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Volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu České republiky
Vážení spoluobčané.
Dne 21. července 2006 vyhlásil prezident
republiky volby do Senátu Parlamentu České
republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev
městských obvodů a městských částí ve
statutárních městech, do Zastupitelstva hlavního
města Prahy a zastupitelstev jeho městských
částí, a stanovil dny konání na pátek 20. října a
soboru 21. října 2006.
Starosta obce Štěpánkovice dle zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských
obvodů a městských částí ve statutárních městech
oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do obecního
zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční:
20. října 2006 (pátek) 14:00 hod.–22.00 hod.
21. října 2006 (sobota) 08.00 hod.–14.00 hod.
2. Místo konání voleb:
a/ ve volebním okrsku č. 1 je volební místností
oddací síň obecního úřadu ve Štěpánkovicích, pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu ve Štěpánkovicích (Albertovec, ul. Družby,
Husova, Jasanová, Komenského, Kostelní, Lipová,
Mírová, P. Bezruče, Příční, Rybniční, Slezská,
Tyršova, U Bartošovce, U Dvora, Zahradní)
b/ 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 nebo cestovním
průkazem.
Hlasovací lístek:
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději do 17. října 2006
Úprava hlasovacího lístku:
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě lístků. Pokud se volič neodebere
do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku,
nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v
počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen.
Pokud bude označena tímto způsobem více než
jedna politická strana, bude takový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z
kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet
členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je
uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo
označeno tímto způsobem více kandidátů, než je
stanovený počet, byl by takový lístek neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak,

že lze označit křížkem jednu volební stranu a
dále v rámečku přede jménem kandidáta další
kandidáty,pro které hlasujete, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím listu pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva,
a je označena volební strana s s 11 kandidáty
a kromě 5 kandidátů individuálně ze sloupců
dalších volebních stran, je dáno označené volební
straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na na prvních
šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena
více než jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného jiného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho
hlas neplatný.
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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Volební období 2002 – 2006
Končí volební období a v krátkosti
bychom chtěli zhodnotit činnost
zastupitelstva. Každoročně v obecním
zpravodaji zveřejňujeme koncem roku
přehled činnosti vedení obce, zaměstnanců
obecního úřadu a členů obecního
zastupitelstva. Proto zde chceme uvést
nejdůležitější věci, které se nám podařily.
Největším přínosem pro naši obec
nejsou stavby, které se nám podařilo za
uplynulé čtyři roky vybudovat, ale oživení
spolkové činnosti, podpora podnikatelů v
obci a navázání úzké spolupráce s panem
farářem Jończykem.
Po nástupu na obecní úřad jsme zjistili,
že ve Štěpánkovicích sice vyvíjí činnost
několik společenských a sportovních
organizací, jejich podpora ze strany vedení
obce však byla náhodná. Dnes vedení a
členové jednotlivých organizací a spolků
ví, že pokud splní podmínky dané obcí,
dostanou od vedení obce jak finanční tak
materiální pomoc. V současné době u nás
vyvíjí svou činnost 20 organizací a spolků
s přibližně 700 členy a každoročně se
mezi tyto organizace a spolky rozdělí 220
000,- Kč přímé podpory.

Konečně funguje !

Podpora
podnikatelů
je
na
dvou úrovních. Jednak obec nabízí
podnikatelům, s místem podnikání ve
Štěpánkovicích, plochu pro inzerci
v obecním zpravodaji, na obecních
webových stránkách a na propagačních
materiálech obce. Hlavní pomoc spočívá
v objednávání prací a služeb, které místní
podnikatelé poskytují obci.
V uplynulých čtyřech létech se nám
podařilo navázat úzkou spolupráci s
panem farářem Jończykem. Spolupráce
představuje především materiální pomoc
ze strany obce při údržbě majetku
farnosti a duchovní pomoc ze strany pana
faráře Jończyka, který svou autoritou
umí částečně ovlivnit chování školní
mládeže.
Stavba, která má pro chod obce a
obecního úřadu velký význam, ale o které
jsme se nikde doposud nezmiňovali, je
samostatný stavební archív – spisovna obce. Za pomoci brigádníků a brigádnic
se nám v létě podařilo vytřídit a vyčistit
dokumenty, které se nacházely ve
sklepních prostorách kulturního domu a
uložit je ve spisovně obecního úřadu. H

Jak si většina našich spoluobčanů povšimla, od
konce srpna je opět možno slyšet důležité zprávy,
týkající se chodu obce, z našeho rozhlasu. Mnozí
spoluobčané si však nevšimli, že zprávy zaznívají
z nových amplionů.
Již v minulém roce přistoupily obce našeho
Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ ke
společnému projektu. Jeho název je VIBR – Veřejný
Internet a Bezdrátový Rozhlas.
Protože naše obec již pokryla internetem vesnici
a bylo třeba zrekonstruovat a rozšířit zastaralou
rozhlasovou síť, přistoupilo vedení obce ke
společnému projektu SOH – západ.
Celý projekt o rozpočtu 15,7 milionů
korun byl z 85% financován z evropských fondů a
Ministerstva pro místní rozvoj z programu SROP ve
výši 13, 4 miliony. Druhým výstupem projektu je
veřejný rozhlas VISO (Varovný informační systém
obyvatelstva). Díky tomuto systému je možné
přinášet nejen aktuální obecní hlášení, ale i v případě
nebezpečí přinášet varování krizových štábů okresu
a kraje. Do sítě rozhlasu mohou vstupovat i Hasičské
záchranné sbory okresu a kraje.
Poprvé uslyšeli hlášení obecního rozhlasu i
občané Albertovce, kam projekt VIBR rovněž zasáhl.
Spolupráce Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko
JaK
– západ tak přinesla ovoce i pro naši obec.

TEPLO DOMOVA

Sběr stavební suti a skla

Začíná topné období a většina z nás sleduje číselník plynoměru
popřípadě elektroměru. Spotřeba plynu a elektrické energie je přímo
úměrná technickému stavu jednotlivých domů, způsobu regulace
vytápění a zvyklostem obyvatel jednotlivých domů. Při rozhodování
o způsobu vytápění jsme byli nalákání na nízké ceny plynu a elektřiny.
V současné době sice došlo k mírnému snížení ceny zemního plynu,
ale stávající cena je neúměrně vysoká.
Bohužel důsledkem zvyšujících se nákladů na vytápění domů a
přípravu teplé vody je, že někteří občané spalují vše, co dům dá.
Dokonce se stává, že den před sběrem plastů mizí z chodníků žluté
pytle připravené k odvozu.
Žádáme proto všechny občany Štěpánkovic, kteří spalováním
plastů, odpadů z výroby nábytku, nekvalitního uhlí z Polska a
vyřazených železničních pražců ničí ovzduší v obci, aby si uvědomili,
že jednají protizákonně a je možné je postihnout, ale zároveň ohrožují
zdraví nás všech.
Původně jsme chtěli na závěr tohoto článku vyjmenovat nejhorší
místa v obci, poslední měsíc máme tolik stížností, že můžeme klidně
říct, že tento nešvar se opět rozmáhá po celé obci.
H

Řada našich spoluobčanů provádí rekonstrukce, drobné
stavební úpravy svých domů a výměnu dřevěných oken za
plastová. Při této činnosti vzniká stavební suť a odpadní tabulové
sklo, kterého se každý potřebuje zbavit
Středisko služeb už dva roky nabízí občanům možnost odvozu
stavební sutě a bezplatnou likvidaci tabulového skla. V letošním
roce bylo pomocí velkoobjemových kontejnerů odvezeno cca 8 m3
skla. Nebýt této služby tak se toto sklo objevilo v popelnicích.

Volby do obecních zastupitelstev
a Senátu Parlamentu České republiky

20. – 21. října 2006
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Pobíhající psi - stále stejný problém!
Řada našich spoluobčanů, chovatelů psů, si stále neuvědomuje,
že chovat doma psa je nejen zábava, ale také velká zodpovědnost.
Velká většina psů má svůj výběh zajištěn tak, že se bez svého
majitele na veřejná prostranství nedostanou. Jsou však mezi námi i
méně zodpovědní majitelé psů, kterým nevadí, že se jejich psi bez
dozoru potulují po obci, ohrožují naše spoluobčany, hlavně děti,
a znečišťují nejen veřejná prostranství, ale i soukromé pozemky.
Bohužel zákony tohoto státu neumožňují postih nezodpovědných
chovatelů psů.
Přesto, že je ve Štěpánkovicích registrováno více než 300 psů,
reagovali na nabídku obecního úřadu, odebrat si zdarma sadu
silonových sáčků na psí výkaly, pouze tři chovatelé. Vyzýváme
proto opět nezodpovědné spoluobčany, aby své psy lépe hlídali a
uvědomili si, že jejich práva končí tam, kde začínají práva ostatních
občanů.
H
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Co se udělalo za volební období 2002 – 2006
Vážení spoluobčané. Končí volební období 2002 až 2006 a blíží se volby do nových zastupitelstev. Bývá zvykem zhodnotit konec
takovéto etapy a složit účet těm, kteří zastupitelstvo volili. Předkládáme prostý výčet toho, co vedení obce spolu se zastupitelstvem za čtyři
roky připravilo a udělalo. Úsudek si utvořte každý sám.
Kulturní dům
- Rampa pro vozíčkáře
- Nová střecha
- Bezdrátový rozhlas (dotace)
- Změna technologie promítání (dotace)
- Zateplení prostor pod střechou přístavby
- Systém odmrazování střechy
- Změna systému vytápění KD
- Výměna oken v zasedací místnosti + v restauraci
- Výměna dveří v KD a restauraci
- Rekonstrukce sociálního zařízení v restauraci
- Garáž
- Rekonstrukce el. rozvodů pro počítačovou síť + počítačová síť
- Parkoviště za kulturním domem
Zeleň v obci
- Výsadba okrasných dřevin v parku u KD a na Slezské ulici
- Úprava parkových prostor před obchody
- Výsadba stromů – Hlavní ulice, Albertovec, Hrušková,
k vodojemu, cyklostezka Svoboda - Kobeřice
- Kontejnery s květinami
- Údržba alejí na Albertovec + Svobodu (dotace)
Komunikace
- Hlavní ulice
- Vlčoch
- Československé armády, Okrouhlá, Svobodská
- Prodloužení ul. Polní (s inž. sítěmi), Vlčochu (s inž. sítěmi)
- Cyklostezky - Svoboda – Kobeřice (dotace)
- Opravy polních cest - Hrušková alej, sběrna – Střední dvůr
Základní škola
- Rekonstrukce školní jídelny
- Zřízení nové obecní knihovny
- Rekonstrukce hlavního vstupu
- Hřiště pro plážovou odbíjenou + kurty s umělým povrchem

- Nové čekárny
- Nové lavičky
- Nové přechody (dotace)
- Akce areál U Dvora
- Dětská hřiště – Bartošovec, Paletova louka, školní hřiště, Svoboda
- Informační technologie + propagace obce
- Obecní internet
- Bezdrátový rozhlas (VIBR dotace)
- Štěpánkovický zpravodaj
- Štěpánkovický kalendář k výročí obce 2005
- Štěpánkovice (bulletin)
- Štěpánkovice 1265 – 2005 (brožura)
- Mapa obce - kapesní
- Cyklomapy (panely)
- Plány obce (panely při vjezdu do obce)
- CD – Srubek zpívá koledy – Dyč su Vánoce, Z obuch stran Opy
- Krásy a zajímavosti Hlučínska (spolupráci se Sdruž. obcí Hlučínska)
Společenské akce
- Vánoční koncerty
- Jiří Helán a Jožka Šmukař (2002)
- Boršičanka (2003)
- Hradišťan (2004)
- Václav Hudeček (2005)
- cimbálová muzika z Milotic (2005)
- Koncerty
- Pavel Dobeš (2003)
- Javory (2003)
- Horec 2003 + 2005)
- Slezské divadlo Opava (2004)
- Robbie Williams revival (2006)
- Výstavy
- fotografie ing. Mojmíra Klímka (2003) - Řecko
- obrazy Petra Hanouska (2004)
- fotografie ing. Mojmíra Klímka (2005) – národní parky USA
- Štěpánkovice v historii času (Den obce – KD + ZŠ)
- Stálá výstava fotografií obce v prostorách KD
- Dny obce
- výročí založení (2005)
- Den obce – Interreg III A (2006)
- Memoriál Josefa Halfara - Interreg III. A (2006)

Jiné investiční akce
- Ve spolupráci s Římskokatolickou farností
- oprava kostelní zdi,
- nový centrální kříž,
- elektrické zvony
Vozový park
- kaple na Svobodě
-Hasiči Štěpánkovice - Renault + přívěsný vozík
- Oprava provozní budovy hřbitovy, brány a vybudování parkoviště
- Hasiči Svoboda - požární AVIA
- Výměna elektroinstalace ve vodojemu
- Středisko služeb - nákladní AVIA
- Údržba kanalizace – televizní monitoring
- Malotraktor na odhrnování sněhu + sečení trávy
- Plynofikace Albertovce
- Křovinořezy
- Zateplení nové bytovky

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.
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Zhodnocení roku 2006
Blíží se konec roku, a proto jsme opět
připravili přehled činností Střediska služeb,
obecního úřadu a vedení obce v roce 2006:
Pozemní komunikace
Opět jsme provedli opravu výtluků na
místních komunikacích v obci, protože zima
roků 2005-2006 byla pro naše komunikace
velmi nepříznivá, byl i rozsah a cena letošních
oprav větší než v minulých létech.
Propadliny po výstavbě plynovodu a
vodovodu – v letošním roce byla provedena
oprava nejhorších úseků ulic U Bartošovce,
Rybniční, Mlýnská, Lípová a některých ulic na
Svobodě a na Albertovci.
Ulice Hlavní – po provedení první etapy
opravy povrchu ulice Hlavní v roce 2004,
byla v letošním roce provedena oprava druhé
části v úseku od farní budovy po autobusovou
zastávku u nádraží ČD. Součástí opravy byla
rekonstrukce vjezdů na jednotlivé pozemky,
oprava uličních vpustí a oprava deseti
kanalizačních šachtic, které byly v minulosti
zadlážděny do chodníků. Víme o dalších asi 20
šachticích, které se budou muset obnovit.
Po deseti létech se tak zklidnil průjezd naší
obcí, je ovšem pravda, že řada řidičů si ulici
Hlavní plete se závodní dráhou.
Ulice Svobody – byla dokončena oprava
povrchu vozovky, oprava vjezdů na pozemky a
okraj silnice byl osazen silničními obrubami.
Chodníky
Ulice Hlavní - i přes zkrácení termínu pro
opravu vjezdů a části chodníků u přechodů
pro chodce, se nám podařilo splnit rozsah
plánovaných oprav v ulici Hlavní. Původní
záměr byl zrekonstruovat
pouze vjezdy
ve směru na Kravaře, až v průběhu května
bylo rozhodnuto, že se provede oprava všech
vjezdů. V průběhu října bude dokončena
oprava některých uličních vpustí a předláždění
nejhorších úseků chodníků.
Základní škola – po jarním tání sněhu
došlo ke zborcení svahu podél chodníku k
tělocvičnám, ve svahu byl proto vybudován
drén, byla zmenšena strmost svahu a nakonec
byl svah osazen vegetací pro jeho zpevnění.
Školní jídelna – v krátkém termínu
– konec června začátek září byla provedena
rekonstrukce kuchyně a přilehlých skladů v
základní škole. I přes řadu problémů, které se
objevily po zahájení prací, se podařilo dodržet
termín ukončení opravy a termín kolaudace.
Inženýrské sítě
Kanalizace – na ulici Mlýnská,
Novodvorská, Rybniční, Lípová a na Svobodě
jsme pokračovali v opravě zborcených
kanalizačních vpustí a šachtic, pokračovali jsme
v čištění a kontrole kanalizačního řadu, celkem
bylo vyčištěno 1 400 m a zkontrolováno 500 m
kanalizačního řadu. Nejhorší stav kanalizace
je v ulici Novodvorská, zde byla kanalizace
značně narušena při výstavbě plynovodu, a v
ulici Kostelní. Provedli jsme opravu havarijního
stavu kanalizace v ulici Svobody
Vodovod – zpřístupnili jsme další uzávěry
domovních přípojek, provedli jsme výměnu
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5 ks navrtávacích pásů a hlavních uzávěrů, v
letošním roce bude ještě provedena výměna
zbývající části elektroinstalace ve vodojemu, v
pravidelných intervalech se provádí odkalování
vodovodního potrubí, kontrola a čištění šachtic
s armaturami, čtyřikrát ročně jsou odebírány
vzorky pitné vody pro provedení kontroly
kvality vody.
Kultura, informační technologie
Knihovna – knihovna se stala jedním z
kulturních středisek v obci, pracovnice knihovny
zorganizovaly velice zdařilé akce a založily novou
tradici sezení a besed k různým příležitostem, v
knihovně jsou k dispozici tři počítače s možností
bezplatného připojení k internetu..
Bezdrátová počítačová síť - postupně byly
vybudovány další vysílací body, s ohledem na
zatížení sítě byla provedena její rekonstrukce,
ke konci září letošního roku máme přes 260
uživatelů. Je pravda, že občas máme s provozem
problémy, při přípravě celého projektu jsme
předpokládali, že se přihlásí maximálně sto
zájemců. Přestože byla síť budována s určitou
rezervou, s takovým zájmem jsme nepočítali.
Touto cestou se chceme všem uživatelům
bezdrátové počítačové sítě omluvit za výpadky
v provozu. V průběhu letošního roku byl
změněn poskytovatel připojení pro obec.
Obecní rozhlas – ve spolupráci se sdružením obcí Hlučínska – západ byl vybudován
nový bezdrátový rozhlas.
Kultura v obci – v letošním roce byl
uspořádán již tradiční – druhý ročník „Dne
obce“, na rozdíl od loňského roku bylo krásné
počasí a akce se zúčastnilo daleko víc občanů,
dále jsme pořádali několik vystoupení a
kulturních akcí se střídavým zájmem diváků,
vyvrcholením bývá tradiční vítání občánků
a vánoční koncert, budeme pokračovat ve
spolupráci s pracovnicemi knihovny v pořádání
přednášek na aktuální témata.
Kino – byla provedena výměna
technologického zařízení pro promítání,
předpokládáme, že provoz kina bude obnoven
v průběhu října.
Protipovodňová opatření
Svoboda – pokračovali jsme v čištění
příkopů, vysekávání náletových dřevin.
Bartošovec – jako každoročně byla nádrž
vyčištěna od nánosu bahna z polí, byly
zkontrolovány a vyčištěny odkalovací nádrže
u kolejí.
Sbor dobrovolných hasičů – máme dva
hasičské sbory, dvě hasičské budovy a dvě
plochy pro hasičské soutěže. V letošním roce
byly na hřišti na Bartošovci a na Vlčochu
obnoveny nátěry oplocení a vybavení. Pro
Štěpánkovický sbor byl pořízen přívěsný vozík
pro přepravu techniky.
Veřejné osvětlení – v letošním roce jsme
na Svobodě, ve Štěpánkovicích a na Albertovci
vyměnili dalších 60 ks nevyhovujících svítidel,
byla instalována bezpečnostní svítidla nad
přechody pro chodce.
Údržba obecní zeleně
Historická stromořadí - pokračovali jsme v

ozdravných ořezech stromů na ulici Jasanová,
Svobody a na Svobodě, po místním šetření,
kterého se zúčastnili zástupci MÚ Kravaře a
SSMsK Opava, bylo podél silnice na Svobodu
pokáceno šest líp.
Parky, zelené plochy - prováděli jsme
údržbu stromů, trávníků a sběr listí, jak
jsme předpokládali, stále větší počet občanů
přestává mít zájem o sečení travnatývh ploch,
takže plochy, které udržuje obec, se každoročně
zvětšují, v části plochy Suchánkovec jsme
vybudovali plochu pro bikros.
Výsadba stromů - postupně jsme v katastru
obce ve spolupráci s mysliveckým sdružením
a zahrádkáři vysadili dalších cca 50 ovocných
stromů.
Areál U Dvora – byly dokončeny terénní
úpravy, příprava trasy nové komunikace, před
dokončením je zpracování geometrického
plánu a projekt pro územní řízení pro zástavbu
rodinnými domky.
Pozemky – v průběhu roku byly na obec
z Pozemkového fondu převedeny pozemky,
které může obec v budoucnu použít pro výsadbu
ochranné zeleně a pro výstavbu rodinných domů.
Jedná se o pozemky naproti zastávky ČD, pozemky pod některými místními komunikacemi.
Středisko služeb – každoročně provádíme
vyčištění pozemků podél silnice na Albertovec,
na Svobodu a ke Kravařím, dále jsme zajišťovali
přepravu materiálů nákladními auty pro občany,
zajišťujeme ve spolupráci se spoluobčany očistu
komunikací a chodníků. Provádíme opravy a
údržbu kanalizace, vodovodu a ostatní drobné
stavby v obci, provedli jsme výměnu oplocení
v areálu základní školy a u pozemku, který
obec odkoupila od spol. EUREX MEDICA.
Dětská hřiště – Dokončili jsme opravu a
vybudování vybavení dětských hřišť.
Územní plán obce – v průběhu roku
proběhlo několik stupňů schvalování změn
územního plánu obce, byly schváleny změny
č. 1, a č, 2. Změna č. 3 územního plánu obce
bude schválena do konce letošního roku.
Obecní hřbitov – byla zahájena oprava
technické budovy, vybudování parkovacích
míst a vstupní brány na hřbitov. Byl zpracován
investiční záměr pro budoucí rozšíření
hřbitova.
Obecní úřad, kulturní dům – v
nezměněném počtu pracovnic obecního
úřadu jsme zajišťovali agendu spojenou s
pořizováním a výměnou osobních dokladů
a ostatní rozrůstající se agendu spojenou s
provozem naší obce. Pokračovali jsme v
postupné rekonstrukci kulturního domu, byla
provedena výměna části osvětlení v kinosále.
Zasedací místnost - byla provedena montáž
tepelné izolace prostoru pod střechou.
Závěrem chceme jménem vedení obce,
zastupitelů, zaměstnanců obecního úřadu a
střediska služeb poděkovat všem spoluobčanům
za trpělivost při odstraňování poruch a závad,
za pomoc při úklidu obce a odklízení sněhu a
za podporu, kterou nám po celý rok projevujete
při správě obce.
H

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy
Vážení spoluobčané, milí přátelé, příznivci a voliči!
Naše základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy nepřipravila pro letošní říjnové volby do zastupitelstva obce samostatný
volební program, ale chce se podílet na dobrém řízení obce ve prospěch lidí práce rukou a mozků - zaměstnanců, lidí samostatně výdělečně
činných i poctivých podnikatelů a všech našich občanů. Připravili jsme však samostatnou kandidátku, třebaže početně neúplnou, do
Obecního zastupitelstva Štěpánkovic z řad svých členů a příznivců z obce, osady Svobody i z Albertovce, kteří, pokud dostanou vaši důvěru
a budou zvoleni, se chtějí svědomitě aktivně podílet společně se zastupiteli z řad nezávislých na dobrém, nesobeckém řízení a rozvoji obce
ve prospěch všech našich spoluobčanů, ke zlepšení a zkvalitnění života obce i jejích částí.
Domníváme se, že mezi aktuální potřeby obce patří mimo jiné:
- dům s pečovatelskou službou pro potřebné staré občany
- pomoc získávat přiměřené zaměstnání především lidem předdůchodového věku, postiženým nezaměstnaností
- vybudování nenákladné smuteční síně u hřbitova, třeba formou lehkého zaskleného pavilonu s nejdůležitějším příslušenstvím
- působení na vyřešení otázky ostudného stavu některých budov, předevšín v centru obce, v prvé řadě domu mezi farou a Blokešovou
prodejnou, staré školní budovy apod.
- získat občany k hojnější účasti na zasedáních zastupitelstva obce, případně tématických veřejných schůzích, aby se veřejnost více
podílela na ovlivňování života obce, atd.
V senátních volbách za naši obec a obvod kandiduje za KSČM nestraník, současný starosta Háje ve Slezsku, dlouholetý svědomitý,
zkušený a osvědčený funkcionář veřejné správy Mgr. Josef Kimpl. Vřele doporučujeme jeho volbu.
Jaroslav Záloha
Kandidátní listina KSČM pro volby do obecního zastupitelstva, konané ve Štěpánkovicích ve dnech 20. a 21. října 2006:
1.

Jaroslav Bláha

věk: 38 let
osoba samostatně výdělečně činná
Štěpánkovice – Svoboda
člen KSČM

2.

Bořivoj Karas

věk: 56 let
stavební technik
Štěpánkovice
člen KSČM

3.

Kateřina Kolářová

věk: 35 let
pracovnice autoškoly
Štěpánkovice
bez politické příslušnosti

4.

Manfréd Harasim

věk: 64 let
důchodce
Štěpánkovice
bez politické příslušnosti

5.

Arnošt Malchar

věk: 66 let
důchodce
Štěpánkovice
bez politické příslušnosti

6.

Jaroslav Záloha

věk: 75 let
důchodce
Štěpánkovice
člen KSČM

7.

Miroslav Chorabík

věk: 83 let
důchodce
Štěpánkovice
člen KSČM

8.

Josef Abrahamčík

věk: 56 let
dělník
Štěpánkovice, Albertovec
bez politické příslušnosti
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Sdružení nezávislých kandidátů - „Za prosperitu Štěpánkovic“
Hlavní body volebního programu
1. Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci – instalace retardérů, osazení nepřehledných křižovatek
zrcadly, apod.
2. Rádi bychom více zvýšili současnou míru využití štěpánkovických podnikatelů při realizaci obecních zakázek a aktivit.
3. Chceme se zaměřit na maximální využití možností čerpání dotací v rámci projektů a grantů podporovaných EU. Pro
úspěšnou realizaci tohoto bodu jsme připraveni angažovat osoby se zkušenostmi v řízení a realizaci projektů.
4. Chceme řešit dlouhodobý problém s nedostatkem stavebních míst prostřednictvím investičního projektu, abychom dosáhli
uspokojení vysoké poptávky po stavebních parcelách.
5. Rádi bychom dosáhli zvelebení obecního parku, aby skutečně plnil funkci místa určeného pro odpočinek. V rámci této
aktivity chceme realizovat projekt velkého dětského areálu, pro který je park ideálním místem.
6. Budeme prosazovat větší podporu pro spolky a sdružení organizované v obci.
7. Aktivním způsobem budeme podporovat projekt realizace domu s pečovatelskou službou v obci a jsme připraveni výraznou
měrou přispět k úspěšné realizaci tohoto projektu.
8. Rádi bychom, aby naše obec působila výraznějším způsobem v rámci Sdružení obcí Hlučínska s cílem získat větší přínos
plynoucí z členství v tomto sdružení.
9. Budeme podporovat aktivní spolupráci mezi obcí a farností.
10. Zasadíme se o zlepšení dopravní obslužnosti osady Svoboda.
11. Rádi bychom rozšířili současné možnosti sportovního areálu o další aktivity (využití školního hřiště, apod.).
12. Budeme podporovat všechny rozumné návrhy zastupitelů z jiných stran.

Kandidátní listina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kolečkář Jiří, 32 let
Ing. Czudek Bohuslav, 32 let
Kurka Martin, 33 let
Ondruf Gerhard, 49 let
Staňura Josef, 56 let
Sliwka Rostislav, 42 let
Stromská Jana, 29 let
Mgr. Fichna Josef, 36 let
Ing. Moldříková Pavlína, 31 let
Harasimová Drahomíra, 32 let
Obrusník Vilém, 46 let
Kurka Reinhold, 41 let
Harasim Marcel, 36 let
Vybrančík Bohumil, 42 let
Grigarčík Pavel, 32 let
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„Sdružení nezávislých – Štěpánkovice“
Volební program pro volební období 2006 - 2010.
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám členy a volební program „Sdružení nezávislých – Štěpánkovice“ pro volby do obecního zastupitelstva
v roce 2006. Věkové, profesní a osobnostní složení členů našeho sdružení zajišťuje, že budoucí zastupitelstvo naší obce bude
garantem dalšího rozvoje Štěpánkovic.
Přestože naše obec musí v příštím volebním období zrealizovat velké stavby, dává si naše sdružení jako prioritu podporovat
spolkový a kulturní život v obci a ve spolupráci s TJ Sokol Štěpánkovice pokračovat v dostavbě sportovišť.
Podporou podnikatelů, kteří mají provozovny ve Štěpánkovicích, chceme zajistit snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných
spoluobčanů.
Odkupem pozemků a následnou výstavbou inženýrských sítí a komunikací chceme zajistit další stavební místa pro výstavbu
rodinných domů. Chceme zahájit přestavbu dvou domů v areálu „U Dvora“ na byty.
Ve spolupráci s naší základní školou chceme zavést dlouhodobý informační program zaměřený na zlepšení ovzduší v obci,
výchovu chovatelů psů a zklidnění provozu na místních komunikacích. Chceme pokračovat v rekonstrukci budov základní školy.
Jednáním s poskytovateli zdravotní péče se budeme snažit o zlepšení zdravotní péče v naší obci.
Rekonstrukcí veřejného osvětlení v osadě Svoboda a Bílá Bříza a v ulici Albertovec chceme zlepšit životní podmínky občanů
zde žijicích. V osadě Svoboda a Bílá Bříza připravíme přestavbu hasičské zbrojnice s dostavbou kulturního zařízení. Chceme
připravit rekonstrukci hasičské budovy ve Štěpánkovicích.
Jednáním se státními institucemi chceme zajistit převody dalších pozemků a staveb do majetku naší obce. Pro zlepšení životního
prostředí chceme zahájit výstavbu čistírny odpadních vod a protizáplavových staveb.
Věříme že, námi navržený program rozvoje naší obce Vás přesvědčí a že budete volit naše kandidáty.
Členové sdružení nezávislých – Štěpánkovice

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Štěpánkovice konané ve dnech 21. a 22. 10. 2006
1. Bernard Halfar

50 let

místostarosta

Štěpánkovice

nestraník

2. Ing. Rudolf Nevřela

51 let

vedoucí výroby

Štěpánkovice

nestraník

3. Mgr. Tomáš Volný

29 let

právník

Štěpánkovice

nestraník

4. Mgr. Michal Pavlásek

35 let

zástupce ředitelky školy

Štěpánkovice – Svoboda

nestraník

5. Ing. Josef Baránek

53 let

vedoucí nákupu

Štěpánkovice

nestraník

6. Mgr. Marie Dluhošová

54 let

ředitelka školy

Štěpánkovice

nestraník

7. Jaromír Nevřela

45 let

provozní technik

Štěpánkovice

nestraník

8. Mgr. Jan Katolický

62 let

starosta

Štěpánkovice

nestraník

9. Ing. Miroslav Záloha

26 let

obchodní ředitel

Štěpánkovice

nestraník

10. Martina Teichmanová

34 let

vedoucí knihovny

Štěpánkovice

nestraník

11. Vlastimil Harazim

32 let

podnikatel

Štěpánkovice

nestraník

12 Emil Kurka

53 let

podnikatel

Štěpánkovice

nestraník

13. Mudr. Jana Poláková

50 let

lékařka

Štěpánkovice

nestraník

14. Ing. Tomáš Bollek

39 let

informační technik

Štěpánkovice

nestraník

15. Josef Jankovský

49 let

dělník

Štěpánkovice

nestraník

v
e
st

l
y
k
e
i
t
l
i
b
p

u
u
p
t re
s
a

é
z
k
ch es

í uČ
n
ec nt

e
b
o
m
a
o l

n
j
r
í
d
a
ř
P
y
.
b
1
u
l
t
2
Vo Sená
–
.
a
20

2
a

6
0
0

3 /2006

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva

obce Štěpánkovice konaného dne 14. června 2006

obce Štěpánkovice konaného dne 26. července 2006

Počet přítomných členů: 12; omluveni: ing. B. Czudek, Jindřich Frach; zapisovatelka: paní Jitka Nevřelová; ověřovatelé: Mgr. Marie Dluhošová, Joachim Halfar;
návrhová komise: Libor Černý, ing. Rudolf Nevřela
4/1 zastupitelstvo obce schvaluje:
a) uzavření smlouvy mezi obcí Štěpánkovice a Správou silnic
Moravskoslezského kraje na opravu ul. Hlavní
b) poskytnutí dotace obci z fondu Moravsko-slezského kraje na zpracování
projektu výsadby energetických dřevin
c) veřejnoprávní smlouvu s městem Kravaře o činnosti Městské policie
Kravaře na území obce Štěpánkovice
d) smlouvu s dodavatelem technologie promítací místnosti AV MEDIA
e) zaslání žádosti o odkoupení pozemku od společnosti EUREX MEDICA
par. č. 37/1 - 430m², par. č. 37/2 - 449 m² za cenu do 40 000 Kč
f) odkoupení pozemku par. č. 34/3 díl b) – 124 m² od paní Gadowské
(Myškové )
g) odkoupení pozemku par. č. 30/5 díl a) – 72 m² od pana Jana Czieplého
4/2 zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu podpisem všech smluv dle bodů 4/1
4/3 zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení č. 3 /06
b) záměr obce odprodat pozemek z majetku obce par. č. 33/1 díl f) 17 m²
c) záměr obce odprodat pozemek z majetku obce par. č. 30/6 díl k – 208 m²
d) záměr obce odprodat majetek obce – plynovod v ulici Albertovec
e) vyjádření k nápravě opatření z finanční kontroly v ZŠ a MŠ Štěpánkovice

Počet přítomných členů: 13; omluveni: ing. Bohuslav Czudek; neomluven:
Jindřich Frach; zapisovatelka: paní Bronislava Rycková; ověřovatelé: Gerhard
Ondruf, Josef Švacha; návrhová komise: Bořivoj Karas, Mgr. Tomáš Volný
5/1 zastupitelstvo obce schvaluje:
a) smlouvu o koupi pozemků od manželů Bližňákových par. č. 775/1 díl
b) 25 m² a par. č. 774 díl a) 14 m², cena 60,- Kč za 1 m², cena celkem
2 340,- Kč
b) odkoupení pozemku od společnosti EUREX MEDICA, spol. s.r.o. par. č.
37/1 – 430 m², par. č. 37/2 - 449 m², vše za cenu 65 930,- Kč
c) odkoupení pozemku par. č. 34/3 díl b) o výměře 124 m² od paní Gadowské,
cena 6,- Kč za 1 m²
d) odkoupení pozemku par. č. 30/5 díl a) o výměře 72 m² od pana Czieplého,
cena 6,-Kč za 1 m²
e) prodej pozemku p.č. 33/1 díl e) o výměře 4 m² manželům Ireně a
Františkovi Burdovým, cena 6 ,- Kč za 1 m²
f) prodej pozemku p.č. 30/24 (dle GP 706-5049/2006 ze dne 2.6.2006 ) o
výměře 1m², cena 67,- Kč za 1m² jedinému zájemci panu Janu Czieplému,
U Dvora 682, Štěpánkovice a p.č. 33/1 díl f) o výměře 17 m²
g) prodej pozemku p.č. 30/6 díl k) o výměře 208 m², cena 67,- Kč za 1 m²,
jediné zájemkyni paní Miluši Gadowské, U Dvora 683, Štěpánkovice
h) prodej plynovodu v ulici Albertovec, přípojky pro KD a přípojky
pro bytovku ulice Družby 628, vše za 500 000,-Kč, se splatností do
30 dnů po podpisu smlouvy, obchodní společnosti Severomoravská
plynárenská, a.s.
i) přijetí úvěru na dofinancování rekonstrukce kuchyně v základní škole od
společnosti Komerční banka a.s. Opava za podmínek uvedených v návrhu
smlouvy
j) přijetí kontokorentního úvěru od společnosti Komerční banka a.s. Opava
za podmínek uvedených v návrhu smlouvy
k) závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2005
bez výhrad
l) pro volební období 2006-2010 patnáctičlenné zastupitelstvo
m) změnu programu zasedání dle předloženého návrhu
5/2 zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu podpisem všech smluv dle bodů 5/1 a), b), c), d), e), f), g), h)
5/3 zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení č. 4 /06
b) informaci o volebních obvodech v obci – dva dle předešlých roků
c) informaci o počtu členů volebních komisí – sedm + zapisovatel
d) informaci o petičních listech pro sdružení nezávislých kandidátů do voleb
do zastupitelstva obce (sdružení musí získat nejméně 218 podpisů)
e) informaci o opravě provozní budovy a vstupní brány na hřbitově

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva
obce Štěpánkovice konaného dne 20. září 2006
Počet přítomných členů: 9; omluveni: ing. Josef Baránek, ing. Bohuslav Czudek,
Mgr. Marie Dluhošová, Jindřich Frach, ing Rudolf Nevřela, Josef Švacha; zapisovatelka: paní Ingrid Václavíková; ověřovatelé: Joachim Halfar, Mgr. Tomáš
Volný; návrhová komise: Libor Černý, Mgr. Michael Pavlásek
6/1 zastupitelstvo obce schvaluje:
a) záměr obce odprodat část pozemku p. č. 37/2
b) vstup obce do projektu LEADER a MAS jako součást Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko
c) přijetí investičního úvěru ve výši 2 milionů Kč od společnosti Komerční
banka a.s. Opava za podmínek uvedených v návrhu smlouvy
d) přijetí kontokorentního úvěru ve výši 2 mil. Kč od společnosti Komerční
banka a.s. Opava za podmínek uvedených v návrhu smlouvy
6/2 zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu podpisem smluv dle bodů 6/1 b), c), d)
6/3 zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení č. 5 /06
b) zprávu o výsledku hospodaření obce za r. 2006
c) informaci o přípravě voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva obce

Likvidace biologických odpadů ze zahrad
Tím, že většina z nás už svou zahradu neprovozuje jako pěstitelskou, ale jako
okrasnou, objevuje se v popelnicích daleko
větší množství biologického odpadu ( tráva,
květiny, zbytky jídel apod. ). Podle statistiky, kterou zpracovaly nevládní organizace,
je v současné době 20 – 30 % odpadů odvezených na skládky biologický odpad. Ti
občané, kteří biologický odpad dávají do popelnic, si neuvědomují, že škodí nejen sobě,
ale i ostatním spoluobčanům.
Sobě škodí tím, že nejkvalitnější materiál
ze své zahrady nechávají odvést na vzdálenou skládku. Ostatním spoluobčanům škodí
tím, že svým konáním zvyšují náklady na
likvidaci odpadů a tím negativně ovlivňují
výši poplatku, který platíme všichni.

Kompost je při tom nejstarším a nejpřirozenějším prostředkem ke zlepšování
kvality půdy, který známe. Připravuje
se z organických odpadů z domácnosti
a zahrady a je významným příspěvkem
k udržení zdravé půdy a k výživě rostlin.
Kompostování na vlastní zahradě je také
praktickým odstraňováním odpadů, a proto
významně přispívá k ochraně životního
prostředí. Kompost se označuje také jako
„srdce“ zahrady, neboť plynule udržuje,
popřípadě i zvyšuje úrodnost půdy. Během
celého roku vzniká hodně odpadů – listí,
zbytky rostlin, posečená tráva, zbytky po
řezu živých plotů, zbytky jídel aj.. Dámeli je do popelnice, zbavujeme se cenného
daru přírody. Řada z nás argumentuje

tím, že neví, co s kompostem, protože na
své zahradě ho nespotřebují. Tady stále
platí nabídka vedení obce, že pracovníci
střediska služeb naší obce přebytečný
kompost odvezou.
S jistotou lze říci, že poplatky za
odvoz domovního odpadu budou vzrůstat.
Evropská unie chystá rapidní zvýšení poplatku za ukládání biologických odpadů na
skládky. Kdo teď začne s kompostováním,
ten v budoucnu hodně ušetří.
Začneme-li uvažovat ekonomicky,
nezbude nám než plnit základní motto
zákona o odpadech, které nám přikazuje:
„Předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastností“
H
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Táhneme za jeden provaz

Den dětí 2006

Navzdory nepřízni počasí se nám podařilo uskutečnit další
ročník oslav Dne dětí na naší základní škole. V atriu školy se
sešli žáci nižšího a vyššího stupně ZŠ Štěpánkovice, rodiče dětí a
spoluorganizátory byli členové rodičovského sdružení.

Ve známost všem se dává,
celkem nová zpráva:
OTVÍRÁME ZDRAVOU ŠKOLKU,
otevřená je pro kluka i holku.
Letošní školní rok se nám o pár hodin zpozdil. Dětem to jistě
nevadilo, že si prodloužily prázdniny, ale i ty jednou skončí a nastává
čas opustit volné dny a jít cestičkou do naší ŠKOLKY .
V letošním roce bude naši mateřskou školu navštěvovat 100 dětí.
Z celkového počtu je 47 předškolních, a proto jsou v našem zařízení
vytvořeny dvě třídy tzv. předškoláků, v nichž se děti intenzivně
připravují na nástup do prvního ročníku základní školy.
Pro naše nejmenší 3-4 leté děti to byl jistě velký předěl v jejich
životě. Poprvé odcházejí od svých blízkých, někdy i s pláčem a
steskem v očích. Nejinak tomu bylo i na začátku letošního září. Nyní
ale už slzičky netečou a děti si začaly pomalounku zvykat, vždyť
paní učitelky i celý personál naší mateřské školy pro jejich dobrý
pocit udělaly, co jen mohly.
V MŠ byla o letních prázdninách obnovena malba některých
prostor a tím pádem přišla i nová výzdoba. Počasí dětem s příchodem
měsíce září docela začalo přát a dopřálo jim pobyt na zahradě, kde
využívají průlezky, pískoviště, houpačky, skluzky i všechny prostory
zahrady.
Děti budou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu,
který je stavěn na modelu rodinné výchovy, který napomáhá rozvoji
citu, porozumění a kamarádství. Jedná se v něm také o to, aby děti
které přicházejí z domu, byly vedeny stejně v rodině i mateřské
škole: tzv. “Táhneme za jeden provaz.“ Rozvíjet samostatnost
v sebeobsluze, hygieně, dbát na správné držení tužky, na úklid,
využívat u starších dětí při obědech příbor atd. Je potřeba dětem
jen lehce pomáhat v jejich činnostech a schopnostech, podporovat a
povzbuzovat jejich celkový růst. Protože když dojde k souhře dvou
partnerů, tak určitě se v naší školce budou cítit děti dobře a z oken
bude slyšet jejich smích, veselé písničky a v očkách jim bude zářit
DS
spokojenost.
Všude hračky a smích dětí,
slunko tu i v zimě svítí.
Kolem květy, mnoho stromů,
nikomu se nechce domů.

Přesně ve 14:30 jako zázrakem přestalo pršet a vystoupení
žáků začalo. Cestování Českou republikou zahájili žáci vyššího
stupně průvodem známých a slavných osobností dějin a kultury.
Postupně jsme viděli praotce Čecha, dva věrozvěsty Cyrila a
Metoděje, knížete Václava, císaře a krále Karla IV., učitele národů
Jana Ámose Komenského, významné osobnosti kultury Karla
Jaromíra Erbena, Josefa Kajetána Tyla, Boženu Němcovou a
známé politické osobnosti. Program pokračoval výpravou s 6.A na
hrad Karlštejn a také jsme nakoukli do minulosti naší obce s třídou
7.B. Prvňáci předvedli, že doma je doma a druhá třída ukázala
sílu aut značky Tatra. Také jsme viděli známé české sportovce,
čtvrťáci hráli hokej, sedmáci hráli fotbal alá Nedvěd a spol. a 4.B
fandila Katce Neumannové, jak uhání sněhovou stopou k dalšímu
vítězství. Pátá třída nám předvedla, že Češi milují nejen pivo, ale i
sýr a vyvrcholením celého dětského dne byla jako vždy v minulosti
velkolepá spartakiáda v podání dívek vyššího stupně. Příjemným
zpestřením a pohlazením pro oko diváka byl pohybový koncert
mažoretek a dívek ze spřátelené školy v Nasiedlu v Polsku. Návštěva
žáků a pedagogů z polské školy Nasiedle byla v rámci projektu
Přátelství bez hranic, který je spolufinancován Evropskou Unií v
rámci programu Interreg IIIA. Celý program provázely soutěže pro
děti, jako střelba ze vzduchovky, házení kruhem, minigolf, zábava
na kolotoči a skákacím hradu.

Výstava malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana
Rok s rokem se sešel a děti naší základní školy mohly opět navštívit
interaktivní výstavu pořádanou místní knihovnou ve spolupráci se ZŠ
Štěpánkovice. Výstava probíhala ve dnech 15. – 26. května 2006 v prostorách
školy. Tentokrát se pořadatelé zaměřili na život a dílo Zdeňka Buriana. Kdo
to vlastně Zdeněk Burian byl? Malíř a ilustrátor světového jména. Děti si
mohly prohlédnout obrazy Zdeňka Buriana a mohly se také samy aktivně
zapojit do celého průběhu výstavy. Děti se pokoušely rozdělat oheň pomocí
dřívek, skládaly puzzle obrazů Zdeňka Buriana, zahrály si na paleontology
při skládání velkých i malých dinosaurů, děti si vyzkoušely samy namalovat
tetování na tváři maura, takové nebo podobné, jaké maloval sám autor.
Zahrály si na domorodé hudební nástroje a vyrobily si pravou indiánskou
čelenku.
Této výstavy se zúčastnilo na 500 dětí. Výstavu totiž navštívily také děti
ze ZŠ Bohuslavice a ZŠ Kobeřice. Dětem se výstava moc líbila a už se těší
na další, která bude mít zase jiné zajímavé téma. Celou výstavou provázela
paní knihovnice Martina Teichmannová.
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1. třída ZŠ Štěpánkovice – školní rok 2006/2007
Jakub Bitomský
Marian Burda
Patrik Deutsch
Nikola Dudová
Štěpán Harazim
Daniel Chudoba
Nikol Kolečkářová
Pavel Kučera
Leopold Kurka
Šarlota Laciová
Lukáš Lokoč
Marek Michalík
Petr Michalík
Jakub Müller
Vojtěch Nevřela
Aneta Nováková
Iveta Ohřálová
Matěj Solisch
Jiří Stareček
Marie Šímová
Martina Wranová

Kameny
jako umění
Celkem 23 kluků a
děvčat se sešlo v pátek
15. září 2006 v prostorách místní knihovny,
aby si společně namalovali a ozdobili pravé
mořské kamínky a
oblázky.
Společně pak zhotovili podobu naší vesnice, kterou si můžou
všichni prohlédnout
při návštěvě naší
knihovny.

tř. uč. Mgr. Gabriela Langrová

XVI. ročník výstavy Českého svazu zahrádkářů (2006)
Ve dnech 23. a 24. září proběhl v areálu
U Vrby již XVI. ročník tradiční výstavy
našich Zahrádkářů. Za tuto řadu let si
výstava získala široký okruh příznivců nejen
z obce, ale i ze širokého okolí. I letošní
výstava měla vynikající úroveň a všichni
ti, kteří výstavu zhlédli, se o ní vyjadřovali
s patřičným respektem. Celoroční práce

našich zahrádkářů a aranžérské dovednosti
těch, kteří samotnou výstavu instalovali,
byla uznána všemi návštěvníky. Letos se
poprvé zúčastnili výstavy svými exponáty
i zahrádkáři z polské Kietze. Návštěva
delegace z Polska vedená burmistrem
Kietrze Mgr. Ing. Jósefem Matelou složila
vedení Zahrádkářů velikou poklonu. Obě

strany vyslovily přesvědčení, že se navázaná
spolupráce bude dále úspěšně rozvíjet. Za
vedení obce bychom chtěli poděkovat všem,
kteří přípravě výstavy věnovali desítky
hodin. Není možno vyjmenovat všechny,
proto děkujeme předsedovi Českého svazu
zahrádkářů panu Emilu Kurkovi za umožnění
zhlédnutí nádherné expozice
JaK

Memoriál Josefa Halfara se vydařil

Pasování dětí v naší knihovně

Přestože počasí v neděli 28. května odvrátilo od
pořadatelů na Svobodě svou tvář, Memoriál Josefa Halfara
o putovní pohár v požárním sportu družstev žen a mužů se
vydařil. Byl překonán rekord v počtu startujících družstev.
Soutěží se zúčastnilo 44 sedmičlenných týmů – 11 družstev
žen a 33 družstev mužů.
Poprvé byl tento memoriál spolufinancován z Fondu
mikroprojektů v rámci regionu Silesia v rámci programu
iniciativy Společenství INTERREG III A. Spolupráce
Gminy Kietrz a naší obce tak dostala další rozměr. Po
naší škole se do projektů EU zapojili i hasiči ze Svobody
a jejich polští přátelé z Kietrze a Chruścielowa. Význam
tohoto setkání podtrhli svou přítomností burmistr Kietrze
Mgr. ing. Jósef Matela, ředitel HZS MSK ÚO Opava
mjr. ing. Břetislav Janošek, starosta OSH Opava Mgr.
Jan Dumbrovský a představitelé obce Štěpánkovic.
Bylo příjemné slyšet z úst odborníků chválu na vzorně
připravenou soutěž.
Absolutním vítězem Memoriálu se stalo družstvo
Neplachovic před Velkými Hošticemi a Bolaticemi A,
v soutěži žen zvítězilo družstvo Hněvošic před Borovou
a Mladeckem. Vítězi nad pohodlím však byli nejen
všichni ti, kteří soutěžili, ale i ti, kteří náročnou soutěž
připravili.

Slova se zatajeným dechem vyslechli prvňáčci ze štepánkovické základní
školy v místní knihovně z úst zdejší knihovnice Martiny Teichmannové.
Jeden za druhým poklekli a slíbili, že budou o knížky vždy dobře pečovat. Na
čtenáře knihovny a rytíře knížek byli pasováni velkým mečem. Knihovnice
a její dva pomocníci byli oblečeni do krásných dobových kostýmů a každé
dítě obdrželo sladkou odměnu a čtenářský průkaz s ročním vstupem do
knihovny zdarma.Pasování proběhlo za účasti starosty obce a ředitelky
základní školy.
Pasování těch nejmenších mezi čtenáře uspořádali v místní knihovně už
podruhé a chtějí z této akce učinit tradici. Tato akce je potřebná na podporu
čtenářství, na získávání nových čtenářů. Knihovnice chtějí, aby děti věděly,
co jim knihovna může nabídnout, a aby si cestu do knihovny našly.
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Ženy ze Svobody - 2. vicemistryně Moravskoslezského poháru
Svoboda, a to zejména družstvo žen, naši obec opět zviditelnila v hasičském
sportu. Mladý tým ze Svobody letos beze zbytku využil zkušeností, jež
začal sbírat teprve v loňské sezóně. Dívky se staly druhými vicemistryněmi
Moravskoslezského poháru. První příčku obsadilo velice zkušené družstvo
Hněvošic, které ve třinácti závodech nasbíralo 157 bodů, na druhém místě se
umístilo tradičně silné družstvo žen z Mladecka se 147 body a na třetím místě
byly náš tým žen ze Svobody se ziskem 117 bodů. Celého MSP se zúčastnilo
celkem 18 družstev žen; už z tohoto pohledu je umístění našich dívek třeba velice
ocenit.
Cesta k tomuto úspěchu však nebyla jednoduchá. V prvním závodě, konaném
na domácím hřišti, se projevila nervozita z domácího publika. Dívky se umístily
na sedmém místě. Zkusily si však, kde jsou jejich možnosti a jak silné jsou
soupeřky. První náznak, že mají na to prát se o přední příčky, přišel ve Velkých
Hošticích, kde obsadily třetí místo. Celkové poĜadí MSP – kategorie ženy:
Následovala šňůra umístění od
poþet získaných celkové
čtvrtého do sedmého místa. Na soutěži v Pustkovci nastal další zlom a dívky obsadily senzační
Družstvo
bodĤ
umístČní
první příčku. Závod v Pustkovci byl rovněž zařazen do seriálu Velkopopovický kozel Extraligy
HnČvošice
157
1.
České republiky v požárním útoku, kde holky obsadily 6. příčku. Tento úspěch jim teprve dodal
Mladecko
142
2.
ten pravý optimismus s zdravé sebevědomí, že mají na to, aby ze zadních pozic zaútočily na Svoboda
117
3.
přední příčky. Následovaly soutěže v Bolaticích a v Sádku, kde obsadily čtvrté, respektive páté HeĜmanice
109
4.
místo. Před závěrečnými dvěma závody byla děvčata na průběžném třetím místě s náskokem dvou Jamnice
102
5.
bodů před ambiciózním týmem z Heřmanic a pěti bodů před ženami z Jamnice. Závěrečný víkend ŠtČpánkovice
96
6.
89
7.
s posledními dvěmi závody měl přinést rozuzlení této dramatické situace. Naše dívky nenechaly Michálkovice
45
8.
nic náhodě a jak v Chlebičově tak v Neplachovicích obsadily druhé místo a uhájily vynikající Litultovice
Borová
35
9.
třetí příčku. Krásným završením posledního závodu v Neplachovicích byl čas 20:18 sekundy, což
Dolní Životice
21
10.
byl nejlepší čas dívek v letošním ročníku MSP. O výborný výsledek se postaral tým ve složení:
Skrochovice
18
11.
Lucie Rymlová, Silvie Rymlová, Marie Suchánková, Zuzana Suchánková, Lenka Suchánková, Milostovice
17
12.
Eva Hartmanová, Martina Balarinová, Lucie Stočková a trenérem byl Petr Balarin.
Dolní Beþva
7
13.
Bylo by nefér nezmínit se i o družstvu mužů, které se také zúčastnilo MSP. Muži se zúčastnili Vávrovice
6
14.
celkem šesti závodů ze třinácti a i přesto v silné konkurenci čtyřiceti čtyř družstev z celého Dolní Beþva II
5
15.
HnČvošice II
5
15.
Moravskoslezského kraje se umístilo na velice solidním 16. místě.
5
15.
Závěrem patří poděkovat oběma družstvům za vzornou reprezentaci naší obce a popřát jim Hlavnice
Jezdkovice
5
15.
hodně úspěchů v dalších letech.

Volejbalový turnaj u příležitosti 2. Dne obce Štěpánkovic
V sobotu 10.6.2006 se konal již 2. ročník
Dne obce a s tím i jednotlivé turnaje v tenise,
malé kopané a volejbale.
Volejbalový turnaj byl obsazen pouze třemi
mužstvy, protože další účastník, mužstvo ze
slovenské Štrby, nedorazil kvůli zdravotním
problémům. Škoda, že ani letos nevyšlo počasí
tak, jak bychom si to přáli. Noční déšť, větrné
počasí, to vše nevěstilo nic dobrého pro kvalitní
volejbal. Naštěstí nic z toho neovlivnilo chuť a
nadšení všech účastníků. A když přijelo mužstvo
z družebního polského města Kietrz v dobré
náladě, bylo zřejmé, že turnaj proběhne v kvalitě
a pohodě odpovídající takovému setkání.
K prvnímu utkání nastoupilo mužstvo našich
mladých hráčů s polským Kitrzem. Od začátku
byla zřejmá převaha favorizovaného mužstva
mladých, ambiciózních zástupců našeho
volejbalu. Bylo zřejmé, že utkání nemůže
skončit jinak než vítězstvím mužstva mladých,
kteří nastoupili v sestavě: Tomáš Glabazňa,
Martin Duda, Danek Riemel, Michal Pavlásek,
Aleš Nevřela, Vilém Štencel a Mirek Záloha ,
kteří byli posilněni hráči Markem Teichmanem
a Jirkou Glabazňou. Oba dva zapadli svou
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kvalitou do kolektivu a přispěli svými výkony
k celkovému vítězství nad polskými přáteli
poměrem 3:0 po setech 25:14, 25:15 a 25:22.
Ve druhém utkání nastoupilo mužstvo
Kitrze proti našim starším hráčům, kteří hráli v
sestavě, podle ročníku narození: Max Glabazňa,
Josef Drastík, Zdeněk Malohlava, Vilém Kurka,
Josef Baránek, Bernard Halfar a Libor Černý.
Ze začátku se mohlo zdát, že naši staří hráči
budou mít problémy, ale znovu se projevila
zkušenost jednotlivců a tak se nemůžeme divit,
že utkání spělo k závěrečné exhibici a skončilo
zcela jasně ve prospěch našeho, věkem staršího
mužstva 3:0. Jednotlivé sety byly zakončeny
poměrem 25:17, 25:16 a 25:12.
K rozhodujícímu utkání o celkového vítěze
tak mohla nastoupit obě mužstva Štěpánkovic,
sponzorovaná majitelem Hospody na Statku,
Bernardem Ondrufem. Bylo to utkání dvou
generací, mužstvem starší, skoro už končící
generace a těmi, co by měli převzít žezlo
pokračovatelů volejbalových tradic ve
Štěpánkovicích. Věkový průměr starších 52,7
let proti průměru mladších 28,8 let. Na první
pohled by neměl být problém najít jasného

favorita. Hned v prvním setu, který skončil
poměrem 25:9 to vypadalo tak jako při
boxerském utkání, slovy boxerské hantýrky:
„Hoďte tam ručník a běžte domů“. Naštěstí
jsme to neudělali a vzchopili se. Postupně
začaly nabývat na hodnotě zkušenosti,
trpělivost při zakončování a chytrost na síti.
Druhý set jsme vyhráli 25:22 a znovu jsme byli
ve hře. Ve třetím setu se neustále měnilo skóre
ve prospěch jednoho či druhého mužstva, ale
nakonec starší byli šťastnější, když proměnili
závěrečný setbol. Vedení 2:1 na sety ještě
nedávalo záruku celkového vítězství, protože
mladí se vzchopili a v průběhu čtvrtého setu
to vypadalo na srovnání stavu na 2:2. Bohužel
několik chyb na síti a v poli, zlomilo mladým
kolena a tak po závěrečném špatném příjmu
mladých vybuchlo oprávněné nadšení naší
starší generace volejbalistů. Vítězství 3:1 nad
mladými bylo překvapivé, ale zasloužené.
Na závěr je třeba říct, že není vůbec důležité
kdo vyhrál, ale nejdůležitější je, že o budoucnost
volejbalu ve Štěpánkovicích je postaráno, i
přesto, že vyhráli ti starší, vždyť příště třeba
dojde i na ten ručník.
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Oslava volejbalu – „20-té výročí založení volejbalového oddílu“
Ano, tak by se dala nazvat sobota 26.8.2006,
kdy u příležitosti 20-tého výročí založení
volejbalového oddílu byl uspořádán turnaj za
účasti celkem pěti mužstev, z D. Benešova, tří
mužstev ze Štěpánkovic a punc mezinárodního
turnaje tomu dala účast mužstva z polského
Kietrze.
Historie volejbalu v naší vesnici se ale začala
psát už někdy v 70.letech, na antukovém hřišti u
„Nové školy“, kdy se pořádal turnaj vesnických
mužstev o tzv.“Hornický kahan“. U zrodu
této akce byla řada lidí. Nelze nevzpomenout
učitele, dnes již zesnulého, p. Poštulku Aloise a
z místních občanů p. Korpase Pavla, bývalého
listonoše. V roce 1979 muselo hřiště ustoupit
výstavbě nového areálu ZŠ, aby v roce 1985
bylo oficiální otevření ZŠ včetně dvou nových
tělocvičen. Tím byly vytvořeny podmínky pro
další rozšíření sportovní činnosti v obci.
A dnes se tomu ani nechce věřit, že už je
tomu 20. let, kdy navzdory všem skeptikům
byl na podzim roku 1986 založen volejbalový
oddíl TJ Sokol Štěpánkovice. Bylo hodně
odpůrců, kteří byli proti tomuto kroku.
Vždyť založit volejbalový oddíl ve vesnici,
kde vše žije fotbalem, kdo to kdy viděl.
Naštěstí zarputilost bývalých fotbalistů (nyní
volejbalistů) a za značné podpory v té době
úřadujícího předsedy TJ Sokol Štěpánkovice
p. Josefa Drastíka se to podařilo. Bylo toho
dost, co se za těch 20 let událo, ale nemá smysl
vypočítávat všechny úspěchy a zmiňovat i
utržené porážky. Snad jen to, že družstvo se
za celé období pohybovalo v popředí všech
závěrečných statistik, ať už se jednalo o
okresní přebor, mezipodnikovou soutěž nebo
účast na jednotlivých turnajích.
Za zmínku stojí ty největší úspěchy
našeho mužstva a to: Vítězství v okresní
soutěži ročníku 1999 – 2000; 2. místo ve 22.
ročníku mezipodnikové soutěže - rok 2002;
trojnásobné vítězství v turnaji „O vánočního
kapra“ v D. Benešově – 2003, 2004, 2005;
vítězství na turnaji v polském Kietrzi – duben
2006; sedminásobné vítězství v „Novoročním

turnaji“ ve Štěpánkovicích. Výčet všech
dalších dílčích úspěchů by byl na úkor
sobotních oslav.
Ještě v pátek odpoledne 25.8. to nevypadalo
dobře. Vytrvalý déšť a chladné počasí nedávalo
záruky v úspěch této akce, přesto organizátoři
stále věřili, že se počasí změní a že vše
proběhne v duchu oslav. Sobotní ráno dalo za
pravdu těm, co nepřestali být optimisty a věřili,
že vše dopadne v duchu přátelského setkání
a kvalitních sportovních zápasů.Nádherné
slunečné počasí, připravený areál a účast
pozvaných mužstev dávaly záruku kvalitních
sportovních výkonů. Je jen škoda, že se
nezúčastnili i hráči zbývajících pozvaných
mužstev (Štrba, Štítina a Chuchelná), protože
prestiž tohoto turnaje by byla ještě větší.
Přesto tato absence neměla vliv na průběh
turnaje. Setkala se v ten den celá řada hráčů, kteří
byli členy našeho oddílu a dnes již bydlí v jiných
lokalitách, s těmi, se kterými začínali hrát, kteří
je volejbal učili, ať už se jednalo o domácí hráče
nebo z hostujícího Dolního Benešova. A přišli se
podívat i takoví, kteří už volejbal nehrají a mají
na naše palestinské mužstvo dobré vzpomínky,
za všechny jmenujme kamaráda Frantu Vavřínka
z D. Benešova.
Turnaj byl zahájen utkáním jednoho z
favoritů MSA Dolní Benešov s polským
Kietrzem. Zkušenost benešovských hráčů však
nedala žádnou šanci polskému mužstvu a tak
utkání skončilo celkem hladce bez překvapení
2:0 pro MSA. Další utkání byla odehrána v
režii dobrých výkonů, které odpovídaly kvalitě
nasazení jednotlivých mužstev a hráčské
vyzrálosti zúčastněných. Na jedné straně
zkušenost, na druhé začínající mládí.
Celému turnaji vévodily výkony mužstev
MSA D. Benešov a Hospody n.S. a tak se nelze
divit, že v posledním utkání celého turnaje se
potkali hráči těchto mužstev. Snad tomu chtěl
i osud, aby vyvrcholení celého turnaje bylo
na úplný konec. Toto utkání mohlo uspokojit
i náročného fanouška, vyrovnané výkony na
obou stranách, vítězství v prvém setu mužstva

MSA, ve druhém mužstva Hospody a třetí set
vítězstvím Hospody Na statku poměrem 19:17.
Tím bylo rozhodnuto o konečném vítězi.
I v předposledním utkání šlo o hodně. O třetí
místo se utkali v souboji ti, co volejbal zakládali,
a hráči nastupující generace volejbalistů. I
toto utkání bylo do samého závěru setů velmi
vyrovnané, i když konečný výsledek byl 2:0
pro mladé mužstvo Svobody.
Celkově lze říct, že všechna mužstva
předvedla výkony na úrovni svých možností,
starší hráči předváděli výkony odpovídající
svým zkušenostem a musíme si přiznat, že
i svému věku. Mladí byli zdravě drzejší a ti
méně zkušení, jako hráči polského Kietrze,
sbírali zkušenosti.

Každý si z tohoto turnaje odnesl něco,
co mu zůstane dlouho v paměti. Vzpomínku
na setkání přátel volejbalu spojenou se
sportovními výkony na hřišti. A tak na
závěrečném vyhodnocení turnaje, předání cen
a diplomů už nešlo ani tak o to, kdo vyhrál,
ale o konstatování, že se podařilo zorganizovat
toto setkání, které ukázalo, že volejbal zapustil
kořeny v naší krásné vesnici a stal se nedílnou
součástí našeho sportovního života.
Že se volejbal může srovnávat s výkony
fotbalistů, i když nemá takovou popularitu. Lze
jen věřit, nebo doufat, že po těch 20-ti letech
nebudou mít pravdu ti skeptici, co nedávali
šanci na přežití při založení volejbalu v tom
roce 1986. Snad k tomu přispěl i tento turnaj,
který byl zakončen posezením u dobrého piva,
spojeným s opékáním, které zorganizoval náš
dlouholetý sponzor Gerhard Ondruf.
Celá tato oslava volejbalu měla na závěr
i sladké nostalgické zakončení v podobě
rozkrojení krásného dortu, upečeného k této
příležitosti 20. výročí založení volejbalu ve
Štěpánkovicích.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří
se tohoto turnaje zúčastnili, všem hráčům
z polského Kietrze, Dolního Benešova,
Štěpánkovic, starostovi p. Katolickému,
sponzorům G. Ondrufovi a Vl. Harazimovi
(DEMOSAN) a hlavně našim manželkám,
snoubenkám a přítelkyním, protože bez těch by
toto sobotní dopoledne a odpoledne nemělo tu
správnou atmosféru.
A hlavně by nebyl dán základ k dalším
20 letům působení volejbalového oddílu TJ
Sokol Štěpánkovic.
volejbalisté Štěpánkovic
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Štěpánkovice
V červnu skončila fotbalová sezóna ročníku 2005/2006, v níž naše první mužstvo hrálo I.B. třídu. Jednoznačným cílem týmu před
zahájením na podzim byl návrat do I.A. třídy. Tento cíl se nám podařilo splnit. I.B. jsme jasně vyhráli a už několik kol před koncem
soutěže jsme byli jasnými postupujícími. Vyhráli jsme s velkým bodovým náskokem. Také jsme nastříleli něco málo přes 100 branek.
Na tom se sice podílelo celé mužstvo, ale mezi nejlepší střelce patřilo trio Sebrala, Baránek a Prasek, kteří dali skoro 70 branek. Celou
soutěží jsme mohli dokonce projít bez jediné prohry. Toto jsme si ale pokazili
v utkání s Komárovem, kde jsme prohráli. Bylo to opravdu jediné utkání v
sezóně. Omluvou pro hráče snad může být, že to bylo první utkání po našem
definitivním postupu ze soutěže. Hráči slavili zasloužený postup a už se tolik
nekoncentrovali na samotnou hru. Sami určitě chtěli soutěží projít bez porážky,
ale, bohužel, soupeř je trošku nachytal na hruškách. Přesto se toto menší
zakolísání už neopakovalo a soutěž jsme dokončili s patřičnými výsledky, i
když soupeři velice chtěli, abychom měli těch proher více. Vždyť pro některé
i remíza byla výborným výsledkem.
V sezóně 2005 / 2006 jsme rovněž vyhráli Slezský pohár a následně i
Pohár MSKFS. Tímto vítězstvím jsme postoupili do Poháru ČMKFS. Byl to
historický postup. V předkole jsme hráli s divizním mužstvem Slávia Orlová.
Toto utkání se pro nás vyvíjelo velice slibně. Od začátku jsme měli tlak,
několik šancí a dokonce jsme neproměnili penaltu. Před koncem poločasu
jsme naopak inkasovali, pak jsme museli otevřít hru a to byl náš konec. Prohráli jsme vysokým rozdílem, ale hra tomu neodpovídala.
Do nového ročníku I.A třídy jsme vstoupili úspěšně. Po odehraných 5 kolech jsme byli druzí a jako jediní zatím bez prohry. Doufejme,
že nám tato úspěšnost vydrží co nejdéle.
U mládežnických mužstev jsme byli nuceni odhlásit mladší žáky ze soutěže, protože nemáme dostatečný počet hráčů v dané kategorii.
Řešit to tak, aby někteří nastupovali ve více mužstvech, je nereálné. Hrát někdy dvě utkání za den nebo obden je velikou zátěží pro mladý
organismus. Proto jsme se rozhodli odhlásit je. Není problém mužstvo mladších žáků kdykoliv obnovit a přihlásit je do následujícího
Helmut Václavík
ročníku.

Český svaz chovatelů DĚKUJE
Český svaz chovatelů ze Štěpánkovic by chtěl touto cestou
poděkovat paní Anně Harazimové z Příční za dlouholetou
práci ve svazu a k jejímu životnímu jubileu, které oslavila
v červenci letošního roku, popřát mnoho zdraví, rodinné
pohody a elánu do dalších let.
Za ČSCH B. Večerková

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

Mužstvo Svobody, účastník tradičního turnaje neregistrovaných
hráčů ve Štěpánkovicích 24.–25. června. 2006

Volby do obecních zastupitelstev
a Senátu Parlamentu České republiky

20. – 21. října 2006

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

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

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?

( P ř í s p ě v k y, n á m ě t y, ú s p ě c h y, p o d ě k o v á n í n e b o c h y s t á t e a k c i p r o s p o l u o b č a n y . . . )
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu obec@stepankovice.cz, donést na obecní úřad,
n e b o z a s l a t p o š t o u n a a d r e s u O Ú Š t ě p á n k o v i c e , 7 4 7 2 8 Š t ě p á n k o v i c e . Z n a č k a : Z P R AVO D A J .
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Štěpánkovický zpravodaj vydává Kulturní a školská komise při Obecním úřadu ve Štěpánkovicích.

