ÚVODNÍK
Opět po delší době dochází k dalšímu vydání
Štěpánovického zpravodaje. Ihned při prvním vydání
bylo konstatováno, že se nebude jednat o pravidelně
vydávanou tiskovinu, ale bude vydávána tak, aby i její
tisk a distribuce byla ekonomicky únosná.
Snažili jsme se vydat toto číslo do období
prázdnin a na druhé straně postihnout v maximální
míře i všechny věci, které byly až do zasedání zastupitelstva 25. 6. 2007, projednány a schváleny.
Další zastupitelstvo, pokud nebude nějaká
mimořádnost, bude jednat až v druhé polovině září
2007. V té době již budou prováděny práce na vodovodu v osadě Vranín, který musí být dokončen v listopadu, aby byla vyčerpána částka, kterou naše obec
obdržela jako dotaci od Jihočeského kraje, a to ve výši
1. 450 000,- Kč.
Další akcí, která by měla skončit nejpozději
v září, je výstavba autobusové čekárny na Vlkovické silnici pro školní autobusovou dopravu, na kterou rovněž
od Jihočeského kraje obec obdržela dotaci ve výši
130 000 Kč.
Budou započaty restaurátorské práce na opravě sochy sv. Jana na mostě silnice I. Třídy, ve středu
obce, kde rozpočtovaná částka na opravu se pohybuje
kolem 100 000,- Kč a obec na tuto opravu rovněž od

Jihočeského kraje dostala dotaci ve výši 35 000,- Kč.
Koncem června 2007 by měly být dokončeny
projekty na vybudování nových chodníků pro rozhodující části obce, zejména kolem hlavní silnice I/34,
včetně rekonstrukce veřejného osvětlení, jeho přemístění k chodníkům a likvidace toho stávajícího a nevyhovujícího. Celá tato akce je rozdělena na 4 etapy a její
realizace bude závislá na možnosti získání dalších dotací na tuto výstavbu.
Kromě toho bude s ohledem na zhoršenou
dopravní situaci v obci, která si vyžaduje mimořádná
opatření, provedena montáž radarových jednotek při
vjezdu do uzavřené osady a každého řidiče, který pojede do obce větší rychlostí, než je povolená, na tuto skuZ obsahu:
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tečnost radar světelnou signalizací s uvedením rychlosti upozorní. Protože obec nemá obecní policii, nesmí
ze zákona instalovat jiné zařízení, které by současně
provádělo digitální záznamy vozidel, spolu s jejich
postihem.
Jednal jsem o řešení a pomoci s městskou
policií města Třeboň, záleží však na souhlasu zastupitelů města a kapacitě jejich policistů, kteří v současné
době vypomáhají v obcích Majdalena a Ledenice. Prozatím bude využit pro řidiče, kteří projíždějí obcí Štěpánovice. Slušní sníží na povolenou rychlost a ti nevychovaní budou zatím obtěžovat naše občany i nadále.
Dalším problémem, který musíme řešit, je
dohled nad dodržováním veřejného pořádku a zamezení škod instalací kamerového systému do okolí sokolovny, školy, kostela i hřbitova.
Pokud se jedná o prostory hřbitova, bylo provedeno výškové zaměření celého prostoru geodetem
a ve spolupráci s firmou Best je zpracováván projekt na
vybudování chodníků v celém prostoru. I zde bude
nutné postupovat po etapách, protože současně s tím
bude provedeno odvodnění prostorů pod chodníky
a bude rozvedena voda od márnice i do prostor za kostelem, k prostoru bývalé studny, kde budou vybudována odběrová místa, včetně možnosti pro omytí nádob
a zejména odpad přepadající vody z mytí. Věřím, že se
podaří tuto rekonstrukci provést opět letos, i když největší problém bude na tyto práce zajistit firmu, která by
chodníky provedla. Nejedná se o velký objem prací,
ale s ohledem na prostory a sníženou možnost použití
mechanizace, půjde o poměrně náročnou stavbu.
Na základě jednání s biskupstvím se podařilo
dohodnout cenu a podmínky pro koupi bývalé fary
a pozemku kolem ní do majetku obce. Cena podle znaleckého posudku činí 2. 550 tis. Kč. Protože pokud by
obec zaplatila celou částku jednorázově, neměla by
žádné finanční prostředky na ostatní akce, podařilo se
dohodnout zaplacení ceny formou splátek po 300. tis.
ročně, až do roku 2015, kdy poslední splátka bude
155 tis. Kč.
Touto koupí bude vytvořen základní předpoČíslo 2/2007

klad pro možnost likvidace stávající budovy a na toto
místo zpracovat projekt pro vybudování malometrážních nebo jednopokojových bytů pro občany, kteří
potřebují zvýšenou péči ve stáří nebo nemoci s vybudováním zázemí pro stálou péči lékařskou i sociální.
Bylo rovněž dohodnuto, že zde bude vyčleněn prostor
i pro možnost účasti ubytovaných občanů, ale i ostatních, včetně mládeže, k církevním činnostem, souvisejících s prací s věřícími spoluobčany.
S ohledem na prostory a vzrostlou zeleň, jejím
citlivým využitím vytvořit pro ubytované i jejich hosty
parkové prostory k užití přírody v tomto koutě naší
obce. Je pravdou, že touto koupí zavážeme k splácení
dluhu i další obecní zastupitelstvo po volbách
v roce 2010. Jde však o částku 25 tis. měsíčně, bezúročnou, kterou bude možno bez problémů zaplatit
z ostatních příjmů obce.
Po loňských volbách jsme do součastné doby
za bývalé zastupitele a jejich akce zaplatili více jak
1, 5 mil. Kč a neměli jsme na to 5 let, ale několik měsíců a přitom žádný majetek obec před volbami nenabývala. Proto si myslím, že každé nastupující zastupitelstvo tento závazek nebude likvidovat.
Společně nás v tomto roce čekají ještě protipovodňová opatření, pokud na jejich výstavbu dostaneme dotaci, o kterou jsme rovněž žádali, stejně jako
pro příští rok o dotaci na chodníky a místní komunikace bude předběžně požadována částka převyšující
10. mil. Kč.
O jednotlivých činnostech obce je možné být,
kromě informace v tomto zpravodaji, informován průběžně. Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou
veřejná. Pokud bude situace, že se schůze nebude
možno konat z kapacitních důvodů v stávajících prostorách, jsou k dispozici prostory v sokolovně. Základním problémem je vyřešit věci přímo, bez zbytečných
petic a podobných akcí, které nic neřeší, pouze od
práce zdržují, ale přímým jednáním a účastí na řešení
problému.
Starosta Ing. Bláha Štěpán
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTĚPÁNOVICE
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

starosta podal informace ze setkání starostů
v Brně
postupná likvidace věcí v hale u sokolovny
nadále pokračují fyzické inventarizace jednotlivého majetku
přijati další členové sociálního výboru Kolečková Iva a Máchová Helena
starosta informoval přítomné o možnosti bezdrátového rozhlasu - cca 450.000,- Kč od Soft
Radia Vodňany a o možnosti instalace radarů na
Třeboňské silnici - jedná se o 100.000,- Kč.
Bude jednáno se Besipem
sečení trávy a půjčování multikáry - nelze si
objednávat méně než 1 hodinu, pak další už je
možné i třeba po ? hodinách, cena za zapůjčení
multikáry 200,- Kč/1 hodina - velká sekačka,
malá sekačka - 100,- Kč/1 hodina.
odsouhlaseno sečení trávy na fotbalovém hřišti
a kolem rybníka.
stanoveni ceny pronájmu za stánek : do 15m2 100 Kč/den, nad 15 m2 dalších 100,- Kč na den
dokončení vodovodu na Vraníně bude do
30.9.2007 - Smlouva podepsána na základě
výběrového řízení.
prodej motorestu Třeboňská 3 za cenu
3.000.000,- Kč
zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s rozpočtovou změnou, že Krajský úřad poskytl na
základě žádosti dotaci ve výši 1. 474 641,- Kč na
vodovod do osady Vranín. Akci bude dle výběrového řízení, které bylo součástí předložení
žádosti o dotaci provádět firma PostavPO s.r.o.
Vyšší Brod, která měla nejnižší nabídku ve výši
2. 050 000,- Kč., včetně DPH.
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou
změnu v plánovaných nákladech na opravu
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X
X

X

X

X

X

sochy Sv. Jana na mostě ve výši 35 000,-, jako
dotaci od Krajského úřadu, zbývající část do
předpokládaných nákladů 90 000,-, bude hrazena z rozpočtu obce
přijata dotace na čekárnu Vlkovická v částce
130.000,- Kč
zastupitelstvo po projednání bere na vědomí
změnu rozpočtu v oblasti příjmů, a to v částce
3. 000 000,- Kč za prodej hotelu.
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o projednání výsledku přezkoumání hospodaření Svazku
obcí Lišovsko a nemá k ní žádné připomínky.
s ohledem na velmi mírnou zimu nebyly problémy se zajištěním sjízdnosti místních komunikací. Bude nutné zajistit podmínky pro čištění
chodníků zejména kolem silnice 1. třídy i do
doby, než budou provedeny rekonstrukce.
ve spolupráci s veřejnými přepravci, se podařilo
zajistit dle připomínek občanů návaznost autobusového spojení pro pracující z obce.
po projednání v zastupitelstvu bylo tímto orgánem rozhodnuto, že tenisové hřiště v okrajových částích hrací plochy bude sloužit jako dětské hřiště a budou do těchto prostor umístněny
věci, které jsou dosud na návsi v zátopové části.
Klíče budou k dispozici na Obecním úřadě, případně po dokončení bude prostor uzavírán
a stanovena provozní doba v rozsahu potřeb
občanů.

Činnost tělovýchovných organizací
X informaci o návštěvě Maďarských partnerských
obcí přednesl místostarosta p. Gregor.
X TJ Sokol si celou vybudovanou budovu pronajme tak, že za prostory hřiště, šaten a prostor
pro sportovní potřeby bude platit 100,- Kč
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ročně a bude v těchto prostorách zajišťovat běžnou údržbu a náklady, související s provozem
na svůj náklad.
X bylo započato s čištěním stok kolem komunikací na Skalice a po Libínské cestě. Starosta předjednal s Ing. Pokorným, vlastníkem Kooprodukt
a. s. Lišov, podíl zemědělců na opravě komunikací. Projednáno s OSS - SÚS Č. Budějovice
bezúplatné předání lesní komunikace, která
vede středem lesů na libínské straně, až na lesní
cestu spojující Lednickou a Skalice, k obecním
lesům. Po předání bude nutné podle první prohlídky svolat vlastníky lesů, aby bylo dohodnuto při čištění příkopů i vytvoření možnosti vjezdů do lesních pozemků.
Řešení přípojek vody a kanalizací
X v prostorách, kde obec nebudovala kanalizaci,
nebo ji budovala v době před rokem 2007 si
každý stavebník na vlastní náklady prostřednictvím a se souhlasem obecního úřadu zajistí přípojku vody a připojení na kanalizační sběrač. Po
provedení přípojky předá na Obecní úřad
doklad o odborném provedení, společně se
zakreslením připojení a OÚ nechá namontovat
a zaeviduje číslo a stav vodoměru v odběrném
místě.
X v případě, že se na vodovodní řád připojí stavebník, může tak učinit pouze s písemným souhlasem Obecního úřadu a s tím, že Obecní úřad
nechá osadit vodoměr, sepíše o tom zápis se stavem a vyúčtování bude prováděno podle dohody s odběratelem.
X od 1. 7. 2007 není možný jiný odběr vody než
přes vodoměr. Všechny hydranty budou
zaplombovány a Obecní úřad má k dispozici
pro potřeby občanů hydrantové odběrové zařízení s vodoměrem.
X Použití hydrantů kromě požáru je možné jenom
za použití tohoto zařízení. Takovéto jednorázové odběry budou účtovány Obecnímu úřadu
4

samostatně jednorázově. Lze použít pro napouštění bazénů apod. Po uvedeném termínu je
jakýkoliv odběr bez vodoměru posuzován jako
neoprávněný odběr a takto sankcionován:
- při zjištění u občana: 5000,- Kč
- podnikatelé, organizace: 50 000,- Kč
X zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemní
smlouvu na plynovod v Polní ul.
Ostatní
X Obec získala dotaci 1. 474 641,-Kč - vodovod
Vranín
X 35 000,-Kč- oprava sochy sv. Jana na mostě.
Musí být dokončeno a předáno v r. 2007
X Dopis pana Ing. Jaroslava Havelky - zastupitelstvo seznámeno s dopisem, týkajícím se parcel
Nad rybníkem. Bylo rovněž seznámeno s odpovědí zpracovanou starostou.
X byla projednána informace o pana Czenina
o " sporných cestách "
X Cena za reklamu ve Zpravodaji : 1/2 stránky
500,- Kč, celá stránka - 1000,- Kč
X Bylo domluveno, že kolik se investuje do spolku TJ SOKOL a PO, bude stejná částka investována pro druhou skupinu obyvatel - důchodce - na případný výlet, popř. jinou kulturu.
X starosta Ing. Štěpán Bláha byl jmenovaný členem revizní komise SMOJK a předsedou
dozorční rady Hlubocko - Lišovsko
X pronájem prostor Sosenská 276 - pan Marek
Fiktus nedodal návrh na nájem občerstvovacího
stánku v šatnách na fotbalovém hřišti - odloženo na příští zasedání.
X Od 1.7.2007 se bude platit spotřebovaná voda
na fotbalovém hřišti podle stavu vodoměru odsouhlaseno všemi přítomnými
X Po diskusi bylo odhlasováno, že opravy, údržbu,
včetně odběru vzorků a ostatních prací souvisejících s provozem vodovodního řádu ve Štěpánovicích, bude od 1.7.2007 provádět firma
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.
Číslo 2/2007
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Parcely nad rybníkem - starosta seznámil přítomné s tím, že se prodávat zatím nebudou.
Řešení se odkládá na neurčito. U p. Mráčka
Bohuslava se prodlužuje termín na odklizení
garáže do konce července 2007.
vyhláška o poplatku na zhodnocení pozemku za
připojení na vodovodní a kanalizační řád obce
- odloženo na 2 pololetí
Odkup fary za 2.545 tis. Kč - bezúročně - za
budovu i za pozemky - Letos 300.000 Kč
a každý další rok do roku 2014 - 300.000,- Kč.
V roce 2015 145.000,- Kč. Jedná se o 25.000, Kč
měsíčně.
Kamerový systém na sokolovnu a na sběrný
dvůr bude proveden tak, jak bylo projednáno
v minulém zastupitelstvu a bude doplněn
o zabezpečovací zařízení v knihovně z důvodů
ochrany záznamového zařízení. Pokud se týká
hřbitova a kostela - Obec Štěpánovice uhradí
50% nákladů souvisejících s vybudováním tohoto systému a zbývající část uhradí církev.
Odsouhlaseno všemi přítomnými.
autobusová zastávka Vlkovická - odsouhlasena
výstavba dle nabídky TSE v ceně 135.000,- Kč.
informační panel na měření rychlostí - nabídka
od firmy EMPESORT s.r.o. Jedná se o panely
na každé straně vjezdu do Štěpánovic na silnici
I. třídy na silnici I/34 . Instalaci provede uvedená firma. Při instalaci se zaplatí 50 %, dalších
50 % v příštím roce. Celkové náklady na instalaci 200.000,- Kč.
Disko na Skalicích - byla projednána připomínka p. Marie Kubatové, zaslaná elektronicky,
včetně fotografií. Starosta projedná s panem
Šuldou, aby se situace neopakovala. Bude zpracována vyhláška o pořádání hudebních produkcí.
Vydání pozemků Czernínovi - Tak jak jsou uvedeny cesty v přiložené dokumentaci Pozemkového úřadu, s ohledem na jejich využívání širokou veřejností, občany a podnikateli obce
i ostatními, zastupitelstvo nesouhlasí s vydáním
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a svůj souhlas by podmínilo možností volného
přístupu třetích osob bez omezení jako věcného
břemene k těmto pozemkům.
Různé
X Odsouhlasena dotace na hasiče 50.000,- Kč
X Potvrzení funkce ředitelky ZŠ a MŠ Štěpánovice pani Mgr. Ptáčkové
X Od 19.7. 2007 do 31.7. 2008 - pani Mgr. Markéta
Ptáčková bude v této době ve funkci ředitele po
dobu mateřské dovolené pani ředitelky Mgr.
Sedláčkové.
X Motorest - drobný majetek - zpracuje se znalecký posudek a pan Boček majetek zaplatí
X Starosta seznámil přítomné s nákupem nového
křovinořezu s kovovou kosou. Smíme s ním
sekat jen naše pozemky.
X Žádost pana Turka na zpevnění břehů stoky vyřídí pan Gregor na místě.
X Zastupitelstvo upozorňuje v této souvislosti
majitele pozemků, na kterých jsou vodoteče,
aby je udržovali ve stavu bez překážek - vysečené a vyklizené.
X starosta seznámil přítomné s žádostí o 11 milionů na Parlament České republiky na chodníky.
X Pan Florián seznámil přítomné s tím, že se rozmohlo ježdění mladistvých bez řidičského průkazu a vytváří tak nebezpečné prostředí na
veřejných prostranstvích. Zastupitelstvo žádá
rodiče aby zajistili nápravu v nejkratší možné
době, jinak budeme muset požádat Policii
České republiky o řešení celé problematiky.
X Poslední čtvrtletí se udělá výběrové řízení na
odvoz odpadu.
X Paní Mgr. Laszáková - jmenovaná jako člen do
školské rady
X Zastupitelstvo souhlasí s tím, že od 1.9. 2007 se
sníží počet dětí pod zákonem stanovenou hranici - o 4 děti a v MŠ je navíc o 4 děti nad stanovenou hranici
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ŠTĚPÁNOVIČTÍ DŮCHODCI POZOR!
Zájezd k našim nejbližším sousedům −
do Rakouska, spojený s návštěvou krásných
klášterů, jako je Melk a poutního místa Maria
Zell, se uskuteční 1. září 2007.
To nejdůležitější na konec : důchodci
zcela zdarma. Náklady hradí Obecní úřad
Štěpánovice.
Zájemci, prosím, přihlaste se u paní Las−
zákové do 31. července 2007.
Srdečně zve školský a kulturní výbor.

VÝZNAMNÉ BODY OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY ČÍSLO 7/2006
O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, VČETNĚ SYSTÉMU
NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ŠTĚPÁNOVICE
Zastupitelstvo obce Štěpánovice se na
svém zasedání dne 18.prosince 2006 usneslo vydat
na základě §17 odst. 2 zákona číslo185/2001Sb.
O odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními §10 písmeno d)
a § 84odstavce 2 písmeno i)zákona 128/2000,
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o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhlášku)
Tato vyhláška upravuje a stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání
a odstraňování komunálního a stavebního odpadu

Číslo 2/2007

ŠTĚPÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ
na území obce Štěpánovice, je závazná pro všechny
fyzické osoby, pobývající na území obce, na něž se
nevztahují podle zákona o odpadech povinnosti
původce (dále jen fyzická osoba). Původci odpadů,kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu
odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob s oprávněním k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí
využít systému nakládání s komunálním odpadem
stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou.
Smlouva je písemná a obsahuje výši sjednané ceny
za tuto službu.
Nakládání s komunálním odpadem
Pro shromažďování a třídění komunálního
odpadu jsou v obci k disposici následující zařízení,
umístněná na sběrných místech:
X
X
X
X
X
X

4 ks nádob na tříděný odpad 1
u prodejny FLOP
3 ks nádob na tříděný odpad 1
v prostoru RD osada Vranín
3 ks nádob na tříděný odpad 1
Nová ulice u Obloukové haly
2 ks nádob na tříděný odpad 1
v prostoru u Motorestu
1 ks velkoobjemový kontejner
Nová ulice u Obloukové haly
2 ks nádob
Polní ulice

100litrů
100litrů
100litrů
100litrů

Popelnice 110 a 120 l u obydlí jednotlivých fyzických osob, do kterých lze ukládat pouze
dále nevytřiditelný odpad, např. smetky, popel,
pevné kuchyňské odpady, krabice od mléka, džusů,
drobné předměty. Velkoobjemové kontejnery
budou využívány na konkrétní akce svozů jednorázově na základě požadavků občanů a rozhodnutí
obecního úřadu. Nádoby na tříděný odpad jsou
označené druhem tříděného odpadu (papír, sklo,
plasty). Do těchto nádob na separovaný odpad je
Číslo 2/2007

zakázáno ukládat jiný odpad, než ten, na který jsou
určeny. Odpadkové koše jsou umistňovány na
veřejném prostranství a lze do nich ukládat drobný
odpad, související s krátkodobým pobytem osob na
veřejných prostranstvích. Je zakázáno do nich ukládat komunální odpad z domácností a odpad, vznikající z podnikatelské činnosti právnických i fyzických osob. Kovový odpad je soustřeďován na základě pokynů obce a termíny svozu kovového odpadu
jsou stanovovány obcí a občané jsou s nimi seznámeni jak na úřední desce obecního úřadu, ale
i jinou formou /zpravodaj/. Nebezpečné odpady,
nepatřící do komunálního odpadu, např. olejové
filtry, olověné akumulátory, odpad s obsahem rtuti,
výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, odpadní
oleje, monočlánky. Soustředění bude prováděno
dvakrát ročně a termíny budou občanům sděleny
obvyklým způsobem minimálně 14 dnů před plánovaným svozem
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, odstraňují tyto osoby na vlastní náklad. Jeho případné využití k vyrovnání terénních nerovnosti je možné po dohodě s obecním
úřadě zejména na lesních komunikacích v lesních
pozemcích, které jsou majetkem obce, při dodržení ostatních zákonných ustanovení a zajištění urovnání do těchto prostor.
Je zakázáno tento neupravený a nevytříděný odpad využít na jakékoliv terénní úpravy
a rekultivace, zejména na pozemcích a komunikacích, spravovaných a v majetku obecního úřadu
nebo bez jeho vyjádření a povolení.
Nakládání s autovraky
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je podle
zákona povinen předat autovrak osobám, které jsou
provozovateli zařízení k této podnikatelské činnosti a mají k tomu příslušná oprávnění. Definici autovraku určuje § 3 zákona o odpadech.
7
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Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky ukládat odpad na místech k tomu
určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování
podle systému stanoveného obcí, pokud jej samy
nevyužijí v souladu se zákonem. Sběrné nádoby se
umísťují tak, aby byly přístupné při svozu.
Zakazuje se:
X Zakládat odpady mimo sběrné nádoby
X Ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, kompostovatelný bioodpad, uhynulá zvířata,
nebezpečné odpady a tekuté odpady.

Poplatek za komunální odpad
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoví Obec Śtěpánovice v souladu se zvláštním zákonem samostatnou
obecně závaznou vyhláškou.
Porušení ustanovení této vyhlášky lze
postihovat podle obecně závazných Právních předpisů. Dohled nad dodržováním stanovených systémů touto vyhláškou zajišťuje obec Štěpánovice.

PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKY ODPADŮ - NOVÁ UL. VE ŠTĚPÁNOVICÍCH
otevřeno každou středu od
16 - 20 hod. v letních měsících
14 - 18 hod. v zimních měsících
a sobotu od 8 - 12 hod.
X do kontejneru ukládat :
Zelený /sklo/ - bočním otvorem
tabulové
Žlutý /plasty/ - zmačkané, sešlápnuté PET lahve
Modrý /papír/- svázaný v sobotu před vrata hangáru
do velkoobjemového kontejneru je zakázáno ukládat listí, trávu, větve, dřevěný odpad, uhynulá zvířata a odpady vznikající stavební činností.
kovový odpad ukládat na stanovené místo na
hromadu.
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.
zákaz přelézání plotu skládky, pohybu po skládX

X
X
X

X
X

X
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ce mimo provozní dobu, prohrabávání a odnášení odpadů, ukládání odpadu před oplocení vše pod pokutou 5. 000,- Kč. !!!
X odpady ukládat pouze v provozní době skládky.
V naléhavých případech po domluvě
na tel. č. 387 984 967.
Žádáme všechny naše občany a majitele rekreačních objektů, aby svým přístupem přispěli k udržení pořádku na skládce.
X

U P O Z O R N Ě N Í :
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.

Obec Štěpánovice,
starosta Ing. Štěpán Bláha
Číslo 2/2007
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Ú ř e d n í h o d i ny O Ú
pro placení poplatků,
p ř i h l á š e n í k t r va l é m u p o by t u ,
ov ě ř ová n í p r avo s t i p o d p i s u
a shody opisu s listinou
pondělí
středa

a sourozenci našich občánků. Celou akci velmi vtipně zahájil starosta obce ing. Štěpán Bláha, který
nám sdělil, že by velmi rád vítal takový počet
občánků ne jednou za pět let, ale každý rok.

8 - 11 a 14 - 16.30
8 - 11 a 14 - 17.30

A LÉTA BĚŽÍ,
VÁŽENÍ….
V druhé polovině roku se
dožívají významného životního
jubilea tito naši spoluobčané:
p. Mrázek Josef
85 let
p. Hrušková Marie
75 let
p. Adamcová Ludmila
75 let
p. Floriánová Miroslava
75 let
p. Mrázková Marie
80 let
p. Štětina Luděk
75 let
/seřazeno dle měsíců narození/

Poté byly předány všem vítaným kytičky,
vkladní knížka s obnosem 1000 Kč a upomínkové
předměty od Komerční banky. Na závěr byly pořízeny
fotografie do rodinného alba a do kroniky obce. Pokud
má někdo zájem o další fotografie - lze přiobjednat.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
11.3. 2007 jsme do našich řad přivítali občánky, narozené od roku 2002 do konce roku 2006.
Proto byla účast hojná. Našich nejmenších
bylo 38. Sál sokolovny se zaplnil i rodiči, prarodiči
Číslo 2/2007

Měli jsme trochu strach z organizace a průběhu vítání z důvodu velkého počtu dětiček, ale
byly vzorné, proto akce proběhla rychle a bez problémů. Proto vám, naši milí občánkové a rodiče,
chci za nás moc poděkovat a ještě jednou popřát
hodně zdraví, štěstí a lásky.

za sociální odbor Jana Pincová
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….. zajímavosti obce
PRĚHLED POŽÁRŮ V OBCI ŠTĚPÁNOVICE
Roku 1419 vyhořela celá ves husitským vojskem
X 1440 vyhořel kostel založený r. 1356
X 1550 shořela stodola faráři Janu se vším co v ní bylo
a některé chlévy
X 1588 hořelo stavení Matěje Maříka. Žhářem byl
Šimon Chlasta. Statek obnoven.
X 1616 vyhořel grunt Chlastovský a pustý do roku. 1662
X 1616 vyhořel grunt Víta Řezaného a pustý do roku. 1646
X 1618 vypáleno 19 gruntů císařským vojskem pod
vedením Karla Bukvoe. Grunt Kosářovský a Fučíkovský pustý do r. 1653, Frcalovský, zemanský dvůr
Jana Podlavičky pustý do r. 1662, Ma Žákovský -

obnoven, Vokáčovský pustý r. 1648, Bednářovský
pustý do r. 1648, Jelínkovský a Flekášovský pustý do
r. 1648, Kátrovský obnoven, Labákovský pustý do
r. 1687, Dědkovský A Třebínovský pustý do r. 1662,
Šlemarovský pustý do r. 1638, Bendovský pustý do
r. 1648 Hronovský pustý do r. 1655, Kosářovský obnoven
X 1622 Bartoloměj Maradas, držitel Hlubockého panství po porážce u Třeboně vypálil zbytek obce - celkem 11 gruntů. Na Židově obnoven 1696, Mikuláše
Cikána postavený 1420 - obnoven 1939, Kuklovský
obnoven 1650, Pátkovský- obnoven,- Košinovský -

mapa Štěpánovic z roku 1866
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obnoven, Matějovský- obnoven, Fraňkovský- prázdný do r. 1686, Brečkovský (postaven1442) a obnoven 1662, Vondrákovský - Obnoven 1662, Kočovský
pustý do r. 1648 a Bloudovský obnoven.
X 1636 vyhořela hospoda Václava Kosáře (zřízeno
1635) - obnovena 1690.
X 1639 vyhořel o masopustě grunt Řehoře Jasana (č. 46).
X 1640 vyhořel grunt Vincence Kováře (č. 41).
X 1642 vyhořel grunt Kátrovský - obnoven
X 1675 vyhořel grunt Jana Kátry v měsíci březnu a více
nebyl obnoven.
X 1686 vyhořel grunt Martina Kloudy, pustý od roku 1716.
X 1686 hořelo u Jana Štětky (na Frcalově). Shořel dům,
chlévy a stodola, 1 strych ovsa, 4 strychy Žita, mouka,
vůz, pluh a veškeré hospodářské příslušenství (č. 16).
X 1691 24.3. vznikl požár zhoubný u Vavřina Suchánka (č. 14)
24.3.vyhořelo stavení vdovy Lucie Fučíkové z Vlkovic (č. 15).
24.3. vyhořelo stavení Matěje Štětky (na Frcalově
půllánu č. 17).
24.3. vyhořelo stavení Vavřína Šmejkala (č. 18).
24.3. vyhořelo stavení Vavřína Šváchy ze Slavošovic
zvaného Jáchym (č. 19).
X 1696 Vyhořel grunt Dlouhého Jíry (č. 28) a pustý do
r. 1790.
X 1709 27.2.vyhořel grunt Matouše Klimenta a 8 ks.
hovězího dobytka (č. 43)
27.2. vyhořel grunt Víta Korbela (č.44)
27.2. vyhořel půlláník Štětka Jan (č. 45). Přišel
o dům, kolnu, stodolu a celé pořadí chlévů.
Žito v slámě za 8 mandlíků, ječmene dva strychy,
hrachu ? strychu, 1 ovci, 1 vůz, pluh a rozličné hospodářské předměty.
X 1711 5.5. vyhořel grunt Josefa Bartoušky (č. 7)
5.5. vyhořel grunt půllán Matěje Pátka (č. 8)
5.5. vyhořel grunt půllán Jakuba Košiny (č. 9)
5.5.vyhořel grunt půllán Pavla Kavky (č.10) a hned
obnoven.
5.5.vyhořel grunt půllán Jakuba Smrčky (č. 11)
X 1739 vyhořela obecní krčma Bartoloměje Korbela
Číslo 2/2007

z Frahelže (č. 4)
X 1800 vyhořeli dvě chalupy
X 1836 12.11. vznikl požár u řezníka Jakuba Dvořáka
X 1866 7.10. vyhořela celá škola zřízená 1770.
X 1868 24.10. vyhořelo stavení Třebínovo od něho
Šafářovo a pastouška.
X 1876 v srpnu vyhořelo Ludvíkovo stavení
X 1878 shořela část Černinských lesů
X 1882 vyhořela Kolečkova stodola
X 1888 25.9. vyhořelo Cihlů stavení
X 1888 vyhořel Vávra ze Skalic
X 1890 6.6. vyhořeli Březinů a Kátrů
X 1890 18.8. vyhořela Cihlů stodola
X 1896 vyhořela velká stodola Václava Suchého
(Korbely)
X 1901 24.6.ve 2 hod. požár Slabce
X 1902 25.11. vyhořela u Jáchymů velká strana gruntu
X 1913 21.4. vyhořela část lesa Vranín
X 1919 13.7. vyhořela Kolečků stodola a kolna (č. 12)
X 1922 27.7. při velké bouři zapálil blesk domek Františka Sukdola (č. 77) který krom stodoly lehl
popelem.
X 1923 8.7.vyhořel les Vranín
X 1923 15.8. shořela stodola Josefa Nekoly (č. 11)
X 1925 vznikl požár u Tomáše Havla (cihelna u Lišova)
X 1926 23.10. shořela stodola Josefa Blažka na
Skalicích
X 1927 20.5. velký požár u Fr. Suchánka shořela celá
střecha na stavení č. 70
X 1929 6.1. vyhořela velká strana stavení Fr. Caháka
č. 15
X 1931 7.9.vyhořela stodola Václava Linharta č. 23
X 1932 7.9. vyhořela stodola Josefa Jasana
X 1932 24.10. shořel stoh ovsa na poli ve 3 hod.
ráno
X 1933 10.10.vyhořela stodola a velká strana domu
Růženy Mydlilové
X 1933 4.11. vyhořela stodola Václava Rybáka
X 1934 13.11.vyhořelo stavení Vojtěcha Tlačila a Marie
Smetanové na Skalicích
X 1935 15.8. vyhořela stodola a kolna Vojtěcha Bicana č. 41
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1935 16.8. vyhořela velká strana stavení Tomáše
Mračka č. 100
X 1935 14.9. shořela Tomáši Havlovi stodola č.102
X 1935 20.9.shořela Jakubu Vičencovi stodola a velká
strana stavení č. 13
X 1935 23.9. shořela Vojtěchu Rybákovi většina domu
X 1946 hořel knížecí les u lednické a spolské cesty
X 1952 3 požáry u Kosářů
X 1957 18.7.
X 1961 28.8. v 13'00 hod. požár sena ve stavení č. 110
u Miloslava Floriána
X

VÍKENDOVÉ
STANOVÁNÍ NA
ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Již tradičně proběhlo o víkendu 15. - 17.
června stanování pro končící pátý ročník ZŠ Štěpánovice na školní zahradě. Tento víkend byl pro ně
rozloučením se školou, se všemi vyučujícími
i s některými jejich spolužáky. A co o víkendu
vyprávějí sami účastníci?

Přehled požárů pochází ze soukromé sbírky Jaroslava
Kubaty st.

Katastrální mapa okolí Štěpánovic z roku 1866
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V pátek jsme společnými silami postavili
stany a zabydleli jsme se v nich. Dalším úkolem
bylo namalovat špalíky a totem. Na internetu jsme
si našli indiánské znaky a snažili jsme se je napodobit. A tak vzniklo naše nové indiánské posezení
u ohniště, které teď zdobí školní zahradu. K večeru jsme se šli vykoupat do bazénu k Veithovým
a oslavili jsme tam narozeniny čtyř z nás. Po návratu do školy jsme opékali a zpívali s kytarou, ale moc
nám to nešlo, protože nás čekala obávaná stezka
odvahy. Když byla úplná tma, vyrazili jsme do lesa.
Tam nás čekal dopis s velice smutným příběhem.
Dozvěděli jsme se o bloudící duši nespravedlivě
zabitého rolníka ze Štěpánovic a rozhodli jsme se ji
spasit. Museli jsme projít stezku a říkat kouzelné
zaklínadlo "RUMPÁL". Všichni jsme to nakonec
zvládli. Cestou zpět jsme trochu zmokli, ale o to víc
Číslo 2/2007
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to bylo dobrodružnější. Ve škole jsme se usušili a ve
stanech bylo příjemně. V sobotu jsme vyrazili na
kolech do Lužnice na Truck show. Cesta pěkně ubíhala a kamiony se nám moc líbily. Navíc jsme si

Do Štěpánovic se nám moc nechtělo, protože nás čekalo balení a protože byl víkend u konce. Ale všechno jednou končí a my se budeme muset rozloučit se štěpánovickou školou. A jak na ni budeme vzpomínat?

mohli zastřílet ve střelnici a zaskákat na skákacím
hradu. Cestou zpět jsme se stavili v restauraci na
oběd. Celkem jsme zvládli ujet 40 km! Po namáhavém dni jsme se šli zchladit do bazénu k Veithům,
což ocenil úplně každý. Večer jsme domalovali
indiánské špalíky a zase jsme si společně zazpívali
u ohně. V noci bylo krásně teplo, ani jsme se nemuseli do spacáku moc oblékat. V neděli jsme vyjeli

"Budu na ni vzpomínat v DOBRÉM!
A budu se sem ráda vracet!" (Barča Suchánková)
"Budu na naši školu moc vzpomínat, paní
učitelky byly moc hodné." (Tomáš Veith)
"Budu vzpomínat na paní učitelky, v Lišově nebudou žádné takové akce jako ve Štěpánovicích." (Eliška Kándlová)
"Byla to výjimečná škola. Budu na ni vzpomínat vždy v dobrém! V žádné škole nezažijeme
tolik zážitků jako tady ve štěpánovické škole!" (Peťa
Pekařová)
"Budu vzpomínat na štěpánovickou školu
a na paní učitelky. Na téhle škole se mi líbí naše
hřiště se stromy." (Tomáš Jánošík)
"Budu vzpomínat na paní učitelky, jsou
nápadité a jsou na nás moc hodné. Nacvičily s námi
besídku." (Filip Berger)
"Budu vzpomínat v dobrém. Hlavně sem
budu jezdit na návštěvu. Ale moc se mi odtud
nechce!" (Zuzka Kapuciánová)

třemi auty na výlet na Kleť. Protože bylo velké
horko, jeli jsme nahoru lanovkou a zpět jsme šli
pěšky. Výhled z rozhledny se líbil úplně všem.
Z Kletě jsme popojeli do Holubova, kde nás čekal
zasloužený oběd a koupání na místním koupališti.
Číslo 2/2007
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CESTA ZA POKLADEM
Dne 20. června se děti z MŠ Štěpánovice spolu
s učitelkami a některými maminkami vypravili na procházku
na Skalice k výběhu koní, které chová pan Karel Kordina.
Cestu po předem vyznačené trase s plněním úkolů o zvířa−

PRODEJ PARCEL
U RYBNÍKA
Zastupitelé rady obce se na svém zasedání
zabývali prodejem parcel u rybníka, které by se
měli stát předmětem dražby a následného prodeje.
Na základě tohoto rozhodnutí byla občany obce
sepsána petice proti prodeji, kterou podepsalo 45
občanů Štěpánovic, jejichž seznam je, včetně petice, uveřejněn na obecních internetových stránkách.

tech, rostlinách a stromech děti zvládly velice dobře. Po
posilnění svačinou a dostatkem pití došli všichni až ke
koním. Poník "Princezna" svezl i některé děti s maminkami a
o jízdu se pokusily i paní učitelky. Zpáteční cestu zvládly
všichni dobře. Děti mají spoustu krásných zážitků a za to
vděčíme i panu Kordinovi.

CO JEŠTĚ V TOMTO
ŠKOLNÍM ROCE?
úterý 26. června jsme pozvali všechny obyvatelé
Štěpánovic na BESÍDKU ŠKOLY: "Z POHÁDKY
DO POHÁDKY". Začátek byl v 16 hodin ve štěpánovické sokolovně, vstupné dobrovolné.
X Ve středu 27. června jsme absolvovali ŠKOLNÍ
VÝLET do Jihlavy - prohlídka katakomb, ZOO, Telčprohlídka náměstí, Jindřichův Hradec-koupání
v aquaparku.
X Ve čtvrtek 28. června proběhl SPORTOVNÍ DEN soutěže a hry na školní zahradě, vyhlášení nejlepších
sběračů starého papíru, pomerančové kůry a bylin.
XV

spolu s dětmi připravila
ředitelka školy Markéta Ptáčková
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Odpověď na petici ze dne 5. 6. 2007
Dne 6. 6. 2007 se zastupitelstvo zabývalo
peticí občanů a konstatuje, že:
X prodej parcel Nad rybníkem bude přicházet
v úvahu v dalším období, pokud to bude
nezbytně nutné.
X připomínky občanů mohly být řešeny přímo na
zastupitelstvu obce, která jsou veřejná a občané
mají možnost se k projednávaným otázkám
vyjádřit nebo v průběhu projednávání věci,
pokud to nenarušuje průběh jednání, vyjádřit
svůj názor.
X v roce 2007 a 2008 se nepředpokládá, že by
Číslo 2/2007
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obec měla prostředky na urbanistické řešení
tohoto prostoru, bez kterého nebude uvedený
prostor osazovat jakýmkoliv parkovým komplexem, bez odborného vyjádření, jak bude vegetace a parkové úpravy vypadat za několik let.
X zastupitelstvo pokládá zajištění chodníků v obci,
rekonstrukci veřejného osvětlení a zvýšení bezpečnosti na komunikaci I třídy za naléhavější
než úhradu projektů na parkové úpravy uvedených prostorů a financování jejich řešení.
X frekvence pohybů našich i občanů okolních obcí
v areálu hřbitova je podle našeho názoru podstatně vyšší, a proto je potřeba řešit úpravy těchto míst jako přednostní.

Obec Štěpánovice,
starosta Ing. Štěpán Bláha

700 obyvatel, 86 stálých návštěvníků není žádná
mimořádnost, navíc více jak polovinu tvoří čtenáři
do 15 ti let.
Výpůjčky za rok se pohybují každoročně
kolem 3 000 ročně, ale děti tvoří převahu výpůjček.
V druhé polovině roku 2006 došlo za finanč−
ního příspěvku státu a krajské knihovny k vybavení
knihovny počítačem a tiskárnou s možností připojení
na internet.
Až na výjimky je možnost využívána dětmi
a školní mládeží, zejména těch, kteří toto vybavení
nemají k dispozici doma, a to převážně tak, že hrají hry.
Je škoda, že tuto možnost nevyužívá zejmé−
na střední generace pro získání informací, které jsou
zde k dispozici. Negativním důsledkem možnosti vyu−
žití internetu dětmi je, že výrazně klesl zájem školních

POZVÁNKA DO
OBECNÍ KNIHOVNY

dětí o výpůjčky knih.
Kromě vlastních knih jsou zde k dispozici
i knihy zapůjčené od krajské knihovny. Tento knihov−
ní fond je čas od času doplňován a vyměňován.

Využívám možnosti upozor−
nit tímto způsobem naše občany

Z obecních prostředků jsou dokupovány další výtisky
nových knih za zhruba 5 000 Kč. ročně.

na služby obecní knihovny v naší obci.

Tento příspěvek by měl současně sloužit jako

Knihovna je otevřena kaž−

pozvánka pro občany, kteří zatím do knihovny

dé pondělí od 15 do 19 hodin. Pro
čtenáře je zde k dispozici více jak
2000 vlastních svazků knih z nichž

nechodí, aby využili možností, které v obci máme.
Od 6. 8. 2007 až 3. 9. 2007 bude knihovna
uzavřena. Poprvé bude otevřena 10.9. 2007.

převážná většina jsou knihy krásné
literatury. Na to, že má obec téměř

knihovnice Anna Bláhová

ŠTĚPÁNOVICKÝ RODÁK
HONZA MRAČEK - MISTREM SVĚTA
Většina obyvatel Štěpánovic určitě Honzu zná a
ví, že řadu let dociluje mimořádných výsledků v bojovém
umění taekwondo. Jen pro vysvětlenou, co tento sport
znamená a odkud pochází. Kolébkou tohoto bojového
umění je Korea, kdy ve válce s Japonci bylo použito nové
účinné bojové umění taekwondo proti japonskému bojovému umění kungfu. Taekwondo má téměř na tři tisíce
obranných i útočných prvků, kde jsou převážně používány
Číslo 2/2007

nohy. Na všech soutěžích se závodí ve čtyřech disciplínách
jak v jednotlivcích, tak i družstvech tzn., že každý závodník absolvuje cvičení tulů/sestavy/, silové přerážení - pět
stojanů, kde se přeráží různými úderovými plochami
rukou a nohou, technické přerážení nohama od základní
výšky 245cm až 270 cm a poslední nejprestižnější disciplínou je sportovní boj. Již v devíti letech Honza absolvoval
turnaj v Belgii, odkud přivezl první stříbrnou medaili a dá
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se říci, že od této doby začal sbírat čím dál více úspěchů.
Ve dvanácti letech byl vybrán do střediska talentované
mládeže v Č.Budějovicích a po té i do týmu juniorské
reprezentace, kdy se ve svých čtrnácti letech zúčastnil prvního mistrovství světa v Koreji. Mezi jeho největší dosavadní úspěchy patří - trojnásobný mistr Evropy v juniorech, mistr světa v juniorech z Puertorica a zároveň byl

několikrát po sobě vyhlášen jako nejúspěšnější závodník
na šampionátech. Ve svých osmnácti letech přešel do seniorské reprezentace, kde zaznamenal obrovský úspěch
a stal se nejmladším mistrem Evropy. Rok poté následovalo MS v Austrálii, kde deklasoval svým výkonem celý svět
a stal se mistrem světa. Posledním jeho dosavadním
vystoupením na mezinárodní úrovni bylo MS ve slovinském Bledu, kde ho čekal těžký úkol, obhájit mistra světa
z Austrálie. V obrovské konkurenci téměř sedmi stovek
závodníků ze šedesáti osmi států - jako je Rusko, Amerika,
Kanada, Argentina, Chorvatsko, domácí Slovinsko, Austrá-

tační tým, kde je Honza pověřen týmovým kapitánem,
porazit Koreu v týmových tulech/sestavách/ ve finále, což
se v historii ještě žádnému týmu nepodařilo a poté následovala v týmech bronzová medaile v silovém a technickém
přerážení a sportovním boji. To znamenalo, že seniorský
tým byl vyhlášen nejúspěšnějším týmem na světě. Většina
z Vás však neví, že v těžkých a náročných dlouhodobých
přípravách před MS musel Honza zvládnout poslední
zkoušky na fakultě a napsat diplomovou práci. Nyní již
úspěšně ukončil studium-blahopřejeme! Za to vše si
Honzo zasloužíš náš obdiv a jsme na Tebe hrdí, neboť
reprezentuješ nejenom Českou republiku, ale i naší obec
Štěpánovice. Děkujeme za skvělé výsledky, přejeme Ti
pevnou vůli a především zdraví, další skvělé výsledky na
sportovním poli a hodně štěstí v osobním životě.
UPŘÍMNĚ GRATULUJEME!
Jan Mraček st.
Zastupitelstvo obce se připojuje k blahopřání,
děkuje tímto za světovou reprezentaci a vítězství. Součastně oceňuje, že snahou a pílí dosáhl těchto světových
prvenství. Jeho příklad ukazuje na skutečnost, že není rozhodující pro úspěch zda je někdo z Prahy nebo ze Štěpánovic a že nejdůležitější je cílevědomost, snaha jak ve sportu, tak i ve vzdělání, že obojí lze dělat společně.
Ještě jednou děkujeme za reprezentaci obce
a přejeme úspěchy jak ve sportu, tak i v životě.

Starosta Ing. Bláha Štěpán

KDO NECHODIL
CVIČIT, UDĚLAL
CHYBU ...

lie, Nový Zéland a hlavně favorizovaná Korea, se Honzovi podařilo probojovat přes těžké soupeře až do finále, kde
se utkal s obávaným soupeřem z Koreje. Před zaplněnou
sportovní halou Honza dokázal celému světu, že v současnosti patří mezi absolutní špičku a s přehledem Korejce
vybodoval. Věřte, že stálo za to, si vše prožít na vlastní
kůži, kdy na vás vše dolehne a s neopakovatelnými zážitky
a obdivem se dělíte s MISTREM SVĚTA O ÚSPĚCH.
Mimo jeho individuální úspěch dokázal mužský reprezen-
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Protože se naše řady rozšiřují velmi pomalu, chceme tímto příspěvkem nalákat další cvičenky.
Letošní sportovní sezónu jsme jako tradičně ukončily příjemným posezením v místní hospůdce. Komu
nestačí letní posezení, máme také posezení předvánoční, které je ale odměnou za půlroční dřinu.

ních 30. 6. 2006. 11. 11. 2006 jsem se Štěpánovickými dětmi
absolvoval exkurzi na HZS v Českých Budějovicích. Účast byla
veliká a návštěvníci spokojeni. V letošním roce jsme se začali
pravidelně scházet. 27. 5. 2007 jsme se zúčastnili hasičské
soutěže v Lišově a naše družstvo dobylo časem 29,99s krásné
7. místo. Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným. Kdo
má zájem, může přijít mezi nás každý pátek v 17,30hod. k míst−

Z vybraných peněz
nám zbývá i na
malé občerstvení viz. foto. Začínáme
zase v září, každou
středu od 18 hodin.

ní poště. Užijí si jak děti, tak ženy a muži.
Antoním Kándl

PS. Po našem kurzu
nemá
opravdu
nikdo
problém
s postavou - jako
my!

PO 15 LETECH
OPĚT POHROMADĚ

Vážení spoluobčané, po 15 letech se místní sbor
dobrovolných hasičů dal opět dohromady. Je tomu už bezmá−
la rok, co jsem s místními mladými muži pomáhal při povod−
Číslo 2/2007

TITANIC
NA MEZINÁRODNÍM
POLI
V sobotu 2.6.2007 se na hříšti ve Štěpánovicích konalo mezinárodní utkání ve fotbale starých pánů mezi domácím celkem Titanic Štěpánovice a maďarským Vitamínem Hegyko / čteme
Hečke /. V prvním utkání v říjnu 2006 vyhrál Titanic v Maďarsku 2:1, i když proti němu byly nařízeny tři penalty. Sportovci a jejich příznivci z Maďarska byli před polednem uvítáni v místní restauraci
Paříž a po chutném obědě se s doprovodem přesunuli k ubytování do blízké Třeboně. Odpoledne
strávili prohlídkou historického jádra města,
muzea, zámeckého parku a samozřejmě pivovaru
17
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Regent, spojeného s ochutnávkou českého piva.
Před sedumnáctou hodinou přijeli do Štěpánovic na hřiště. Po společném nástupu, předání
osobních dárků a focení zahájil rozhodčí Kovařík
odvetný zápas. Snad to bylo kvasnicové pivo, které
zpočátku znamenalo trochu těžkopádnou hru
hostí, ale i dobrá kombinační hra Titanicu, kteří po
brankách Jana Mračka st. a Milana Makovičky
vyhráli první poločas 2:0. Věkem mladší Maďaři
však nesložili zbraně i když třetí gól Titanicu přidal
Vladimír Kršík. V závěru byli hosté lepším týmem
a dvěma krásnými góly korigovali na konečných
3:2 pro domácí.

nutí DVD s třemisty fotografiemi z utkání v restauraci Paříž byly tyto DVD hráčům a zastupitelům
města Hegyko předány jako vzpomínka na jejích
návštěvu ve Štěpánovicích a po obědě na rozloučenou odjeli hosté zpět do Maďarska.

Bohumír Gregor za Titanic Štěpánovice

Sportovní, společenské
a pracovní akce pořádané
sportovci ze Štěpánovic
II pololetí 2007
X

X

X

X

Po lehkém občerstvení přímo na hřišti se
všichni přesunuli do místní sokolovny. Příjemná
muzika, tanec dobré jídlo a pití, to byla příjemná
tečka za sobotním dnem. Starosta lázeňského města
Hegyke poděkoval za vřelé přijetí a pohostinnost z
domácí strany, s kterou se zatím nikde nesetkali a
pozval mužstvo Titaniku Štěpánovice a jeho příznivce na mezinárodní turnaj, který se bude konat
začátkem října, kde jak doufá konečně mužstvo
Vitamínu vyhraje.
President Titaniku Mgr. Jiří Hart za všechny přítomné pozvání přijal a slíbil, že podle přísloví " Do třetice všeho dobrého" porazíme ve fotbale nejen Maďary, ale i pozvaného soupeře z
Rakouska. V nedělí po snídani odjeli hosté na projížďku a nákupy do Českých Budějovic. Po zhléd18

X
X

X

X
X

X
X

Vítání prázdnin na fotbalové hřišti pro děti
a rodiče
Fotbalové utkání ve Štěpánovicích s piloty
Českých aerolinií Praha − Ruzyně
7. 7. 2007 prázdninový fotbalový turnaj za
účasti mužstev z okresu Jindřichův Hradec,
České Budějovice a ze severní Moravy.
Krajské kolo v motokrosu za účasti 230
závodníků, s doprovodnými akcemi kaska−
dérů a večerní taneční zábavou pod širým
nebem na hřišti − sobota 25.8. 2007
Loučení s prázdninami pro děti a rodiče.
Zájezd Titanicu na mezinárodní fotbalový
turnaj do Maďarska 6. a 7.10. 2007, lázeň−
ské město Hegyko, možnost koupání v ter−
málních lázních.
Zájezd Titanicu na fotbalový turnaj do
Pohořelic s ochutnávkou burčáku a večer−
ní taneční zábavou − 20.10. 2007.
Zpívání vánočních koled v restauraci Paříž
Obnovení tenisového hřiště za obecním
úřadem
Zřízení nové skládky větví
Údržba a doplnění dětského hřiště na
návsi
Číslo 2/2007
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Osazení dětských atrakcí na fotbalovém
hřišti
X Další akce a přesné termíny budou zveřej−
něny plakátováním.
Něco z činnosti registrovaných i neregistrova−
ných sportovců a jejich příznivců ve Štěpá−
novicích, kteří se drží hesla "Sportem proti
drogám" připravíme do dalšího zpravodaji:
Oddíl badmintonu, kopané mladých a seni−
orů, cvičení s dětmi, aerobick žen, florball,
tenis, motokros mládeže, volejbal, automobi−
lových modelářů a dalších.
X

Doufám, že tato avizovaná sportovně-kulturní akce
bude mít hojnou účast. Mnohé také závisí na svatém Petrovi, jak k nám bude shovívavý, protože
pokud bude pršet, nebudou se moci uskutečnit
doprovodné akce, které dokáží motoristického
diváka vždy upřímně pobavit.

pořadatel akce Karel Pekař

TENISOVÝ KROUŽEK

VE ŠTĚPÁNOVICÍCH
MILÍ OBYVATELÉ ŠTĚPÁNOVIC

A PŘILEHLÉHO OKOLÍ
dovoluji si vás pozvat
na II.ročník motokrosových
závodů
FOSBETON-CUP
2007. Akce se koná
25. 8. 2007 a zúčastní se jí jezdci v osmi
vypsaných kubaturách. Nebudou samozřejmě chybět čtyřkolky, děti,
jezdci hoby, profi, veteráni. Novinkou letošního
závodu bude také třída jezdců, startujících na strojích československé provenience Jawa-pionýr. Tato
třída skrývá mnoho unikátních strojů. Další zajímavostí bude kubatura malých motokrosových speciálů, které k nám přišly z USA a na nichž si to, s vážným výrazem ve tváři, rozdávají dospělí chlapi. To
bude jistě mnohé zajímat! Nebude chybět samozřejmě ani již populární dvojice kaskadérů Janovský - Polák, dvojice, díky které se budeme pokoušet vytvořit ještě bouřlivější atmosféru než v minulém roce. V 17,00 hod. začne na přilehlém fotbalovém hřišti rocková zábava se skupinou Slikers.
Číslo 2/2007

Kdo má zájem stát se členem, včetně
odborného výcviku pod vedením zkušeného instruk−
tora? Zájemci se mohou obrátit na správce teniso−
vého kurtu
Karla Pekaře tel.: 777 221 560
do půlky července, platí jak pro děti, tak i pro
dorost. Na kurtech je možné hrát i nohejbal.

NEJROZKVETLEJŠÍ
DŮM VE ŠTĚPÁNOVICÍCH?
Školský a kulturní výbor vyhlašuje soutěž o nejhezčí předzahrádku v obci. Této soutěže se mohou zúčastnit všichni občané Štěpánovic, kteří vhodí do schránky Obecního Úřadu,
která je umístěna vedle poštovní schránky, vyplněný hlasovací kupón (součást poslední strany
Zpravodaje), kde bude uvedeno číslo domu, pro
který hlasují. Uzávěrka bude 31. srpna 2007
a v následujícím vydání Zpravodaje bude uveřejněn vítěz soutěže, který získá substrát pro
pěstování květin a zásobu hnojiva pro další
sezónu.
19
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VÁŽENÍ OBČANÉ
chceme Vás informovat, že vyšla publikace "Hrady,
zámky a tvrze, které přežily rok 2000 - Jihočeský kraj". Jedná
se o encyklopedii všech kasteologických památek, které jsou,
byť v nepatrných zbytcích, viditelné nad zemí. Tato publikace je koncipována jako "jazykovzdorná" pro možnost užívání
každým, kdo neumí česky, ale zná číst latinkou. Je řešena jako
fotografická dokumentace s faktografickými daty, ikonami
místa, značkami přestaveb a přehlednou mapou s vyznačenými lokalitami. Abecední řazení je pohodlné pro vyhledávání.
Publikace je informačním materiálem, sloužícím široké veřejnosti pro turistické účely, přehledné studium, skriptum pro
školy, inspirace pro cestovní kanceláře, veřejnou správu
a v neposlední řadě i jako dárková publikace pro podniky.

Měla by být podporou pro záchranu kulturního dědictví.
V roce 2004 byla tomuto projektu udělena morální záštita
Českou komisí pro UNESCO. Jihočeský kraj a EU rovněž
podpořil vydání této knihy příspěvkem.
Objemná publikace mapuje 348 objektů na 472
stranách s 1138 barevnými fotografiemi. Velikost knihy
s pevnou vazbou je 227 x 290 mm. Tímto nabízíme občanům
Jihočeského kraje, kteří mají zájem o tuto knihu, možnost si
ji zakoupit pouze za výrobní cenu. Výrobní cena knihy je stanovena na 474,- Kč vč. DPH. Pokud si ji nezakoupíte přímo
u výrobce v Českých Budějovicích, je možné ji zaslat poštou,
v tom případě se cena zvýší o balné a poštovné.
Nabízíme Vám možnost objednávek e-mailem na
adrese tisk@herbia.cz nebo písemně na adrese Herbia
spol. s r.o., Novohradská 16, 370 01 České Budějovice,
tel.: 386354615, fax: 386352060.
Případně můžete objednávky dohodnout hromadně s vaším Obecním úřadem.

Z p r a vo d a j z p r a c ova l a z a š ko l s k ý a k u l t u r n í v ý b o r I n g . L u c i e T i c h á , P h . D . , č l á n k y j s o u p o o b s a h ové s t r á n c e
v ko mp e t e n c i j e d n o t l i v ý c h a u t o r ů . K o n t a k t n í a d r e s a p r o p ř í s p ě v k y: t i c h a l u c @ s e z n a m . c z
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