ÚVODEM
Od voleb uplynul již jeden celý rok, měl bych tedy ales-

měrů, která je ze zákona povinná nebyla prováděna a nyní

poň v hrubých rysech zhodnotit práci zastupitelstva za toto

musí být provedena jednorázově. Zarážející na celé věci je sku-

období. Do tohoto ekonomického období jsme rozpočtově

tečnost, že vodoměry z více jak 80 % nebyly zaplombovány

vstupovali s plánovaným schodkem 4 mil. Kč na akce, které

a bylo s nimi možno jakkoli manipulovat.

jsme považovali za nezbytné pro potřeby obce udělat v tomto

Je třeba do konce roku udělat výměnu části oken v soko-

roce. Rozhodující akcí, která byla nezbytná pro osadu Vranín,

lovně, na které jsme dostali dotace z Krajského úřadu a akce

byl vodovod, který byl slibován řadu let. V současné době je

musí být hotova do konce roku. Jde o " Program obnovy ven-

dokončen a zkolaudován.

kova ".

Z drobných akci byla postavena čekárna pro školní autobusy včetně přístupového chodníku.

Další připravenou akcí je úprava a rekonstrukce chodníků
a komunikací na místním hřbitově. Máme za pomoci firmy

Hlavním problémem při řešení žádosti o dotace jsou neu-

BEST a.s. udělaný projekt. Předpokládal jsem, že se podaří tuto

spořádané majetkové vztahy ke komunikacím, kde zasahují sou-

akci udělat do 2.11.2007. Jde však o akci, kde předpokládané

kromé pozemky a není možno na těchto majetkově nevyřeše-

práce jsou závislé na tom, aby dopředu bylo vyřešeno veřejné

ných pozemcích za dotační peníze cokoliv provádět. Dalším

osvětlení kostela jako dominantu obce.

nedostatkem z minulého období, který výrazně ovlivňuje čerpání prostředků, ať z dotací Kraje, tak i EU je projektová nepřipravenost akcí, které bychom chtěli realizovat. K nápravě těchto nedostatků, které budou časově náročné je potřeba součinnosti všech zastupitelů.
Podařilo se opravit část komunikací v této osadě ovšem jen
na pozemcích , které patří obci. Na tuto akci jsme dostali dotaci Ministerstva financí ČR. 10% na tuto akci musíme uhradit
z vlastních prostředků.
Další akcí, kterou nám zanechalo minulé zastupitelstvo je
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Součástí projektu bude i zabezpečení objektu kostela kamerovým systémem.

to prostředků získat z jednotlivých dotačních titulů.
Dalším majetkem obce, který vyžaduje pozornost jsou

Pro dům seniorů je rozhodující, hlavně zajištění financová-

veřejné komunikace a jejich údržba, stejně tak jako hospodaře-

ní, protože obec není schopna financovat akci ze svých pro-

ní v obecních lesích. Z uvedeného důvodu je snaha v rámci

středků. Bude se jednat o náročnou akci z pohledu přípravy

možností řešit nejnutnější údržbu nejprve vybudováním příko-

a zejména zajištění dostatečné výše finančních prostředků.

pů a následně opravou povrchů. Je jednáno s Kooproduktem

Ani provozování celého objektu, kde se počítá s malometrážními byty a jednopokojovými buňkami s příslušenstvím
s kapacitou 50 lůžek nemůže na sebe vzít obecní rozpočet.

a.s., který zde hospodaří , aby se na opravách alespoň z části
podílel finančně i tento subjekt.
V rámci Evropských fondů obec požaduje prostředky na

Proto bude nutné pro zpracování projektového úkolu

mechanizaci do lesů a zároveň i finance na obnovu a rekon-

zabezpečit další financování ve spolupráci s Krajským úřadem,

strukci komunikací v lesích. Je otázkou zda se na nás nějaké

případně jiným investorem zabezpečujícím uvedenou oblast.

prostředky EU dostanou.

Pro příští rok je rozhodující, kromě zajištění shora uvedené

Počasí a stav nemovitosti rozhodlo o likvidaci

akce, zajistit alespoň jednu etapu chodníků a s tím související

domu č. 124, který při déletrvajících deštích nevydr-

opravu kanalizace, která byla vybudována před více než 20 lety

žel a došlo k sesutí. Jako havarijní jej musí obec na své

a nevyhovuje současným požadavkům. Navíc rozhodující část

náklady zlikvidovat. Na druhé straně bude řešen

stavby je situována kolem silnice I/34, kde s ohledem na pro-

jeden z nejhorších havarijních domů, který navíc byl

voz na této komunikaci půjde o velmi náročnou akci, protože

ve středu obce a ohrožoval jak děti, které si zde děla-

omezení provozu související s výstavbou bude velmi proble-

ly schovky a vůbec dělal ostudu obci.
Protože se blíží konec roku 2007 a přibližuje se

matické.
Kromě této rozhodující akce bychom se měli starat o stáva-

začátek roku 2008, dovolte mi, abych v závěru svého

jící majetek obce. V této souvislosti se jedná o zateplení pláště

příspěvku popřál všem občanům klidné a spokojené

Základní a Mateřské školy, výměna krytiny a zateplení soko-

prožití vánočních a novoročních svátků a šťastný rok

lovny, výměna oken a zateplení budovy Obecního úřadu, pošty

2008.

a hasičské zbrojnice. Na tyto práce bude potřeba zajistit kolem
5 mil. Kč. Na chodníky 11 mil. Kč, proto bude snaha část těch-

starosta Ing. Štěpán Bláha

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTĚPÁNOVICE
Zasedání zastupitelstva se konala 19.9. 2007 a 31.10. 2007
na OÚ Štěpánovice.
Významné body zasedání:

a) bere na vědomí správu starosty o průběhu plnění
investičních a ostatních akcí.
b) dlouhodobě jsou v rozestavěnosti akce z minulých

- Zastupitelstvo souhlasí se změnami rozpočtové skladby

volebních období, které jsou ve skutečnosti dokončené, ale

s tím, že proti plánované ztrátě ve výši 4 mil. Kč bude roz-

nezkolaudované. Při auditu nebude pro další období

počet s kladným výsledkem kolem 2 mil. Kč

zohledněné a bude se jednat o závadu.

- Zastupitelstvo pro projednání stavu investičních a neinvestičních akcí
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c) Ukládá se místostarostovi zajistit podklady a kolaudaci těchto staveb. Jedná se o kanalizaci z r. 2001 a vodovod
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a kanalizace Vlkovická z roku 2005.

bude sepsaná smlouva od 1.10.2007 s tím, že nájemné se

- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy výboru

bude platit od 1.4. do 31.10. = 500,- Kč měsíčně.

pro sociální a zdravotní otázky. Počet obyvatel s věkem nad

- Hasiči - mají zájem o stříkačku a další dovybavení. Klu-

60 let činí 131 což je téměř 20 % obyvatel, a z přehledu

bovna by mohla být v místě nynějšího kadeřnictví. Dále má

vyplývá, že situace není katastrofální, protože počet 0 -20

zájem o tuto místnost pan Trčka mladší.

let je 159 obyvatel. Na druhé straně za 10 let přibude dal-

- Klubovna pro hasiče - smlouva pro sl.Veroniku Mračko-

ších 10 lidí do věku nad 60 let. Z uvedeného vyplývá, že

vou, zpracovány doplňky smlouvy na společný pronájem -

mladých a dětí by v uvedeném období 10 let měl být vyšší

hasiči za úhradu nákladů

než 110, aby se situace nezhoršovala.

- k zajištění uložení posečené trávy s ohledem na potřeby

S ohledem na uvedenou situaci je kromě již plánova-

obce bude na leasing zakoupen traktor s vlekem a prozatím

ných investičních akcí nezbytné řešit výstavbu domu pro

sypací zařízení s ohledem na neúnosné náklady na opravy

seniory, projednáno zpracování projektového úkolu - záměr

multikáry téměř 100 000,- Kč řešit potřeby a vlek nechat

výstavby 50 lůžek jednolůžkové

jako kontejner na určeném místě pro uložení listí a trávy

a dvoulůžkové řešení

s pečovatelským zázemí. Rozhodující pro celou akci je zajiš-

a toto vyvážet k složištím hnoje.

tění financování, starosta bude toto zajišťovat ve spolupráci

- do konce roku 2007 dokončit předání vodovodu do sprá-

s Jihočeským krajem.

vy Lišova u osady Vlkovice - vybudování bude zajišťovat

- paní Pincová informovala o činnosti sboru pro občanské zále-

Město Lišov společně s obcí Zvíkov. Předávací místo bude

žitosti. Poděkovala panu Křiváčkovi za vzorné vedení agendy.

upřesněno s Městem Lišov a bude ve Vlkovicích.

Péče o nemocné a přestárlé občany: V prodejně FLOP
bude od října 2007 možnost odevzdat žádost o předpis
léků u Dr.Kollarové ZS Lišov. Každý týden v pondělí bude
paní Pincová žádosti vyzvedávat a léky dodá do domů. Starosta požádá dopisem lékařku o řešení a účast v obci jedenkrát týdně, případně 1x za 14 dnů.
- vítání občánků pro příští rok by bylo přibližně v březnu 2008.
- pan Ing. Kopkáně informoval o dotačních pravidlech na
lesy. Zbývá dočistit ještě asi 1 ha lesa. Výroba by stála 450,Kč a dříví se prodá za 600,- Kč. Prakticky bychom 100,- Kč
- 150,- Kč vydělali. V současné době je možné les vyčistit
a vytěžit a zatím by bylo možné dostat dotace 12000,- Kč/ha.
U Bruselských pravidel musí být na dotace již projekt.
- projednáno připojení na obecní kanalizaci - Hajná - Nad
rybníkem 119 - dle sdělení pana Gregora by tam byla kanalizace asi 20 cm pod komunikací. Mohli by se napojit do
druhé šachty, zčásti by jeli po obecním pozemku a zčásti po
svém pozemku.
- havarijní stav budovy za" kosářovcem" ( budova č.p. 124
). Starosta navrhl, že by to vyřešili právníci. Pan Bambule
informoval přítomné, že na stavebním úřadu v Lišově je
stále v řízení odstranění této stavby.
- Restaurace HŘIŠTĚ: Po dohodě s panem Petrem Číhalem

- Mgr. Jana Laszáková informovala o kulturních akcích -

Číslo 3/2007

plesy. Je zapotřebí změna kapacity MŠ. Potřebovali by asi
150.000,- Kč navýšit na příští rok
- zastupitelstvo Obce Štěpánovice souhlasí s navýšením
kapacity MŠ Štěpánovice, Nová 166, 373 73 Štěpánovice
ze stávajících 26 dětí na 30 dětí od začátku školního roku
2008/2009 a bude provedena změna v rejstříku škol.
V době letních prázdnin 2008 bude provedena celková
rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ - výměna vodovodního a kanalizačního potrubí včetně výměny obkladů
a dlažby, výměna pěti umyvadel za 6 menších. Tím budou
splněny hygienické požadavky na kapacitu 30 dětí. Předpokládané náklady na rekonstrukci budou ve výši 300 tis.
Kč. (150 tisíc Kč bude použito z pravidelného rozpočtu na
opravy školy v roce 2008)
- Od 1.11.07 je zkrácena provozní doba v MŠ Štěpánovice
do 16.00 hodin.
- kaplička ve Vraníně - není na pozemcích Obce Štěpánovice. Je to pani Velzerové a pana Macha. Tito nabídli odkup
většího pozemku - za cenu 300,- Kč/m. Obec koupí jen
komunikace a pozemek pod kapličkou za cenu stanovenou
cenovým předpisem.
- výkup ploch pro cesty od Anny Kyriánové a ostatních,
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kteří mají sepsány smlouvy o smlouvě budoucí, bude pro-

cení na leasing na 4 roky. Multicara by se zatím nechala do

veden dle těchto smluv v průběhu roku 2008 za podmínek

příští TK, pokud nebude vyžadovat mimořádné vysoké

uvedených ve smlouvě. Pokud budou prodávány soukromé

náklady na opravu.

pozemky na stavební parcely, kupující těchto pozemků

- starosta informoval o podkladech pro dotace lesní techni-

a prodávající musí řešit přístupové cesty na vlastní náklady.

ky. Součástí nákupu je lesní traktor s navijákem a potřebnou

- podle cenových nabídek bylo odsouhlaseno - vývoz odpa-

technikou, štěpkovač a zařízení pro čištění stok a sečení

du bude dán firmě Marius Pedersen.

svahů kolem cest. Částka kolem 2,6 milionů bude realizo-

- Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném pro-

váno za předpokladu dotace ze státního rozpočtu.

stranství

Pokud se týká odpadu ze stromů a keřů budou ukládány na

- Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích za psa -

určené místo na faře v době, která je určena pro sběrný

příloha č. 4

dvůr. Odpovědný pracovník zajistí řádné uložení aby se

- Darovací smlouva od Jihočeského kraje - darování pozem-

dalo štěpkovat,

kové parcely KN č. 2811/2

Pro odpad listí a trávy bude přistaven vlek na určeném

- vyúčtování pronájmu sokolovny - vždy do 30. v měsíci.

místě pravděpodobně u OÚ a po jeho naplnění vyvážen

- nákup traktoru - traktůrek s příslušenstvím a sypač- splá-

podle dohody s Kooproduktem Lišov ke skládkám hnoje.

Žádáme občany, kteří ještě nepodepsali smlouvu na odběr vody,
aby tak učinili co nejdříve. Jedná se též o všechny stavebníky.
Přehled připravovaných a rozpracovaných akcí ve Štěpánovicích

bíhá vyhodnocení nabídek, akce připravena na vyhlášení

Vodovod Vranín - akce dokončena, 15. 11. 2007 kolaudač-

Stavební úpravy hřbitova, včetně rozvodu vody, kanalizace,

ní řízení

rozšíření venkovního osvětlení, osvětlení hřbitova a kostela -

Komunikace Vranín - akce před dokončením

akce se kompletuje k podání žádosti o povolení na Stavební

Výměna oken a ústředního topení, zateplení fasády budovy

úřad do Lišova. Zahájení prací se předpokládá na jaře 2008.

obecního úřadu ve Štěpánovicích - ohlášení provedeno,

Protipovodňová opatření - záchytná hráz Skalice - 25. 10.

probíhá vyhodnocení nabídek, akce připravena na vyhláše-

2007 proběhlo územní řízení. Po nabytí právní moci bude

ní dotací

požádáno na Magistrát města Č. Budějovice o stavební

Výměna oken Školní č. 2, sociální byty, Štěpánovice - ohlá-

povolení.

šení provedeno, probíhá vyhodnocení nabídek, akce při-

Protipovodňová opatření - nádrž v rokli u Třeboňské ulice

pravena na vyhlášení dotací

- 25. 10. 2007 proběhlo územní řízení. Po nabytí právní

Výměna oken a zateplení objektu Sokolovny ve Štěpánovi-

moci bude požádáno na Magistrát města Č. Budějovice

cích - ohlášení provedeno, probíhá vyhodnocení nabídek,

o stavební povolení.

akce připravena na vyhlášení dotací, výměna 9ks velkých

Protipovodňová opatření - propustek pod státní silnicí u lesa

oken bude provedena od 26. 11. do 30. 11. 2007

- 22. 11. 2007 bude zahájeno územní řízení. Po nabytí práv-

Výměna střešní krytiny na budově Obecního úřadu ve Ště-

ní moci bude požádáno o stavební povolení.

pánovicích - akce před dokončením

Demolice objektu č.124 ve Štěpánovicích - "Kosářovec" -

Zateplení fasády budovy ZŠ a MŠ ve Štěpánovicích

15. 11. 2007 bude, po dvouleté neochotě majitelky 2/3

a výměna akumulačních kamen - ohlášení provedeno, pro-

domu, provedeno místní šetření s nařízením neodkladného
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odstranění stavby z moci úřední.

Chodníky I a II etapa - akce bude v nejbližší době podána

Opravy kanalizací ve Štěpánovicích bezvýkopovou meto-

na Magistrát města v Českých Budějovicích ke stavebnímu

dou - žádost podána na Stavební úřad v Lišově, 16. 11.

povolení

2007 bude vydáno ohlášení na opravy, podklad pro získání dotace.

místostarosta B. Gregor

Obecně závazná vyhláška obce Štěpánovice č. 3/2007, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Štěpánovice
Zastupitelstvo obce Štěpánovice se na svém zasedání
dne 31.10.2007 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d),
§ 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb
psů pouze na vodítku nebo s náhubkem nasazeným na
mordě, a to vždy v doprovodu fyzické osoby, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem
b) na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik
psů
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje
fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod
kontrolou či dohledem2)
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.
dnem po dni jejího vyhlášení.
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či
doprovázející osoba způsobilá psa ovládat.

Číslo 3/2007

Informace k Obecně závazné vyhlášce Obce Štěpánovice č. 3
Vážení spoluobčané,
ne vždy je zcela jasné, jaká práva a povinnosti ze zákonů vyplývají. Touto informací Vám chceme poskytnout určitý přehled povinností (popř. odkaz na zákon či předpis)
majitelů psů, a to nejen daných obecní vyhláškou, ale i jinými předpisy či zákony.
Schválená vyhláška je v souladu se zákonem č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanovuje povinnosti chovatelů,
majitelů psů nebo doprovázejících osob.
Zároveň chceme majitele psů informovat o možných
sankcích v případě porušení těchto povinností. Domníváme
se, že některým majitelům psů dosud není známo, že svým
chováním porušují zákon, a že mohou být citelně sankcionováni. Proto zde uvádíme vybrané pasáže z již zmíněných
zákonů. V zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, v § 24 je stanoveno, že
obec může upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
§24 (2) Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit
prostory pro volné pobíhání psů.
V § 28, který upravuje oblast přestupků, je stanovena
maximální výše sankce (odstavec 2 § 28) a co je míněno přestupkem z hlediska zákona č. 246/1992 Sb. V tomto případě nás zajímá odstavec 1 písmeno c), kde je zmíněno poru5
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šení obecně závazných právních předpisů vydaných na
základě zákona 246/1992 Sb., což je případ porušování
obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství.
§28 (1) Přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání
se dopustí fyzická osoba, která
a) provádí bez povolení pokusy na zvířatech,
b) chová jedince nebezpečného druhu zvířat bez povolení podle § 13 odst. 5 až 8 tohoto zákona,
c) poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem
a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho
základě,
d) trpí týrání zvířat nezletilými nebo nesvéprávnými
osobami, za které odpovídá,
e) provádí nebo propaguje týrání zvířat.
§28 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d)
lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč, za přestupek podle
odstavce 1 písm. a), b) nebo e) lze uložit pokutu do výše
30 000 Kč nebo zákaz činnosti až na 2 roky.
§28 (3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí
o přestupcích a jejich projednávání obecné předpisy.[8]
Obecní vyhláškou nelze upravovat ostatní povinnosti
chovatelů, majitelů psů nebo doprovázejících osob, které
vyplývají ze zákonů nebo předpisů práva veřejného nebo
soukromého. To ale neznamená, že nedodržování těchto
povinností, nelze postihovat. Tyto povinnosti souvisí zejména se:
X stanovením skutkových podstat trestných činů, přestupků a jiných správních deliktů a sankcí za jejich spáchání
(upravuje zejména zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a další
zvláštní zákony)
X chovem psů či jiných zvířat [hygienické a veterinární
požadavky - upravuje zejména. zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících
6

povinností k zabránění úniku psů či jiných zvířat na
veřejná prostranství (řeší ust. § 13 odst. 1 zákona
o ochraně zvířat)
X očkováním psů či jiných zvířat [řeší zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů]
X odchytem toulavých a opuštěných psů či jiných zvířat, další
nakládání s nimi [řeší zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů]
X povinností odklízet psí exkrementy z veřejných pro stranství [řeší ust. § 47 odst. 1 písm. d) a g) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů; přestupek je projednáván v přestupkové komisi a případná sankce může činit až 1.000,- Kč]
X odpovědností za škodu způsobenou psem či jiným zvířetem (řeší zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
X sousedskými vztahy - obtěžování hlukem či pachem, atd.
(řeší ust. § 127 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů)
X užíváním domů, bytů a společných prostor bytových domů (řeší
soukromoprávní předpisy, domovní řády).
Obec má tedy možnost upravit pohyb psů na veřejném prostranství dle svých potřeb a případné porušení projednat v přestupkové komisi a udělit sankci za porušení své vyhlášky až do
výše 20.000,- Kč. Obdobně bude obec jednat v případě porušení zákonů a předpisů souvisejících s pohybem psů v obci.
Všechny majitele a chovatele psů v obci žádáme o dodržování vyhláškou stanovených povinností a ostatních povinností stanovených zákony a předpisy. Dále doporučujeme
majitelům psů zvážit možnost pojištění odpovědnosti související s vlastnictvím psů (u těch majitelů, kteří ještě pojištění
nemají). Zcela jistě se tak vyhnete případným starostem
a mrzutostem. Věříme, že pochopíte smysl našich opatření,
neboťž je i ve vašem zájmu, aby nebyl poškozován cizí majetek, a nebo dokonce, aby nebyl nikdo zraněn vašimi čtyřnohými "miláčky".
X
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Současně vyzýváme všechny občany obce Štěpánovic,
aby v případě, že budou poškozeni na zdraví nebo majetku
v souvislosti s porušením obecně závazné vyhlášky upravující pohyb psů na veřejném prostranství obce, bez prodlení
informovali Policii ČR.

2) Splnění podmínek pro osvobození doloží držitel
psa potvrzením o vykonané zkoušce.
II.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

O B E C
Š T Ě P Á N O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA č. 2/2007,
kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
o místních poplatních
Zastupitelstvo Obce Štěpánovice schválilo dne
8.12.2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatních, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d a § 84
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních
poplatcích, se mění a doplňuje takto:
1. Čl. 4 včetně nadpisu zní:
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazby poplatku činí za kalendářní rok:
a) za prvého psa 100,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč
2. Za Čl. 5 se vkládá Čl. 5.1, který včetně nadpisu zní:
Čl. 5.1.
Osvobození
1) od poplatku jsou osvobození držitelé psů:
a) loveckých, majících zkoušku z výkonu
b) služebních, majících zkoušku z výkonu
Číslo 3/2007

VĚKOVÉ SLOŽENÍ
obce ŠTĚPÁNOVICE
zpracováno: 26.9. 2007
Věk

Muži

ž eny
Ž

CELKEM

0
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95

9
21
18
23
19
15
23
42
25
27
18
32
24
12
14
15
6
4
0
0

2
15
13
18
23
18
22
37
17
18
18
23
30
19
17
18
10
11
2
1

11
36
31
41
42
33
45
79
42
45
36
55
54
31
31
33
16
15
2
1

347
37.20

332
41.90

679
39.50

CELKEM
Průměrný věk:
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PÉČE O NEMOCNÉ
A PŘESTÁRLÉ
OBČANY
V prodejně FLOP bude od října 2007 možnost
odevzdat žádost o předpis léků u MUDr. Kollarové ZS Lišov. Každý týden v pondělí bude paní Pincová žádosti vyzvedávat a léky dodá do domu. Starosta požádá dopisem lékařku o řešení a účast
v obci jedenkrát týdně, případně 1x za 14 dnů.
Pokud budou mít občané nějaký problém
v nemocnici, nebo tam budou potřebovat něco
zařídit, mohou přijít za paní Pincovou, ale včas
a v době k tomu přiměřené.

PLATBY
V NEMOCNICI
Vážení pacienti,
z § 16a zákona č. 261/2007 Sb. vyplývá povinnost zdravotnických zařízení vybírat od pacientů regulační ambulantní a hospitalizační poplatky. V případě, že zdravotnické
zařízení tuto povinnost nesplní, zaplatí vysokou pokutu. Za
vedení nemocnice vám mohu slíbit, že vybrané peníze se
stanou nejen jejím příjmem, ale budou dále využity především pro vás, pacienty.
Zvažovali jsme různé varianty, jak literu zákona naplnit,
tj. vybírat poplatky tak, abychom nebyli sankcionováni,
a zároveň minimalizovat náklady na vlastní organizaci výběru. Vedení Nemocnice České Budějovice, a. s. proto rozhodlo vybírat v ambulantní péči peníze přímo v jednotlivých
ambulancích ihned po vyšetření (ošetření). K tomu budeme
potřebovat Vaši spolupráci, o niž vás naléhavě žádáme.
Výše uvedeným zákonem je uloženo vybírat při ambulantním ošetření dvě výše poplatku. Za ošetření ve všední
den v době od 7.00 do 17.00 hodin částku 30 Kč a ve všed8

ní den v době od 17.00 do 7.00 hodin, po celou sobotu,
neděli a svátek poplatek ve výši 90 Kč. Nemocnice dělá již
dva roky vše pro zkrácení doby čekání na ambulantní ošetření. Vybírání poplatků by mohlo tuto dobu pobytu pacienta v ambulanci výrazně prodloužit. Sestřičky mohou mít
k dispozici pouze omezenou hotovost na rozměnění. Proto
Vás prosím ve Vašem i našem zájmu, abyste přicházeli do
ambulancí s již připravenými drobnými penězi, proti kterým dostanete automaticky stvrzenku o příjmu peněz.
Mohu slíbit, že naše výpočetní systémy budou připraveny
tak, že pokud přijdete s drobnými, půjde o minimální zdržení. Byli bychom velmi neradi, kdyby se čekací doby na
ošetření prodlužovaly kvůli dlouhému výběru peněz.
Zákon ukládá také výběr poplatku za hospitalizaci,
tj.pobyt na lůžku v nemocnici. V tomto případě budou pacienti dostávat faktury, které budou moci uhradit podle zákona do 8 dnů po ukončení hospitalizace a propuštění domu,
resp. při hospitalizaci delší než 30 dnů do konce každého
kalendářního měsíce. Úhrada se provede převodem z bankovního účtu nebo poštovní složenkou, a to vždy s uvedením
variabilního symbolu, nebo v hotovosti přímo v pokladně
budovy vedení Nemocnice České Budějovice, a.s.

výňatek ze sdělení zástupců představenstva
Nemocnice České Budějovice

SKLÁDKOVÁNÍ
DŘEVNÍHO ODPADU,
VĚTVÍ A KŘOVIN
Na usnesení zastupitelstva konaného dne 31.10.
2007 bylo rozhodnuto, že dřevěný odpad, větve
a křoviny budou ukládány na skládce tomu určené
v uzavřeném prostoru bývalé fary. Skládkování
bude probíhat v provozní době sběrného dvora, tj.
středa 15 - 17 hod. a sobota 8 - 14 hod. Je třeba se
dohodnout s odpovědným pracovníkem. Dřevní
hmota bude následně štěpkována.
Číslo 3/2007
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SKLÁDKOVÁNÍ LISTÍ,
ZELENÉHO ODPADU,
POSEČENÉ TRÁVY A OSTATNÍHO
BIOLOGICKÉHO ODPADU

Stejným usnesením bylo rozhodnuto o způsobu
skladování listí, zeleného odpadu, posečené trávy
a ostatního biologického odpadu. Na určeném místě
za obecním úřadem bude k tomuto účelu přistaven
vlek, popř. kontejner, který bude pravidelně vyvážen.
Při ukládání je zapotřebí udržovat pořádek!

... ZE ŽIVOTA
V OBCI
Jubilanti
V říjnu oslavili jubilejní narozeniny:
Miloslava Floriánová 75 let
Marie Mrázková
80 let
V listopadu oslavili jubilejní
narozeniny:
Luděk Štětina
75 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

v zastoupení je Mgr. Markéta Ptáčková, ve druhé třídě
je třídní učitelkou Mgr. Marie Abelová a učí děti 3. a 4.
ročníku (8+2 děti). Vychovatelkou ve školní družině
a učitelkou výchov je Mgr. Adéla Rodová.
V MŠ Štěpánovice je zapsáno 26 dětí, které učí paní
učitelky Marcela Chadimová a Věra Mračková. V MŠ
Zvíkov, která je odloučeným pracovištěm naší organizace, je zapsáno 25 dětí, učí je paní učitelky Marie Placatková a Eva Máchová. Kapacita obou školek je naplněna.
Mezi nepedagogické pracovníky patří Renata Božovská, která zajišťuje účetnictví školy, zodpovídá za provoz
školní kuchyně a školní jídelny. Hlavní kuchařkou ŠJ je
Markéta Suchánková, pomocnou kuchařkou je Dagmar
Veithová, která nově v tomto školním roce připravuje svačiny pro děti ZŠ. Školnicí ZŠ a MŠ je Alena Holá, zajišťuje úklid celé budovy a přilehlých venkovních prostor.

ŠKOLNÍ ROK
2007/2008
Dne 3. září jsme slavnostně zahájili školní rok
2007/2008 a uvítali jsme 3 prvňáčky. V tomto školním
roce navštěvuje ZŠ Štěpánovice 20 dětí, výuka probíhá
ve dvou třídách. V jedné jsou sloučeny děti 1. a 2. ročníku (3+7 dětí), třídní učitelkou a ředitelkou školy
Číslo 3/2007
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V MŠ Zvíkov je školnicí a pomocnou silou ve ŠJ Daniela Sojková.

Zájmová činnost:
Kroužek AJ - vyučuje Mgr. Marie Abelová, 1 hodina
týdně pro 3. a 4. postupný ročník.
Kroužek spor tovní - vyučuje
pí. vychovatelka
Adéla Rodová
v rámci ŠD.
Kroužek výtvarný - vyučuje pí.
vychovatelk a
Adéla Rodová v rámci ŠD.
Kroužek počítačů - vyučuje pí. vychovatelka Adéla
Rodová v rámci ŠD.
Náboženství - vyučuje Lenka Doubková.

Co je ve škole nového?
příprava svačin ve školní jídelně pro žáky ZŠ
X 4 nové počítače s internetem, které
mohou děti
využívat při
výuce i během školní
družiny
X nové vybavení školního hřiště - ping-pongový stůl, 2 pružinová houpadla, soustava prolézaček
Nové prvky na školní zahradu byly zakoupeny
z částky přidělené OÚ škole z výherních automatů z restaurace Paříž a ze sponzorských darů. Tímto bych ráda
poděkovala paní Veselé z Lišova, která jako sponzor přispěla částkou 25 000 Kč.
X

Co jsme již v tomto školním roce zažili?
10. 9. 2007 - divadelní představení Honzy Vitnera
"Myška Hrabalka" (v prostorách MŠ)
12. 9. 2007 - pěší výlet žáků ZŠ do Hvozdce, prohlíd10

ka zvířat soukromého chovatele pana Linharta
27. 9. 2007 - výlet do ČB - "Den železnice" - projížďka
historickým vlakem do DEPA, ukázka historických lokomotiv, promítání filmů, modely vláčků
1. a 2. 10. 2007 - svoz starého papíru, za výtěžek budou
sběrači na konci roku odměněni dárkem
4. 10. 2007 - divadelní pohádka "Čert a Káča"-KD Lišov
9. 11. 2007 - divadlo Zvoneček- "Když jsem já sloužil"v prostorách MŠ
Listopad-prosinec 2007 - uskutečnění veřejné dobrovolné
sbírky prodejem "Placek koní", výtěžek použit na přípravu koní pro hiporehabilitaci v Kladrubech nad Labem

Co nás v nejbližší době čeká?
Listopad 2007 - Adventní trhy na výstavišti v ČB
(v rámci školní družiny)
Prosinec 2007 - "Šťastné dny" - překvapení pod vánočním stromečkem pro děti ZŠ
7. 12. 2007 - Mikulášská nadílka pro děti MŠ i ZŠ
11. 12. 2007 - divadlo Hugo a Fugo na cestách - "U nás
v hájovně" (v prostorách MŠ)
17. 12. 2007 - "Velká vánoční párty show 2007"
s moderátorem, klaunem Hugem a diskžokeji. Program:
vystoupení klauna Huga s kolegou, různé soutěže, slosování vstupenek-hlavními cenami DVD přehrávač, mini
věž s CD přehrávačem, velké plyšové zvíře, účast dětí
ZŠ+předškoláků MŠ
20. 12. 2007 - začátek plaveckého výcviku v bazénu
v Borovanech pro děti ZŠ (2.-4. ročník)
21. 12. 2007 - posezení u vánočního stromečku, zpěv
vánočních koled, ochutnávání cukroví, nadělování dárků
14. 1. 2008 - divadelní představení Honzy Vitnera
pohádka "Kočka Agáta" (v prostorách MŠ)

Srdečně Vás zveme na připravované akce:
Prosinec 2007 - Adventní koncert ve štěpánovickém kosteleOrchestr při ZŠ Rapšach (termín bude upřesněn)
12. 12. 2007 - "Vánoční tvoření a pečení v MŠ"- školka
otevřena maminkám a babičkám, začátek v 9.30 hodin
18. 12. 2007 - Vánoční besídka dětí ZŠ v místní sokolovně, začátek v 16.00 hodin
Číslo 3/2007
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19. 12. 2007 - "Vánoční dílny v ZŠ"-výroba vánočních
ozdob, vánoční dekorace - základní škola otevřena veřejnosti, začátek v 9.00 hodin
19. 1. 2008 - Maškarní ples dětí ve štěpánovické sokolovně, tombola a soutěžení, hraje skupina Kanape-těšíme se
na Vás a prosíme o příspěvek do tomboly!
19. 1. 2008 - Společenský ples školy ve štěpánovické
sokolovně, tombola, hraje skupina Kanape- těšíme se na
Vás a prosíme o příspěvek do tomboly!

KE KVALITĚ VODY
INFORMACE
pro občany
obce Štěpánovice

Kurzy AJ
Pro zájem rodičů dětí MŠ a ZŠ bylo jednáno s Jazykovou školou Level z Chlumu u Třeboně. Byly nám
nabídnuty kurzy anglického jazyka:
X pro děti předškolního a školního věku, cena kurzu
za 17 hodin výuky 1 300,- Kč
X pro dospělé: začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí,
cena kurzu za 34 hodin výuky 2 400,- Kč
Jazykové kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách v učebně ZŠ Štěpánovice.
Předpokládané zahájení kurzů v únoru 2008 (2. pololetí školního roku 2007/2008). Všechny zájemce zvu na
informační schůzku s vedoucí Jazykové školy Level
Mgr. Patricií Vondrkovou, která se bude konat dne
29. 11. 2007 v 16 hodin v ZŠ Štěpánovice.

Mgr. Markéta Ptáčková

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE NEJBLIŽŠÍ DOBY
25. 1. 2008 Společenský ples
(myslivci+hasiči)
19. 1. 2008 Školní ples
9. 2. 2008 Truhlářský ples
15. 2. 2008 Sportovní ples
2. 2. 2008 Masopustní průvod
5. 2. 2008 konec masopustu
Číslo 3/2007

PŘIPOMÍNKY OBČANŮ

Vzhledem k současným častým dotazům občanů obce Štěpánovice v souvislosti s obsahem chloru v pitné vodě, které se vyskytují v poslední době
na Obecním úřadě, dovoluji si krátce připomenout
některé skutečnosti:
Z důvodu zajištění určitých odborných činností
při provozování vodovodu uzavřela Obec Štěpánovice od 1.10. 2007 s firmou Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. "Smlouvu na obstarání dílčích
provozních činností spojených s provozem vodovodu v obci". Jedná se kromě jiného (tzn. běžné údržby a oprav vodovodní sítě, výměny vodoměrů, atp.)
také o zajištění sledování jakosti pitné vody. Jsme
pověřeni odběry vzorků vody a zhotovením rozborů dle platných předpisů a vodohospodářských
rozhodnutí. Vyhláška č. 252/2004 Sb. stanovuje
hygienické požadavky na pitnou vodu a zároveň
určuje i četnost a rozsah její kontroly. Tato vyhláška stanovuje i nutnost desinfekce vody ve veřejných vodovodech a určuje obsah volného chloru
v pitné vodě, což je max. 0,3 mg/l.
Vzhledem k tomu, že v době před naší správou
vodovodu, bylo dávkovací zařízení vyřazeno z provozu a desinfekce vody se tedy nedělala, může se
nyní zdát , že obsah chloru ve vodě je příliš vysoký. Kontrolní rozbor vody však potvrdil obsah
chloru do 0,03 mg/l, což je ještě 10x menší množství, než určuje vyhláška . Další kontrolní laboratorní rozbor se provádí nyní.
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Nutnost desinfekce vody potvrzují i odebrané
vzorky vody v roce 2006 a létě 2007, kdy se chlor
do vody nedávkoval, a proto také tyto vzorky mikrobiologicky nevyhověly - konkrétně proto, že
obsahovaly koliformní bakterie. Tyto bakterie jsou
v pitné vodě z hlediska normy nepřípustné a jsou
nebezpečné tím, že způsobují až závažné zdravotní
komplikace. Z tohoto důvodu bylo okamžitě, po
našem přebrání vodovodu, přistoupeno k nápravě.
Důslednou desinfekcí vody byla přítomnost bakterií vyloučena a kvalita vody z hlediska hygienického už odpovídá normě.
Naše firma věnuje zvýšenou pozornost kvalitě
vody a pravidelně i nadále budeme jakost vody sledovat a kontrolovat.
Doufáme, že naše vysvětlení je srozumitelné
a přispěje k vyjasnění a zklidnění situace.
V případě potřeby nahlášení poruchy ještě uvádím
telefonní číslo naší zákaznické linky : 844 844 870
(případně v pracovních dnech ústředna 389 132 111).
Za společnost Vodovody a kanalizace Jižní
Čechy, a.s. Ing. Alena Reischlová, obchodní zástupce, tel. 602 492 688.

VÝLET SENIORŮ

DO RAKOUSKA

likované zprávy nyní pročítám s větším zaujetím než
všechna bulvární periodika dohromady. Protože
k mým velkým zálibám patří cestování, nemohl jsem
přehlédnout ani nabídku p. Mgr. Laszákové zájezdu
pro občany s dřívějším rokem narození. Přestože
jsem místa trasy zájezdu znal již z předchozích výletů, těšil jsem se na 21. září (termín zájezdu) jako prvňáček, nastupující obvykle tento den do školy. Počasí sice účastníky nevítalo bezmračnou oblohou, spíše
drobně poprchávalo, ale na naší náladě se to nepromítalo. Příjemná očekávání tohoto dne vyplývala i ze
skutečnosti, že program zájezdu sestavila a organizovala osvědčená profesionálka v oblasti cestovního
ruchu.
Po hladkém, přejezdu hranic byl první zastávkou
barokní klášter v Melku - skutečná perla církevní
architektury nejen v Rakousku, ale i v evropském

Úvodem si dovolím malé vyznání. V naší obci
občasně žiji 45 let, trvalé bydliště zde mám více než
20 let. Za tuto poměrně dlouhou dobu jsem o životě v obci mnoho nevěděl. Asi jsem neměl správnou
potřebu posedět s kamarády v nejlepším informačním centru u pěnivého moku, a tak jsem se k informacím o obci nemohl dostat. Mnohé v tomto směru
pro mne změnil velmi dobrý počin současného
zastupitelstva ve formě vydávaného zpravodaje. Pub12
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měřítku. Většina přítomných si detailně prohlédla
všechny části klášterního komplexu a i přes zamračenou oblohu nešetřila snímky ve svých fotoaparátech
nebo materiálem ve videokamerách. Klášter, zhlížejí-

cí z výšky pyšně na městečko a blízkou hladinu
Dunaje, všechny nadchl. I když při příchodu do
autobusu se spustil hustý déšť, naši povznesenou
náladu z krásných prožitků to nemohlo zkazit.
A pokračovali jsme stále na jih - do nejslavnějšího
poutního místa Rakouska - Maria Zell. Počasí se při
přejezdu značně umoudřilo, takže v malebném městečku nás mohli přivítat i sluneční paprsky. Naše
návštěva byla jakýmsi předvojem nejvýznamnější
osoby církevního světa, neboť za týden po nás sem
přijel sám papež Benedikt XVI. Přípravy na tuto
mimořádnou událost jsme zde viděli na každém
kroku. Kostel nás opět okouzlil krásným interiérem,
stejně jako zajímavá umělá "jeskyně" za kostelem
k uctívání památek zemřelých. Necelé 2 hodiny strávené v Maria Zell uběhly neskutečně rychle a bylo
nutno obrátit zpět k domovu.
Na zpáteční cestě nám vedoucí zájezdu připravila odměnou za vzornou disciplínu překvapení
v podobě neplánované zastávky v dalším barokním
klášteře benediktinů Göttweig nad údolím Wachau
u městečka Krems. Zajímavým zpestřením zde pro
nás byli svatebčané, vycházející z kostela po skončeném obřadu. Mimo vlastních církevních objektů nás
upoutaly i nádherné pohledy na celé údolí, táhnouČíslo 3/2007

cí se v délce několika desítek kilometrů.
Čas prohlídek se naplnil, většina vjemových smyslů byla plně uspokojena, již zbývalo potěšit i chuťové
buňky. Vedoucí zájezdu prokázala svoji úroveň
i v tomto směru a nabídla nám zastávku v nové restauraci u obce Tušť před Suchdolem nad Lužnicí. Připravená svíčková měla ty nejlepší parametry a tím
byla vytvořena ideální tečka za krásným dnem. Už jen
zbývalo upřímně poděkovat zastupitelstvu obce za
moudré rozhodnutí o konání podobných akcí (což
tímto činím), výborné organizátorce a vedoucí zájezdu v jedné osobě a panu řidiči za velmi bezpečnou
jízdu (dík sklidili ještě v autobusu).
Zájezd měl jednu malou vadu - autobus nebyl
zcela naplněn, a to byla jistě škoda zejména pro ty,
kteří se dobrovolně připravili o krásné zážitky. Toto
malé putování snad založilo novou tradici, která bude
pravidelně naplňována dalšími zájezdy, kterých se
jistě zúčastní i další spoluobčané.

Ing. Petr Šimánek

SOCHA
SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OPĚT V NOVÉM!
Jak si asi řada
občanů Štěpánovic
všimla, byla v nedávné
době zrekonstruována
soch sv. Jana Nepomuckého na mostě.
Vlastnímu procesu
rekonstrukce předcházela řada činností,
neboť socha byla opravována za grantové
podpory Jihočeského
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kraje - Nemovité kulturní památky ve výši 35 000,- Kč.
Celkové náklady na její obnovu dosáhly 59 000,- Kč.
Socha byla v dlouholetém vlastnictví Správy silnic
a nyní po dohodě je již ve vlastnictví obce. Její rekonstrukce restaurátorem Jindřichem Kovaříkem z Kralovic
spočívala v odběru vzorků pro statigrafický průzkum,
odstranění nátěrů a korozních produktů, výrobě modelů pro odlití chybějícího atributu a odlití částí. V následujících krocích byla
vyrobena ratolest tepáním z měděného plechu, svatozář z ocelového a měděného plechu, proběhlo nazinkování a zlacení 24
karátovým zlatem na
mixtion. V závěru byla
socha v září opět nainstalována na své
původní místo. Její
restaurace trvala cca 2 měsíce.
Okolo sochy projíždí či prochází téměř všichni z nás
denně, je vysoká 160 cm, stojí na cihlovém podstavci
a její stáří je odhadováno na 2. polovinu 19. století. Jen
málokdo ale ví, kdo vlastně Jan Nepomucký byl.
Jan z Pomuka se narodil pravděpodobně někdy
v letech 1340 - 1350 v trhové vsi Pomuku (obec je už
od pol. 13. století připomínána také jako Nepomuk,
a toto označení nakonec zatlačilo starší název obce),
náležející k nedalekému cisterciáckému klášteru pod
Zelenou Horou. Podle tradice se nacházel Janův rodný
domek na místě dnešního poutního barokního kostela
sv. Jana Nepomuckého. Údajně se zde nacházelo stavení "U sv. Jana" a lidé se tam chodívali často modlit. Otec
Jana se jmenoval Velflín a byl pomuckým rychtářem,
jenž měl navíc od opata kláštera propůjčené i právo
soudce. O matce budoucího světce žádná zmínka neexistuje. Snad byla příslušnicí pomuckého rodu Hasilů.
Vzdělání Jan získal na základní škole při farním kostele
sv. Jakuba. Později snad studoval v Žatci a jsou doložena jeho studia na Vysokém učení v Praze, kde patřil
14

mezi nejlepší žáky. Už v roce 1369 působil jako veřejný
notář v Praze. V roce 1380 se stal oltářníkem v katedrále sv. Víta a farářem u sv. Havla na Starém Městě. Dále
pak ještě studoval církevní právo v italské Padově (1383
- 1387). Po návratu ze svých studií se stal roku 1387
kanovníkem u sv. Jilji. O dva roky později kanovníkem
vyšehradské kapituly a generálním vikářem arcibiskupa
pražského ve věcech duchovních. V létě roku 1390 Jan
vyměňuje své farářství v kostele u sv. Havla za úřad arcijáhna žateckého. Dvacátého března roku 1393 Jan
umírá na mučidlech, kdy ho prý osobně pálil pochodní
na těle král Václav IV. Jeho tělo bylo posmrtně v noci
svrženo z Kamenného mostu do Vltavy (stalo se tak
v místě, kde dnes na Karlově Mostě stojí socha sv. Jana).
Janovo tělo pak nalezli na pravém břehu Vltavy
cyriáci z nedalekého kláštera a ti Jana také pohřbili. Historické prameny hovoří o tom, že Jan zemřel proto, že
potvrdil volbu kladrubského opata a navíc také proto,
že byl úředníkem pražského arcibiskupa Jenštejna,
úhlavního nepřítele krále Václava IV. Snad se dokonce
opovážil kritizovat samotného krále a nechtěl králi vyjevit zpovědní tajemství královny. V květnu roku 1721
papež Inocenc XIII prohlašuje Jana Nepomuckého za
blahoslaveného a na jaře roku 1729 (19.3.) papež Benedikt XIII kanonizuje Jana Nepomuckého za svatého.
Ostatky sv. Jana Nepomuckého jsou od roku 1416 uloženy v chrámu sv. Víta. Projevem velké úcty k tomuto
světci jsou dodnes stovky jeho soch, umístěných převážně na mostech a při potocích. Svatý Jan Nepomucký
je považován za patrona vod. Do jeho rodiště Nepomuka přicházejí ročně stovky návštěvníků a významných církevních a veřejných osobností uctít jeho památku. Na památku a vzpomínku 600. výročí smrti svatého
Jana Nepomuckého byl pražským arcibiskupem Františkem kardinálem Tomáškem, v rámci programu Desetiletí duchovní obnovy, vyhlášen rok 1993 za "Rok sv.
Jana Nepomuckého".
Jak sochy sv. Jana Nepomuckého snadno poznáme?
Jednu z prvních soch sv. Jana Nepomuckého vytvořil roku 1683 pro pražský Kamenný most podle Rauchmillerova modelu sochař Jan Brokoff. Sochy sv. Jana
Číslo 3/2007
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jsou většinou - kněz v rochetě a biretem
s pěti hvězdami kolem hlavy, držící
v náručí krucifix a případně ještě palmu.
Ta je symbolem vítězství, pět hvězd zase
připomíná legendu, podle níž našli rybáři
ve Vltavě jeho mrtvé tělo. Hvězdy symbolizují i pět ran Kristových a pět liter slova
TACUI (mlčel jsem), které společně s prstem před ústy připomínají zachování zpovědního tajemství. Svatý Jan Nepomucký je jediným
světcem vedle Panny Marie, jehož svatost je naznačena
hvězdami.
Lucie Tichá, redakce zpravodaje

POSTŘEHY ZE
ŠTEPÁNOVICKÉHO
WEBU
Na našich webových se občas v návštěvní knize
objeví zápis pamětníka, jehož vzpomínky souvisejí
se Štěpánovicemi. Jedno z posledních vám přihlášení přinášíme na stránkách zpravodaje, neboť ne
každý je internetově zdatný.

Obecní úřad Štěpánovice- školský a kulturní výbor
pořádá, pod záštitou starosty obce, poznávací zájezd pro starobní
důchodce do hlavního města Rakouska

dne 15. 12. 2007

Program poznávacího zájezdu:
odjezd: v 7.00 hod od Obecního úřadu Štěpánovice
okružní jízda městem po Ringu
výstup u Hofburgu - pěší procházka centrem : Hofburg-hrad, zahrady, Graben, dóm sv. Štěpána /prohlídka/, Korutanská třída - Sacher, Státní Opera,
luxusní třída Maria Hilfe Strasse-osobní volno,
náměstí Marie Terezie - monumentální pomník,
Parlament, Radnice - prohlídka vánočních trh,
nelze zapomenout na tradiční vánoční punč, Hradní divadlo, Votivní kostel, Burza a odjezd do
Schönbrunnu
návrat do ČR - příjezd : cca ve 21,00 hodin do
Štěpánovic

starobní důchodci
ostatní občané

zdarma
390,- Kč

20.09.2006 17:02:33
RNDr. Anton Pevala, PhD
pevala@savba.sk
"V obci som u svojej babicky Anny Samcovej
travil detstvo a chodil som na prazdniny. Je radost
vidiet, ako obec prospieva - vsetko je tak nove
a pritom tak blizke ...
Dufam, ze sa na stare zname miesta, pri ktorych
ma chyta nostalgia este dakedy pozriem.
Vela uspechov, krajania od Cechoslovaka."

Lucie Tichá, redakce zpravodaje
Číslo 3/2007

Přihlašovánía a informace na mobilu pí Laszákové:
724 083 448
Těším se s Vámi se všemi - v tomto předvánočním období nashledanou a těm, se kterými se neuvidím na zájezdu, přeji klidné svátky plné pohody
Mgr. Jana Laszáková
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…. slovo občanů Štěpánovic k dění v obci

HASIČSKÝ DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
U příležitosti Štěpánovické pouti hasiči uspořádali Den otevřených dveří Sboru dobrovolných
hasičů Štěpánovice.

Našim spoluobčanům a návštěvníkům Štěpánovic jsme umožnili prohlídku naší zásahové a sportovní techniky a prostor Hasičské zbrojnice.
Velký úspěch měla ukázka naší historické stříkačky , kterou naši předchůdci pořídili v roce 1934
a kterou plánujeme plně zrestaurovat.
Návštěvníkům bylo předvedeno několik ukázek
požárních útoků dětí, žen a mužů.
Snahy našich týmů všichni ocenili potleskem,
i přes chybu v ženském útoku.
Členky našeho sdružení se postaraly o občerstvení, které bylo v tomto slunečném dnu
hojně využíváno.
Děti si mohly vyzkoušet vodní dělo na zásahové cisternové Tatře, kterou nám zapůjčili naši kolegové z Lišova. Zájem byl obrovský, cisternu děti
rychle vyprázdnily.
Podle reakcí a ohlasů se tato akce velmi zdařila, proto
jsme se rozhodli Den otevřených dveří příští rok zopakovat.
16

Na závěr bychom ještě chtěli na tomto místě
poděkovat panu starostovi a obecní radě za dotaci,
která nám umožnila nákup sportovní požární techniky, zvláště pro náš dětský tým.

za SDH Štěpánovice Miroslav Adamec

VÝSLEDKY SOUTĚŽ
žE
O NEJROZKVETLEJŠÍ
PŘEDZAHRÁDKU
VE ŠTĚPÁNOVICÍCH
V minulém čísle zpravodaje byla vyhlášena
soutěž o nejrozkvetlejší předzahrádku ve Štěpánovicích. Po vyhodnocení odevzdaných hlasovacích lístků nejvyšší počet získal dům č.p. 144,
který se nachází v Sosenské ulici a majitelem je
rodina Neužilova, které byla předána odměna
Číslo 3/2007
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VELKÁ SOUTĚŽ
MLADÝCH HASIČŮ

v podobě zeminy pro pěstování květin a hnojiva
pro další sezónu. Na vítězné zahradě můžeme
najít kromě jiného velkou sbírku kvetoucích kaktusů, která čítá více než 100 kusů, okrasných dře-

vin a v neposlední řadě i velké množství letniček. Krásu květů, kterými je možno se potěšit
dokumentují i přiložené fotografie. Nutno ještě
dodat, že předzahrádka domu č.p.144 se dočkala

ještě před zimou dalších pozitivních změn. Další
předzahrádky v obci, které stály občanům za
vhození hlasovacího kupónu jsou před domy č.p.
202, 31, 2, 215, 192, 106 a 236.

Lucie Tichá, redakce zpravodaje
Číslo 3/2007

Mladí hasiči nám již mnohokrát dokázali svou
vitalitu a bojovnost na soutěžích kde nás vždy
věrně doprovázejí a sklízejí solidní úspěchy.
V sobotu 13.10 jsme pro náš dorost uspořádali
branný závod v lokalitě na Lomech. Zde si všichni
natrénovali disciplíny ve kterých budou reprezentovat naši obec na branném utkání Plamínek

v Nových Hradech. Počasí bylo vynikající, sportovní nálada také a po ukončení cvičení následovala
zasloužená odměna - pečení buřtů.
V sobotu 20.10. nastal den D kdy se náš mladý
tým vypravil na závody. Cestovalo se společně
s Lišovskými autobusem do krásného Terčina
Údolí. Vše mělo rychlý spád, nestačila se projevit
ani nervozita a už se startovalo. Závod proběhl
skvěle, naši bojovali statečně a proti zkušeným
týmům se umístili na pěkném sedmém místě.
Domů se vraceli zvesela a se zdravým sebevědomím.
Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na
další úspěchy.

Za SDH Štěpánovice Miroslav Adamec
17

ŠTĚPÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ

ČLOVĚK A NEBO
LIDSKÁ HYENA?
Vážení čtenáři, rád bych se s Vámi podělil
o velmi otřesný a bolestný zážitek, který se mi přihodil v sobotu v ranních hodinách přímo v mém
bydlišti v obci Štěpánovice místní části Vranín (tj.
usedlost, kde trvale žije pouze několik rodin).

Jsem člověk, který má rád zvířata a chápe je
jako živé cítící bytosti. Totéž jsem si myslel do
osudného sobotního rána i o svých sousedech. Jaké
bylo mé zděšení, když jsem nalezl na svém pozemku bezvládné tělíčko tříměsíčního štěněte amerického kokršpaněla v tratolišti krve. Kdosi ho brutálně ukopal a ubil. Ani dospělý agresivní pes nenapadne bezbranné štěně. (To je i pod psí důstojnost!)
Nedokážu se vyrovnat se skutečností, jakou
hrůzu a bolest muselo toto ubohé mládě za svůj kraťoučký život prožít. Nedokážu se smířit s bolestí,
kterou prožívá můj syn, kterému štěňátko patřilo.
Vážení spoluobčané, nezavírejme oči před brutalitou bestií s lidskou tváří, které žijí mezi námi.
Přiložené foto je dosti výmluvné a posuďte sami:
"Člověk nebo hyena?"

Zdeněk Ivan, Vranín
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI
ŠTEPÁNOVICKÉHO
ZPRAVODAJE
25. srpna proběhl v naší obci 2 ročník motokrosového závodu za účasti 195 závodníků ze všech možných i nemožných koutů
naší republiky. Diváci večerního vyhlášení výsledků mi jistě potvrdí, že jezdci přijeli například z Plzně, Liberce, Kralup nad Vltavou,

Prahy, Brna a samozřejmě i z různých míst našeho kraje. Tak velkou účastí mohou Štěpánovice směle konkurovat závodům na
úrovni mistrovství republiky, stejně tak diváckou účastí, která byla
o mnoho větší než loňský rok. Vzhledem k vyčerpávajícímu programu odpoledních rozjížděk kvituji značný zájem o večerní

vyhlášení s následnou produkcí rokové kapely. Mám to potěšení
konstatovat, že 2. ročník štěpánovického motokrosu se za maximálního přispění a pomoci party nadšenců okolo našich fotbalistů
ve všech ohledech vydařil. Vzhledem k agrotechnickým postupům,
kdy bude na námi využívaném poli naseta kukuřice, která vyžaduČíslo 3/2007

ŠTĚPÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ
je pozdní sklizeň, nebudu moci na příští rok získat místo pro další
závody. Možná zklamu příznivce motorek, možná potěším jejich
odpůrce, v každém případě po úspěšných předchozích ročnících
nemohu slevit z úrovně, kterou jsme nastolili a nebudu proto raději uvažovat o pozdějším termínu vzhledem k nestálosti počasí
v měsících září nebo říjnu. Závěrem bych chtěl opět poděkovat
obyvatelům naší obce za toleranci s jakou přistupují k této akci,
velký dík patří manželům Kopáčovým, jejichž domek stojí prakticky v srdci závodiště. Takže, milí spoluobčané, díky za vaší shovívavost a snad někdy příště se sejdeme na motokrosu "za vsí".
Váš Karel Pekař

Výzva pro nového
trenéra našich
mladých fotbalistů
V naší obci má fotbal dost
velkou váhu. Proto se ptám,
proč nemáme oddíl pro ty
nejmenší fotbalisty? Nechceme si snad zajistit nové
nástupce? Ve Štěpánovicích je hodně kluků předškolního i mladšího školního věku. Chlapi, dejte
hlavy dohromady a najděte mezi sebou někoho
schopného, kdo by trénoval malé kluky. Ať nesedí
nečinně doma u televize nebo u počítače. I jeden
den v týdnu by určitě stačil. Myslete na budoucnost
štěpánovického fotbalu. Je to jen můj názor?

Ivana Babková

VÁNOČNÍ
A NOVOROČNÍ ZVYKY
Vánoční zvyky mohou mnohé z nás považovat za
hloupé pověry. Je to však hezké dokreslení vánoční
atmosféry a nakonec, zavzpomínat si na staré dobré
časy našich prababiček není zase tak špatné.

Barborky
Na svatou Barboru, tedy 4. prosince, byste měla dostat
od Vašeho milého Barborky. Jsou to větvičky z třešňového stromu, které vložíte do vázy z vodou. Říká se, že
pokud do Štědrého dne vykvetou, do roka se vdáte.
U většiny z vás už bude tato pověra zřejmě pasé, ale
rozkvetlá větvička je krásnou ozdobou vánočního stolu.
Třešňovou větvičku můžete nahradit větvičkou zlatého
deště, který vypadá také moc pěkně.

Půst na Štědrý den
"Když nebudeš celý Štědrý den jíst, uvidíš večer zlaté
prasátko". Tento zvyk není populární a zlaté prasátko
zatím nikdy nikdo neviděl. Většina rodin se snaží vyjít
zvyklosti částečně vstříc a obědvá velmi lehce. Půst,
ale není na škodu. Na štědrovečerní večeři se bude
těšit dvakrát tolik.

Krájení jablíček
Tento zvyk určitě všichni znáte již od školky. Rozkrojte podélně jablíčko (tak, aby řez neprocházel
"bubákem"). Pokud se na řezu objeví hvězdička,
budete celý rok sršet zdravím. Pokud se objeví křížek
(ten se naštěstí většinou neobjeví) umřete. Naši předci byli trochu cyničtí, když tento zvyk vymýšleli, hned
mysleli na smrt. Toho se snad nyní bát nemusíme.

Polibek pod jmelím
Chcete, aby vám láska přála po celý rok?
Zavěste jmelí nad štědrovečerní stůl
a před večeří se po ním polibte. Tato
pověra by vám měla přinést celoroční
lásku. Nezapomeňte jmelí zavěsit dostatečně vysoko také z bezpečnostních důvoČíslo 3/2007
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dů - je jedovaté a proto nepatří do dětských rukou!

Čočková polévka

U štědrovečerní večeře

Na Nový rok byste si k obědu měli dát
čočku. Prý to přináší peníze.

- chystá se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta
- pod talíř se schová zlatý penízek
- šupinky z kapra pro štěstí a aby se nás držely penízky
- od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo
bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do roka zemře
(no, pravda některé pověry jsou trochu drsnější ...)

za školský a kulturní výbor připravila
Mgr. Jana Laszáková,
více mj. na www.huggiesclub.cz

Házení pantoflem
Házení pantoflem bude také spíše dokreslením
vánočního koloritu. Měla byste se otočit zády ke dveřím a hodit za sebe pantofel. Bude-li špička ukazovat
ven ze dveří, znamenáte to, že se do roka vdáte.

Rybí šupinka
Šupinka z kapra, kterou uložíte do
peněženky by Vám měla přinést
bohatství. To by bylo fajn, ne? Hlavně
ji nezapomeňte pořádně propláchnout, abyste si nemusela kupovat novou peněženku.

Pouštění lodiček
Pouštění lodiček z ořechových skořápek je velmi
romantické. Do umyvadla s vodou vložíte poloviny skořápek z vlašských ořechů, do kterých umístíte zapálenou svíčku. Pověra je opět trochu morbidní. Ten komu
svíčka zhasne bude nemocný nebo dokonce zemře.

Lití olova
Je to technicky náročnější zvyk. Většina z nás si asi
vzpomene na scénu z filmu Pelíšky. Postup je následující: Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhavte
kousek olova až k bodu tání. Připravte nádobu s vodou,
(např. kovový lavor) a tekoucí olovo do ní opatrně, ale
naráz vlijte. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních
tvarů. Podle tvaru se dá posoudit, co koho čeká v příštím roce. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno.

Jak na Nový rok, tak po celý rok
Traduje se, že to co děláte na Nový rok budete dělat
po celý rok. Dávejte tedy pozor na to, abyste dělali
pouze to, co je Vám příjemné.

ŘEŠENÍ INFORMACÍ
OBECNÍHO ÚŘADU
V souvislosti se zajištěním maximální informovanosti o potřebách občanů a obecního úřadu
k občanům, žádáme Vás tímto o sdělení e-mailových adres. E-mailové adresy možno vhodit do
schránky OÚ na budově. (Mimo adres členů ŠtěpNETu - tyto máme již k dispozici)
Termín : do 30.12. 2007

Děkujeme
Příjmení a jméno:
............................................................................................
č.p.:
............................................................................................
e-mailová adresa:
............................................................................................
podpis:
............................................................................................
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