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Slovo starosty obce
Aniž jsme si to uvědomili, přechází loňský podzim
do letošního jara. Zima se letos nekonala, všichni ale
máme v živé paměti loňskou sněhovou kalamitu. Rychle
se blíží symboly jara - velikonoční svátky, kvetoucí
kočičky a netradičně je možné ve Štěpánkovicích vidět
malá kůzlata.
Bernard Halfar, starosta obce
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Starosta obce Štěpánkovice svolává

Zastupitelstvo obce
na den 21. března 2007 v 18.00
do zasedací místnosti KD

Informace z naší matriky
V loňském roce se v naší obci dožilo životního
jubilea – věku nad 70 let celkem 210 spoluobčanů.
Všem těmto našim spoluobčanům popřáli pracovníci
obecního úřadu písemným přáním mnoho štěstí a
zdraví do dalších let. Tradičních návštěv spoluobčanů,
kteří se dožili nad 80 let, bylo celkem 35; z toho 14
spoluobčanů se dožilo 80 let, 14 spoluobčanů se dožilo
85 let a 7 spoluobčanů se dožilo 90 a více let.
Počet obyvatel Štěpánkovic k 1. 1. 2007 byl 3 101.
V loňském roce se ve Štěpánkovicích narodilo
celkem 41 dětí, z toho dívek 20 a chlapců 21. Do
Štěpánkovic se vloni přistěhovalo 32 občanů.
Odstěhovalo se celkem 51 občanů.
Celkem bylo v naší obci v loňském roce 21
sňatků, z toho 4 ve farním kostele, 1 na obecním

úřadě a 16 mimo naši obec. Rozvodů bylo u nás 9.
V loňském roce zemřelo v naší obci celkem 20
spoluobčanů, z toho 11 žen a 9 mužů.
V roce 2006 bylo ve Štěpánkovicích celkem 777
trvale obydlených domů.
Úřednice matriky v loňském roce vyřídily
celkem 321 pasů a 436 občanských průkazů.
Ověření podpisu na dokladech a ověření opisu
různých dokladů bylo provedeno celkem 564,
celkem bylo vydáno 28 matričních druhopisů.
Celkem bylo na matričním úřadě podáno 112
žádostí o výpis z rejstříku trestů
Během měsíce února 2006 byly předány oddací
a úmrtní matriky z roku 1930 do Zemského archívu
v Opavě.
GaH

Z obsahu:
- Studny u rodinných domů
- Obnova historických alejí
- Kino ve Štěpánkovicích
- Výsledky tříkrálové sbírky
- Rozpočet obce na rok 2007
- Nový stavební zákon
- ZŠ v televizním Bludišti

1 /2007

Co se událo v zimě
Pomalu končí letošní zima – nezima. Málokterý z pamětníků si
umí vybavit, kdy naposledy jsme zažili tak teplé zimní období. Je
pravda, že všichni ušetříme na topení, energetické společnosti nám
to ale stejně dopočtou, takže si myslím, že naše radost je předčasná.
Není sníh, není moc příležitostí k zimním sportům, ale o to větší
nabídka je ve Štěpánkovicích v kulturním vyžití. Tradičně byl
začátkem ledna uspořádán Novoroční turnaj ve volejbale, kterého se
účastnilo celkem 5 mužstev, z toho jedno ze zahraničí, opět k nám
zavítali naši přátelé ze Štrby.
V průběhu ledna a února některé společenské organizace
uspořádaly své, už tradiční, plesy. Ať už to byl ples volejbalistů,
zahrádkářů, štěpánkovických hasičů a ples SRPŠ, všechny byly
vyprodány a plesoví hosté se určitě bavili. Tradičně se zástupci naší
obce zúčastnili plesu Sdružení obcí Hlučínska, který byl tentokrát
pořádán v Dolním Benešově. Závěrem sezóny pak bude ples
Mysliveckého sdružení Štěpánka.
Nově zprovozněné kino si už taky našlo místo v kulturním
programu obce; kromě pravidelných představení pro veřejnost k nám
do kina pravidelně přicházejí a přijíždějí děti naší základní školy a
základních škol okolních obcí. V sobotu 24. února proběhlo v našem
kině představení amatérského divadelního souboru Siesta z Opavy.
Herci k nám přijeli s vlastním zpracováním známé české komedie
Slunce, seno a Trošku více. Divadelní představení bylo už předem
vyprodáno a jak mi dají všichni, kteří přišli, za pravdu, stálo za to. Od
začátku do konce nechyběl v představení humor, nadsázka a dobré
nápady. Na hercích bylo vidět, že oni sami si hru užívají a snaží se s

obecenstvem komunikovat. Je nutno dodat, že nejen herci, ale také
diváci byli výborní.
Poslední událost, kterou její organizátoři stihli zorganizovat do
uzávěrky našeho Zpravodaje, byl další dostihový den, pořádaný
Hřebčínem Albertovec. V sobotu 24.února se v jízdárně na Albertovci
sešli příznivci dostihového sportu na 1. halových závodech spřežení.
Není bez zajímavosti, že jako halové to byly OPRAVDU PRVNÍ, a
to za celou existenci Albertovce jako hřebčína. Zároveň byly tyto
halové závody teprve třetí v celé ČR. Špičkoví vozatajové, ale hlavně
jejich koně, předvedli pro milovníky dostihového sportu krásnou
podívanou a do posledního místa zaplněná tribuna a ochozy jízdárny
bouřily nadšením při sledování výkonů všech účastníků.
H

Poděkování starosty obce
Jménem zaměstnanců obce, kteří se starají o vzhled obce,
jménem zastupitelů obce a jménem svým chci poděkovat všem
spoluobčanům, kteří nám pomáhali při úklidu obce po letošní
zimě. Letos nebyl úklid tak náročný jako minulý rok, přesto ještě
jednou všem děkuji.
Chci poděkovat i všem, kteří si uvědomují, že to, co dýcháme
se projeví na našem zdravotním stavu, a že ve svých kotlích
nespalují odpadky a nekvalitní paliva. Naštěstí letos byla mírná
zima, takže jsme nemuseli topit jako vloni, přesto občas nešlo
některými částmi obce projít pro kouř valící se z některých
komínů. Věřím, že si postupně všichni znečišťovatelé ovzduší
uvědomí, že sobě i všem ostatním zkracují život.
H

Oznámení odstávek vody a nabídka výměny ventilů občanům
V letošním roce předpokládáme, že v
rámci oprav vodovodního řadu budou tři až
pět odstávek dodávek pitné vody. O termínech
odstávek budeme informovat s minimálně
14-denním předstihem. Protože víme, že
velká část domovních uzávěrů vodovodních
přípojek je ve špatném stavu, nebo dokonce
nefunkčních, nabízí obecní úřad všem
majitelům a provozovatelům rodinných domů
a ostatních nemovitostí, provedení výměny
obou domovních uzavíracích ventilů ( před a
za vodoměrem ).
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Pro výměnu musí být dodržen následující
- v případě, že montáž provede jiná osoba
postup:
než obecní úřad, zajistí majitel RD, aby
- výměnu nahlásit na obecní úřad
montáž byla ukončena nejpozději 1 hod.
(telefonicky, e-meilem, osobně)
před vpuštěním vody do systému,
- v případě, že výměnu provedou
- provede-li výměnu ventilů jiná osoba než
pracovníci obecního úřadu, zajistit
obecní úřad, je tato osoba zodpovědná za
přístup do nemovitosti
škody, tj. netěsnost, nefunkčnost atd.
- dohodnout se zástupcem obecního úřadu,
Náklady spojené s výměnou ventilů hradí
kdo zajistí materiál (ventily, těsnění)
majitel nemovitosti.
- v případě, že výměnu provede jiná osoba
Další ínformace poskytnou pracovníci
než obecní úřad, zajistí majitel RD
obecního úřadu.
přístup pro montáž plomby na vodoměr
H
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Čištění komínů
Každý správný majitel nemovitosti – rodinného domu, obchodu a jiné provozovny,
ve které se topí pevnými palivy, ale i zemním plynem, si pravidelně nechá prohlédnout,
popřípadě vyčistit komín. Jsou majitelé nemovitostí, kteří si tuto činnost provádějí sami,
nemusí sice nikomu platit, pak ale nemají doklad o tom, že komín mají zkontrolován a
vyčištěn.
Pak je tady druhá skupina majitelů, která si na tuto činnost objedná kominíka. V tomto
případě nemá nikdo povinnost platit tyto práce dopředu. Složenka, kterou většina z nás
začátkem února našla v poštovní schránce slouží pouze jako informace, že kominictví nám
nabízí kominické práce. V žádném případě nemá nikdo povinnost tuto složenku proplatit
bez provedení kominických prací.
H

Pokračuje obnova historických alejí
V letošním roce bude obec Štěpánkovice ve spolupráci s Mysliveckým sdružením
Štěpánka pokračovat v obnově stromořadí v aleji Štěpánkovice – Svoboda, Štěpánkovice –
Chlebičov, Štěpánkovice – Albertovec a na Hruškové cestě. Dosadíme nové švestky podél
cesty na Střední dvůr a podél Štěpánky vysadíme borovice a duby. Celkem předpokládáme
výsadbu cca 300 stromů.
HaK

Informace pro občany
– daňové přiznání
V letošním roce Finanční úřad v Opavě ve spolupráci s naším
obecním úřadem umožní odevzdání daňového přiznání k dani
z příjmů fyzických osob (DPFO) v zasedací místnosti našeho
obecního úřadu. Přiznání bude možné odevzdat dne 19.3.2007
v době od 13.00 do 18.00.
- Bude se jednat o přebírání DPFO s prvotní vizuální
kontrolou všech náležitostí zaměstnanci FÚ.
- Na vyžádání bude zaměstnanci FÚ potvrzeno převzetí
daňového přiznání na jeho kopii prezentačním razítkem FÚ.
V případě vyžádání bude vystaveno potvrzení o převzetí
přiznání.
- Zaměstnanci FÚ podají na vyžádání informace o způsobu
placení daně včetně čísla účtu, variabilního a konstantního
symbolu.
- V rámci časových možností budou zaměstnanci FÚ podávat
základní informace k vyplnění daňového přiznání.
- Nebude možno zaplatit daň přímo zaměstnancům FÚ na
místě.
- Nebude možné informovat poplatníky o jejich aktuálním
stavu osobního daňového účtu.
Tiskopis daňového přiznání včetně příloh a poučení je možno
vyhledat a vytisknout na internetové adrese: cds.mfcr.cz
DAŇOVÉ TIKOPISY (Databáze aktuálních daňových
tiskopisů - Daň z příjmů fyzických osob - Vyměřovací řízení
- Přiznání daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období
2006) lze případně vyzvednout na našem obecním úřadu.
H

Upozornění rodičům
mladistvých motocyklistů
Zima ještě neskončila a už se v obci objevuje
nový nešvar, který je navíc podporovaný
některými rodiči. Vyjímečně v týdnu, ale hlavně
v pátky, soboty a neděle se po komunikacích
v obci a po polích v těsné blízkosti obce
prohánějí většinou nezletilí motocyklisté.
Všechny motocykly vykazují nadměrný hluk a
omezují tak ostatní spoluobčany.
Touto cestou chci upozornit všechny rodiče
těchto motocyklistů, že za své děti nesou plnou
zodpovědnost a že se vystavují nebezpečí
postihu ze strany policie ČR, popřípadě Městské
policie Kravaře, s kterou obec spolupracuje při
řešení dopravní situace v obci.
H

Provoz studen u rodinných domů
V průběhu ledna a února
letošního roku vyvolala zpráva
v tisku, rozhlasu a televizi o
dokladech k provozu domovních
studní nebývalou diskusi. Připravili
jsme proto základní informaci
k problematice provozu domovních
studní; jedná se pouze o studny,
které slouží:
1. Studna, postavená do roku
1955, nepotřebuje žádné povolení
odběru, majitel takové studny
nemusí nic vyřizovat, měl by mít
nějaký doklad o tom, kdy byla
studna postavena.
2. Studna, postavená po roce
1955, musí mít kromě stavebního
povolení a kolaudace navíc
povolení k odběru podzemní vody.
Pokud majitel takové studny tyto
doklady nemá, musí nejpozději do
30.6. 2007 požádat MÚ Kravaře,
odbor životního prostředí o vydání
povolení k odběru, včetně povolení
stavby studny a kolaudace studny.
3. Studna, postavená po roce
1955, pro niž je vydáno stavební
povolení a byla řádně zkolaudová-

na, ale nemá povolení k odběru
vody. Majitel takto provozované
studny musí do 30.6.2007 požádat
MÚ Kravaře, odbor životního
prostředí o povolení k odběru
podzemní vody, které doplní
kolaudačním rozhodnutím.
4. Majitel studny, zbudované
po roce 1955, má stavební povolení,
kolaudační rozhodnutí a povolení
k odběru podzemní vody pro
domácnosti, vydané po 1. 1. 2002
- provoz takové studny nepotřebuje
žádné další doklady.
Doklady, potřebné k provozování domovních studní, se řídí
ustanovením zákona č. 254/2001
Sb. Další informace lze získat
na bezplatné informační lince
ministerstva zemědělství 800 101
197, na internetových stránkách
www.zanikpovolení.cz popřípadě
na MÚ Kravaře, odbor životního
prostředí.
Povinnosti k provozu septiků
a domovních ČOV zveřejníme v
příštím zpravodaji.
H

Sběr a svoz odpadů v roce 2007
V letošním roce dochází v systému sběru a svozu odpadů v naší obci ke dvěma zásadním změnám. V podstatě se vracíme ke stavu, který
v obci již byl. První změnou je třídění odpadního skla na sklo ČIRÉ a BAREVNÉ. Proto, aby v každém stávajícím místě sběru odpadního
skla šlo odložit barevné a čiré sklo, pořídí obec další čtyři kontejnery, které budou umístěny na Albertovci, Svobodě, u autobusové zastávky
ČD a u křižovatky ulic Hlavní - Svobody. Tím zajistíme, že v každém sběrném místě budou kontejnery pro čiré a barevné sklo. Druhou
změnou je přesunutí svozu pevných odpadů (popelnic) na úterý – odpolední směnu. K těmto změnám byly při placení poplatků za svoz
odpadů rozdávány letáky, které nám pomohli připravit žáci naší školy.
H
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Kino ve Štěpánkovicích
Využívám příležitosti vydání zpravodaje a rád Vám představuji
naše nově otevřené kino. Věříme, že po přečtení těchto pár řádků do
našeho kinosálu také zavítáte.
Po 4 letech půstu bylo kino znovu slavnostně otevřeno 2.12.2006.
Před otevřením došlo ke změně technologie promítání, kdy staré
pásmové stroje nahradila technika DVD. Nové je taky ozvučení
kinosálu a promítací plátno. V dokončení ozvučení bude naše
obec pravděpodobně pokračovat v letošním roce. V současné době
je dokončena úprava sedaček, které jsou vybaveny molitanovým
polstrováním.
Během měsíce listopadu jsme provedli několik zkušebních
promítání bez vstupného. Snažili jsme se potěšit hlavně děti a mládež.
Především u těchto představení se povedlo kinosál, který se nachází v
budově kulturního domu, docela dobře zaplnit. Od prosince již probíhá

projekce za úplatu. Vstupné pro děti je 20 Kč a pro dospělé 50 Kč.
Promítat se bude každou druhou neděli formou dvou představení. Od
15 hodin probíhá dětské pásmo, následuje představení pro dospělé a
mládež. Časy promítání budou vždy upřesněny.
Naše kino bude mít nějakou dobu problémy s uváděním
atraktivních filmů, je to dáno tím, že většina filmů je stále natáčena na
klasické filmové pásy. Máme ale informaci od filmových distributorů,
že v krátké době dojde k přechodu v ukládání filmů na elektronické
nosiče. Program našeho kina bude vždy uveřejňován rozhlasem v
obci, dále letáky v obci a nejbližším okolí a také na internetových
stránkách www.stepankovice.cz
Tímto za sebe a za své spolupracovníky srdečně zvu příznivce
kina na nejbližší i další představení.
Martin Peterek

Týden životního prostředí v kině a kulturním domě
V našem kině proběhne další celodenní promítání. Tentokrát to bude na dnes aktuální téma – Životní prostředí a ekologie. Promítání
proběhne v sobotu 31. 3. 2007 v době od 10.00 do 18.00. Promítány budou filmy se zaměřením na ochranu životního prostředí a přírodu.
Seznam promítaných filmů bude zveřejněn v předstihu. Současně bude ve vestibulu kulturního domu v době od 25. 3. do 31. 3. 2007
umístěna výstava se zaměřením na stejné téma.
Součástí této výstavy bude výstava fotografií
na téma:
Batole v plenkách, batole v pamperskách.
Žádáme proto občany, kteří mají doma
fotografie na toto téma, aby nám je zapůjčili
k reprodukci. Fotografie můžete doručit do
podatelny obecního úřadu do 20. 3. 2007.
Všechny fotografie budou po přefocení vráceny
PaT
majitelům.




 



 








Co chystáme na jaře
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Jaro klepe na dveře a většina z nás se
chystá na jarní práce na zahradách, přesto Vás
pracovníci obecního úřadu, knihovny a školské
a kulturní komise zvou na tento jarní kulturní
program:
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26. – 31. březen, výstava na téma životní
prostředí a ekologie – kulturní dům,
31. března - přehlídka filmů na téma životní
prostředí a ekologie – Kino Štěpánkovice,
1. dubna - divadelní představení ochotnického
souboru ze Štítiny – Kino Štěpánkovice,
22. dubna - kulturní odpoledne ke Dni matek a
MDŽ, vystoupí Láďa Kerndl s doprovodem.
H

Výpis z rejstříku trestu
V Ostravě byla zřízena pobočka Rejstříku
trestů, kde je možné na počkání si vyzvednout,
ale pouze osobně, výpis z rejstříku trestů.
Sokolská 935/19, Ostrava
(blok Krajského soudu)

Po – Pá 8:00 – 12:00 12:30 – 15:30
H
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Výsledky tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích za rok 2007
Antošovice
10 330,00 Kč Kravaře, Kouty
169 485,50 Kč
Dolní Benešov+Zábřeh 95 119,00 Kč Bělá
11 784,00 Kč
Ludgeřovice
95 100,00 Kč Hlučín - Bobrovníky
23 690,00 Kč
Markvartovice
20 678,50 Kč Bohuslavice
65 260,00 Kč
Píšť
53 160,00 Kč Bolatice, Borová
101 397,00 Kč
Rohov
20 699,00 Kč Strahovice
26 123,00 Kč
Darkovice
34 439,00 Kč Sudice
17 678,50 Kč
Hlučín - Darkovičky
46 360,00 Kč Šilheřovice
46 580,00 Kč
Hať
69 257,00 Kč Štěpánkovice,Svoboda 90 589,50 Kč
Hlučín - město
129 600,00 Kč Třebom
5 523,50 Kč
Chuchelná
32 186,50 Kč Vřesina
30 135,00 Kč
Kobeřice
87 760,00 Kč Závada
16 126,00 Kč
Kozmice
56 557,50 Kč Jilešovice
5 571,00 Kč
Celkem Charita Hlučín: 1 361 189,50 Kč

Výstavba rodinných domů
ve Štěpánkovicích a na Svobodě
Po mnoha létech získala naše obec pozemky na kterých bude možné stavět
rodinné domy. Na březnovém zasedání zastupitelstva obce bude zveřejněn
záměr obce odprodat tyto pozemky a zároveň bude zveřejněn způsob prodeje.
Jedná se celkem o 23 pozemků, které se nacházejí ve Štěpánkovicích a na
Svobodě.
H

Poradenství Špakovský
Po 15 letech působení ve finančních službách, posledních 12 let v
obchodním zastoupení Modré pyramidy zahajuji poradenskou činnost
ve své kanceláři v Opavě, Masařská 6 (v přízemí společnosti Remark).
Finnanční poradenství budu poskytovat i v kanceáři ve svém rodinném
domku na adrese Štěpánkovice, Hlavní 382/120.
Spolupracuji se společnostmi: Allianz AG, Allianz penzijní
fond, a.s., Komerční banka a. s., HYPO stavební spořitelna a. s..
Proč poradenství?
Cest k řešení finančních potřeb jednotlivce a jeho rodiny - zajištění
bydlení, vzdělání, až po spokojený důchod je celá řada - ve spolupráci
s Vámi se pokusím najít pro Vás to nejpříznivější řešení. Například: Pro
financování bydlení je lepší hypotéka anebo stavební spoření?. Pro
spokojený důchod je lepší penzijní připojištění nebo důchodové pojištění
nebo jiné řešení? Nerozhodnu to za Vás - to budete muset sami, k
různým finančním produktům však můžu pro Vás připravit bankovní
či pojisné počítačové simulace, které Vám mohou značně pomoci při
Vašem rozhodování. Na rozdíl od různých poradenských společností
- poradenství či počítačové simulace získáte zcela zdarma. Pak se
rozhodnete, zda uzavřete smlouvu. Za léta působení v této činnosti jsem
se mnohokrát zejména v pojišťovnictví ale také hlavně ve stavebním
spoření setkal se situací, kdy klient nevýhodně pro sebe uzavíral novou
smlouvu, přestože musel platit nové poplatky, získal méně výhodné
podmínky, zavázal se ke splátkám na které neměl protože prodejce
potřeboval novou smlouvu, novou vysokou provizi. Ujišťuji Vás, že
s tímto se u mne nesetkáte, svého jména si vážim a minulých 15 let
mi nesčetněkrát potvrdilo skutečnost, že pouze spokojený klient je
zárukou úspěšného podnikání. Novinové srovnávání je často srovnání
nesrovnatelného - mnohdy srovnání přesných čísel za nepřesných
podmínek: mnohé může naznačit, skutečnost však také může být zcela
jinde - autory těchto článků také někdo platí - důvěřuj, ale prověřuj.

V rámci Tříkrálové sbírky 2007, kterou již po sedmé
pořádala Charita Hlučín ve 26 obcích Hlučínska, bylo
vykoledováno celkem 1 361 189, 50 Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně
určeného klíče 65%, což představuje sumu 884 773 Kč. Na
tomto vynikajícím výsledku se podílelo 248 dobrovolnických
skupin koledníků. Chceme nyní touto cestou poděkovat všem,
kteří nám v průběhu sbírky pomáhali. Děkujeme starostům
a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a
rozpečetění kasiček, informování občanů a při konečném
sčítání vykoledovaných peněz.Vážíme si také pomoci
duchovních správců farností, kteří nám pomohli s propagací
a organizací sbírky. Velký dík patří zejména všem velkým i
malým koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství pokoje,
lásky a míru do jednotlivých domácností. Na závěr bychom
rádi poděkovali Vám všem, kteří jste přijali naše koledníčky
a přispěli jim do kasiček. Vaše dary jsou pro nás závazkem k
Lukáš Volný
dalšímu zkvalitňování našich služeb.

Výsledky Tříkrálové sbírky ve Štěpánkovicích
Rok 2004
73.328,50 Kč
Rok 2005
98.806,- Kč
Rok 2006
90.610,- Kč
Rok 2007
90.589,50 Kč
Jménem zastupitelů naší obce a jménem svým děkuji
všem našim spoluobčanům,
H
kteří letos přispěli na třikrálovou sbírku.

Smlouvy s odměnou
Každému, klientovi, který se zaregistruje do mé databáze přísluší
při sjednání smlouvy odměna, jejíž výše je závislá na době registrace a
parametrech uzavírané smlouvy podrobnosti najdete na mých webových
stránkách: www.spakovsti.cz.
Registrace
Úvodem je třeba sdělit, že splňuji veškeré náležitosti zákona č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, toto je totiž podmínkou
spolupráce s předními finančními ústavy.
Obsahem registrace vedle základních osobních údajů, které jsou
obsahem prakticky každé pojistné či jiné finanční smlouvy, jsou údaje
potřebné ke zpracování nabídky k řešení Vašich potřeb, případně vstupní
údaje pro zpracování simulace. Toto umožňuje operativní řešení nabídky
k pokrytí Vašich potřeb. Na základě těchto výstupů mate možnost
posouzení výhodnosti nabídky s jiným řešením.
Výhody registrace:
1. Odměna ke každé následně sjednané alespoň jednoleté smlouvě
(dle pomínek stanovených v době registrace)
2. Aktuality k zájmovým produktům, informace o akčních nabídkách
v jednotlivých produktech
Kontakt: Ing. Ludger Špakovský
tel: 604 273 385, e-mail: ludger.spakovsky@seznam.cz
Kanceláře: Masařská 6, 746 01 Opava (přízemí REMARK)
PO 8:00-11:30 ÚT, ST - 8:00-18:00
Hlavní 120/382, 747 28 Štěpánkovice
PO 16:00-20:00
Návštěvu je vhodné domluvit telefonicky, vyjímečně se totiž může
stát, že pracovní závazky vůči Allianz mě i v uvedené době určí práci
mimo kancelář.
Na spolupráci se těší Ludger Špakkovský, přijďte na šálek dobré kávy.
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Komentář k rozpočtu obce Štěpánkovice
Příjmová část rozpočtu na letošní rok je ovlivněna hlavně záměrem obce odprodat pozemky pro výstavbu rodinných domů. Celkem má obec
Štěpánkovice k dispozici 23 pozemků určených k výstavbě rodinných domů. Příjem z daňových výnosů bude oproti loňskému roku vyšší jen
asi o 4 procenta. Zbývající velké položky příjmové části rozpočtu – vodné, stočné a poplatek za svoz a likvidaci odpadů odpovídají zvyšujícím
se nákladům na provoz infrastruktury, která je v majetku obce.
Ve výdajové části rozpočtu jsou největší částky určené na vybudování komunikací, inženýrských sítí, přípojek a komunikací pro novou
výstavbu rodinných domů. Na každoroční opravy a dostavby komunikací je v letošním roce věnována podstatně nižší částka než v minulých létech.
Po opravě průtahu obcí, provedeme opravy povrchu vozovek, dobudování
odbočky z ulice Mlýnská a opravu zpevněné plochy pod kontejnerem u
Návrh rozpočtu obce Štěpánkovice na rok 2007
technické budovy na hřbitově. Velkou část výdajů budou v letošním roce tvořit
výdaje (tis. Kč)
projekty. V průběhu roku budou zpracovány projekty na rekonstrukci dvou Č.ú. Položka
Částka
domů v areálu U Dvora, rekonstrukci budov hasičských zbrojnic, dokončíme 2212 Silnice
800
projekt na rekonstrukci budov základní školy, bude zpracován projekt na 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
300
výstavbu suchého poldru v osadě Svoboda, projektová dokumentace pro 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
170
stavební povolení pro výstavbu ČOV ve Štěpánkovicích. Každoročně, i letos, 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
100
se zvyšují výdaje obce na údržbu majetku obce a údržbu obecní zeleně.
2310 Pitná voda
2 400
Štěpánkovice 22.2.2007
Bernard Halfar 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
1 100
Projekt a výstavba ČOV - Albertovec
1 000
Návrh rozpočtu obce Štěpánkovice na rok 2007
3113 Základní škola
2 479
příjmy (tisíc Kč)
Výměna oken, oprava sociálního zařízení
1 000
Č.ú Položka
Částka
Jídelna pro veřejnost
400
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
4350
3313 Kino
60
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
540
3314 Činnosti knihovnické
420
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
280
3319 Kronika
10
1121 Daň z příjmu právnických osob
5200
3399 Ostatní záležitosti kultury
400
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec
185
3341 Rozhlas a televize
20
1211 Daň z přidané hodnoty
8500
1100
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1350
3392 Zájmová činnost v kultuře Srubek
20
1341 Poplatek ze psů
35
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
110
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
5
3419 Dotace tělovýchova
200
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
100
3421 Využití volného času dětí a mládeže
100
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
25
3429 Dotace spolky
120
1361 Správní poplatky
150
3612 Bytové hospodářství
100
1511 Daň z nemovitostí
1100
Projekt rekonstrukce dvou bytových domů
2310 Pitná voda vodné
1530
veřejné silniční dopravy
1500
2321 Stočné
500
3613 Restaurace, zasedací místnost
100
3314 Činnosti knihovnické
15
3631 Veřejné osvětlení
350
3341 Rozhlas a televize
2
3632 Pohřebnictví
450
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
1000
3635 Územní plánování
150
3399 Zájmová činnost v kultuře
50
3639 Komunální služby a územní rozvoj
2 200
3313 Kino
20
3713 KD solární ohřev
500
3412 Ostatní zájmová činnost (prov. hřiště)
120
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
1900
3612 Bytové hospodářství
180
3729 Ostatní nákládání s odpady
100
3613 Pronájem majetku obce
370
3744 Protipovodňová opatření
300
3632 Pohřebnictví
10
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
1 000
3725 Sběr a svoz komunálního odpadu EKOKOM
260
3799 Dotace občanům
150
3745 Nájem pozemků
3
5512 Požární ochrana
700
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR
664
6112 Zastupitelstvo obce
1 700
4116 Dotace na VPP
200
6171 Činnost místní správy
2 600
4131 Převody z vlastních fondů
15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300
4134 Převody z rozpoč. účtů
70
6330 Převody vlastním fondům
140
4139 Ostatní převody z vlastních fondů
70
6399 Ostatní finanční operace
97
5319 Bezpečnost a veřejný pořádek
4
6402 Finanční vypořádání minulých let
54
6171 Činnost místní správy
2
6409 Ostatní činnost pro FU
50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
30
Projekt, výstavba kom., sítí a přípojek - Dvůr 1 800
3639 Prodej pozemků ve Dvoře
3600
Projekt, výstavba kom., sítí a přípojek-Vlčoch 3 000
3639 Prodej pozemků - Vlčoch
2700
8124 Úhrada splátky úvěru
615
3639 Prodej majetku - auta, pozemky
100
8124 Úhrada splátky úvěru
429
Dotace - INTEREG z roku 2006
183
Výdaje celkem
32 594
8115 Zůstatek roku 2006
500
6409 Nerozdělený příjem
1 424
Celkem
34018
Výdaje celkem
34 018
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Hasičský sport ve Štěpánkovicích – opět v plné síle
Hasičský
sport
má ve Štěpánkovicích
dlouholetou tradici s
velkými úspěchy.
V posledních letech
však došlo k vůbec
největšímu
rozmachu
tohoto sportu v historii
obce Štěpánkovice a
to zásluhou obětavých
dětí, mládeže a hlavního
vedoucího Ing. Vojtěcha
Fehera.
Důkazem tohoto k naší
radosti jsou 2 družstva
dětí, družstvo mužů a po letech i družstvo žen. Všechna tato družstva
už dávno nejezdí soutěží se pouze zúčastňovat, ale jsou těmi družstvy,
která svými úspěchy, zapálením pro sport a slušným vystupováním
patří k tahounům svých kategorií a motivují tak k dobrým výsledkům i
ostatní začínající družstva z okolních obcí, čímž vzniká kvalitní ligové a
pohárové prostředí hasičského sportu.
Náš sportovní kolektiv má pro nastávající sezónu 42 aktivně
cvičících hasičů, kteří v loňském roce získali mnohá ocenění.

Mladší žáci
se s úspěchem
zúčastnili
okresního kola v
Holasovicích, kde
postoupili z 1.
místa na krajské
kolo do Ostravy,
tam
dosáhli
skvělého 2. místa,
které
bohužel
nestačilo na postup
do republikového
kola. Také starší
žáci po výborném
výsledku v okrskovém kole v Chlebičově (1.místo) postoupili do
okresního kola, kde skončili na 2. místě a postoupili do krajského kola.
Na velmi vyrovnaném krajském kole (kde rozdíly mezi jednotlivými
dospívajícími kolektivy byly pouze minimální) skončili naši starší žáci
na 6. místě.
Mladší i starší žáci se zároveň pravidelně účastnili okresní ligy mladých
hasičů, kde skoro každý víkend vyjížděli k účasti na jednotlivých ligových
soutěžích a na těchto soutěžích se vždy umísťovali na předních místech.
Velikou radost nám v loňském roce udělal návrat mužského
kolektivu na přední místa v soutěžích mužů. Muži se v loňském
roce zúčastnili 32 soutěží (což znamená, že jezdili skoro 2krát
týdně na soutěže Moravskoslezského poháru, soutěže Opavské
ligy a vesnické pohárovky).V Moravskoslezském poháru se
celkově umístili na výborném 9. místě což v celkové účasti 44
kolektivů znamená dobrý výhled pro rok 2007 ( při čemž nejlepším
umístěním bylo 5. místo v Sádku). Tímto celkovým umístěním
si také vybojovali zasloužený respekt ostatních kolektivů, které
opět počítají s družstvem Štěpánkovice-Muži jako kvalitním
soupeřem. V Opavské lize hasičů byli naši kluci taky velmi
aktivní a nejlepším jejich výsledkem bylo 1. místo ze soutěže
v Kylešovicích. Vzhledem k tomu, že na ligových soutěžích se
používá jednotný požární stroj, je po loňských výsledcích v lize
jasné, že kluci jsou ve výborné formě a k lepším výsledkům v
Moravskoslezském poháru jim chybí hlavně kvalitní požární stroj
(o jehož zakoupení se již jedná).
Velmi příjemným překvapením pak bylo znovuzrození
ženského kolektivu. Tento ženský kolektiv nejenom, že začal jezdit
na soutěže, ale po usilovném tréninku se holky staly kvalitním
soupeřem ostatním ženským družstvům. Zúčastnily se 11 z 13
soutěží Moravskoslezského poháru a celkově se umístily na skvělém
6. místě z 18 kolektivů (nejlepší umístění 2. místo v Pustkovci).
Vůbec v nejlepším světle se však naše holky ukázaly na domácí
půdě ve Štěpánkovicích, kde s jednotným strojem skončily na 1.
místě i před takovými soupeři jako jsou Mladecko a Hněvošice.
Zároveň jim i mužům patří dík, že svou účastí na soutěžích
zajistili účast 25 mužských a 8 ženských kolektivů na soutěži ve
Štěpánkovicích.
Závěrem bych chtěl jménem výboru dobrovolných hasičů
ve Štěpánkovicích všem našim aktivně cvičícím hasičům a
hasičkám poděkovat a popřát jim mnoho úspěchů v následující
sezóně. Vás - naše spoluobčany - bych rád pozval tento rok na
soutěže pořádané v naší obci, kde zhlédnete nejlepší soutěžící
z Opavska, můžete strávit příjemné odpoledne v hasičském
areálu a zároveň podpoříte závodníky výborně reprezentující
naší obec.
JT - SDH Štěpánkovice
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Nový stavební zákon od 1.1.2007
Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) vnesl od 1.1.2007 do přípravy,
realizace a užívání staveb velké změny. Rozsah a podrobnost
nového zákona se od starého zákona výrazně odlišuje.
Podle nového stavebního zákona se stavbou rozumí
veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické
provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce,
na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba,
u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.
Stavbou pro reklamu je stavba, která slouží reklamním
účelům. Pokud se v zákoně používá pojmu stavba, rozumí se
tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.
Změnou dokončené stavby je nástavba, kterou se stavba
zvyšuje, přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a
která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou
a stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné
i výškové ohraničení stavby. Zařízením se pro účely tohoto
zákona rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či
jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu.
Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její
dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení
stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
Novým institutem stavebního zákona je územně
plánovací informace. Bude se jednat o předběžnou informaci
ke stanovení podmínek pro využívání území a změn jeho
využití, vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí,
včetně seznamu dotčených orgánů, vydání územního
souhlasu v případech, kdy je jím možno nahradit územní
rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů a provedení
jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu. Pro stavebníky tato informace
bude představovat významnou pomoc, její úplnost a
přesnost však bude závislá na požadavcích žadatele a
dostatečné konkretizaci jeho záměru. Například pokud
později zpracovaná projektová dokumentace ohlašované
stavby nebude zcela v souladu s vydanou územně plánovací
informací, stavební úřad zakáže provedení stavby. Podle
správního řádu lze v téže věci požadovat předběžnou
informaci jen jednou a doba její platnosti je stanovena pouze
na 1 rok.
Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich
vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité
zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. V této
souvislosti zákon obsahuje výčet staveb a zařízení, které
nebudou vyžadovat ani územní rozhodnutí, ani územní
souhlas. U dalších staveb bude postupy v územním řízení
ovlivňovat řada okolností – v určitých případech bude moci
být vedeno společné územní a stavební řízení, u dalších
záměrů zjednodušené územní řízení. Novým institutem
stavebního zákona bude veřejnoprávní smlouva uzavřená
podle správního řádu mezi stavebním úřadem a stavebníkem,
která nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby, nebo o
změně využití území či o změně vlivu stavby na využití
území. Druhy územních rozhodnutí se proti současnému
stavu částečně změní. Rozhodnutí o umístění stavby se bude
vydávat jak pro umístění stavby, tak pro umístění zařízení,
rozhodnutí o změně využití území bude vydáváno pro
zákonem stanovené případy. Rozhodnutí o změně stavby a o
změně vlivu stavby na využití území se bude vydávat nejen
pro nástavby a přístavby stávajících staveb, ale také pro
nové způsoby užívání těchto staveb. Územní rozhodnutí a
územní souhlas se bude moci vydat jen v území zastavěném
a v zastavitelných plochách. Stavební úřad bude oprávněn,
aby v územním rozhodnutí některých jednoduchých staveb,
terénních úprav a zařízení (a také za určitých podmínek) na
žádost stavebníka stanovil, že k jejich provedení nebude
vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení. Zavedením
institutu územního souhlasu přináší zákon zjednodušení v
případech taxativně vyjmenovaných. Územní souhlas se
bude moci aplikovat v případech, kdy nebude docházet k
podstatným změnám v území ani nebude vyžadován nárok
na veřejnou infrastrukturu, v zastavěném území nebo v
zastavitelné ploše a v bezesporném případě. Územní řízení
bude zásadně veřejné. Zákon v této části obsahuje i některé
dosud neobvyklé postupy, např. ukládá žadateli o vydání
územního rozhodnutí, aby vzápětí po nařízení ústního jednání
stavebním úřadem (bude povinné), zajistil na místě budoucí
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stavby nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby
nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, vyvěšení
informace o svém záměru i o tom, že podal žádost o vydání
územního rozhodnutí. Informace bude muset obsahovat i
grafické vyjádření záměru. Pokud by to žadatel neprovedl,
stavební úřad bude muset nařídit opakované veřejné ústní
jednání. Tento postup je zákonem stanoven pro zajištění
dostatečného informování veřejnosti. Nový stavební zákon
mění i některé obvyklé postupy v územním řízení. Např.
důvodem pro přerušení územního řízení bude i skutečnost, že
požadovaný záměr bude klást takové požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, bez nichž nelze záměr
provést. V takovém případě bude pro pokračování v řízení
požadováno předložení plánovací smlouvy o spoluúčasti
žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající
veřejné infrastruktury. Zjednodušené územní řízení stavební
zákon umožní vést za určitých podmínek u všech druhů
staveb, které nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
a pokud budou mj. doložena kladná závazná stanoviska
dotčených orgánů i souhlasy účastníků řízení vč. jejich
souhlasu se zjednodušeným řízením.
Stavby se v novém stavebním zákonu dělí poměrně složitě
a podrobně podle toho, jakému režimu budou podléhat.
Bez jakéhokoliv svolení orgánu veřejné správy mohou
být realizovány :
informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší
než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních
komunikací, mimo kulturní památky a mimo území , na
němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče vymezená
zákonem o státní památkové péči; stožáry pro vlajky do
výšky 8 m; povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod
vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla; sirény, včetně
jejich opěrných konstrukcí, a související zařízení do
celkové výšky 1,5 m; signální věže, signály a pyramidy
pro zeměměřické účely; bleskosvody a zařízení, které
tvoří jejich součást; informativní značky a oznámení na
pozemních komunikacích; opěrné zdi do výšky 1 m, které
nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi
a s veřejným prostranstvím; propustky na účelových
komunikacích; přenosné stavby, zařízení a konstrukce,
jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce;
výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí
pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání
osobami nebo k ustájení zvířat a jejich doba umístění na
pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce; důlní díla, důlní stavby
pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách,
pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy
podle horních předpisů; cirkusové stany pro nejvýše 200
osob a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo;
označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy,
označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických
a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních
předpisů a označení nemovitých kulturních památek
podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou
stanovenou mezinárodní smlouvou; stavební úpravy, pokud
se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění
se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují
posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení
nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost; udržovací
práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví
osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní
prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce
na stavbě, která je kulturní památkou.
Omezení regulace umisťování a provádění těchto
staveb ze strany orgánů veřejné správy neznamená, že si
stavebník bude moci počínat zcela svévolně. Je například
povinen zajistit si informace o existenci podzemních staveb
technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu. Je povinen
dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí mít
na zřeteli ochranu životního prostředí, majetku a šetrnost k
sousedství, musí dodržovat obecné požadavky na výstavbu.
O zahájení prací je povinen v dostatečném časovém
předstihu informovat osoby přímo pracemi dotčené, je
povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na
stavbě ohrožující životy a zdraví osob nebo bezpečnost
stavby. Vztahují se na ně povinnosti související s ochranou
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů
stavby, chráněných částí přírody a archeologických nálezů.

Půjde-li o stavbu financovanou z veřejných rozpočtů, je
stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním
stavby. Stavbu může provádět svépomocí, zajistí-li provádění
stavebního dozoru. Uvedené stavby lze užívat po dokončení,
aniž se zahájení užívání oznamuje stavebnímu úřadu, a
nevyžadují ani kolaudační souhlas. Stavební úřad může
nařídit odstranění stavby, která svým závadným stavem
ohrožuje životy a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost,
životní prostředí nebo majetek třetích osob a vlastník přes
rozhodnutí stavebního úřadu neodstranil její závadný stav.
Stavební zákon dále vymezuje stavby, terénní úpravy,
zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení a stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací
práce, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. V případě
staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení postačí k jejich
realizaci územní souhlas (místo územního rozhodnutí), který
bude vydán na základě oznámení o záměru, pokud je záměr
v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v
území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky
na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Stavby,
terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které vyžadují
ohlášení stavebnímu úřadu jsou označeny jako „jednoduché„
s cílem vyjádřit, že zejména jejich stavebně technické
provedení, účel, kterému slouží, účinky jejich užívání na
okolí apod. nejsou takového charakteru, aby vyžadovaly
stavební povolení. Veřejnoprávním titulem k jejich realizaci
je souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou. Pro
ohlašované stavby postačí územní souhlas, který může být
vydán místo územního rozhodnutí, jsou-li splněny taxativně
stanovené podmínky stavebního zákona. Aby mohly být
stavby jen ohlášeny a nevyžadovaly ani územní rozhodnutí,
ani územní souhlas, bude muset být splněna řada požadavků
– stavby budou muset být v souladu s obecnými požadavky
na výstavbu, s územně plánovací informací, budou navrženy
v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v
území se jimi podstatně nezmění a nebudou vyžadovat nové
nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Dále bude
muset být s ohlášením doloženo, že stavebník o svém záměru
prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a
staveb na nich. K těmto stavbám také bude nutno připojit
projektovou dokumentaci, kterou bude muset zpracovat
autorizovaná osoba a závazná stanoviska dotčených orgánů.
Za ohlášení se bude považovat pouze ohlášení úplné, na
předepsaném formuláři.
Stavební řízení se od toho současného nebude zásadně
lišit. Žádost o stavební povolení bude muset obsahovat mj. i
plán kontrolních prohlídek stavby, bude sjednocena na všech
stavebních úřadech povinným formulářem, větší pozornost
bude přesunuta na kontrolu realizace staveb. ve stavebním
povolení přibudou nové podmínky, jimiž stavební úřad
podle povahy stavby a potřeby kontroly stanoví, které fáze
výstavby mu stavebník oznámí pro provedení kontrolních
prohlídek stavby, nebo podmínka, kterou se stanoví povinnost
kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Podobně jako
v případě územního rozhodnutí, stavební povolení bude
možno nahradit veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby
uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem.
V souvislosti se zavedením nového institutu stavebního
zákona – „autorizovaného inspektora“, zákon obsahuje
zvláštní úpravu pro povolování staveb s využitím služeb
této osoby v tzv. „zkráceném stavebním řízení“. Stavba
se bude moci realizovat na základě oznámení stavebníka
stavebnímu úřadu, k němuž bude přiložen certifikát vydaný
autorizovaným inspektorem a projektová dokumentace
stavby. Tento postup bude připadat v úvahu u všech staveb,
které nebudou zvláštním právním předpisem, územně
plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního
plánování přímo označeny jako nezpůsobilé pro zkrácené
stavební řízení. Certifikátem autorizovaný inspektor potvrdí,
že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady
ze stejných hledisek, z jakých posuzuje stavební úřad v
normálním stavebním řízení a že navrhovaná stavba může
být provedena. K certifikátu připojí návrh plánu kontrolních
prohlídek stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů a
vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení.
Autorizovaný inspektor nebude vázán postupy podle
správního řádu, což by mohlo pro stavebníka znamenat
urychlení přípravy stavby.
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Podstatně jednodušší pro stavebníky bude podle nového
zákona povolení užívání staveb. Bude tomu však předcházet
výrazně zvýšená kontrolní činnost během provádění staveb.
Nebude vydáváno kolaudační rozhodnutí, ale kolaudační
souhlas, který ale budou vyžadovat jen určité stavby,
např.: nemocnice, školy, nájemní bytové domy apod. U
ostatních staveb, které vyžadovaly stavební povolení nebo
ohlášení stavebnímu úřadu, u staveb provedených na
základě veřejnoprávní smlouvy nebo na základě certifikátu
autorizovaného inspektora bude třeba stavebnímu úřadu
oznámit nejméně 30 dnů předem záměr dokončenou stavbu
užívat. Tuto dobu bude mít stavební úřad na to, aby provedl
závěrečnou kontrolní prohlídku. Změna v užívání stavby
bude vyžadovat souhlas stavebního úřadu.
Stavební zákon dále řeší i změnu stavby před jejím
dokončením, změny v užívání staveb, předčasné užívání
stavby, zkušební provoz, povolení odstranění stavby a
terénních úprav a zařízení a nařízení odstranění stavby,
terénních úprav a zařízení.
Stavebním úřadům je svěřen dozor nad ochranou
veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů fyzických a
právnických osob a nad plněním povinností podle stavebního
zákona. Zákon taxativně vyjmenovává oprávnění stavebních
úřadů při stavebním dozoru ve veřejném zájmu a současně
pro tento účel veřejný zájem specifikuje, aby nemohl být pro

dané účely různě vykládán. Stavební úřad bude oprávněn
provádět kontrolní prohlídky stavby, nařizovat neodkladné
odstranění stavby, nařizovat nutné zabezpečovací práce na
stavbě, nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním
pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
nařizovat provedení udržovacích prací, nařizovat vyklizení
stavby, ukládat opatření na sousedním pozemku nebo
stavbě. Totéž se bude týkat terénních úprav a opatření. Plán
kontrolních prohlídek stavby bude vyžadován k povolení
stavby a stavební úřad ve stavebním povolení bude oprávněn
stanovit i další fáze výstavby, operativně jednat k odstranění
zjištěných nedostatků, eventuálně schválit změnu stavby
proti ověřené dokumentaci přímo na stavbě.
Stavebník je považován za nejdůležitější článek v
celém procesu stavění, za hlavního nositele konkrétních
odpovědností a povinností spojených s řádnou přípravou a
prováděním staveb, terénních úprav a zařízení. Je na místě
zdůraznit výslovné určení některých nových požadavků,
především šetrnost k sousedství, což je sice požadavek
málo konkrétní, ale v kontextu celého zákona důležitý
pro „vyvažování“ řady zjednodušení a úlev, které zákon
stavebníkům umožňuje, stavebník musí při výstavbě brát
ohledy na práva a oprávněné zájmy vlastníků sousedních
pozemků a staveb resp. nestavět na úkor sousedů; povinnosti
stavebníka vztahující se na stavby, jejich změny a na jiné

Činnost střediska služeb

Jelikož zima v letošním roce nebyla taková, jako v minulých
letech, mohli jsme provádět práce, které bychom museli udělat
až v jarních měsících. Z výčtu prací stojí za zmínku demolice
rodinného domku u křižovatky ulic Hlavní a Svobody. Po
odstranění suti jsme zhotovili oplocení, upravili pozemek a
momentálně čekáme až společnost O2 přemístí uzlový bod na
okraj pozemku. Poté se pozemek upraví tak, aby mohl sloužit
jako odstavná plocha. Opravili jsme kanalizační šachty na ulicích
Hlavní, Jasanová a u školní jídelny. Provádíme ořez stromů a
štěpkování větví u silnice do Kravař, na Svobodu a na Albertovci.
Ke konci se blíží rekonstrukce márnice
na hřbitově. Udělaly se přívody elektřiny
a vody,usadil se septik,dokončila
se oprava střechy a zvoničky, před
dokončením jsou vnitřní práce a už nás
čeká jenom fasáda a terénní úpravy.
Dále se průběžně rekonstruuje veřejné
osvětlení v obci. Stará a nevyhovující
svítidla se mění za nová. V současné
době se uklízí komunikace od
posypového materiálu, čistí kanalizační
vpustě a uklízejí se příkopy od odpadků,
které tam zanechávají nezodpovědní
občané.
Jaromír Nevřela

stavební záměry, které nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení, právě toto je důležité ve vztahu k sousedům;
před zahájením prací na stavbě ohlašované nebo ohlášení
nevyžadující stavebník musí v časovém předstihu o tom
vyrozumět dotčené vlastníky sousedních pozemků a staveb;
povinnost stavebníka opatřit k projednání svého záměru
předepsanou dokumentaci; povinnosti vůči stavebnímu
úřadu před zahájením a při provádění povolované nebo
ohlašované stavby, které vesměs navazují na obsah žádosti o
stavební povolení či ohlášení stavby, popřípadě na podmínky
stanovené ve stavebním povolení, ohlášení vážných závad na
stavbě stavebnímu úřadu, ohlašovat nálezy kulturně cenných
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo
archeologických nálezů a staví-li svépomocí vést stavební
deník anebo jednoduchý záznam o stavbě.
Žádosti, ohlášení a jiná podání adresovaná stavebnímu
úřadu budou na povinných formulářích. Konkrétní informace
ke konkrétním stavebním záměrům Vám pracovníci
odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v
Kravařích.
Tato informace neobsahuje úplný výčet všech změn
oproti stávajícímu stavebnímu úřadu. Je třeba ji chápat jako
upozornění na změny v přípravě, realizaci a užívání staveb
od 1.1.2007, na nové pojmy, postupy, práva a povinnosti
stavebníků.
S použitím podkladů H

Zahrádkáři hodnotili rok 2006
V neděli 25. února 2007 proběhla výroční členská schůze Českého
svazu zahrádkářů ve Štěpánkovicích. Poprvé se jí zúčastnila zahraniční
delegace Polského svazu zahrádkářů z Kietrze. Se zahrádkáři z Kietrze
jsme navázali spolupráci a chceme si s nimi vyměňovat zkušenosti
při pořádání různých akcí. 10. září u příležitosti dožínek jsme u nich
vystavovali naše výpěstky. Oni se zúčastnili naší výstavy, kde rovněž
prezentovali výsledky své práce.
V červnu jsme byli na zájezdě na Slovensku a v Polsku. Prohlédli
jsme si Muzeum keltského obydlení z 3. st. př. n. l. u přehrady Liptovská
Mara. Poté jsme jeli do Štrby, kde jsme spali v penzionu u pana Šerfla
a v soukromí u rodin Michálků a Milana Garaje na ul. 1. mája. Večerní
posezení u ohně s opékáním a u vína nám pomohla zorganizovat paní
Hanka Tekelová s manželem, za což jim patří velký dík. Dále jsme si
udělali túru do hor a potom jsme objeli Tatry a navštívili polské město
Zakopané. Pěkný výlet.
K našim hlavním a tradičním akcím patří letní zahrádkářská slavnost
s dobrým jídlem i pitím i zábavou. Výsledky naší práce jste mohli vidět
na XVI. výstavě ovoce, zeleniny i květin. Tyto dvě naše hlavní akce
navštěvuje vždy okolo 400 lidí od nás, ale i z okolních obcí. Pro naše
členy, ale i ostatní občany byla přednáška o semenech zeleniny a květin.
Zajišťujeme prodej sadbových brambor i ovocných stromků. Kvalitní
moštování oceňují naši občané, ale i občané z Kravař, Velkých Hoštic i
Bolatic, kteří k nám jezdí moštovat. Zavedli jsme rozsvícení vánočního
stromu u kostela, který zdobíme. A potom vždy přijde i Mikuláš, který
naděluje dětem bonbony a dospělým svařené víno. Chceme, aby to byla
předvánoční tradice.
A bylo mnoho dalších
akcí, které dokazují, že
zahrádkáři ve Štěpánkovicích
jsou živý spolek a jistě i dále
budou, neboť jsme po létech
přijali čtyři mladé nové členy.
Závěrem děkuji všem, kteří
nám pomohli při činnosti
našeho spolku a zvu vás na
naše akce v roce 2007.
Emil Kurka, ČZS Štěpánkovice
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„LYŽÁK 2007“
Každoročně žáci 7. tříd mohou absolvovat
lyžařský výcvik. Letos se konal opět v Beskydech
ve Starých Hamrech od 18. 2. do 23. 2. 2007 a
zúčastnilo se ho 28 žáků. Menšina žáků jela na kurz
zdokonalovat své lyžařské umění (9) a pro zbytek to
byl první kontakt s lyžemi na nohou.
Málokdo z účastníků kurzu věřil, že by na
horách mohl být sníh, ale po příjezdu na místo jsme
byli všichni mile překvapeni. Určitě se sněhové
podmínky nedaly srovnávat s minulým rokem, kdy
na svazích leželo minimálně 1,5 m sněhu, ale přesto
jsme měli záruku lyžování minimálně na začátku
kurzu. Sněhová pokrývka se pohybovala kolem 10
cm, někde se objevila hodně vydřená místa, kde
vykukovala hlína a borůvky, ale těmto místům se
budeme umět vyhnout.
V pondělí dopoledne jsme byli rozděleni do dvou
skupin podle lyžařských dovedností. První krůčky
a dojmy se zázračnými prkénky na nohou byly pro
mnohé začátečníky zklamáním, protože to nešlo
podle jejich představ, ale rozpaky byly následně zcela překonány a pro všechny účastníky kurzu se pohyb na lyžích stal zábavou, o čemž
svědčily úsměvy na tvářích žáků během celého pobytu. Žáci získali nejen lyžařské dovednosti, ale také se naučili jezdit na vleku a seznámili
se formou přednášek s lyžařským vybavením. V následujících dnech jsme neustále zdokonalovali své lyžařské umění a získávali nové
návyky. Veškerý pokrok je zachycen na videu, při jehož zhlédnutí jsme se hodně nasmáli. A věřte, že pokroky byly u jednotlivců obrovské.
Po celodenní námaze jsme se snažili zpříjemnit si pobyt
společenskými hrami a soutěžemi (naštěstí se našli žáci,
kteří se umí bavit, popřípadě připravit příjemný program
pro své spolužáky).
Poslední den v pátek proběhl závod ve slalomu, kde měli
žáci možnost porovnat své lyžařské umění. Vyhodnotili
jsme nejlepší lyžaře a bez ohledu na výsledky můžeme říct,
že všichni zúčastnění udělali v průběhu kurzu obrovský
pokrok a mohou být spokojeni s úrovní svého lyžařského
umění.
Naše poděkování patří především všem instruktorům
za to, co nás naučili, za péči, kterou nám po celý týden
věnovali a za trpělivost a toleranci. Poděkování patří také
personálu chaty za příjemný pobyt a skvělé jídlo.
Nc

Mám básničku na jazýčku
5. března 2007 ve 14.00 hodin proběhlo v prostorách
místní knihovny školní kolo recitační soutěže. Příjemné
prostředí určitě pozitivně působilo na malé ale i velké
recitátory, kteří podávaly pěkné výkony. Soutěž byla
rozdělena do čtyř kategorií. Výkony všech účinkujících
hodnotila několikatičlenná porota, která objektivně
posuzovala jednotlivé výkony.
I. kategorie: 1. místo Hana Bolatzká II. tř., 2. místo
Kristýna Stromská III. tř., dvě 3.místa Ondřej Bělák II. tř. a
Petra Harasimová III.tř.
II. kategorie: 1. místo Marie Kurková V. B, 2.místo
Veronika Baránková IV. tř., 3. místo Michaela Bollková
V. A
III. kategorie: 1. místo Jiří Vašák VI. tř., 2. místo Lenka
Minksová VI. tř., a 3. místo Lukáš Muhr
IV. kategorie: VI. tř. a Markéta Bortlíková VII. tř., 2.
místo Markéta Vašáková VIII. B, a dvě 3. místa Štěpánka
Zvěřinová VIII. B a Nikol Budová VIII.A
MT

-10-

1 /2007

Maškarní rej 2007
Maškarní ples patří mezi tradiční a úspěšné akce naší školy. Letos se uskutečnil
11. a 12. února. Nedělní ples byl určen žákům 1. stupně, kteří si připravili veselé a
nápadité masky. Největší aplaus sklidila kolektivní maska rodiny Simpsonovy.
Děti měly možnost nahlédnout do vodního království, setkat se s Neptunem,
českým vodníkem i vodními vílami. I všechny soutěže, které pro děti připravili
jejich třídní učitelé, byly spojeny s vodou. Potápěči bojovali se žraloky, lovci
perel navlékali šňůry perel, sběrači mořských plodů naplnili své podběráky. Také
převozníci úspěšně převezli všechny věci na druhý břeh a rybářům se podařilo
zachránit několik vodníkových dušiček.
Všechny děti se do soutěží pustily s velkou vervou, ale zbylo jim i dostatek sil
na taneční kreace. O občerstvení se jim postarali rodiče ze Sdružení rodičů.
Děti strávily příjemné nedělní odpoledne, jistě si odnesly spoustu příjemných
zážitků a šťastlivci i nějakou tu výhru v tombole.
Maškarní ples vyššího stupně letos připadl na pondělí 12. února. Po trochu
rozpačitém začátku, kdy se dostavilo méně masek, než se očekávalo, se však vše
rozjelo naplno. Během přehlídky masek porota složená z učitelů bedlivě vybírala
jak z jednotlivců, tak i ze skupinek. A dopadlo to následovně:
Jednotlivci:
1. místo – veverka – Simona Hartošová, 6.A
2. místo – smrtky – Tomáš Nevřela a Michal Peterek, 7.B
3. místo – věštkyně – Markéta Bortlíková, 7.A
Skupinky: 1. místo – trpaslíci – 8.A
2. místo – roztleskávačky – 6.A
3. místo – Pipi Dlouhá punčocha v trojitém provedení, 7.B
Zajímavé byly i scénky, zvláště upravená pohádka O Sněhurce a 7 trpaslících.
Pak se školní tělocvična proměnila v bitevní pole. Pět zástupců z každé třídy vedlo neúprosný boj v různých soutěžích. Nejdříve se hrály
kuželky. Vyhrála 8.B těsně o jediný bod před 7.B. Následoval sběr kostek. Ale aby to soutěžící neměli tak jednoduché, sbíraly dvojice, které
měly svázány vnitřní nohy a vnější ruce. Bezkonkurenčně vyhrála 7.B s počtem 38 kostek. Třetí disciplína spočívala v tom, že soutěžící měl co
nejdéle vydržet točit obručí v pase. A točilo se a točilo, až zbyly pouze Iveta Koplová ze 7.A a Petra Luchová z 8.A. Nakonec zvítězila Iveta.
Další soutěž vyžadovala být ohebný(á) jako proutek. Soutěžilo celé družstvo. Úkolem bylo co nejhlouběji se na lavičce předklonit a dostat ruce
co nejvíce pod úroveň lavičky. Po měření a sčítání si vítězství odnesla 9.B, a to hlavně zásluhou „gumové“ Radany Večerkové s neuvěřitelnými
20 cm pod úrovní lavičky. Fantastický výkon! Poslední soutěž se stala oříškem pro porotu. Soutěžící měli udělat na provaze uzel, aniž se
provazu pustili.Byli tak šikovní, že bez přesného časoměřiče nebylo možné určit pořadí. Celkové vítězství si odnesla 8.A před 7.B a 7.A.
A závěr, jak jinak, patřil očekávané superšou. Hudbu pouštěl Radim Masiarik a podívat se přišli i naši bývalí žáci. O občerstvení se postarali
rodiče ze SRPŠ. Největším nepřítelem skvělé nálady se nakonec stal čas. Byl neúprosný a běžel příliš rychle. Bylo fajn a příště bude ještě líp.
A třeba přijde i více masek. Vždyť kdo by se nechtěl alespoň na chvíli změnit v chrabrého rytíře, sličnou princeznu, nepřemožitelného siláka,
kouzelnou vílu, hrůzostrašnou příšeru?
Tak zase za rok!
Lat,Šn

Velikonoční tlachání
Ve čtvrtek 22. března 2007 v 17.00 hodin se uskuteční v
místní knihovně další ročník „Velikonočního tlachání“,na
kterém budou ženy, dívky, babičky ale i maminky se
svými dětmi soutěžit o to, kdo vyrobí nejpěknější kraslici.
Dozvíte se také různé zajímavosti o tom, jak se slaví
Velikonoce v jiných zemích. Srdečně Vás zvou pracovnice
knihovny. S sebou si přineste alespoň dvě vyfouknutá
vajíčka. Občerstvení bude zajištěno. Bude se soutěžit o
MT
krásné ceny. Vstup je zdarma.

Plavba na plachetnici kolem světa
za krásou Tichomoří
6. února 2007 navštívila naši knihovnu lékařka, cestovatelka MUDr.Karin
Pavlosková, která ve společnosti bezdomovce, milionářského synka a malého
psíka se vydala napříč Atlantským oceánem. Plavba se odehrávala na devítimetrové
plachetnici, která byla poháněna pouze větrem. Zažila spoustu dobrodružství,
mořských bouří, při kterých šlo někdy i o život. Karin Pavlosková vydala o své
dobrodružné cestě také knihu „Mořeplavecká odyssea“, kterou si mohou čtenáři
MT
půjčit v naší knihovně. Vyprávění bylo velice poutavé a zajímavé.

!!! ZMĚNA V TŘÍDĚNÍ ODPADNÍHO SKLA. SKLO SE BUDE TŘÍDIT NA SKLO BAREVNÉ A ČIRÉ. !!!
Monika Šímová – 9.A
Třídění skla je dobrá věc,
pro mě, pro vás, pro obec.
lenost se vám nevyplatí,
tak vás prosím, lidé zlatí,
abyste sklo třídili
a tím obec zvelebili.

Lucie Slivková – 9.B
Nebuďte líní, třiďte sklo,
nebude vám to jistě zatěžko.
Pomůže to nám všem,
aby se nám dobře žilo
v prostředí čistém.

Veronika Dombková – 9. A
Třídění skla, to nic není,
nenechte to na později.
Když sklo hezky roztřídíte,
obci jenom ulehčíte.
Proto vás tímto žádáme,
ať sklo do kontejneru střádáme.
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Žáci naší základní školy v televizním Bludišti
Žáci 9. tříd a vybraní jednotlivci z 8. tříd ZŠ a MŠ ve Štěpánkovicích se zúčastnili televizní
soutěže s názvem „Bludiště“. Je to sportovně- vědomostní soutěž mezi družstvy dvou škol, kterou
můžete vidět v televizi každou středu odpoledne. Soutěžící družstva plní 4 úkoly, doplňující úkol
dostanou také dva vyučující, kteří žáky doprovází.
Nastal den „D“ a my jsme vyrazili autobusem směr Česká televize Ostrava. Tam jsme prošli
maskérnou (už to byl pro nás zážitek), pak příslušní čtyři soutěžící dostali červené dresy a my
ostatní odcházíme v tričkách s nápisem Štěpánkovice fandit do publika.
Kolem nás bylo množství kamer a světel, ale brzy jsme si zvykli. Proti nám se postavilo
družstvo víceletého gymnázia z Bučovic u Brna. Soutěž začala a my jsme bojovali jako lvi. Po třech
disciplínách byl stav velice vyrovnaný. Navíc jsme získali dalších
5 bodů díky výhře našich vyučujících ve skládání puzzle. Vše se
tedy mělo rozhodnout ve čtvrtém úkolu. Byl vědomostní, měli jsme
podle indicií dospět k odpovědi. Snažili jsme se ze všech sil, ale
naše odpověď nebyla správná, štěstí stálo na soupeřově straně.
Nakonec jsme těsně prohráli, ale nevadí, je to hra. Odnesli jsme
si však mnoho krásných zážitků a vzpomínek na jedno báječně
strávené odpoledne. Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se. La

Odpady a nakládání s nimi
Napomozte svým přístupem k lepšímu životu v naší obci a
v jejím okolí.Třiďte komunální odpad a veďte k tomu své děti.
Knihovna ve Štěpánkovicích ve spolupráci s Obecním úřadem a
Vědeckou knihovnou v Ostravě připravila osvětové přednášky pro
vyšší stupeň ZŠ na téma „Odpady a nakládání s nimi“. Děti byly
informovány o tom , jak a proč třídit odpad, co vlastně odpad je,
jaký je význam třídění odpadu. K velkému potěšení se děti aktivně
zapojovaly do diskuze, věděly, kdo třídí a kdo netřídí odpad. MT

Jak ten čas letí v naší mateřské škole!
Je to až k nevíře, že tady již máme druhý měsíc
v novém roce. Dny rychle plynou a také dění v
mateřské škole se odvíjí podle ročního období,
slavností a zdolávání úkolů, které jsme si na začátku
školního roku společně vytýčili.
Dovolte nám, abychom se vrátili ještě trošičku
zpět do předvánočního období. V té době měli
lidé mnoho starostí a zapomněli nás upozornit na
uzávěrku předvánočního čísla zpravodaje. I my se
totiž máme čím pochlubit.
V naší školičce se totiž v prosincovém
měsíci událo mnoho pěkných a zdařilých akcí.
Vždyť prosincové svátky patří především našim
nejmenším.
V naší MŠ jsme se snažili připravit dětem
příjemné a kouzelné vánoční prostředí. Rodiče
viděli, že celá MŠ se prozářila hvězdami, vločkami
a jednotlivé třídy vítaly děti vánoční výzdobou. A to
byl teprve začátek. Již tradičně k nám přišel Mikuláš
s andělem a čertíky. Stalo se samozřejmostí, že děti
byly obdarovány Mikulášem a také zástupci obce.
Své laskominky dal Mikuláš dětem do balíčku,
které již několik let pro ně připravují paní učitelky.
A pak přišly Vánoce. Nadílka pod stromečkem je
období plné očekávání a těšení se, co nám všem, ale
především dětem, Ježíšek přinese. Pod vánočním
stromečkem jsme našli spoustu nových hraček, ale
také kouzelnou hvězdičku, kterou dostalo každé
dítě a mohlo si ji odnést domů. I ty pro ně také
zhotovily paní učitelky v jednotlivých třídách. Na
vánoční posezení u vánočního stromečku jsme
pozvali rodiče i prarodiče, aby se podívali, co si
děti pro ně společně s paní učitelkami, jako malý
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dáreček, připravily. A co nám bylo odměnou? No
přece velký potlesk a slova pochvaly potěší nejen
děti, ale i paní učitelky.
V tuto dobu navštívili naši MŠ také milí hosté
z Opavy a Zlína a divili se, že v naší MŠ mají děti
velice pěkné prostředí, pěknou výzdobu, a že si
odnášejí dárečky domů. Mohou srovnávat, protože
jejich děti i vnoučata navštěvují MŠ jinde a s ničím
takovým se nesetkali. Tato pochvala nás moc těší.
Symboliku Vánoc dětem přiblížily paní učitelky
z oddělení Berušek a Kuřátek při loutkovém
představení „Betlémská hvězda“. Celé pásmo
bylo provázáno dějovým vyprávěním a vánočními
koledami. Děti byly pozorné, tiché a plně vtažené
do děje vánočního příběhu.
Překulil se nový rok a pro nás všechny přišly
nové úkoly.
Dovolte nám, abychom Vám alespoň trošičku
objasnili výchovné zaměření naší MŠ, protože mezi
veřejnosti stále existují názory, že si v MŠ děti jen
hrají. Tento názor je zkreslený a nepravdivý.
Již třetím rokem pracujeme v naší MŠ podle
nového vzdělávacího programu, který je zaměřen
na prvky rodinné výchovy. Každé dítě, které
přichází do MŠ by mělo co nejméně pocítit přechod
z rodinného prostředí do předškolního zařízení.
Leckdy i přes slzičky dětí se všichni snažíme jim
tento první předěl v životě usnadnit.
Výchovný program je zaměřen na mnoho
témat, které dítě pro svůj vývoj a zdravý růst
nesporně potřebuje.
V tělovýchovných činnostech se snažíme o
rozvoj všech pohybových schopností a dovedností

specifických pro daný věk dítěte. Učíme děti
správnému postřehu, zdravému soutěžení, relaxaci,
seznamujeme je s prvky jógy, učíme je nebojácnosti
při zdolávání pro ně těžkých překážek. Chceme
dětem vštěpovat pravidla daných her, povzbuzujeme
jejich sebevědomí a jistotu.
V celém výchovném programu seznamujeme
děti se vším novým pomocí chlapečka „Štěpánka“,
který je provází světem. Na svých cestách seznamuje
děti s ročními obdobími, zvířaty, rostlinami,
ekologií, atd. Při všech činnostech používáme
dostupných i osobně vyrobených pomůcek a
materiálů. Děti se rovněž seznamují s počítačem a
své znalosti si upevňují ve výukových programech,
či hrách. Počítače v MŠ již máme zastaralé a málo
efektivní.
V příštím vydání zpravodaje budeme
pokračovat v seznamování s dalšími výchovnými
činnostmi, které provádíme v naší MŠ.
V masopustní době se také naše děti připravovaly
na důležitou akci - maškarní karnevaly.
Ty proběhly v měsíci únoru v jednotlivých
třídách. Byla to doba proměny, tance a bohaté
tomboly, na které se podíleli velkou mírou
především rodiče. Děkujeme.
19. února naši školku navštívil nám dobře
známý herec s příběhem pro děti „Až já půjdu do
školy“. Děti byly nadšené, spolupracovaly s ním, a
reagovaly na otázky, písničky a jeho vtipy.
30. března nás čeká den plný nových zážitků.
Jedeme do Opavy na vystoupení mima a kamaráda
všech dětí Michala Nesvadbu.
Už se moc těšíme.
DS
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„Škola jinak“
Na poslední školní den kalendářního roku se naše děti vždy velmi těší.
Jdou do školy s lehkou myslí a v aktovce mají pouze cukroví, které jim nabalila maminka, různé dobroty a hlavně pečlivě zabalený dáreček
pro kamaráda ze třídy. Bude přece vánoční besídka!
Rozdávání dárků, povídání u stromečku, soutěživé
hry připravené spolužáky, ve vyšších ročnících dokonce
hudba a tanec. To vše se skutečně v pátek 22. prosince
2006 v naší škole stalo. Ale přece jen zde bylo něco
nového.
První dvě hodiny totiž probíhalo na vyšším stupni
tzv. „projektové vyučování“, což je novinka, kterou
se snaží naše škola zavést v rámci nového školského
vzdělávacího programu.
Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem žáků o
vyučování tak, aby oni sami byli tvůrci vzdělávání, aby
vědomosti a znalosti přijímali aktivně.
A jak taková „škola jinak“ vypadala? Jednalo se o
netradiční vyučování formou seminářů, do nichž se žáci
přihlásili na základě svého rozhodnutí a podle zájmu o
příslušné, jednotlivými učiteli předem zadané téma. Tak
se tedy stalo, že se u daného vyučujícího sešlo asi 15
žáků z různých ročníků vyššího stupně.
Ten, kdo by se právě v osudný pátek v době od 8
do 10 hodin procházel naší školou a nahlížel do učeben,
spatřil by skupinky žáků spolu s učitelem, jak jsou zabráni do velmi zajímavých činností.
V přírodopisné pracovně se pitvá vánoční kapr, v učebně chemie se „kouzlí“ a provádějí zajímavé pokusy, stejně jako v dílnách, kde je na
pořadu dne fyzika.
Jinde si můžete lámat hlavu nad hlavolamy z češtiny a hned vedle probíhá zajímavá matematika a zkoumá se zde vaše paměť.
Zbývající čtyři skupinky se zaměřily na tolik očekávané Vánoce. Jedni si vyprávěli o vánočních zvycích v různých končinách světa a na
závěr připravili malou scénku, kterou předváděli dětem z nižšího stupně, stejně jako děvčata, která se blíže seznámila s vánočními obyčeji na
Hlučínsku, vyráběla „ščastka“, převlékla se za pastýře, anděly a šla popřát učitelům a žákům.
Nechyběla ani svatá rodina s živým, čtyřměsíčním
„Ježíškem“( nebojte se, jeho maminka byla u toho a on sám
spočíval v náruči své sestry ). Další skupina se dozvěděla o
zvyku zdobit vánoční stromeček a své znalosti si také v praxi
vyzkoušela.
Děvčata z poslední skupiny si povídala o vánočním menu a
výsledkem jejich snažení byla krásně připravená štědrovečerní
tabule, kterou jsme mohli všichni obdivovat ve školní jídelně.
Dvě hodiny „projektového vyučování“ skončily. Byly
náročné jak na přípravu programu a pomůcek, tak tím, že
se ve třídě setkali žáci různého věku, kteří se museli spolu
domluvit.
Je nutné přiznat, že v tomto směru jsme my, učitelé vyššího
stupně, vstupovali na zcela neznámou půdu ( na nižším stupni
projektový den na téma „Zdraví“ již proběhl ) a jistě mnozí z
nás měli obavy, jak vše dopadne. Byly ovšem zbytečné! Se ctí
jsme obstáli v jednom z mnoha úkolů, které nás ještě čekají
na cestě, na jejímž konci by měla být nová podoba systému
Mgr. M. Stříbná
vzdělávání.

Upozornění všem klientům obecní bezdrátové sítě ve Štěpánkovicích
Všechny, kteří používáte pro příjem o odesílání e-mailů nějakého klienta instalovaného ve Vašem počítači např. Outlook, Outlook
Express apod.), prosím o provedení kontroly nastavení e-mailových účtů tohoto klienta.
Nastavení SMTP serveru musí být na následující adresu 192.168.1.1, ať už máte e-mailovou schránku kdekoli (SEZNAM, ATLAS...).
Toto nastavení je důležité pro omezení odesílání SPAMu z vašich PC, pokud se tyto stanou šiřiteli SPAMu (vir, ad-ware apod.).
Pokud bude zjištěno, že váš počítač šíří SPAM, budete odpojeni od sítě do sjednání nápravy. O tomto odpojení budete informováni
telefonicky, e-mailem pokud je na Vás kontakt v naší databázi.
Šíření SPAMu je totiž protizákonné, podle zákona 480/2004 s možností sankce až do výše 10 miliónu Kč.
Celé znění zákona na http://www.micr.cz/files/1622/zakon480-2004.pdf
správci sítě StepankoviceNET, J. Joneš & T. Bollek
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Petr Kotvald – Vánoce hrajou Glória
Tradice vánočních koncertů v obci zůstala zachována i letos. Po vystoupení
Yvetty Blanarovičové v našem kostele se uskutečnil 17. prosince II. vánoční
koncert v sále našeho kulturního domu. Do posledního místečka zaplněný sál
tleskal tentokráte Petru Kotvaldovi a jeho hostům v programu Vánoce hrajou
Glória. Spolu s pražským umělcem vystoupil i náš dětský soubor Štěpánek, který
pod vedením paní Aničky Tošerové přispěl k výtečné divácké kulise. Spokojené
obecenstvo odměnilo umělce dlouhotrvajícím srdečným potleskem. Tradiční bylo i
sváteční vystoupení starosty obce pana Bernarda Halfara, který pronesl slavnostní
přípitek a přání všeho nejlepšího v novém roce. Členové školské a kulturní komise
se jako tradičně zhostili velmi dobře povinností vyplývajících z organizování těchto
náročných akcí. Největší dík pak patří panu Mgr. Michaelu Pavláskovi, předsedovi
ŠKK, na jehož bedrech ležela největší tíha zodpovědnosti. Po skončení koncertu se
ve vestibulu KD shromáždili spokojení diváci, aby se při dobrém víně a koláčích
podělili o zážitky z vystoupení a aby si popřáli krásné Vánoce a štěstí a zdraví v
novém roce 2007.
JaK

Raná péče pro handicapované děti
Poskytujeme služby rané péče pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a
kombinovaným postižením a autismem, a to na území do 80 km od Krnova.
Stručná charakteristika naší služby:
Dojíždíme do rodin, které mají malé dítě se zdravotním postižením ve věku od narození
do 7 let. Poradkyně (sociální pracovnice, speciální pedagog) dojíždějí do rodiny jednou za
měsíc až dva. Poradkyně podporuje jednotlivé členy rodiny tím, že jim naslouchá, pomáhá
nalézt řešení problémů, předává zkušenosti... Dále s rodiči a dalšími členy rodiny společně
hledají způsoby a cesty jak podporovat celkový vývoj dítěte, podněcovat je v aktivitě,
samostatnosti, stimulovat jeho smysly a napomáhat jeho přirozenému zapojování do běžného
života. Poradkyně napomáhají zvolit nejvhodnější postup pro rozvíjení schopností svého
dítěte, při výběru či úpravách hraček a pomůcek, při vytváření vhodného prostředí, které
podpoří celkový vývoj dítěte.
Příklady potřeb jednotlivých rodin: podpoření v životní situaci, vyhledání rehabilitační
pomůcky, doprovod na lékařské vyšetření, poradenství o sociálních dávkách, zprostředkování
kontaktů s dalšími rodiči, práce se sourozenci, vyhledání vhodné mateřské školy v místě
bydliště, vyřešení problémového chování dítěte...
Nabízíme Vám tyto možné formy spolupráce:
- dodání letáčků na městský či obecní úřad a případně další místa
- zapojení do komunitního plánu (střednědobého plánu rozvoje) – předávání informací,
zkušeností
- poskytování služeb rané péče (služba je pro uživatele zdarma)
- možnost uspořádání seminářů pro odbornou i laickou veřejnost (o potřebách a specifikách
rodiny s dítětem s postižením, o různých typech postižení – dle domluvy)
- možnost konzultací s pracovníky.
Mgr. Ivana Pavlíková
koordinátorka Poradny rané péče při středisku Benjamín
Slezská diakonie, Krnov, tel: 731 191 868

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

Vánoční koncert
V neděli 3. prosince uspořádala školská a kulturní
komise v našem kostele sv. Kateřiny vánoční koncert
zpěvačky a herečky Yvetty Blanarovičové. Se svolením
pana faráře Jończyka se v nedělním podvečeru
sešlo v kostele na 300 posluchačů, aby se s paní
Blanarovičovou podělili o slavnostní předvánoční
atmosféru. Vystoupení divadelní, filmové a televizní
herečky se svou doprovodnou skupinou se setkalo
s velmi příznivým ohlasem. Vánoční atmosféru pak
zpěvačka zpestřila písničkami z populárního filmu
Princezna ze mlejna, kterou s ní notoval celý kostel.
Sama umělkyně byla neobyčejně skromná, při besedě
po vystoupení povyprávěla o své rodině, pochválila
naše koláče i výborné obecenstvo. Jako pořadatelé jsme
byli velice rádi, že byl „plný dům“ a že koncert se velmi
líbil.
JaK

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?

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

( 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
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
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 .

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

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

