – je znatelné
– „je cítit ve vzduchu“, že těch paličů pevných
paliv, tedy neekologických, je čím dál více.
Jednoho říjnového dne, kdy jsem se
vracel z práce, v době, kdy již nebylo denní
světlo, ale ještě nebyla tma, jsem při průjezdu
Štěpánkovicemi opět viděl něco, co bylo běžné
v 80.letech. Snad tím, že člověk již podobným
úkazům v minulých 10-ti letech docela odvykl,
snad tím, že po dlouhotrvajících teplých dnech
se počasí k bodu mrazu shouplo během pár
dnů, mi tento úkaz utkvěl. Určitě je to však
také tím, že si člověk v dnešní době (zcela
oprávněně) dělá vyšší nároky na to, co dýchá, jí
a pije, jak žije, neboť se zvyšuje kvalita života.
To nemluvím o přístupu k životnímu prostředí
u lidí ve studených zemích jako Norsko
či Švédsko a další. z okna auta jsem viděl
kolmo stoupající černý či hnědý hustý dým
z komínů mnoha Štěpánkovických rodinných
domků, někdy celé řady na jedné ulici. Proti
posledním odleskům záře zapadajícího
slunce to působilo zvláště impozantně - jako
tovární komíny v minulém století. Mnohem
„impozantnější“ bohužel byl onen čpavý pach
v ovzduší, který samozřejmě nešlo necítit až
v tom autě, takže bylo nutné ventilátor rychle
přepnout do režimu vnitřní oběh.
A tak si říkám, jestli je to normální, a kladu
si otázky: nevadí to těm lidem, že přiotravují
sami sebe (což o to, pokud jen sami sebe, tak

ať - každý má svou volbu), ale také celé široké
okolí, že vypouští karcinogenní zplodiny do
ovzduší, což pak vdechují jejich děti, že když
mnozí z nich vložili své úspory do oprav
rodinných domků, ničí si svou vlastní práci,
protože za pár let je budou mít jako za starých
„kalových“ časů.
Argument, který okamžitě vysloví ti
nejprostší, je, že ekologické topení je příliš
drahé. Skutečně ?
Co má v životě největší cenu ? Není to snad
právě zdraví? Proč si jinak k narozeninám,
k novému roku a při mnoha jiných
příležitostech přejeme „… a hlavně zdraví…“
Jak to vlastně takovíto topiči hnědým uhlím,
kaly, kolejovými pražci a různými odpadky
myslí upřímně, když někomu přejí „hlavně
zdraví“? Není to vrchol pokrytectví, něco
takového přát svému sousedovi či příbuznému,
když mu večer přitopíme uhlím, aby si cestou
na procházce či cestou z nákupu to své zdraví
„vychutnal“?
Z novinových zpráv periodicky čteme, jak
opět v letošním roce dosáhly supermarkety
rekordních tržeb v předvánoční či
předvelikonoční či jiné době, jak Češi úspěšně
utrácejí. Na parkovištích supermarketů rostou
již nejen před víkendem, ale téměř denně
řady aut a když se občas vydám na nákup do
oblíbeného Globusu a projedu s poloprázdným
košem k pokladnám, nestačím se divit, jak
lidé dokáží spořádat to, co překypuje v jejich
přeplněných vozících. Tento úkaz „hojnosti“
není až tolik jako u nás vidět v Německu,
Rakousku, dokonce ani v sousedním Polsku.
a to Němci si rádi dopřejí!
Ve spotřebě piva na obyvatele jsme
téměř světovou jedničkou! Není snad daleko
cennější, než ony nákupy a hmotné dárky,
právě to zdraví, na které bohužel tak nějak
už není a raději tedy na topení ušetříme,
abychom mohli pravidelně dobře a vydatně
nakoupit ?

Vše je to o prioritách a přístupu k životu.
Pokud ekologie je něco, co si myslíme, že lze
ošidit, protože není až tak hmatatelná, pak
bohužel časem se to projeví zcela jistě ve
zdraví, kvalitě a délce života.
Jestliže protopíme ročně v rodinném
domku vč. celoročního ohřevu teplé vody
na spotřebě plynu cca 30 tis.Kč, znamená to
82 Kč na 4 člennou rodinu a den. Krabička
cigaret přijde na 40 i více Kč - u standardních
kuřáků také na den, pivo na nejméně 15 Kč
na půllitr - to jako příklad. Jestliže kuřák či
docela běžný štamgast restaurací (a podobně
je možné doplňovat) hovoří o tom, že
topení plynem je drahé, pak to nemůže znít
věrohodně ani náhodou. Ano, je to především
o prioritách a úctě k životu - našemu, našich
potomků i všech ostatních kolem nás.
Jsem zastáncem restrikcí za neekologické
chování jednotlivců a skupin, pokud takové
negativně ovlivňují okolí a jiné skupiny.
Tak jako chemička, která poškozuje životní
prostředí, musí za své škodlivé vlivy platit
či jinak pykat, tak stejně by měli ti, kteří se
chovají neekologicky svým vypouštěním
škodlivin z rodinných domků - když to jinak
nejde. Bohužel, to závisí na jiných, jaká
zákonná vynutitelná omezení a opatření jsou
přijímána.
V takovém případě však alespoň nabádám
Vás všechny, kterým Vaši známí či příbuzní
z vesnice budou do nového roku 2007 přát
„… a hlavně zdraví…“, abyste si promítli, jak
upřímně to ten dotyčný myslí, zda to pro něj
není jen frázovité klišé, které se naučil, ale
chová se zcela jinak.
Hrozně bych si přál a přál Vám všem,
abychom své zdraví a zdraví svých dětí chránili
daleko pečlivěji, než jak dosud chráníme.
Je to to nejcennější, co máme, a stojí za to
omezit cokoliv jiného, jen aby zbylo právě na
to zdraví.
Rudolf Gregořica

Činnost komise k projednávání přestupků v roce 2006
Za rok 2006 bylo zpracováno 26 přestupků. Oproti roku 2005 byl zaznamenán mírný nárůst. Nejvíce
přestupků se naši občané dopustili proti občanskému soužití, celkem 21, přestupků proti majetku pak 5.
U přestupků proti občanskému soužití se převážně jednalo o návrhové přestupky, spáchané mezi
osobami blízkými, kdy však nebyl podán návrh k jeho projednání. Proto tyto přestupky byly následně
odloženy. Přestupky na úseku proti majetku spáchali ve většině případů osoby mladistvé, jednalo se
o drobné krádeže v supermarketech, kdy při projednání těchto přestupků byli přítomni zákonní zástupci
mladistvých a byl vyrozuměn orgán péče o dítě.
Celkem byly uloženy 4 blokové pokuty v celkové výši 1800,--Kč. Čtyři přestupky byly vyřízeny
v příkazním řízení uložením sankcí: dvě napomenutí a dvě pokuty. V jednom případě bylo řízení
o přestupku zastaveno. Tři přestupky jsou v řízení.
Komise i obec Štěpánkovice spolupracuje s Policií ČR OO Kravaře. Spolupráce je na dobré úrovni,
pravidelně nás informují o přestupcích v naší obci a zasílají nám každoročně situační zprávu o vývoji
trestné činnosti v katastru obce.

Informace z matriky
V naší obci se letos celkem
narodilo 39 dětí, z toho 17 dívek a 22
chlapců. Oddáno bylo celkem celkem
19 manželských párů, z toho ve
farním kostele 4, na obecním úřadě 1,
mimo naši obec 14. Naše obec se letos
navždy rozloučila se 17 spoluobčany,
z toho 7 muži a 10 ženami, mimo naší
obec zemřelo 12 občanů pocházejících
ze Štěpánkovic. V letošním roce bylo
rozvedeno celkem 9 manželství. G

!!! ZMĚNA V TŘÍDĚNÍ ODPADNÍHO SKLA. SKLO SE BUDE TŘÍDIT NA SKLO BAREVNÉ A ČIRÉ. !!!
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Vítání občánků
V neděli 26. listopadu se uskutečnilo v obřadní síni obecního
úřadu již tradiční slavnostní vítání nových občánků Štěpánkovic.
Pozvání přijali rodiče 43 dětí, které se narodily od listopadu
loňského roku do listopadu letošního roku. Z celkového počtu
bylo 27 děvčat a 16 chlapců. Na vítání občánků přijaly pozvání i tři
manželské páry, kterým se narodila dvojčátka. Pro velký počet dětí
proběhlo vítání nejprve ve 14.00 hodin a pak v 15.00 hodin. Žákyně
naší základní školy pod vedením paní učitelek Elzbiety Stoczkové,
Aničky Baránkové a pana Františka Peterka svým vystoupením
vyloudily úsměv i slzy dojetí na tvářích přítomných rodičů
a hostů. Starosta obce pan Bernard Halfar přivítal naše nejmenší
občánky mezi naše spoluobčany a popřál rodičům, aby jejich děti
vyrůstaly v lásce a bezpečí pro radost nejen jejich ale i ostatních.
Celý program vítání občánků připravili členové školské a kulturní
komise a pracovnice obecního úřadu paní Stanislava Václavíková,
paní Jana Gregořicová a pan Michal Pavlásek. Poděkování patří
GaH
všem, kteří tuto zdařilou akci připravili.

Obecní knihovna ve statistikách
Blíží se konec roku, a to je doba pro různá hodnocení, srovnávání
a ohlížení se zpátky do celého uběhlého roku. I naše knihovna by
chtěla seznámit veřejnost s tím, kolik má uživatelů a jaké je věkové
rozložení čtenářů.
Knihovna má k dnešním dnům 402 čtenářů, což je 13,40%
z celkového počtu obyvatel naší vesnice.
Nejvíce čtenářů máme mezi mládeží. Ve věku do 15 let je 231
čtenářů, 16 let až 19 let 42 čtenářů, 20 let až 29 let 32 čtenářů, 30
let až 39 let 33 čtenářů, 40 let až 49 let 21 čtenářů, 50 až 59 let 23

čtenářů, 60 až 69 let 10 čtenářů , 70 až 79 let 4 čtenáře a nad 80 let 6
čtenářů.
Byli bychom rádi, kdyby se našlo v naší vesnici více těch, kteří rádi
čtou, rádi se vzdělávají, aby naši krásnou knihovnu navštívili a vybrali
si z velké nabídky knih a časopisů. V knihovně se po celý rok konají
různé kulturní akce jak pro dospělé, tak pro děti. O těchto akcích jsou
občané pravidelně informováni na internetových stránkách naší obce,
rozhlasem a také se o těchto akcích mohou dozvědět z plakátů na
různých místech naší vesnice.

Večer kouzelných světýlek
Dne 31. 10. 2006 uspořádali učitelé pro děti „Večer kouzelných světýlek“. Celé akce se
zúčastnily nejen děti školou povinné, ale také rodiče. Akce byla zahájena lampiónovým
průvodem, který podtrhl celkovou atmosféru kouzelného večera. Samotný program se pak
uskutečnil ve velké tělocvičně školy. Součástí programu byla pěvecká soutěž CARUSOSHOW,
kde se prezentovali vybraní žáci jednotlivých tříd. Celým programem nás provázely skvělé
moderátorky v zastoupení děvčat IX. ročníků tj. (V. Benešová, V. Dombková a K. Tomíčková).
Na místa poroty usedly známé osobnosti z televizní obrazovky (Ondřej Helma – L. Staněk,
Ilona Cáklá – N. Blaschke a Eduard Vlezla – V. Bortlík všichni z IX. tříd). Ti pak rozhodli
o umístění jednotlivých soutěžících v pěvecké soutěži. Oceněni byli tito žáci: (1. místo O.
Lampa ze II.třídy, 2. místo A. Nováková z I. třídy, L. Stříbná ze III. třídy a 3. místo získala V.
Kociánová z V.A třídy).
Po té následovala „stezka odvahy“, a to jen pro odvážné a silné jedince. Zde se děti mohly
setkat se strašidly: duchem, čarodějnicí a bílou paní. Ti, co se odvážili a stezkou prošli, dostali
sladkou odměnu.
V prostorách školy byla také
učiteli
instalována
podzimní
výstavka dětských prací, které se
dětem velice povedly.
Na závěr se sluší poděkovat
nejen
všem
zúčastněným
a učitelům, kteří se podíleli na
přípravě tohoto programu, ale
také sdružení rodičů, jež se do této
akce zapojilo a připravilo výborné
občerstvení.
Myslím si, že celková atmosféra
byla opravdu kouzelná!
KN
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Setkání s tajemnem
v obecní knihovně
Ve středu 4. října 2006 navštívil naši
obec, naši knihovnu známý spisovatel,
autor mnoha knih, televizního seriálu
Strážce duší, televizních a knižních cyklů
Planeta záhad a Setkání s tajemnem,
pan Arnošt Vašíček. Arnošt Vašíček při
výpravách za neodhaleným tajemstvím
naší planety navštívil již více než 80
zemí na pěti kontinentech a také četné
ostrovy v Tichomoří a v Indickém oceánu.
Předmětem jeho zájmu jsou především
nerozluštěné
archeologické
nálezy,
prokazatelně zaznamenané nevysvětlitelné
úkazy, tajemné jevy a utajované rituály
a legendy, naznačující kontakty s jinými
světy. Setkání s tímto autorem se zúčastnilo
na 25 těch, kteří se o tajemno zajímají.
Nejinak tomu bylo i při listopadovém
již druhém setkání s dvorním astrologem
rádia Čas panem Milanem Gelnarem.
Setkání se uskutečnilo 8. listopadu 2006
v místní knihovně. Pro příznivce hvězd
a horoskopů bylo toto setkání velkým
přínosem. Dozvěděli se mnohé o vlivu
hvězd na partnerské vztahy, problémech
jednotlivých znamení horoskopu.
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S čerty nejsou žerty!
Pekelné zvuky a rachot řetězů se ozýval v úterý 5.12. štěpánkovickou
školou. Rozjívené děti utíkaly do tříd, aby vzápětí zase vybíhaly
na chodbu s příjemným mrazením v zádech a očekáváním, kdy je
výprava z nebe a pekla navštíví. I největší zlobílci znejistěli, když
zjistili, že Mikuláše se dvěma anděly doprovázejí tři pekelní čerti
s velkými pytli a pevnými řetězy.
Mikuláš nesl nebeskou knihu, ve které měl zaznamenány dobré
skutky, za které andělé obdarovávali děti sladkostmi.
Největší hříšníci však skončili v pytli a museli slíbit, že se
polepší.
O veselý smích i trochu strachu se postarali „čerti, andělé
a Mikuláš“ ze VII.B pod vedením p. uč. Stoczkové.

Moje obec - Štěpánkovice
Poslední týden v měsíci září se žáci 3. třídy učili projektu s názvem Moje obec – Štěpánkovice. Hlavním oborem projektu byla prvouka,
která byla dále integrována do všech předmětů, které se vyučují ve 3. ročníku. V rámci tohoto týdenního projektu se žáci dovídali o památkách
v obci, o minulosti obce, byli na návštěvě u pana starosty,
učili se orientovat na mapě, pojmenovávat části obce,
orientovat se v terénu podle kompasu, ale také podle
přírodních jevů.
V průběhu projektu žáci řešili různé úkoly zahrnuté
v pracovních listech, šifrovaných zprávách, tajenkách
a osmisměrkách. Také řešili slovní úlohy, seznámili se
s místním nářečím, naučili se prajzké rozpočitadlo a píseň.
Ve výtvarné výchově kreslili, co jim v obci schází.
Závěrem celého projektu byla realizace prostorové
mapy obce. Žáci nejdříve z krabiček vyráběli důležité
budovy obce. Hotové budovy nalepili na velký papír
a za pomoci paní učitelky dokreslili cesty, zeleň v obci,
připevnili dopravní značky atd. Nakonec si děti přinesly
malá autíčka a zvířátka a mohly se z krásného projektu
společně radovat.

(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.

e-mail:

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?

obec@stepankovice.cz

www.stepankovice.cz

!!! Změna v třídění odpadního skla. Sklo se bude třídit na sklo barevné a čiré. !!!
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Informace o změnách v právních předpisech upravujících sociální péči od 1. ledna 2007
část 1 – příspěvek na péči
Od 1. ledna 2007 dochází k zásadní změně v systému poskytování
sociálních služeb. Od tohoto data je stanovena účinnost nového zákona
o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.), tím dojde ke změnám,
které mají zásadní vliv jak na poskytovatele sociálních služeb, tak na jejich
uživatele. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních
služeb (definuje druhy sociálních služeb a úhradu za jejich poskytování
a formy financování) a příspěvku na péči.
Příspěvek na péči je nově zavedenou sociální dávkou, kterou mohou
získat občané na zajištění pomoci potřebné k řešení jejich obtížné sociální
situace.
Přijetím zákona o sociálních službách se ruší zvýšení důchodu pro
bezmocnost, které bude nahrazeno novou dávkou příspěvkem na péči.
Dále se ruší příspěvek při péči o osobu blízkou, poskytovaný osobám
pečujícím o osoby s přiznanou bezmocností nebo o dítě dlouhodobě těžce
zdravotně postižené, vyžadující mimořádnou péči.
V platnosti zůstávají a nadále se budou poskytovat příspěvky:
mimořádné výhody
jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
příspěvek na úpravu bytu
příspěvek na zakoupení motorového vozidla
příspěvek na provoz motorového vozidla
příspěvek na individuální dopravu
některé další příspěvky poskytované z důvodu zdravotního
postižení občana podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. Příspěvek na péči
Poskytuje se:
osobám starším jednoho roku, věku závislým na pomoci jiné fyzické
osoby za účelem zajištění potřebné pomoci při úkonech péče o vlastní osobu
a soběstačnosti. Schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný
je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává 4 stupně závislosti na
pomoci jiné osoby, a to od lehké až po úplnou závislost. Těmto stupňům
následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.
Účel příspěvku:
přispět osobám, které jsou pro svou nepříznivou sociální situaci závislé
na pomoci jiné osoby, na zajištění potřebné pomoci zejména prostřednictvím
služeb sociální péče. Posiluje finanční soběstačnost (kupní sílu) uživatelů
sociálních služeb.
Stejně jako zvýšení důchodu pro bezmocnost, tak i příspěvek na péči se
pro osobu, které náleží, nepovažuje za příjem.
Příjemci dávky, tj. závislé osobě, se vkládá možnost rozhodovat
o způsobu zajištění pomoci a dále možnost hledat zdroje pomoci ve svém
prostředí u osob blízkých nebo jiných fyzických osob a u poskytovatelů
sociálních služeb. Oba uvedené způsoby pomoci lze kombinovat.
Pomoc může poskytovat současně více osob blízkých nebo jiných
fyzických, avšak pouze jedné z nich (a to té, která bude pečovat v největším
rozsahu) může z titulu péče o osobu závislou ve II. až IV. stupni být započtena
tato doba péče jako náhradní doba pro účely důchodového zabezpečení.
Potvrzení prokazující dobu péče pro účely zdravotního a důchodového
pojištění vydá pečujícím osobám obecní úřad, který příspěvek poskytuje.
Pečující osoba může být zaměstnaná, v evidenci úřadu práce, studovat
apod. Podstatné je jen zajištění potřeb pečované osoby.
Žádost o příspěvek na péči se podává:
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „příslušný
úřad“), který následně o žádosti rozhoduje
žádost se podává na předepsaném tiskopise. Musí obsahovat také
označení osoby resp. poskytovatele sociálních služeb, která poskytuje nebo
bude poskytovat péči, pokud je již v té době známa, a způsob výplaty.
Odvolací orgán: krajský úřad
Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:
podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník
příslušného úřadu v domácnosti žadatele a vyhodnotí schopnost zvládat
36 jednotlivých úkonů při péči o vlastní osobu a schopnost zajištění
soběstačnosti, které jsou vymezeny v zákoně podrobit se vyšetření
zdravotního stavu pro potřeby posouzení stupně závislosti, které provede

lékař úřadu práce na podkladě nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního
šetření, popř. vlastního vyšetření osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu
souhlas k jejich ověření
Výše příspěvku:
osoby do 18 let
osoby nad 18 let
Stupeň i – lehká závislost
3 000,- Kč
2 000,- Kč
Stupeň II – středně těžká závislost
5 000,- Kč
4 000,- Kč
Stupeň III –těžká závislost
9 000,- Kč
8 000,- Kč
Stupeň IV – úplná závislost
11 000,- Kč
11 000,- Kč
Příjemce příspěvku je povinen nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude
péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání žádosti. Příjemce dávky
je povinen využívat příspěvek k zajištění potřebné pomoci odpovídající
přiznanému stupni závislosti. Příslušný úřad bude následně kontrolovat
využití příspěvku na zajištění odpovídající pomoci.
Zákon o sociálních službách stanoví, jakým způsobem přechází zvýšení
důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu od
1. 1. 2007 na příspěvek na péči.
1)Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost
osoba závislá
příspěvek na péči ve výši
částečnou
I. stupeň
I. stupeň (2.000,- Kč)
převážnou
II. stupeň
II. stupeň (4.000,- Kč)
úplnou
III. stupeň
III. stupeň (8.000,- Kč)
2) Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou
péči bude považováno za osobu ve III. stupni závislosti a náleží mu příspěvek
ve výši 9.000,- Kč.
3) v případě příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu poskytovaného
ke dni 31. 12. 2006
A. z důvodu péče o osobu, která je příjemcem zvýšení důchodu pro
bezmocnost:
a) při částečné bezmocnosti pečované osoby starší 80 let jde o osobu
v I stupni závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající
stupni II.
b) při převážné bezmocnosti pečované osoby jde o osobu ve II stupni
závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni III.
v tomto případě je omezena doba poskytování po dobu 2 let ode dne nabytí
účinnosti zákona a v této době by mělo být provedeno nové posouzení
zdravotního stavu.
Příjemce o změnu dávky nežádá, přehodnocení provede příslušný úřad
sám a přizná příspěvek na péči v odpovídajícím stupni závislosti. Zároveň
pověřený obecní úřad rozhodne o odejmutí příspěvku při péči o blízkou
nebo jinou osobu. Zvýšení důchodu pro bezmocnost náleží naposledy při
splátce důchodu splatné v prosinci 2006.
B. z důvodu péče o osobu, která není příjemcem zvýšení důchodu pro
bezmocnost:
Pečující osobě náleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
(bylo-li o něm pravomocně rozhodnuto do 31. 12. 2006) až do doby podání
žádosti oprávněnou osobou o příspěvek na péči, nejdéle však do 31. 12.
2008. Nutno upozornit, že příjemci příspěvku při péči o blízkou nebo jinou
osobu po 1. 1. 2007 nebudou v důsledku novely zákona o důchodovém
pojištění účastny důchodového pojištění, ani se jim doba péče vykonávané
po 1. 1. 2007 nebude zohledňovat jako náhradní doba.
Od 1. ledna 2007 je stát plátcem zdravotního pojistného za osoby, které jsou
závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV a za osoby pečující o tyto osoby.
Důchodového pojištění jsou ze zákona účastny osoby pečující osobně
o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud spolu
žijí v domácnosti, podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou
osobu. v případě, kdy je péče poskytována více osobami, může být doba
péče zohledněna jako náhradní doba pouze jedné z nich, a to osobě, která
zabezpečuje péči v převážném rozsahu.
Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v případě, kdy bude pečováno
o osobu, která je osobou v I stupni závislosti, nebudou pečující osoby
účastny důchodového ani zdravotního pojištění.
Bližší informace o příspěvku na péči může občan získat u každého
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u obecního úřadu ve
Štěpánkovicích u paní Gregořicové.
G
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Vánoce a zvyky
Vánoční čas klidu, míru, lásky, tajemství patří k nejkrásnějším
svátkům celého roku. Slavení Vánoc známe už od 4.století. Jako
křesťanské svátky nahradily původní pohanské slavnosti zimního
slunovratu. Říká se, že první jesličky měl František z Assisi ve 13.stol.
o tři století později se už vystavovaly betlémy v kostelích a v 18.stol. se
přestěhovaly do domácností. Do Čech přišla tato tradice z Německa
(Weihnachten - svatnoci).
Samozřejmě, že ne v každé zemi rozdává dárky dobrotivý
Ježíšek.
Do mnoha zemí LATINSKÉ AMERIKY chodí Tři králové
a v ITÁLII zase lítá čarodějnice. V HOLANDSKU nacházejí děti
dárky v dřeváčcích pod stromečkem.
Podobně do bot, ale jen do dobře vyčištěných, je ukládá duch
Noel v PERU. Ten přichází nepozorován a komínem.Stejnou cestou
se do domů dostává AMERICKÝ Santa Claus. Má nos jako třešničku,
přijíždí na saních s rolničkami, které táhne osm sobů. Dárky schovává
do punčochy pověšené na klice u dveří, na krbové římse nebo za
oknem. Také RUSKÝ Děda Mráz používá saně. Cestuje až z daleké
Čukotky a doprovází ho Krásná Sněhurka v kožíšku ušitém z bílých
hranostajů.
V MEXIKU nahrazuje vánoční nadílku Pinata - veliký džbán na
vodu ozdobený papírovým límcem a peřím. Připomíná tak trochu
přejedeného páva. Děti do něj tlučou dřevěnými hůlkami a z jeho
bříška padají dárky a cukroví. Ve ŠVÝCARSKU mají tajemného
„Monsieura Chalandé“. Tohoto obrovského panáka plného dárků
nacházejí děti za dveřmi pokoje. V NĚMECKU se objevují již čtyři
týdny před svátky adventní věnce. Už na začátku prosince však
dostávají děti /podobně jako v posledních letech i u nás/ kalendáře
s hezkými obrázky s vánoční tématikou a čokoládou pod každým
z nich. Každý den otevřou dvířka označená datem, snědí pamlsek
a jsou zase o trochu blíže Štědrému večeru. Německý Ježíšek má rezavé
vlasy a vousy, nosí plášť s kapucí a k přemísťování používá osedlaný
divoký vítr. Dříve prý odnášel neposlušné děti a trestal nevěrné ženy.
S přibývajícími léty se však uklidnil a dnes je to dobromyslmý muž.
Ve FRANCII ukládá na krb nebo ke kamnům dárky dobrý vánoční
duch jménem Noel. Svatý muž v RUMUNSKU, dříve nazývaný prostě
hodný kmotříček, nosí nůši z proutí a klade dárky vedle jesliček nebo
pod postel.
V ITÁLII, zvláště na Sicílii, mívá pak podobu čarodějnice Befany.
Není sice krásná, ale má obrovské srdce a pochopení pro lidské
slabosti. Pod vánočním stromkem najdou děti téměř vždy i malé
jesličky. Ve FINSKU zase roznáší dárky velký Ukko. Pomáhají mu
pidimužíci.
Vánoce
Vánoční hody, jak se svátky v minulosti běžně označovaly, začínaly
24. prosince Štědrým dnem. Nejdůležitějším bodem Vánoc pak byl
a zůstal Štědrý večer, slavený jako vigilie před půlnočním narozením
Ježíška. Slavnostní štědrovečerní stůl s tradičními pokrmy, ozdobený
stromek, k němuž časem přibyly četné dárky, slavnostně vyzdobený
dům, světla. V řadě českých rodin nechybí betlém.
Vánoční stromek, jeden z nejhezčích a nejpoetičtějších jevů
Vánoc, je velmi mladého data. První zprávy o něm v Evropě máme
až z počátku 19. století.
Vánoce v Čechách
Adventní doba (období čtyř neděl před vánočními svátky) je
dobou postní, kdy se zpívají „roráty“, což je odvozeno z latinského
pojmu „rosy nebeské“. Tady se v našem českém prostředí podivuhodně
spojovaly katolické jitřní mše s protestantsky hluboce prožívaným
citem pro zpěv a hudbu vůbec.
S vlastním průběhem Vánoc je spojena řada zvyků: Kdo se na

Štědrý den postil, viděl zlaté prasátko. s Vánoci je spojeno vánoční
jmelí, s nímž se tehdy posvátně čarovalo. Koledy a jesličky jsou
ovšem mladší. Koledy křesťanské se vázaly k Novému roku resp.
k Vánocům, a většinou se přednášely na den sv. Štěpána (26.12.)
Koledování bylo původně zvykem univerzitních studentů, pak
žáků městských škol (chodili s rektorem po domech), posléze pak
škol hlavních a normálních a nakonec venkovské chasy. Po hudební
stránce představují koledy, a to zvláště české, jeden největších
kulturních pokladů všech dob. Stavění jesliček je původu poměrně
mladšího. Předobrazem betlémů jsou gotické skříňky s voskovými
figurkami nebo sicilské biblické scény.
Nad štědrovečerním stolem
Štedrovečerní večeře se dnes ve většině domácností skládá z rybí
polévky, kapra a bramborového salátu. Přitom ještě na přelomu
19. a 20. století bylo hlavní jídlo na Štědrý den bezmasé. Dodržovala
se tradice, podle níž na stole měly být zastoupeny všechny plodiny,
které se za poslední rok urodily. Jako první chod se servírovaly placky
s medem, který měl chránit před nemocemi a působením škodlivých
sil. Polévka byla čočková, hrachová či fazolová, protože luštěninové
jídlo prý zaručovalo, že v domě budou po celý rok peníze. Hlavní
jídlo se často připravovalo ze sušených hub. Pak následovalo ovoce (i
sušené), ořechy, záviny a vánočky.
Slova zkušených
“Vězte, že dokonale zorganizované Vánoce. kdy všechno klape,
zapadnou v propadlišti dějin. Potká-li vás něco, o čem si v daný
moment myslíte, že je to k nepřežití, budete na to za pár let s oblibou
vzpomínat. Na Vánoce, kdy jste zapomněli vyzvednout babičku na
nádraží nebo vám shořel stromeček, určitě nezapomenete“.
“Když nestačíte umýt okna, nikdo si toho určitě nevšimne. a je to
míň k vzteku, než když si nikdo nevšimne, že jste je umyli“
Rady pro zbytek rodiny
*Nic nerozzuří zachvácenou hospodyni víc než slova: „Proč se tak
honíš?“. Nemáte-li v úmyslu pomáhat, nepoužívejte je.
*Když náhodou objevíte schovaný dárek, který má být
překvapením, nepřiznejte to a pod stromečkem projevujte patřičný
údiv a nadšení.
*Když jste tázáni, zda chcete smrček nebo borovičku, neříkejte, že
je vám to jedno. Odpovězte konkrétně buď smrček, nebo borovičku.
*Načapáte-li maminku, jak si přihýbá z láhve rumu, dělejte taktně,
že to nevidíte. To jenom překonává předvánoční stres. P

CO PŘINÁŠÍ SMŮLU?
• před půlnoční mší se nesmí šít, plést
- protože by pak myši dílo zničily
• na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal
• na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu
• na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak
by to mohlo znamenat rozchod
CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ?
• když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci
• čerstvý chléb upečený 25.12. a čerstvá vejce snesená
25.12. - mají kouzelnou moc
Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek
Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim
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Adventní koncert v kostele svaté Kateřiny.

VÁNOCNÍ
Yvetty KONCERT
V

Blanarovicové

3. prosince 2006 v 16.00 hodin
pořádá: Obecní úřad ve Štěpánkovicích
místo konání: kostel Sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích

V neděli 3. prosince se v kostele sv. Kateřiny uskutečnil tradiční adventní koncert.
Tentokrát u nás vystoupila Iveta Blanarovičová se svým doprovodem. Zájem o toto
představení byl tak velký, že všechny vstupenky byly prodány v předprodeji. Po dohodě
s panem farářem Jończykem bylo umožněno dalším divákům zakoupení vstupenek na
stání.
Samotný koncert, i přes zpoždění způsobené technickými problémy vystupujících,
proběhl v krásné adventní náladě. Průběh a závěr koncertu navodil atmosféru vánoc, na
H
závěr jsme si s radostí zazpívali vánoční píseň Narodil se Kristus Pán.

Pozvání na kulturní akce v prosinci
Tradiční vánoční koncert se letos uskuteční v neděli 17. prosince v 17 00. v předvánočním čase nám zazpívá Petr Kotvald se svým
doprovodem a pěvecký sbor Štěpánek, složený z dětí naší základní školy. Srdečně zvou pořadatelé.
Pěvecký soubor Štěpánek, doplněný o další žáky naší základní školy,
nám pod vedením paní Aničky Tošerové a Kateřiny Nyczové zazpívají
vánoční koledy. Vystoupení se uskuteční 20. prosince v kostele svaté
Kateřiny ve Štěpánkovicích po skončení mše svaté, která začíná
v 17,00. Žáci naší školy se určitě těší na naši účast.
H

Plesová sezóna 2007
20. ledna 2007
26. ledna 2007
3. února 2007
10. února 2007
11. února 2007
12. února 2007
16. února 2007

SDH Ples hasičů
Volejbalový ples
ČZS Ples zahrádkářů
Ples Hlučínsko
SRPŠ Maškarní ples
SRPŠ Maškarní ples
SRPŠ Rodičovský ples

sál hospody Na statku
sál hospody Na statku
v areálu u VRBY
KD Dolní Benešov
ZŠ nižší stupeň
ZŠ vyšší stupeň
KD Bolatice

Krásné prožití svátků vánočních
a úspěšné vykročení do nového
roku 2007 přeje
Kulturní a školská komise
při obecním úřadu
ve Štěpánkovicích.
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,-

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

Městský úřad Kravaře oznamuje:
Osobám zdravotně postiženým, které obdržely dopis z důchodového
oddělení České správy sociálního zabezpečení o skutečnosti, že jim bude
k 31.12.2006 odebrána bezmocnost, nemusí nikam chodit, nemusí navštívit
žádného lékaře ani úřad, bezmocnost bude automaticky převedena odborem
soc. věcí na příspěvek při péči. Přiznána bude hned od 1.1.2007, pouze
vyřízení dokumentace může chvíli trvat, a proto je možné, že příspěvek bude
vyplacen až v únoru, ale s nárokem od ledna – tedy v únoru dvě dávky.
V lednu budou rozeslány těmto občanům dopisy o zahájení řízení až po
rozhodnutí o přiznání. Pro obec Štěpánkovice bude tuto dávku vyřizovat
obec s rozšířenou působností (jak máte v dopise uvedeno) Kravaře, odbor
sociálních věcí.
G

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

