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Štěpánkovičtí pomáhali obětem záplav

Činnost střediska služeb

Druhý den po záplavové vlně, která nadělala velké škody na Novojičínsku, odvezli
zaměstnanci obce materiální pomoc do Kunína. Po dohodě s vedením obce jsme do
Kunína dopravili savo, smetáky, lopaty a další potřebné nářadí.
Dne 13. července 2009 proběhl v knihovně
prodej ručně vyrobených panenek. Tyto
panenky ušily naše šikovné ženy ze svazu
tělesně postižených občanů. Výtěžek z této
akce vyšplhal na 5 000,- Kč. Dále svaz
tělesně postižených pořádal 23. července
2009 dopolední posezení pro své členy, kde
rovněž zorganizovali sbírku, ve které se
vybralo 11 000,- Kč. Přispěli i členové, kteří
se odpoledního sezení nemohli zúčastnit.
Na obecním úřadě byla během měsíce července umístěna schránka, do které
občané přispěli částkou 6 490,- Kč.
Výnos z prodeje panenek, sbírky členů svazu tělesně postižených, občanů naší
obce a příspěvek obce byly předány dne 12. srpna na Obecním úřadě v Jeseníku nad
Odrou rodině pana Zdeňka Cáby. Rodina pana Cáby byla vybrána na návrh vedení
obce Jeseník nad Odrou.
Také v našem kostele p. farář Mariusz Jończyk dle ustanovení otce biskupa
uspořádal sbírku, která se konala 12.června 2009 a farníci darovali lidem postiženým
povodněmi částku 59 148,- Kč.
Jménem vedení obce Kunín a rodiny pana Cáby chci poděkovat všem našim
spoluobčanům, kteří přispěli ke zmírnění následků po letošních povodních.
V.W.

Činnost střediska služeb za uplynulé období
spočívala především v úklidu a udržování čistoty
a pořádku v obci a jejím okolí. Sekala se tráva,
zametaly komunikace, vyplely se dětská hřiště,
chodníky v obci, na Svobodě i Albertovci. Dále
jsme vyčistili hasičskou nádrž, kanalizační vpustě,
opravili jsme některé části kanalizace včetně
šachtic, odkalovali jsme vodovodní řad. Vyčistili
jsme příkopy okolo komunikací od všemožného
druhu odpadu. Některé práce můžeme dělat pořád
dokola, protože se v obci zakládají černé skládky
či ničí obecní majetek (zdeformované odpadkové
koše, polámané opory stromů, uřízlá lana houpaček
na dětských hřištích, poškozené dopravní značky,
atd). Touto cestou bych prosil občany, aby nebyli
lhostejní k těmto nepříznivým jevům a případné
vandaly nahlásili na obecní úřad. Je věcí nás všech,
abychom tyto negativní jevy nepodporovali .

Výměna oken ve školce
Protože na rekonstrukci budovy školky nešlo doposud získat dotace z programů
SFŽP, rozhodli jsme se provést výměnu oken v jedné učebně v prvním poschodí
z vlastních prostředků. Okna v této učebně byla v naprosto dezolátním stavu,
v některých případech hrozilo vypadnutí oken z omítky. Výměnu oken ve školce tak
provádíme na etapy a na etapy taky uklízíme, ale jedině tak můžeme zlepšit prostředí
a snížit spotřebu tepla. V letošním roce jsme ještě provedli výměnu vodovodního
potrubí v sociálním zařízení. Chci tímto poděkovat všem, kteří se na další etapě
rekonstrukce školky podíleli.
Bernard Halfar

Jaromír Nevřela

Rozvoz obědů
Již druhým rokem funguje v naší obci placená
služba pro naše spoluobčany - rozvoz obědů.
Letos během dovolené o velkých prázdninách,
v kuchyni ZŠ nahradila dovoz obědů restaurace
na Albertovci. Odběratelé si velmi pochvalovali
zejména širokou škálu velmi chutných polévek.
V současné době rozvážíme 20 obědů denně.
Občané mohou přijít poobědvat také přímo do
krásné, nové jídelny, která je otevřena v levém
křídle školy.
K odběru obědů se může přihlásit každý občan
Štěpánkovic u vedoucí školní jídelny p. Dagmar
Hartmanové. Cena stravného je 52,- Kč, s dovozem
62,- Kč.
V.W.

Stavební úpravy základní školy

Naše stará škola

V letošním roce jsme dokončili rekonstrukci dalšího z devíti
pavilonů naší základní školy. V pavilonu, který má oficiální název
K 10, jsme vyměnili elektroinstalaci, rozvody vody a odpadů,
vyměnili jsme starý dřevěný podhled za nový. Byly vyměněny
okna a vstupní dveře, budova byla zaizolována a opatřena novou
fasádou, kterou opět navrhli žáci naší školy. Po tom, co jsme
dokončili chodník a další bezbariérový vstup do školy, byla
stavba zkolaudována. Po odevzdání všech dokladů na regionální
radu jsme podali žádost o proplacení poslední části z dotace,
kterou jsme na rekonstrukci obdrželi z programu Regionální
rady soudržnosti Moravskoslezsko. Celková výše dotace na tento
projekt byla 3 134 051 Kč.
Bernard Halfar

Ve Štěpánkovicích stojí jedna z nejstarších zděných škol v bývalém
okrese Opava. Původní zděná budova školy je z roku 1793. V průběhu
let bylo na škole provedeno několik rekonstrukcí a dostaveb. Po
rekonstrukci a dostavbě po druhé světové válce sloužila budova školy
svému účelu až do doby zahájení provozu v nové škole v roce 1981.
V roce 1991 byla nevyužitá budova bývalé školy odprodána. Dále
byla využívána k podnikatelským účelům. V roce 2008 byla budova
zařazena do dražby majetku a koupila ji společnost Vance Property
z Olomouce. V letošním roce byl Regionální radou soudružnosti
Moravskoslezsko vyhlášen dotační program na odstranění starých
zátěží v městech a obcích. Po odsouhlasení zastupiteli podala obec
Štěpánkovice žádost o dotaci na zakoupení budovy a pozemků okolo
staré školy. Náš projekt uspěl a byl vybrán k profinancování z dotačních
prostředků. Projekt bude dále pokračovat demolicí budovy a všech
ostatních staveb na pozemku. V příštím roce budou provedeny terénní
úpravy a celá plocha bude připravena pro vybudování parkoviště,
příjezdu ke kostelu a malého parčíku. Zbývající část pozemku byla
nabídnuta Krajskému úřadu pro vybudování malého rodinného domu,
ve kterém budou žít klienti opavského Mariana. Naše nabídka nebyla
zatím zástupci Moravskoslezského kraje potvrzena. Během září a října
naši zaměstnanci budovu vyčistí a na konec října připravujeme den
otevřených dveří. Řada našich občanů zná starou školu jako svou školu,
ve které trávili své mládí. Chceme proto umožnit všem, aby si mohli
ještě naposledy prohlédnou jeden ze symbolů naší obce. Bernard Halfar

Beseda na téma životní prostředí
Na jaře proběhla v sále restaurace Na statku beseda na
téma životní prostředí a krajina. Podzim je tady, a protože
jsme se rozhodli, že se opět sejdeme, zvu všechny občany na
besedu na stejné téma 21. října 2009 v 18.00 hodin opět do
malého sálu restaurace Na statku.
Bernard Halfar
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