.... ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 29. 1. 2007 v 17.30 hodin
v zasedací síni Obecního úřadu Štěpánovice.

X

bod č. 1 - Upřesnění volebního programu na rok
2007
X projektová příprava akce 4 etap chodníků - do
konce ledna 07 bude podána žádost o dotace,
bude zajištěno místostarostou a předsedou fin.
výboru
X projektová příprava akce zateplení vnějšího
pláště budovy školy a školky a realizace této akce
X projektová příprava akce výměny střešního
pláště budovy Sokolovny včetně řešení zateplení pláště budovy a oken
X projektová příprava akce rekonstrukce budovy
obecního úřadu, vybudování sociálního zařízení, zateplení budovy, výměny oken, výměna
střechy
X projektová příprava akce hasičská zbrojnice
včetně hasičského muzea a klubovny z prostor
Sokolovny
X projektová příprava akce přestěhování a vybudování dětského hřiště z prostor záplav do
nových prostor ulice Nad rybníkem, včetně
oplocení

X

X

X
X

projektová příprava akce výstavby malometrážních bezbariérových bytů pro přestárlé
občany se zajištěním nutných služeb
projektová příprava akce přípravy území pro
výstavbu rodinných domků, další etapa podle
územního plánu
projektová příprava akce návrhu další etapy
pro územní řešení výstavby rodinných domků
na Skalicích
projektová příprava akce opravy a rekonstrukce komunikace Třeboňská - Skalice.
projektová příprava akce cyklostezek, které
byly již navrženy v programu rozvoje regionů
MAS Hlubocko, Lišovsko
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Číslo 1/2007

ŠTĚPÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ
bod č. 2 - Plány práce jednotlivých výborů na rok
2007 - jejich projednání a schválení
X sociální výbor - akce "vítání občánků", změna
u jubileí - jubilanti budou pozváni osobně na
OÚ a obdrží malý dárek
X finanční výbor - kontroly v řízených organizacích
X investiční výbor - zvolen předseda Bambule
Milan.
X školský a kulturní výbor - předložen program
X ostatní výbory (včetně investičního), programy budou podrobně zpracovány písemně
předsedy výborů a předloženy
bod č. 3 - Plán další činnosti ZŠ a MŠ, projednání
potřeb a úkolů, včetně školní jídelny, a to za
účasti ředitelky ZŠ. Rozdělení hospodářského
výsledku školy
X ředitelka ZŠ vyřeší problém otevření školky
v létě
X školka bude zavřena v létě maximálně 1 měsíc,
např. o pololetních prázdninách bude mít
školka otevřeno
X škola přijde s požadavkem na financování
a seznámí s počtem dětí, při kterém se provoz
vyplatí.
X svačiny dětí budou zajišťovány i pro děti ZŠ,
a to v ceně kolem 10 Kč pro žáky ZŠ, v nejkratším možném termínu - zajistí ředitelka ZŠ
a MŠ
X budova školy se bude uzamykat
X pokud by někdo měl zájem o zbytky z jídelny,
přihlásí se u ředitelky MŠ a bylo by účelné,
aby to byl někdo mimo zaměstnanců školy
X personál kuchyně a obou škol nebude do
školy a školky nosit soukromé nákupy, ani
nebude z těchto budov odcházet s nákupem nutno zajišťovat mimo pracovní dobu
X provoz školky bude potřeba rozšířit do 17
hodiny. Ředitelka předloží do zastupitelstva
výši nákladů s tím spojených do konce února
X Ing. Prokešová seznámila přítomné s výsledky
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kontroly ve škole. Internet školní se nechá
prozatím bez změn, bude se uvažovat
o změně až příští rok
bod č. 4 - Dodatek k územnímu plánu přednesl
Bohumír Gregor
X firma BEST, a.s. požádala o změnu územního
plánu - jedná se o celý oplocený areál, dále
budou zahrnuty stavební pozemky na Skalicích a zbývající část průmyslové zóny až k provozovně Best, dále lze využít prostor vedle
odchovny prasat k Miletínu a lomech pro případnou průmyslovou výstavbu. Jedná se
o prostory KÚ za předpokládanou přeložkou
směrem k provozovně PRADAST
bod č. 5 - Projednání debetního zůstatku na účtu
u Komerční banky a schválení úvěru
X zastupitelstvo pověřilo všemi hlasy starostu
k jednání s Komerční bankou v Českých Budějovicích k uzavření smlouvy o úvěru na částky
1.500.000,- Kč - vodovod Vranín
1.000.000,- chodníky v ulici Třeboňská,
Vlkovická, Nová a Sosenská
500.000,- Kč na ostatní projekty
X byl odsouhlasen všemi hlasy debetní zůstatek
na účtu v KB 100.000,- Kč
bod č. 6 - Stanovení ceny vody
- přednesla Ing. Radka. Prokešová
X Ing. Radka Prokešová seznámila přítomné
s náklady na vodu
X cena vychází a stanovuje se od 1.2. 2007 na
16,- Kč /m3 za vodu a 2,- Kč /m3 stočné
bod č. 7 - Stanovení ceny za svoz odpadu
přednesla Ing. Radka Prokešová
X pro rok 2007 se stanovuje cena za odvoz
odpadů 450,- Kč na osobu ve smyslu schválené vyhlášky číslo 1/2007

Číslo 1/2007

ŠTĚPÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ
bod č. 8 - Pronájem bytu Nová 166 - v budově
školy
X byt ve škole byl odsouhlasen k pronajmutí
manželům Manyurovým na 1 rok
bod č. 10 - Ostatní
X přestěhování "hasičárny" do Sokolovny (bývalý sklad civilní obrany, vedle kadeřnictví nářaďovna)
X místnost v přízemí OÚ by se upravila na zasedací místnost
X stanovení předsedy investičního výboru - Milan
Bambule a změna u finančního výboru
X předseda investičního výboru do příštího
zasedání zastupitelstva předloží seznam dalších členů výboru z řad občanů
X odsouhlasena přihláška do vstupu Svazu měst
a obcí Jihočeského kraje
X cena za zapůjčení a provoz multikáry včetně
řidiče ve výši 200,- Kč/hod. byla odsouhlasena všemi přítomnými
X s možností stravování z jídelny z Lišova budou
občané informováni, ideální počet nejméně
20 osob, 4 druhy jídel, každý by potřeboval
2 jídlonosiče, jídlo by se vozilo na jedno místo
a cena jídla 52,- Kč, kontaktní osoba p. Vaškovský
z Jídelny Lišov, tel. 387 948 965, 11,30 - 12, 30 hod.
X žádost TJ Sokol o převedení čerpání částky
1607,50 Kč na rok 2007
X na základě žádosti pana Jana Mračka byl
odsouhlasen pronájem víceúčelové nádrže na
10 let, cena nájmu s ohledem na jím uhrazenou investici ve výši 20 000,- Kč za odbahnění a úpravy s nájmem 2000,- Kč, uhrazeným
na dobu nájmu předem
X odsouhlasen požadavek p. Bočkové (dosavadního nájemce) na prodej domu Třeboňská 3 Motel, nyní Ubytovna, a to za částku 3.000.000,- Kč
současným nájemcům s tím, že starosta je
zmocněn zastupitelstvem k podpisu a realizaci kupní smlouvy
Číslo 1/2007

PLACENÍ
POPLATKŮ
Poplatky za odvoz odpadu, vodné, stočné a psa
je nutné zaplatit během měsíce dubna a května
2007 na OÚ Štěpánovice v úřední dny:
pondělí : 8 - 11 a 14 - 16.30 hodin,
středa : 8 - 11 a 14 - 16.30 hodin,
přičemž ti, kdo platí převodem na účet, dostanou avizo k platbě domů poštou.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra ňování odpadů: Zastupitelstvo Obce Śtěpánovice
vydává dne 29.1.2007 podle ustanovení § 14 odst.
2 zákona č. 565/19690 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Sazba poplatku pro poplatníka tj. fyzickou osobu
činí ode dne účinnosti vyhlášky 450,- Kč, která je
tvořena z :
O
z částky 200.- Kč za kalendářní rok
O
z částky 250.- Kč za kalendářní rok. Tato
částka je stanovena podle skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 396
462.- Kč. Při počtu obyvatel 671 činí náklad na jednoho obyvatele 590.-Kč.
Úhradu je nutno provést jednorázově do 30. 6.,
případně je možné ji uskutečnit ve 2 splátkách,
a to do 30.6. a 31.10. příslušného roku.
Osvobození a úlevy.
Od poplatku je osvobozeno dítě narozené po
1.lednu roku, za který jsou poplatky vybírány
a úhrada je prováděna až v roce následujícím.
Ostatní ustanovení zůstávají bez změny.
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ÚŘEDNÍ HODINY
STAROSTA
A MÍSTOSTAROSTA

e-mail Obecního úřadu Štěpánovice:
obec.stepanovice@tiscali.cz
e-mail pro příspěvky do zpravodaje :
tichaluc@seznam.cz

pondělí : 16.30 - 18.00 hodin
středa : 16.30 - 18.00 hodin

PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKY ODPADŮ
V NOVÉ UL. VE ŠTĚPÁNOVICÍCH - NÁVRH
X

otevřeno každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin za účasti p. Štětiny

X

kontejneru ukládat odpad zelený (sklo) - bočním otvorem tabulové
žlutý (plasty) - zmačkané, sešlápnuté PET lahve
modrý (papír) - svázaný, v sobotu před vrata hangáru

X

kovový odpad ukládat na stanované místo na hromadu

X

do velkoobjemového kontejneru je zakázáno ukládat listí, trávu, větve, dřevěný odpad, uhynulá zvířata a odpady, které vznikají stavební činností

X

nebezpečný odpad - čalouněný a dřevěný nábytek, koberce, PVC, televize, lednice, autobaterie, mrazáky, okenní a dveřní křídla, pneumatiky, barvy, laky, oleje, svítidla a zářivkové
trubice ukládat v sobotu před čelní stranu hangáru

X

zákaz přelézání plotu skládky, pohybu po skládce mimo provozní dobu, prohrabávání
a odnášení odpadů, ukládání odpadu před oplocení - vše pod pokutou 5 000Kč!!!

X

odpady ukládat pouze v provozní době skládky, v naléhavých případech po domluvě na tel.
č. 387 984 017 s p. Štětinou, přičemž žádáme všechny naše občany a majitele rekreačních
objektů, aby svým přístupem přispěli k udržení pořádku na skládce

UPOZORNĚNÍ: Skládka je určena pouze pro občany a majitele rekreačních objektů ve
Štěpánovicích, osadách Skalice a Vranín, kteří platí poplatky dle obecně závazné vyhlášky.
Ostatní, cizí "zásobovatelé skládky" upozorňujeme, že se vystavují nemalému finančnímu
postihu - skládka je monitorována.

Bohumír Gregor, Luděk Štětina
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Seznam dětí pro vítání občánků, které se bude konat 11. března 2007
v sokolovně a bude zahrnovat děti narozené od 01.01. 2002 do
31.12.2006, seřazeno od nejstarších po nejmladší:
Dítě
Adresa
Datum narození
Rodiče
Prokeš Michal
TŘEBOŇSKÁ 151, Štěpánovice
Prokeš Pavel, Prokešová Radka

08.04. 2002

Poncar Jan
U PŘEHRADY 88, Štěpánovice
Poncar Jan, Poncarová Lenka

Kyrian Filip
TŘEBOŇSKÁ 228, Štěpánovice
Kyrian Vít, Kyrianová Jana

27.06. 2002

Přibyl Petr
ŠKOLNÍ 241, Štěpánovice
Přibyl Karel, Přibylová Marie

16. 08. 2003

Mácha Tomáš
TŘEBOŇSKÁ 188, Štěpánovice
Dan Mácha, Máchová Helena

20.07. 2002

Kučera Tomáš
NOVÁ 254, Štěpánovice
Kučera Tomáš, Kučerová Jana

17.09. 2003

Kršíková Eliška
TŘEBOŇSKÁ 73, Štěpánovice
Kršík Vladimír, Kršíková Libuše

22.08. 2002

Kotaška Matěj
28.09. 2003
NOVÁ 238, Štěpánovice
Kotaška Vladimír, Kotašková Dagmar

Anderle Michal
15.10. 2002
ZAHRADNÍ 197, Štěpánovice
Anderle Josef, Anderlová Hedvika

Landgráf Lukáš
23.10. 2003
VLKOVICKÁ 17, Štěpánovice
Landgráf Radek, Landgráfová Petra

Pumprová Anežka
25.10. 2002
TŘEBOŇSKÁ 266, Štěpánovice
Pumpr Martin, Pumprová Kateřina

Rozkydal Daniel
12.01. 2004
ŠKOLNÍ 2, Štěpánovice
Votřel Vladimír, Rozkydalová Drahomíra

Kopačka Lukáš
01.04. 2003
VLKOVICKÁ 237, Štěpánovice
Kopačka Ladislav, Gabriela Kopačková

Pletka Jiří
78 Štěpánovice
Pletka Jiří, Pletková Petra

23.01. 2004

30.06. 2003

Kosařová Eliška
ŠKOLNÍ 2, Štěpánovice
Kosař Petr, Kosařová Jana

10.05. 2004

Hrubá Leona
TŘEBOŇSKÁ 215, Štěpánovice
Hrubý Ondřej, Hrubá Štěpánka

Číslo 1/2007

10.08. 2003
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Máchová Kateřina
TŘEBOŇSKÁ 188, Štěpánovice
Dan Mácha, Máchová Helena

11.05. 2004

Novotná Daniela
TŘEBOŇSKÁ 265, Štěpánovice
Novotný David, Novotná Halka

17.05. 2004

Tichá Tereza
SOSENSKÁ 6, Štěpánovice
Tichý Jaromír, Tichá Lucie

07.06. 2004

Lenc Lukáš

29.06. 2005

SOSENSKÁ 5, Štěpánovice
Lenc Luboš, Lencová Stanislava
Korčáková Anna

06.11. 2005

LIBÍNSKÁ 169, Štěpánovice
Korčáková Ema

06.11. 2005

LIBÍNSKÁ 169, Štěpánovice
Korčák Dan, Korčáková Anna
Mraček Denis

Babková Vendula
14.09. 2004
NAD RYBNÍKEM 34, Štěpánovice
Babka Stanislav, Babková Ivana
Hanzalová Jana
TŘEBOŇSKÁ 264, Štěpánovice
Hanzal Petr, Hanzalová Jana

14.09. 2004

Rosecká Natálie
VLKOVICKÁ 102, Štěpánovice
Rosecký Radek, Lacinová Petra

01.12. 2004

Kandlová Klára
ŠKOLNÍ 90, Štěpánovice
Kandl Jaroslav, Kandlová Marta

23.12. 2004

Kindl František
9 Štěpánovice
Kindl Pavel, Kindlová Marta

25.12. 2004

09.01. 2006

POLNÍ 260, Štěpánovice
Mraček Michal, Mračková Lenka
Kindl Jiří Ignác

18.07. 2006

9 Štěpánovice
Kindl Pavel, Kindlová Marta
Pumpr Jáchym

27.07. 2006

TŘEBOŇSKÁ 266, Štěpánovice
Pumpr Martin, Pumprová Kateřina
Poncar Jakub

08.08. 2006

U PŘEHRADY 88, Štěpánovice
Poncar Jan, Poncarová Lenka
Círek Michal

29.08. 2006

TŘEBOŇSKÁ 247, Štěpánovice
Círek Michal, Círková Julija

Fiktus Jakub
27.01. 2005
TŘEBOŇSKÁ 8, Štěpánovice
Fiktus Miroslav, Fiktusová Jaroslava
Makovičková Lucie
26.04. 2005
ZAHRADNÍ 192, Štěpánovice
Makovička Lukáš, Makovičková Ilona

Kotašková Veronika

17.11. 2006

NOVÁ 238, Štěpánovice
Kotaška Vladimír, Kotašková Dagmar
Mraček Matyáš

19.11. 2006

TŘEBOŇSKÁ 174, Štěpánovice
Mraček Martin, Frídová Kristýna
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Hájková Anežka
U PŘEHRADY 80, Štěpánovice
Hájek Miroslav, Hájková Iva

09.12. 2006

Kopačka Tomáš
29.12. 2006
VLKOVICKÁ 237, Štěpánovice
Kopačka Ladislav, Gabriela Kopačková

Celkový počet : 38

AKCE ZŠ ŠTĚPÁNOVICE VE ŠKOLNÍM
ROCE 2006/2007 - DRUHÉ POLOLETÍ
27.1. 2007 -

27.1. 2007 -

1.2. 2007 28.2. 2007 16.3. 2007 26.3. 2007 Květen 2007
14.5. 2007 1.6. 2007 Červen 2007
Červen 2007
Červen 2007
26.6. 2007 27.6. 2007 28.6. 2007 -

29.6. 2007 -

Číslo 1/2007

Maškarní ples dětí ve štěpánovické sokolovně, tombola a soutěžení, taneční
vystoupení absolventek ZŠ Štěpánovice, pěvecké vystoupení žáků ZŠ
Štěpánovice, hraje skupina Kanape
Společenský ples školy ve štěpánovické sokolovně, tombola, taneční vystoupení
absolventek ZŠ Štěpánovice, pěvecké vystoupení žáků ZŠ Štěpánovice, hraje
skupina Kanape
Zápis dětí do ZŠ Štěpánovice
Divadelní představení Honzy Vitnera (v prostorách MŠ)
Ukázka zvířat ze soukromé ZOO Borovany v místní sokolovně (cizokrajní hadi,
klokan)
Divadlo Zvoneček -"Jarní pohádka" (v prostorách MŠ)
- focení dětí
Divadlo Zvoneček - pohádka "Sůl nad zlato" (v prostorách MŠ)
Dětský den - soutěže a hry v prostorách školní zahrady
- Svoz starého papíru
- víkendové stanování s 5. roč. na školní zahradě, pěší i cyklistické výlety do okolí
školy, stezka odvahy (termín bude upřesněn podle počasí)
- návštěva spádové ZŠ Lišov, účast žáků 5. roč. ve výuce Čj a M, seznámení s prostředím ZŠ a s budoucími spolužáky
Besídka MŠ a ZŠ v místní sokolovně
Školní výlet (Telč-historické centrum, prohlídka zámku, Jihlava-ZOO, katakomby, vodní svět)
Sportovní den - jízda zručnosti na kole, sportovní soutěže, utkání ve vybíjené
a fotbale na hřišti v prostorách školní zahrady
Vyhlášení a ocenění nejlepších sběračů léčivých bylin, starého papíru, citrónové a pomerančové kůry
Slavnostní zakončení školního roku 2006/2007, rozloučení s žáky 5. ročníků
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CELOROČNÍ
AKCE ŠKOLY
O
O

O
O
O
O
O

Školní mléko
Dodržování pitného režimu
(čaj ve várnici je dětem k dispozici celý den)
Sběr starého papíru
Sběr léčivých bylin
Sběr citrónové a pomerančové kůry
Zdravé zuby
Dopravní výchova - BESIP

DALŠÍ AKCE
ŠKOLY
Prodejní výstavy knih a další kulturní, sportovní
a výchovné akce budou uskutečněny dle aktuálních
nabídek a děti o nich budou včas informovány.

Mgr. Markéta Ptáčková, ředitelka školy vz.

VYJÁDŘENÍ
K ANKETĚ
Ve výsledcích anonymní ankety ve Štěpánovicích, v otázkách, týkajících se školy, mě velmi
potěšilo, že nebyly
vzneseny žádné připomínky k výsledkům
práce a k jednání zaměstnanců školy, mateř8

ské školy i školní jídelny. Připomínky občanů obce
byly provozního charakteru, nejčastější byly:
1. Provoz MŠ o prázdninách (16 připomínek)
MŠ se v době letních prázdnin uzavírá z následujících důvodů:
O pravidelná rozsáhlá údržba budovy, kterou
nelze provádět za provozu (malování, oprava
kanalizace, vody, topení, oken, celková údržba
školní jídelny) z důvodu dodržení nezbytných
hygienických podmínek
O čerpání dovolené pedagogických pracovnic,
které mají nárok na 40 dnů řádné dovolené.
V naší MŠ je pouze jedna třída, kde musí být
dozor zajištěn nejméně dvěma pedagogickými
pracovníky. Ve větších MŠ v době prázdnin,
kdy je menší počet dětí, se třídy slučují a pedagogičtí pracovníci mohou čerpat dovolenou.
Toto v naší MŠ nelze.
O zájem o provoz MŠ v době prázdnin je nízký
(5 - 10 dětí), z toho počet rodičů, kteří
nemají zajištěnou péči o dítě z důvodu
zaměstnání, je v současné době 2. Ostatní
děti jsou maminek, které jsou na mateřské
dovolené.
O pokud budou mít rodiče zájem o umístnění
dětí do školky o hlavních prázdninách, bude
nutno projednat finanční. otázku se zastupitelstvem a bude nutno také řešit zástupem
kvalifikované učitelky - zatím bude školka
v provozu první týden v červenci a poslední
týden v srpnu. Ostatní se bude řešit podle
zájmu rodičů.
2. Provoz MŠ do 17.00 hod. (5 připomínek)
O lze řešit pouze přesčasovými hodinami ped.
pracovníků. Na uhrazení mzdových nákladů
za přesčasové hodiny nejsou finance ze státního rozpočtu, ze kterého jsou všichni zaměstnanci školy placeni. Nutno doplácet z rozpočtu obce - finanční.stránka se bude projednáČíslo 1/2007
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vat v zastupitelstvu po zjištění navýšení fin.
prostředků a zájmu rodičů
3. Obědy pro důchodce (5 připomínek)
O v současné době je ve ŠJ připravováno průměrně 125 jídel, z toho 90 obědů. Strava je
připravována pro žáky ZŠ, děti MŠ Štěpánovice, děti MŠ Zvíkov a zaměstnance. Tímto je
kapacita kuchyně plně vytížena.
O Celkovou činnost školní jídelny zajišťuje 2,07
pracovnic.
4. Odnášení zbytků ze školní jídelny paní Chadimovou (4 připomínky)
O jedná se o zbytky z talířů, které děti nesnědly,
tj. 1/3 kyblíku denně
O zbytky jídel musí být z hygienických důvodů
odstraněny ze ŠJ ihned po dokončení výdeje
obědů, tj. do 13.30 hod.
O na žádost pana starosty si zbytky nebude
odnášet žádný zaměstnanec školy
5. Svačiny pro děti ZŠ (3 připomínky)
O děti základní školy nemají ze zákona nárok na
svačiny, ale pouze na obědy. Svačiny pro školáky lze připravovat pouze v rámci doplňkové
činnosti školy. To znamená, že v ceně za svačinu musí být zahrnuty náklady za potraviny,
mzdu a ostatní provozní náklady. Cena svačiny přesáhne 10,- Kč.
O v současné době se tato problematika řeší

KULTURA
Dne 27. ledna 2007 ZŠ a MŠ Štěpánovice uspořádala ve štěpánovické sokolovně Maškarní ples
a Společenský ples školy. Na obě akce se nám
podařilo zajistit více jak tisíc cen do tomboly. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům
školy za pomoc při organizaci a zajišťování cen do
tomboly. Děkuji tímto ještě jednou rodičům
a všem, kteří naši akci podpořili jak finančním nebo
věcným darem, tak i svou účastí.
Výtěžek z akcí bude jako každý rok použit na
financování kulturních, sportovních a společenských činností dětí.
Mgr. Markéta Ptáčková, ředitelka školy

ZAJÍMAVÁ
OSOBNOST
NAŠÍ OBCE .....
Jméno Anny Sedlmayerové jistě není neznámé
čtenářům současné literatury a zvláště milovníkům
detektivních příběhů.

Za všechny připomínky děkuji a jsem ráda, že se
občané Štěpánovic k problematice školy vyjádřili.

Mgr. Markéta Ptáčková, ředitelka školy

Číslo 1/2007

9

ŠTĚPÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ
Pro nás, občany Štěpánovic, je tato autorka zajímavá navíc tím, že se v naší obci narodila a strávila zde své dětství. Jsou i tací z nás, kteří ji poznali
osobně a nebo z vyprávění svých rodičů či prarodičů, s nimiž se potkávala ve školních lavicích nebo
při dětských hrách.
Anna Sedlmayerová se narodila 17. března 1912
ve Vraníně jako jediné dítě schwarzenberského
revírníka Jungwirtha. Základní školu navštěvovala
ve Štěpánovicích a poté gymnázium v Třeboni.
V roce 1932 se provdala, odešla s manželem do
Prahy a posléze do Ústí nad Labem. Na počátku
roku 1991 se vrátila do jižních Čech, kde žila se
svou dcerou lékařkou až do své smrti.
Naši obec navštívila za svůj život několikrát, setkávala se se svými přáteli z dětství a oficiálně se
zúčastnila setkání rodáků v roce 1966, konaného
u příležitosti svěcení nového kostelního zvonu.
Tehdy upořádala besedu o svém díle.
Anna Sedlmayerová napsala přes 20 knih -

zachoval i obraz života v naší obci krátce po 1. světové válce.
Nechme ji tedy zavzpomínat:
"Moji největší kamarádi v raném dětství byli
kluci cestářů. Bydleli v domku pod naší zahradou
přímo u silnice v zátočině, kde stála socha svatého
Floriána. Chodili jsme spolu do téhož oddělení
dvoutřídní školy, která byla ve Štěpánovicích,,
vzdálených slabou hodinku. Z Vranína nás chodilo
pár. Velcí kluci, kteří mě ignorovali, Marjánka
a Anička Hrdličků, které se mi obdivovaly, a kluci
cestářů. To byli moji partneři."
"Skoro s nikým ze svých štěpánovických spolužáků jsem se už v životě nesešla. Co je asi s něžným, hodným Frantíkem cestářů, co s divokým
Vaškem, ubrečenou Aničkou Kukačků, děvčaty
Bambulů, které mě k nim někdy za poledne zvaly
k obědu?"
"Bylo tolik věcí, které už mít nebudeme. Dřevěnou chaloupku na dvoře, třešeň chrupku, silnici za
plotem. Můj bože, co toho bylo! Paní Pepinka,
obklopená rokokovými vyšívanými panenkami, pan
učitel Maťha, slečna z pošty. Pinců krám, holky
Bambulů, a co ty jedle k Libínu, o nichž tatínek
sám říkával, že jsou nejkrásnější, jaké kdy viděl?"
To je jen pár odkazů vybraných ze Zelených pastel a inspirujících k seznámení s dílem autorky,
která byla naší rodačkou.

reportáže z cest, společenské romány, dětské knihy,
ale nejvíce se věnovala detektivnímu žánru. Pro nás
je nejzajímavější její autobiografie Zelené pastely,
kde vzpomíná na dětství ve Vraníně, na kamarády,
ale i na pana faráře, pány učitele a také na konkrétní štěpánovické občany. Jejich potomci v nich
ještě dnes mohou poznat své prarodiče. Z díla
dýchá pohoda, láska k přírodě i lidem. Kromě idylického obrázku jejího dětství se v této knize
10

za školskou a kulturní komisi
Jaroslava Panská
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PO STOPÁCH OBCE ŠTĚPÁNOVICE
(citováno z archivu)
Obec Štěpánovice má 129 domů a 688

a připomíná se již 29. dubna 1398, kdy Vilém

obyvatel. Leží na státní silnici mezi Lišovem a Tře−

z Landštejna udělil Meziměstí, Ledenicím a vsi Ště−

boní. Starý gotický kostel Nanebevzetí Panny

pánovice právo odúmrtí. Zachovala se privilej z r.

Marie, opravami znešvařený, měl již v r. 1356 fará−

1398 udělaná Štěpánovu (jak se dříve říkalo), že

ře. V kostele jest kamenná křtitelnice z r. 1515

mohli rolníci se svými statky volně kšaftovati. Je to

a dřevěná socha Panny Marie, umělecky velmi

nejstarší zachovaná privilej. V době válek husit−

cenná.

ských měl zde některé platy Jan Tožický z Vidova,

Ves původně náležela pánům z Landštejna

Číslo 1/2007

ale větší část vesnice držel Oldřich z Rožmberka,
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odpadlík od víry podobojí a zákeřnický nepřítel

v ní bylo a některé chlívky. Za Petra odloučen díl

husitů. Když pak táboři a sirotci se svými vůdci

Štěpánovi od panství třeboňského, kterážto část

Janem Bzdinkou a Janem Čapkem ze Sán podni−

koupena později od Elišky, dcery Jiřího Majnuše

kali v letech 1423− 1433 válečné tažení k Třeboni,

z Březnice, provdané za Heřmana Lhotského ze

aby tu škodili Oldřichovi, došlo i na tuto vesnici,

Zásmuk, i s rybníky, mezi nimiž uvádí se i štěpáno−

která popleněna a kostel vyloupen, načež ztratil

vický. Když zemské desky shořely, chtěl Petr vložiti

faráře. Roku 1440 koupil platy Oldřich z Rožmber−

svůj majetek v nové desky. V tomto majetku

ka od Jana Tožického, a tak byla celá ves připo−

uvádí se také Štěpánovice s právem podacím.

jena k panství třeboňskému a kostel přidělen jako

Na jaře r. 1611 zmocnili se pasovští Budějovic, Hlu−

filiálka k faře ledenické. Když se utvořila proti králi

boké a Lišova a obtěžovali panství třeboňské,

Jiřímu z Poděbrad Jednota zelenohorská, nepřidr−

táhnouce k Štěpánovicům. Tu se také částečně

žel se jich Jan z Rožmberka, ač katolík, nýbrž

utábořili. Petr Vok z počátku se jim bránil a odra−

zůstal věren králi. Za to mstil se mu náčelník Jed−

zil je, ale na prosby Lišova a okolních dědin

noty Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, že mu

odplatil je penězi, jež získal za rodinné kle−noty, jež

hubil statky, zmocnil se Nových Hradů a táhl na

v Kutné Hoře vyměnil za 48.000 kop grošů, a na

Krumlov.Tu Jan z Rožmberka nakázal všem fará−

polích mezi Lišovem a Štěpánovicemi vyplatil

řům panství třeboňského, mezi nimiž se uvádí

smluvenou sumu mezi ním a vojskem. Po smrti

i farář štěpánovický, aby ornáty a mešní věci ulo−

Petra Voka zdědil panství třeboňské Jan Jiří ze

ženy byly ve sklepích města Třeboně a aby byly

Vamberka, který je v r.1615 postoupil svému synu

městskou pečetí opatřeny. Stalo se tak a zpráva

Petrovi. Tento Petr byl z hlav odpůrců Habsburků

o tom podána 8. května 1468 Janovi z Rožmber−

a zúčastnil se činně povstání. Vojska stavovská

ka. Také faráři utekli do Třeboně, mezi nimi

i císařská několikráte protáhla Štěpánovicemi,

i farář štěpánovický.

které velice trpěly, a konečně byly také vypáleny,

Roku 1465 vypukl spor mezi farářem štěpá−

a to hned na počátku války 30 leté. Všech 35

novickým z jedné a rychtářem a celou obcí měs−

usedlostí bylo spáleno a obyvatelstvo se rozprch−

tečka Lišova z druhé strany o potok, vedoucí od

lo.

Štěpánovic k rybníku Dvořišti, stran lovení
a napájení dobytka z potoka.

Český jih nejvíce trpěl za této války. Celé
vesnice zůstaly liduprázdné: Štěpánovice, Miletín,

Jan z Rožmberka přejal po svém otci Oldři−

Lužnice, Dunajovice, Smržov, Mazalov, Ševě tín,

chovi mnoho dluhů, které válkami husitskými

Vitín, Radostice, Sedlíkovy, Pelejice, Dynín, Česká

nadělal. Proto byl nucen zastavovati platy jedno−

Lhota, Horusice, Ponožek, Frahelž aj. Když po

tlivých dědin. Tak r.1458 zastavil Štěpánovice

bitvě na Bílé Hoře vojsko české bylo poraženo

Hanušovi Gnauerovi od Hory v Jindřichově Hrad−

a když vojsko císařské zmocnilo se Třeboně, která

ci a manželce jeho Dorotě. Toto zastavení trvalo

Švamberkovi byla konfiskována, stal se administ−

po léta 1466 až 1479. Po smrti Janově ujal se sprá−

rátorem panství Vilém Slavata, který přinutil roz−

vy statků Jindřich Rožmberk, ale ten pro špatné

běhlé obyvatelstvo Štěpánovic, pokud zůstalo na

zdraví předal správu jejich bratru Vokovi, za

živu, k návratu. V Štěpánovicích

něhož statky trpěly vpády z Rakous. Po Vokovi

a kostel Stal se filiálním. Byl filiálkou fary ledenické

převzal správu statků Petr. Roku 1515 v pondělí po

a teprve v roce 1738 byla filiálka pro velikou vzdá−

sv. Apolině, dává farář Jan zprávu, že mu na úsvi−

lenost zrušena a kostel od ovdovělé kněžny Eleo−

tě minulou sobotu vyhořela stodola se vším, co

nory ze Schwarzenbergu nově vyzdvižen. Štěpá−
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novice ještě potom dlouho trpěly od vojska

vojsko jedno vědro piva za 1 zl. 10 kr. Roku 1660

a mnoho ho tu často leželo, jak to čteme

dostali se Štěpánovice se zbožím třeboňským

v purkm. reg. lišovské. Lišovští platili jednomu ryt−

koupí v majetek Schwarzenbergů. Dne 1. května

mistru ze Štěpánova 9 zl. 30 kr. V r. 1642 platili leu−

1684 povolil pražský arcibiskup, aby Lipovský Vav−

tnantu, jak v Štěpánově ložíroval a pak i v Lišově

řinec Ferdinand Král obstarával na čas až do

chtěl ložírovati, 2 zl. Roku 1644 o pouti (15. srpna)

Havla také duchovní správu při filiálním kostele ve

utratili lišovští 13 kr. ve Štěpánově. Roku 1654 byli

Štěpánovicích, zastávanou od vikáře a děkana

Chorvati, kteří leželi v Lišově, "na futráži" ve Štěpá−

budějovického Jana Jiřího Bohrmanna.

Křtitelnice ve farním chrámu Páně v Štěpánovicích

novicích a když se odtud vrátili, dostali od měst−

V r. 1764 byla uzavřena smlouva mezi fará−

ské pokladny 33 kr. Toho roku se v zápisech uvádí

řem Františkem Fišerem s obcí štěpánovickou

Šimek ze Štěpánova. Roku 1647 měly Štěpánovi−

a z druhé strany s obcí lišovskou o vodotoky

ce opět návštěvou vojsko, neboť Lipovské

a nádrže pro mlýn lišovský pod Štěpánovicemi.

pěchotě, co šla Štěpánovem, dali 20 kr. Též v r.

"Kdyby v časech budoucích nádržka ta zůstala

1648 byli ve Štěpánově rejtaři. Štěpánovští kupo−

přes léto nebo zimu prázdná a bláto bylo by v ní

vali z Lišovské obecní cihelny cihly, a sice Jáchym

vyschlo a vyvážeti se mohlo, tehdy má obec ště−

ze Štěpánova za 9 kr., Kosář v r. 1660 také 1500

pánovická to právo zanechané bláto z té polovi−

cihel za 2 zl. 45 kr. Roku 1661 koupili sedláci pro

ce nádržky užívati a jestli obec lišovská jej nepo−

Číslo 1/2007
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třebuje i z té druhé polovice.. "

spadá založení štěpánovické, tehdáž jednotřídní,

Podle robotního patentu z r.1775 vázly na

farní školy. Podle farního archivu zřízena r. 1774

obci tyto robotní dávky: 32 sedláků se 2 voly

a prvním učitelem stal se p. Dominik Bílek, jenž

3 dny týdně, 24 sedláků s ruční robotou 1 den

zastával službu učitelskou, varhanickou a sakristi−

týdně od sv. Jana až k sv. Václavu 9 sedláků

ánskou do roku 1815, tedy 41 roků.

1den týdně po celý rok, 1chalupník robotoval

Podle pamětní farní kroniky ihned po zřízení

ročně 26 dní, podruzi 13 dní za rok. Pak nastalo

školy byla zde postavena i školní budova, v ní

ponenáhlu vykupování roboty (Archiv Třeboň).

pohodlný byt pro učitele a u toho i malá zahrád−

V r. 1790 bylo veliké sucho. Proto vypraveno

ka. Budova ta hraničila jako nynější se hřbitovem

ze Štěpánovic a z Lišova procesí, které vedl

a byla vícekráte přestavována, až konečně

kaplan a zde sloužil mši sv., začež dostal 1 zl. Ke

r.1866 v měsíci říjnu vyhořela.

přiškoleny jsou obce: Horní

Příjmy učitelovy byly upraveny fassí ze dne

a Dolní Miletín, Vlkovice a Dvůr Vraný. Dříve patři−

13. ledna 1784, podle níž měl, mimo tzv. sobotá−

ly sem ještě Libín, Slavošivice, Zvíkov, Hvozdec,

les, též desátek, koledu, podíl na štole, a sice tře−

Dunajovice a Sádek. Tyto vesnice se během

tinu, koláče a ostatní přídavky, jako učitel lednic−

doby "odškolily" a v mnohých zřízeny samostatné

ký . . . . .

škole štěpánovické

Po Bílkovi nastoupil Matěj Řezníček, jenž od

školy.
Podle josefínského katastru z r. 1785 byl ve

tehdejšího patrona knížete Josefa ze Schwarzen−

Štěpánovicích rychtářem Václav Padrta, Josef

bergů presentován a od budějovické Konsistoře

Bartoš, konšel, Ondřej Kaňourek, Bartoloměj Kándl

r. 1815 byl potvrzen a vzal si dceru po svém před−

a Matěj Soukal, vejhozi. Mimo tyto byli zde v té

chůdci. Řezníček zastával službu jako jeho tchán

době:

(učitelskou, varhanickou a sakristiánkou), a sice

Dominik Bílek, Adam Kosař, Ludvík Matouš,

do r.1866. Týž rok v září odešel na poloviční odpo−

Jan Lexa, Tomáš Bartůšek, Vojtěch Pousta, Voj−

činek. Odstěhoval se ke své provdané dceři do

těch Filek, Josef Novácěk, Tomáš Mejta, Mikoláš

Kosova u Kam. Újezda, kde r.1870 zemřel. Řezní−

Vondra, Tomáš Sucháněk, Tomáš Viktora. Augus−

ček jen velmi zřídka vyučoval ve škole. Držel si

tin Vrzal, Jan Jáchym, Jan Cihla, Václav Tesař,

"mládence", kterého sám vyplácel. Za něho se tu

Vavřinec Kosař, Tomáš Kátra, Štěpán Labák, Josef

vystřídali: Josef Bílek, Jan Pibl, Václav Linha, Fran−

Kovář, Tomáš Třetina, Jakub Jasan, Vít Urban,

tišek Malý a Matěj Stropek, který se stal r. 1858 prv−

Jakub Bican, Matěj Mydlil. Byla zde i knížecí mys−

ním definitivním podučitelem s platem 147 zl.

livna, pazderna a pastouška. Dále fara čp. 1 se "

Ročně. Po Stropkovi následoval Josef Happl (do r.

zahrádkou u kuchyně " a zahrada pana faráře

1860), Václav Jenne (od r. 1861 do r. 1865), Vác−

"Robotířka". Druhé " položení" se ozvalo "V kuk−

lav Holický (od r. 1865). Když byl dán Řezníček do

lách", třetí "V černištích",

výslužby, stal se po něm podučitelem Jan Miluška

Čtvrté " Hlavní pole ", páté pak "Hlavní polo−

(od r. 1867 − 1870. Služné Holického i Milušky bylo

žení". Za panování císařovny Marie Terezie, která

upraveno zvláštním protokolem tak, že každý

vzdělání obecného lidu věnovala zvláštní péči,

z nich mimo svobodný plat a poloviční štolu měl

zřízena byla při každém farním kostele tzv. farní

ještě 165 zl. 66 kr.

škola, kdež se školní dítky nejnutnějším a pro život

Po založení ll. třídy (r.1858) byla najata míst−

nejpotřebnějším předmětům učily (náboženství,

nost v usedlosti

čtení, psaní a počítání). A právě do té doby

nájem 40 zl.V místnosti se vyučovalo od 1. ledna

Číslo 1/2007

č.p. 41 Jana Kosaře za roční
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1858 do konce r. 1868. Dne 11. října 1866

vice, Slavošovice, Libín, Horní Miletín a poplužní

o 9. hodině večerní

dosavadní školní budova

dvůr Vranín, ležící za Štěpánovicemi na státní sil−

z neznámých příčin vyhořela, načež pak l.třída

nici na pokraji pánve třeboňské. Dvůr dal vysta−

v č.p. 40 u Jana Kandla umístěna.

věti hejtman rožmberský Jan Černý z Vinoře v r.

Nynější školní budova byla postavena

1573 na místě vymýtěného lesa "Vraní". Naproti

r. 1868 nákladem 7.873 zl. 30 kr. Místo řídícího

dvoru strměl donedávna pamětihodný dub, jenž

obdržel V. Holický. V r. 1873 zřízena lll. třída

podle lidového rčení pamatuje Jana Žižku. Měl

a vyučoval v ní Josef Štípek. První žena poduči−

v objemu 7 m.

telka byla Veronika Bláhová, s roční remunerací
280 zl.

Jaroslav Kubata

K obci jsou přifařeny: Zvíkov, Hvozdec, Vlko−

HISTORIE A SOUČASNOST
MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ ŠTĚPÁNOVICE
Myslivost, myslivce, jejich
vztah k přírodě, porozumění životu
zvěře, péče o ni a její lov samotný
od pradávna zaujímají nezastupitelné místo v lidské činnosti. Vývoj
myslivosti je popisován od klasického lovu zvěře pro obživu, přes kratochvíle mocných, až po racionální činnost, zaměřenou na chov
a ochranu zvěře a ochranu životního prostředí, kde
lov znamená náhradu přirozeného výběru a využití reprodukčních schopností zvěře. Až do 60. let
minulého století nejsou doloženy materiály o existenci mysliveckého spolku či sdružení v naší obci.
V tomto roce je založeno první myslivecké sdružení ve Štěpánovicích pod názvem Tajga, kde jsou
členy převážně místní občané p. Viktora, p. Kosař,
p. Jindra st., p.Tlačil Jan a Jaroslav, p. Bartyzal,
p.Linhart, p.Vojtěch, p. Prokeš, p. Smetana, paní
Smetanová a další. Jeho činnost zanikla v roce
1982 sloučením s MS Lišov, čítající tehdy 57 členů.
Po více jak 10 letech se k 1.4.1993 vrací MS zpět
do Štěpánovic. V současnosti má MS 17 členů, pronajatou honitbu od honebního společenstva o celkové výměře 1580 ha. MS má tříčlenný výbor,
16

zastoupený - mysliveckým hospodářem ing. Ludvíkem, předsedou p. Veithem, finančním hospodářem p.Tlačilem. Kontrolní činností je pověřen
předseda revizní komise p. Mraček. Na danou
výměru je stanovena myslivecká stráž - ing. Ludvík,
p. Veith, ing. Kopačka ml., ing. Tichý, která dohlíží
na dodržování výkonu práva myslivosti členy MS,
tlumení škodné zvěře a další činnosti, související
s jejich náplní.

Činnost sdružení se řídí schválenými stanovami a plánem činnosti na každý rok, které jsou
zaměřeny zejména na:
Číslo 1/2007
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- péči o zvěř - přikrmování v zimním období - za
jednu zimní sezónu se vykrmí 12-15q ovsa, 10 12q obilí, nepočítaje seno a letninu, vytváření
přirozených podmínek zvěři - krytů, vysazování
remízů, obnovení mysliveckých políček.
- kynologická činnost
- ochrana zvěře - tlumení škodné, zejména lišek,
toulavých koček, strak, hlavně v době hnízdění,
vyhánění zvěře pomocí psů před sečením
- plán lovu zvěře
- propagace k ochraně ohrožených a chráněných
druhů zvěře mládeži
- kulturní činnost - pořádání plesů, příspěvek na
školní aktivity
- účast na brigádách MS
- finanční hospodaření.

me najít cestu a podporu pro dobrou věc, a to přírodě a zvěři v ní samé.

MS má k dispozici vlastní zděnou budovu bažantnici, kde je sklad krmiv, nářadí a potřebného
materiálu. Zde byli uměle odchováváni bažanti,
z hlediska vysokých nákladů a neetičnosti lovu se
od chovu upustilo. Rentabilněji se zatím daří chov
polodivokých kachen na rybníce Zlatník pod Vraníkem, kde každoročně vypouštíme 200-250
kachen se slovitelností okolo 75%. Nedobrá situace je ve stavu drobné zvěře hlavně zajíce a bažanta, které téměř nelovíme pro jejich malý výskyt
v honitbě.

V sobotu 17. 2. 2007 prošel naší obcí
masopustní průvod. Masky různých podob
se sešly v hojném počtu a vyšly na svoji cestu
v 8 hod., provázeny hudebním doprovodem.
Zakončily své náročné putování v odpoledních hodinách až "v Paříži". Jak ukazuje fotografie, vynalézavost a nápaditost našich
občanů nezná meze!

Zajímavosti:
Víte kolik denně spotřebuje zvěř vody? Zajíc
1,2 l, bažant 0,6 l, srnčí 8-10 l, divočák 5-10 l, jelen
15-23 l

Za MS Štěpánovice, Jan Mraček

MASOPUSTNÍ
PRŮVOD
VE ŠTĚPÁNOVICÍCH

Díky extrémní a tuhé zimě v r. 2005/2006 polomům a dalším polomům v r. 2007, způsobených silným větrem a neustálému velkoplošnému
hospodaření se podmínky pro zvěř neustále zhoršují, a proto je nutností, abychom společnou cestou
chránili přírodu, nedovolili, aby se stala odpadištěm. Respektujme potřeby zvěře - přírody, chovejme se podle toho i při venčení psů v honitbě,
nenechme je volně pobíhat, kdy zneklidňují a štvou
zvěř. Naše MS Vám, držitelům psů, chce vyjít vstříc
a najít společné řešení s obecním úřadem ve vymezení prostoru pro venčení psů. Věříme, že dokážeČíslo 1/2007
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se sportem, jehož atraktivity jsme mohli sledovat

MOTOKROS
VE ŠTĚPÁNOVICÍCH

poprvé v našem kraji.
Vzhledem k ohlasům na tuto akci se pořa−
datel Karel Pekař pokouší o uspořádání druhého
ročníku motokrosu ve Štěpánovicích. Prozatím lze
konstatovat, že druhý ročník má podporu jak

Ve Štěpánovicích se podařilo během léta

v novém vedení obce, tak u družstva Koopro−

uspořádat, díky pochopení a podpoře Obecní−

dukt Lišov, které poskytuje prostor a zázemí pro

ho úřadu, další závod Fosbeton cupu v motokro−

část tratě. O doprovodnou část sportovního dne

su. Za ideálního motokrosového počasí jsme tak

by se měli postarat jezdci na silničních strojích

mohli sledovat zajímavé sportovní výkony, ať již

v podání Duo Janovský−Polák. O dalším adrena−

ve třídách 65,85, veterán, licence, hoby, nebo ve

linovém překvapení se lze jen dohadovat, pořa−

čtyřkolkách. Právě tato třída je nové rozvíjejícím

datel se jen tajemně tváří a potutelně usmívá.
Vzhledem k tomu, že dokázal přivést motokros do
našich končin a tuto akci organizačně zvládnout,
bude další ročník opět zajímavý a jedinečný.
V závěru se ještě zmiňme o pozoruhodném
pochopení našich občanů vůči této akci. Velký
díl patří zejména rodinám, jejichž domy bezpro−
středně sousedí s tratí. Veškeré dotazy, připomín−
ky a názory na tuto akci můžete konzultovat
s pořadatelem na jeho e−mail adrese:

37karlos@seznam.cz.
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..... PŘIJĎTE SI
ZACVIČIT
Již delší dobu cvičí aerobic každou středu
od 18 hodin v Sokolovně ženy v nejlepších
letech. Nejsme sice žádné profesionálky, ale
naše nasazení a zápal pro pohyb by jistě ocenila i Olga Šípková. Svižné tempo aerobicu doplňujeme základy břišního tance a posilovacím
cvičením. Pokud si chcete doladit svou figuru
do plavek, vezměte cvičební podložku, přiléhavý cvičební dres a přijďte rozšířit naše řady.

.....NÁZORY NAŠICH OBČANŮ

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA

orné půdy, která sloužila výhradně ke svému
účelu. V průběhu několika let nastaly změny,
které znamenají to, že v katastru obce byla
postavena jedna a nyní se buduje druhá továrna na prefabrikované výrobky. Tato situace je
o to horší, že výstavba probíhá v oblasti, která
podle mého názoru nenávratně ztrácí svůj ráz

jihočeského venkova a stává se jakousi průmyslovou zónou. Do budoucna je prý zvažována
další výstavba. Mělo by se jednat o obalovnu
drtí. Tyto radikální zásahy do krajiny zřejmě
tedy nebyly poslední a jediné. Co nám tady
bude dále chybět? Snad jen skládka komunálního odpadu. Nikde ji nechtějí, tak si ji postavíme ve Štěpánovicích. I ta by se přece na poli
u lesa pěkně vyjímala. Podle mého názoru by
výstavba takovýchto objektu měla být věcí
veřejně projednávanou, ke které by měli mít
občané právo se vyjadřovat a neměla by být
povolována zastupitelstvem, které nemusí mít
prvořadý zájem na rázu obce a přilehlé krajiny. V příštích letech, bude-li to takto pokračovat, bude možná na Obecním zpravodaji místo
dominanty obce, věže kostela, nějaká továrna
nebo jiný čistě ,, venkovský" motiv.
Daniel Korčák, Štěpánovice 169

K napsání tohoto příspěvku mne přivedla
situace ohledně výstavby průmyslových objektů v katastru obce. Nejsem štěpánovickým
rodákem a v obci žiji od roku 1993. V té době
byla jiná situace v zemědělském hospodaření
a to se pochopitelně odrazilo i na využívání
Číslo 1/2007

Z p ra v o d a j z p ra c o v a l a z a š k o l s k o u
a k u l t u r n í k o m i s i I n g . L u c i e Ti c h á , P h . D . ,
č l á n k y j s o u p o o b s a h o v é s t rá n c e
v kompetenci jednotlivých autorů.
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Chcete si koupit dům či byt?
Chcete si koupit dům či byt a konečně bydlet ve vlastním? Potřebujete vyřešit problémy
se spoluvlastnictvím nemovitosti nebo dědickým řízením? Chcete si pořídit družstevní
byt? Potřebujete peníze na předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy?
Využijte hypoteční úvěr Komerční banky, a.s., který Vám umožní financovat Váš
investiční záměr. Minimální výše úvěru činí 200 000 Kč, maximální je omezena Vaší
schopností splácet, výší investice a cenou zastavené nemovitosti. Splatnost si můžete
vybrat v rozmezí od 5 do 30 let, možnost částečného nebo úplného předčasné splacení
úvěru bez sankcí při skončení platnosti úrokové sazby. Doba platnosti úrokové sazby je
také volitelná - od 1 roku do 10 let nebo 15 let . Zároveň můžete využít státní podporu
formou odpočtu úroků od daňového základu, případně formou úrokového zvýhodnění.
Máte-li zájem dozvědět se více informací
o tomto produktu či si jej přímo sjednat,
kontaktujte:
Komerční banka a.s
pobočka České Budějovice - MALŠE
Šárka Mašková 387741229 mobil 724248992
Zdeňka Kadlecová 387741130 mobil 606672295
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