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Vážení spoluobčané,
každý vyspělý národ, země, ale i obec zná a připomíná si svou historii. Z historie můžeme čerpat pro plánování budoucnosti.
Letošní rok je pro Českou republiku i pro naší obec významný v tom, že si můžeme připomenout několik významných výročí. Je
to sto let od rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československa. Hranice Československa byly vymezeny mírovými smlouvami
a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. Některé obce Hlučínska se k Československu
připojily až po roku 1920. Tato událost silně ovlivnila život i u nás na Hlučínsku.
K historii naší obce se ale váží i další události, které silně ovlivnily a stále ovlivňují život naší obce a blízkého okolí. Letos si
připomínáme dvousté výročí od zahájení provozu v hospodářském dvoře Hilvetihof – původního názvu dnešního Albertovce.
Původní název získal tento hospodářský dvůr po iniciátorovi jeho výstavby Janu Františkovi Hilvetim. Název Hilvetihof byl
používán až do 20. let 20. století, kdy se ustálil název Albertobvec.
Další výročí naší obce se již váží k období po druhé světové válce. V roce 1958 se v Hlučíně setkali učitelé základních
škol bývalých okresů Hlučín a Liptovský Hrádok. Na tomto setkání se poznali i učitelé základní školy ze Štěpánkovic a Štrby.
A v letošním roce si tak můžeme připomenout toto výročí, ale zároveň konstatovat, že přátelství mezi našimi obcemi, ale hlavně
mezi rodinami z obou obcí, mezi občany, sportovci, hasiči, zahrádkáři a ostatními spolky stále žije. Pilířem přátelství obou našich
obcí je setkávání několika generací rodin a dlouholetých přátel.
Posledním výročím, které si v letošním roce ve Štěpánkovicích připomínáme, je založení folklorního souboru Srubek. Souboru,
který navázal na lidové tradice Hlučínska a jehož vznik je svázán s obcí Štrba, kde v době jeho vzniku folklorní soubory již existovaly. Po celou čtyřicetiletou historii Srubku v něm vystupovala řada občanů Štěpánkovic,
kteří prošli dětskými soubory základní školy a dále pokračovali ve Srubku.
Je ještě jedno výročí, které ale v historii našeho státu připomíná smutnou událost a dalších 41 let nesvobody. Je to 70 let, ode dne kdy jsme se my – občané
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska stali vězni ve vlastním státě.
Vážení spoluobčané, ke všem popsaným historickým událostem se v našem
státě a v naší obci bude konat řada setkání, na které Vás všechny za naší obec
a obec Štrba, vedení Hřebčína Albertovec a členy souboru Srubek zvu. Dopředu
už všem, kteří se na přípravě a konání těchto akcí budou podílet, za nás všechny
moc děkuji. Děkuji jim za volný čas, který při přípravě těchto akcí obětují.
Děkuji také všem spolkům, které pro letošní rok opět připravily řadu akcí pro
veřejnost. Opět jsme se dostali do situace, situace, kdy se budou o víkendu konat
i čtyři akce pro veřejnost. A děkuji všem Vám, občanům naší obce, za to, že naše
obec je taková jaká je.

Bernard Halfar, starosta obce
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Projev (NE)úcty!
Vážení spoluobčané, každá civilizace, každý národ
se nějakým způsobem chová ke svým zesnulým. Od
nepaměti indiáni umísťovali své zesnulé na stromy
a tam je nechali na slunci vysušit, ale toto místo bylo pro
ně posvátné. Indové své zesnulé spalují na břehu řeky
Gangy a tato místa jsou pro ně posvátná. V naší evropské
civilizaci se se zesnulými většinou rozloučíme v kostele, popř. ve smuteční síni. Pozůstalí a smuteční hosté
pak zesnulého doprovodí na hřbitov, nebo ke kremaci.
Bývalo zvykem, že člověk, který potkal smuteční průvod se zastavil, uklonil, muž smeknul pokrývku hlavy
a uctil tak památku zesnulého… Bývalo to zvykem.
Dnes žijeme v „moderní době“, zvyky je třeba měnit, na některé zapomenout. A protože smuteční průvod s rakví zesnulého je pouze překážka silničního provozu, je třeba
ji svým autem předjet, nebo objet po chodníku. Vrcholem chybějící morálky a lidskosti
pak je smuteční průvod rozdělit projetím auta napříč průvodu.
Bohužel se do této situace už několikrát dostali pozůstalí a smuteční hosté v naší
obci. Chceme proto požádat všechny řidiče, ale i pěší, vraťme se k jednomu starému
zvyku – zesnulému v rakvi projevit úctu.

Mariusz Jończyk, farář štěpánkovické farnosti
Bernard Halfar, starosta obce

Vodné, točné
pro rok 2018
Naše obec, jako jedna
z mála obcí a měst, je majitelem a zároveň provozovatelem
vodovodu a kanalizace. Tam,
kde se provozem vodovodu
a kanalizace zabývají celé
štáby pracovníků, se u nás provozem vodovodu a kanalizace
při ostatní činnosti zabývá
starosta, místostarosta, paní
účetní a pracovníci střediska
služeb.
Nejhorší činnost, kterou
okolo vodovodu a kanalizace
musíme vykonávat, je neustálé
vymáhání dluhů některých
našich spoluobčanů za vodné
a stočné. Dále je to kontrola
celé obce, zda si někteří naši
spoluobčané nepletou kanalizaci s odpadní jímkou a nevylévají do kanalizace použitý
olej. Ostatní činnosti pak jsou
běžná rutina.
Pro letošní rok schválila
rada obce výši vodného a stočného pro obec Štěpánkovice
takto:

Vodné – 30 Kč/m³
Stočné
Štěpánkovice – 24 Kč/m³
Albertovec
– 24 Kč/m³
Svoboda
– 19 Kč/m³
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Bernard Halfar

16. duben 1945
nezapomínejme
Každoročně si 16. dubna připomínáme den, kdy v naší obci skončila druhá světová válka, válka,
která zasáhla nejen Evropu, ale
i zbývající kontinenty naší Země.
Bohužel od té doby se lidstvo
nepoučilo. Celých 73 let se na naší
planetě někde válčí. Díky spolupráci zemí Evropy se nám celoevropská válka vyhýbá.
Mysleme na to a na výročí
konce války ve Štěpánkovicích
stále. Protože v dnešní přetechnizované době není těžké válku vyvolat
a vést kdekoliv a kdykoliv.
Bernard Halfar

Výzva dlužníkům obce
Vážení spoluobčané, při kontrole účetních dokladů, kterou jsme provedli koncem roku 2017, jsme
zjistili, že někteří z nás dluží Obci Štěpánkovice nemalé finanční prostředky za odběr pitné vody a za svoz
komunálních odpadů. Někteří spoluobčané neplatí rovněž poplatky ze psů či nezaplatí pokuty a náklady
správních řízení. Průběžně proto zasíláme všem dlužníkům upomínku, ve které je žádáme o vyrovnání
svých dluhů vůči naší obci. Chceme touto cestou poděkovat těm spoluobčanům, kteří své dluhy vůči Obci
Štěpánkovice po převzetí upomínky uhradili. Všem ostatním dlužníkům oznamujeme, že pokud své dluhy
neuhradí do 30. 4. 2018, bude obec své pohledávky vymáhat na základě příslušných zákonů a vyhlášek.
- Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizaci je obec jako majitel a provozovatel vodovodu
a kanalizace oprávněna přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod. V případě
prodlení odběratele s placením po dobu delší než 30 dnů a v případě neuhrazení dluhů na vodném
a stočném do 30. 4. 2018 tak bude činěno. Dlužník pak navíc uhradí i náklady spojené s uzavřením
a opětovným zprovozněním přípojky vodovodu.
(Součástí obnovy majetku obce v letošním roce bude v průběhu měsíců března a dubna provedena
výměna 20 ks uzavíracích ventilů domovních přípojek vodovodu. Výměna těchto ventilů bude přednostně provedena u těch domů, u kterých majitelé dluží za vodné a stočné.)
- Dle zákona 280/2009 Sb. daňového řádu, v návaznosti na zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, z. č. 500/2004 Sb. o správním řádu (správní řád), z. č. 200/1990 Sb. o přestupcích a dalších, je
obec oprávněna samostatně vymáhat nesplacené místní poplatky, pokuty uložené ve správním řízení
a náklady tohoto řízení (má k tomu v rámci daňové exekuce nejrůznější prostředky jako např. přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank, srážky ze mzdy,
z důchodů, z podpor v nezaměstnanosti, nemocenské, prodejem movitých věcí); obec se také může
obrátit na soud a soudně vymáhat tyto pohledávky (prodejem movitých či nemovitých věcí) nebo
se prostě obrátit na soudního exekutora, který pro uvedené pohledávky nařídí exekuci na veškerý
majetek dlužníka.
- Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dalších je
obec oprávněna soudní cestou vymáhat dluhy na nájemném, na náhradách škody, a další nároky, a to
opět všemi prostředky, které občanský soudní řád připouští.
Věříme, že exekuční vymáhání výše uvedených pohledávek nebude potřeba, neboť valná většina
z Vás své pohledávky vůči obci uhradí a nepřidělá sobě ani obci další zbytečné náklady, starosti a ztracený čas. Zaměstnanci obce (obecního úřadu) jsou připraveni a ochotni s vámi řešit každou pohledávku
individuálně formou dohod o splátkách dluhu (splátkové kalendáře), uznání dluhu, dohody o srážkách ze
mzdy apod. Pokud však neprojeví dlužníci do 30. 4. 2018 relevantní zájem své pohledávky řešit, tj. pokud
svou pohledávku neuhradí, nebo neuzavřou splátkový kalendář, který budou dodržovat, bude vůči nim
postupováno výše uvedeným způsobem – daňová a soudní exekuce, odpojení vody apod.
Proto ještě jednou apelujeme na všechny dlužníky, aby svůj dluh vůči obci v nejbližší době v celé
výši uhradili, nebo nás osobně navštívili na Obecním úřadě a dohodli se s námi na podmínkách splacení.

Bernard Halfar, starosta obce

Odpady - jak dále
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Produkce odpadů
v roce 2017

Na téma odpadů se v našem zpravodaji a v celostátních mediích píše a mluví již několik let. Doposud
jsme měli pouze problém jak odpady shromažďovat a odvážet k ukládání na skládky a k likvidaci. Kompozitní obaly............... 2,6 t t
Celkem nás nezajímalo kolik a jaké odpady produkujeme. Protože skládky se již nebezpečně zaplňují, Papír a lepenka................... 31,8 t
bude nutné ještě víc odpadů před odvozem třídit, ale hlavně si musíme konečně začít uvědomovat, že Sklo.................................... 64,3 t
Plasty.................................. 86,6 t
nejdůležitější bude produkci odpadů omezit.
Směsný komunální odpad... 781,5 t
Do roku 2024 se v celé republice musí ve zpracování odpadů provést opatření, která zajistí, že BRO - občané..................... 422,8 t
na skládky se budou umísťovat pouze odpady, které nepůjde zpracovat jinak, než uložit na skládky.
Znamená to, že i obsah klasických šedých popelnic se směsným komunálním odpadem se bude vozit na Sběrný dvůr
třídící linky, kde se i z těchto popelnic ještě vytřídí odpady spalitelné. Ty se dále převezou do spaloven Velkoobjemový odpad........ 135 t
Pneumatiky........................ 7,2 t
a pouze nepoužitelné odpady se uloží na skládky. V současné době se za každou tunu odpadu, která
Barvy a ředidla................... 2,7 t
se uloží na skládku, platí poplatek ve výši 500 Kč. Od roku 2024 se má tento poplatek zvýšit až na Oleje................................... 0,4 t
2 000 Kč za tunu uloženého odpadu. Jestliže budeme v naší obci produkovat stejné množství odpadu BRO obec........................... 244,9 t
jako v loňském, kdy poplatek za uložení odpadů produkovaných v naší obci byl cca 500 000 Kč, pak Papír................................... 31,2 t
tento poplatek v roce 2024 až 2 000 000 Kč. Musíme si všichni uvědomit, že tento poplatek budeme Elektrospotřebiče............... 6,8 t
Stavební azbest................... 0,1 t
platit my, kdo ve Štěpánkovicích žijeme a odpady produkujeme.
V několika obcích se v posledních letech snaží soukromé společnosti zavést systém „Plať za to, co Shrabky s česlí................... 1,12 t
vyprodukuješ“. Znamená to, že každý bude platit pouze za ty odpady, které sám vyprodukuje. KUKA Odpad z lapáku písku......... 2 t
vozy budou vybaveny obchodní váhou, každá šedá a hnědá popelnice se označí čárovým kódem, každý Kovy................................... 38,9 t
Pesticidy............................. 0,1 t
rodinný dům obdrží další - žlutou popelnicí na plasty, taky označenou čárovým kódem (popř. pasivním
Nepoužitá cytostatika......... 0,1 t
čipem). Má-li být v tomto systému tak propagovaná „spravedlnost v placení“, musí být zrušeny zvony
na sklo, kontejnery na starý textil a hlavně Sběrné dvory, do kterých může každý občan obce odvést jakýkoliv v obci odděleně sbíraný
tříděný odpad. Z těchto a dalších důvodů se od tohoto systému pomalu upouští.
A zase se dostáváme k první větě uvedené v zákoně o odpadech. Každý z nás má předcházet produkci odpadů a ty, které vyprodukuje
důsledně třídit.
Bernard Halfar

Povolování staveb
Stará pravda říká, že mediím – novinám,
rozhlasu a televizi se dá věřit akorát datum.
Tato pravda se opět projevila v kampani,
která byla vedena koncem minulého roku
ve věci novely stavebního zákona. Novináři
uvěřili členům našeho Parlamentu a psali
o tom, že od ledna bude naprosto jednoduché
připravit a zrealizovat stavby soukromých
osob na vlastním pozemku.
Skutečnost se ale příliš neliší od situace
v povolování staveb před koncem minulého roku. Původní záměr byl, že na tomto
místě popíšu jednotlivé způsoby jak zajistit
ohlášení popř. povolení stavby. Bohužel by
to byl článek na čtyři listy textu a byl by
naprosto nesrozumitelný. Proto doporučuji
všem, kdo si chtějí zakoupit pozemek ke

stavbě soukromé stavby tj. rodinného domu
a příslušenství (garáž, pergola, oplocení)
a následně tyto stavby zrealizovat, aby se
nejprve informovali na Obecním úřadě, zda
se v komunikaci u pozemku nacházejí inženýrské sítě (vodovod a kanalizace) a jak je
tento pozemek veden v platném Územním
plánu obce.
Dále by si měl budoucí stavebník vybrat
projektanta, který mu připraví projektovou
dokumentaci, s ním navštívit stavební úřad
a tam zjistit další informace o podmínkách
stavebního zákona ke stavbě, kterou chce
stavebník realizovat. Předejde se tak zbytečným zklamáním a průtahům při koupi
pozemku a následné realizaci stavby.

Bernard Halfar

Polní cesta Kobeřice – Chlebičov
Pět let trvalo než obec Štěpánkovice, která má pověření obcí Kobeřice, Služovice
a Chlebičov, získala stavební povolení pro stavbu cyklotrasy Kobeřice – Chlebičov. Stavba
začíná u posledního domu v Kobeřicích, prochází části úseku, který se nachází v katastrálním
území Vrbka, prochází Bílou Břízou a přes ulici Čsl. armády pokračuje pod Hadí kopec. Dále
vede až k prvnímu domu v Chlebičově. Protože se podmínky státu pro poskytování dotací na
stavby komunikací mění, dnes jsou již pouze na cyklostezky, rozhodla se obec Chlebičov, že
svůj úsek stavby zrealizuje ze svých prostředků bez dotace. Obec Štěpánkovice a Kobeřice
zrealizují své úseky v rámci Pozemkových úprav, kdy financovat tyto stavby bude Státní
pozemkový úřad.
Zatím nevyřešená je realizace úseku stavby v katastru Vrbka. Jedná se o cca 300 m cesty
od viaduktu na Bílé Bříze směrem na Kobeřice. Obávám se, že vedení obce Služovice se
k realizaci tohoto úseku stavby postaví stejně jako k žádosti obce Štěpánkovice o odprodej jednoho pozemku, který se nachází v trase této komunikace na konci ulice Bílá Bříza.
Po několika žádostech a nabídkách ze strany naší obce na odkoupení popř. směnu tohoto
pozemku se vedení obce Služovice staví k nabídkám obce Štěpánkovice negativně.
Bernard Halfar
Doufám ale, že dobrým lidem se dobré dílo podaří.

Černá skládka na Hruškové 11. 12. 2017

Zemětřesení
ve Štěpánkovicích
Nebývale silné zemětřesení zasáhlo
10. prosince 2017 v noci ze soboty
na neděli Opavsko, Štěpánkovice
nevyjímaje.
Tupá rána, divný zvuk, cinkající
skleničky či chvění postelí, přesně to
zaznamenaly před čtvrtou hodinou
ranní v neděli stovky lidí na Opavsku
a Ostravsku.
Podle dostupných informací seismologů vycházelo zemětřesení z hloubky
osmi kilometrů pod zemským povrchem
o síle 3,2 Richterovy stupnice a trvalo
několik vteřin. Epicentrum se nacházelo
u Markvartovic na Hlučínsku.
Podobně silné zemětřesení se v této
oblasti objevilo naposledy v roce 1931.
VW /Zdroj: internet/
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Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce je nejdůležitější dokument obce pro konkrétní rok. Všem městům a obcím vedení tohoto státu v roce 2012 zkrátilo příjem
financí o částku, která byla použita na dnes již neexistující třetí pilíř důchodové reformy. Protože tento projekt byl parlamentem zrušen,
došlo pro letošní rok k podstatnému navýšení příjmové části rozpočtu naší obce. Naše obec tak může pro letošní a příští roky hospodařit
s podstatně větší částkou. Snad tato situace už zůstane do budoucna pravidlem.
V letošním roce bude provedena kompletní rekonstrukce ulice Slezská, bude provedena výměna kanalizačního potrubí, hlavních uzávěrů
vodovodních přípojek, budou vybudovány nové chodníky a nakonec nová stavba komunikace.
Další stavbou, kterou zahájíme v letošním roce, je komunikace a inženýrské sítě pro nájemní byty v lokalitě Suchánkovec (louka za
kostelem). Následovat bude stavba prvního domu s nájemními byty.
V Albertovci má obec záměr provést rekonstrukci komunikace u dvou bytových domů. Dalšími stavbami budou opravy chodníků, které
Bernard Halfar
zajistí sama obec. Jedná se o dva chodníky, které spojují Hlavní ulici s ulicí Mlýnská.

Výdaje

Příjmy

Položka
Silnice, názvy ulic, dopravní značení
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola
Kino
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Záležitosti sdělovacích prostředků, internet
Zájmová činnost v kultuře Srubek
Ostatní záležitosti kultury, církve, koncerty
Sportovní zařízení v majetku obce
Dotace tělovýchova
Využití volného času dětí a mládeže
Dotace spolky
Restaurace, zasedací místnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběrný dvůr
Ostatní nakládání s odpady
Protipovodňová opatření
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
Dotace občanům (kolektory, vsakování)
Ostatní služby sociální péče
Krizové řízení
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby zastupitelstvo obce
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění
Převody vlastním fondům, FKSP
Převody z pokladny na účet a opačně
Ostatní fin. operace, daň z příjmu obec, DPH
Vratka z dotace na volby
Ostatní činnosti SOH, SOH-Z, MAS
Splátky úvěrů
Mezisoučet
Nerozdělený příjem

Celkem výdaje

tisíc Kč
10 500
1 000
80
500
4 300
6 500
4 500
600
800
60
1 400
100
700
1 000
450
400
200
100
600
100
12 500
2 700
450
100
200
2 500
150
180
300
100
300
2 300
50
50
4 300
600
230
200
8 100
1 000
21
110
2 448
72 779
5 106

77 885

Položka
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odnětí ze ZPF
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Odvod výherní automaty
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu
Dotace na VPP
Zelený bonus - fotovoltaika
Vodné
Stočné
Odpisy škola
Činnosti kina
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní zájmová činnost (Fitnes-centra)
Příspěvek na tábor
Pronájem majetku obce, pojistné plnění
Veřejné osvětlení (věcné břemena)
Pohřebnictví
Prodej pozemků, pronájem Ritschny
Odpady podnikatelé
Sběr a svoz komunálního odpadu EKOKOM
Výkup druhotných surovin
Nájem pozemků, péče o zeleň
Rozvoz obědů
Požární ochrana - z r. 2016
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
FKSP
Převody vlastním fondům
Celkem

tisíc Kč
9 000
300
850
10 000
700
20 000
15
1 750
30
5
50
300
1 750
973
1 200
160
2 850
1 900
622
20
15
10
1 000
160
40
100
10
10
1 100
120
700
30
16
40
35
2
200
8 100
64 163

Financování
Kontokorentní úvěr
Zůstatek z roku 2016
Celkem

0
13 722
13 722

Příjmy celkem

77 885

Střednědobý rozpočtový výhled
Do loňského roku jsme používali název Rozpočtový výhled. Naši poslanci Parlamentu opět projevili důležitost některých svých rozhodnutí a tento dokument změnili na Střednědobý rozpočtový výhled, obsah je stejný, pojmenování postaru je ale protizákonné.
Tento dokument ukazuje všem občanům a zastupitelům, jaké jsou předpokládané příjmy a výdaje pro příštích pět let, jaké činnosti
obec plánuje pro příští roky a jak vysoké jsou každoroční splátky úvěrů, které obec splácí. Je to materiál, který přesahuje volební období
zastupitelstva obce, takže i nově zvolení zastupitelé mají přehled o budoucích příjmech a návrhu na použití těchto příjmů. Bernard Halfar
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Střednědobý Rozpočtový výhled obce na období 2019 – 2023
Střednědobý rozpočtový výhled obce Štěpánkovice je zpracován pro potřebu
zastupitelů obce Štěpánkovice při přípravě rozpočtů obce v příštích letech, při
přípravě plánu rozvoje obce, pro občany obce Štěpánkovice, pro přehled o dlouhodobých záměrech obce Štěpánkovice a na základě ustanovení § 3 zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ve střednědobém rozpočtovém výhledu jsou zohledněny náklady na správu
a údržbu majetku obce, navrhované investiční akce, jejichž realizace vyplývá
ze stávajících zákonů a investiční akce vyplývající z oprávněných požadavků
občanů obce Štěpánkovice.
Hlavní položky příjmové části střednědobého rozpočtového výhledu jsou
skutečné daňové příjmy, příjmy z vodného, stočného, příjmy za svoz a likvidaci
odpadů a příjmy z ostatní činnosti obce Štěpánkovice, vše za rok 2017, navýšeny
o částky dle rozpočtového určení daní České republiky pro rok 2018. Dalším ukazatelem příjmové části jsou prognózy státního rozpočtu České republiky na příští
období. Při aktualizaci příjmové části rozpočtového výhledu se tyto položky
přepočítávají stanoveným koeficientem podle výsledků předcházejícího roku.
Do výdajové části jsou zahrnuty náklady spojené s běžným provozem obce
a obecního úřadu, správou a údržbou majetku obce, údržbou a obnovou zeleně,
náklady na spolkovou činnost v obci, kulturní akce pořádané obcí Štěpánkovice
a náklady spojené s investiční činností obce.
Výdajová část rozpočtů a střednědobých rozpočtových výhledů obce
Štěpánkovice obsahuje každoroční splátky úvěrů přijatých v minulosti pro dofinancování investičních projektů. Jedná se o tyto částky:
2015 – 2034
1 500 000 Kč, každoročně, plus úroky
2009 – 2024
408 000 Kč, každoročně, plus úroky
2013 – 2028
540 000 Kč, každoročně, plus úroky

staveb bude provedení výměny kanalizačního potrubí, kanalizačních přípojek
a zařízení vodovodu ve všech ulicích v obci.
- Rok 2019 – 2025 postupná rekonstrukce vodovodního řadu a souvisejících staveb.
- Rok 2019 a další roky - výkup pozemků, výstavba komunikací a inženýrských
sítí pro novou výstavbu rodinných domů v obci.
- Rok 2019 – 2025 dokončení rekonstrukce zbývajících pavilonů základní školy,
výstavba komunitního centra, rekonstrukce sportovišť v areálu školy.
- Rok 2019 – 2020 pokračování v rekonstrukci kulturního domu.
- Rok 2019 – 2022 rekonstrukce, popřípadě výstavba cyklostezek a cyklotras,
v tabulce jsou uvedeny pod položkou komunikace.
- Stavby uvedené v „Pozemkových úpravách“ jako společná zařízení, jedná se
především o protizáplavová zařízení, zatravnění části pozemků v těsné blízkosti
zastavěné části obce, nové polní cesty, rozšíření stávajících zalesněných ploch.
Ve střednědobém rozpočtovém výhledu nejsou uvedeny stavby:
a) jejichž realizace nevyžaduje složitou přípravu,
b) jejichž náklady na realizaci se budou pohybovat v řádech statisíců korun.
Jedná se především tyto stavby:
-oprava většiny chodníků v obci,
- obnova centra obce, po vyřízení majetkoprávních vztahů k pozemkům,
- drobné stavby v obci – autobusové zastávky, stojany na kola,
- výsadba a dosadba zeleně v obci,
- údržba a dovybavení dětských hřišť.

Součástí střednědobého rozpočtového výhledu je tabulka předpokládaného
plnění rozpočtů na roky 2019 až 2023.
Tento materiál je pouze informativní, pořadí jednotlivých činností je možné
měnit podle okamžité potřeby obce, připomínek občanů, popřípadě možností
Investiční akce, u kterých je předpoklad realizace v nejbližších letech:
získání dotací na jednotlivé projekty.
- Výstavba nájemních bytů a obslužné komunikace.
Rozpočtový výhled obce Štěpánkovice na období 2019 – 2023 byl projednán
- Rok 2019 – 2025 postupná rekonstrukce místních komunikací v obci, jedná
se především o dokončení komunikace Vlčoch, úplná rekonstrukce komuni- na veřejném zasedání zastupitelstva obce Štěpánkovice dne 7. 2. 2018 a byl
kace Slezská, U Bartošovce, Rybniční, Komenského, Albertovec, Okrouhlá, schválen pod bodem 1/7/2018 usnesení.
Čs. armády, Družstevní, Lípová a postupně dalších komunikací. Součástí těchto

Bernard Halfar

Položka
Daňové příjmy a ostatní příjmy
Zůstatek z předcházejícího roku
Vodné
Provoz
Investice
Stočné
Provoz, opravy
Projekty, rekonstrukce, investice
Poplatek za svoz PKO
Svoz kom. odpadů EKOKOM
ZŠ a MŠ Štěpánkovice p. o. - Provoz
Investice
Kultura, knihovna, kino, sport
Byty (rekonstrukce, projekt RD, výstavba inž. sítí)
Byty nájem, ostatní služby, prodej pozemků
Hřbitov, investice, provoz
Správa obce, místní zastupitelstvo
Činnost místní správy
Komunální služby a územní rozvoj
Počítačová síť v obci, optokabely
Komunikace, výstavba, rekonstrukce, proj.
Údržba komunikací, zimní údržba
Výkupy pozemků
Vzhled obce, údržba zeleně, skládky
Provoz veřejného osvětlení, rozhlasu
Požární ochrana
Protipovodňová opatření
Změna uzem. plánu
Podpora ekologických opatření realizována občany
Splátky úvěru
Kontokorent
Úvěr 30 000 000
Úvěr 6 000 000 projekty
Úvěr 8 000 000 dotace
Úroky z úvěrů
Celkem
Nerozdělený příjem
CELKEM

rok 2019
příjmy výdaje
46 000
0
2 000
0
3 000
2 850
300
1 000
1 900
2 500
4 000
1 900
2 900
700
3 000
1 000
300
2 500
10 000
0
50
100
2 100
5 000
800
3 500
1 000
1 500
7 000
500
1 000
2 500
10
500
350
200
0
200
0

57 660
2 000
57 660

0
1 500
408
533
500
57 441
219
57 441

rok 2020
příjmy výdaje
47 380
0
219
0
3 120
2 850
400
2 000
1 976
2 625
4 000
1 995
2 958
770
3 000
4 500
300
4 500
0
2 000
200
53
100
2 415
5 500
840
3 640
1 020
1 200
8 000
500
500
2 500
11
600
350
400
200
200
4 000
0

61 883
61 883

4 000
1 500
0
0
600
61 038
845
61 038

rok 2021
příjmy výdaje
48 801
0
845
0
3 245
2 964
400
1 000
2 055
2 756
4 000
2 095
3 017
847
3 000
6 500
330
3 500
0
500
200
0
55
100
2 536
4 500
882
3 786
1 040
1 000
8 000
500
2 000
3 000
11
600
400
4 000
0
200
4 000
0

64 407
64 407

4 000
1 500
0
0
600
64 359
48
64 359

rok 2022
příjmy výdaje
50 265
0
48
0
3 375
3 083
420
2 000
2 137
2 894
5 000
2 199
3 078
932
3 150
2 000
363
5 000
0
1 000
200
0
58
107
2 663
5 500
926
3 937
1 061
1 000
8 000
500
3 000
3 000
12
600
500
1 000
300
200
4 000
0

65 576
65 576

4 000
1 500
0
0
600
64 031
1 545
64 031

rok 2023
příjmy výdaje
51 773
0
1 545
0
3 510
3 206
441
3 000
2 223
3 039
8 000
2 309
3 231
1 025
3 308
4 000
399
4 500
0
200
200
0
61
114
2 796
5 885
972
4 095
1 082
1 000
9 000
500
200
3 000
12
630
500
200
0
200
4 000
0

69 112
69 112

4 000
1 500
0
0
600
67 144
1 968
67 144

Částky v tisících Kč.
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Prezidentské volby 2018
Štěpánkovice

Beseda o rozvoji obce

1. kolo – Prezidentské volby 2018 - Štěpánkovice
Kandidát
Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Celkem
Mirek Topolánek
20
35
Prezidentské volby 2018 - Štěpánkovice
- 1.kolo15
Okrsek49
č.1
Okrsek č.223
CELKEM 72
MichalKandidát
Horáček
Mirek Topolánek
20
15
35
Pavel
Fischer
80 49
117
197
Michal
Horáček
23
72
Pavel
117
19711
JiříFischer
Hynek
8 80
3
Jiří Hynek
8
3
11
Petr
Hannig
12 12
44
Petr
Hannig
1616
Vratislav Kulhánek
4
Vratislav Kulhánek
3 3
11
4
Miloš Zeman
375
365
740
Miloš
Zeman
37539
365
740
Marek
Hilšer
69
108
Jiří Drahoš
221
396
Marek Hilšer
39175
69
108
Celkový počet hlasů
1579
Jiří Drahoš
175
221
396
Volební
účast
62,53%
Celkový počet hlasů
1579
Volební účast
62,53%

V sále Hospody Na Statku se 19. února v podvečer sešlo se starostou obce
Bernardem Halfarem a místostarostou Jaromírem Nevřelou deset občanů
700
Štěpánkovic, aby se zde besedovalo nad plánovaným rozvojem obce. Každý
600
rok se vynoří další problémy, potřeby a situace, které vyžadují řešení. Vedení
500
obce společně se zastupitelstvem a radou obce se snaží tyto úkoly řešit, ale
396
400
zajímají se především o názor řadových spoluobčanů, a proto se při různých
300
197
příležitostech beseduje a získává tak další pohled na danou problematiku.
200
108
Tentokrát byla na programu dne témata zajištění základní zdravotní péče
72
100
35
16
11
4
v
obci,
rekonstrukce místních komunikací, kanalizace a vodovodu, modernizace
Prezidentské volby 2018 - Štěpánkovice - 2.kolo
0
TOPOLÁNEK HORÁČEK FISCHER
HYNEK
HANNIG KULHÁNEK ZEMAN
HILŠER
DRAHOŠ
rozvodu
internetu, plánovaná stavba pergoly a zároveň venkovní učebny v areálu
Kandidát
Okrsek č.1
Okrsek č.2
CELKEM
školy, stále nedořešené zapojení obce do programu Pošta Partner, ukončení proMiloš Zeman
535
532
1067
vozu restaurace Štěpánka a návrh na další pronájem těchto uvolněných prostor.
2. koloJiří–Drahoš
Prezidentské volby 2018 - Štěpánkovice
278
352
630
Zajímavá debata vznikla také na téma blížících se voleb do zastupitelstev
Kandidát Celkový počet hlasů
Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Celkem
1697
obcí. Padly zde názory zpochybňující plánování rozvoje naší obce v dalších
Miloš Zeman
535
532
1067
Volební účast
%
letech,67,43
z důvodu
možné výměny stávajících členů zastupitelstva a vedení obce.
Jiří Drahoš
278
352
630
Další
ohlasy
zase
směřovaly k zamyšlení se nad volbou nových kandidátů.
Celkový počet hlasů
1697
Apel
účastníků
besedy
vedl především k poučení se z minulých voleb, aby
Volební účast
67,43%
lidé volili ty kandidáty, které znají a vědí, že to myslí s naší obcí dobře, mají
1200
zájem pro obec pracovat a vést ji k prosperitě a především spokojenosti jejich
1067
obyvatel.
VW
1000
800

740

800

630

600
400
200
0
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ZEMAN

DRAHOŠ

Výsadba stromů
Není to tak dávno, co naše blízké i vzdálené okolí bylo zalesněno. Od
napoleonských válek přes průmyslovou revoluci a příchodu využití síly páry,
zahájení průmyslové výroby, průmyslové výroby cukru, průmyslové výroby
potravin a dalších výdobytků „vyspělé“ společnosti došlo k rapidnímu poklesu
výměry zalesněných částí okolní krajiny. Naše (štěpánkovické) okolí se vyznačuje velkými zemědělsky využívanými plochami, ze kterých se velice rychle
splavují vrchní části zeminy. Zbytky ornice se snad už nacházejí pouze na Hané.
A protože v posledních letech zemědělci podstatně změnili technologii využívání zemědělské půdy, kdy z důvodů snížení nákladů úplně opustili hlubokou
orbu, dochází k naprostému zhutnění polí a pak už jakýkoliv déšť, nemusí to
být bouřka nebo přívalový déšť, spláchne další volnou půdu z povrchu polí do
údolí, v horším případě pak do potoků a řek. Jedné skupině podnikatelů se tak
podstatně snižují náklady a ostatním životní náklady rostou.
I to byl jeden z důvodů realizovat v naší obci pozemkové úpravy a získat do
majetku obce pozemky podél zastavěné části obce a pozemky podél stávajících
polních cest. Na těchto pozemcích pak naše obec bude postupně vysazovat stromy
a pozemky budeme zatravňovat. V letošním roce tak chceme zatravnit pozemek
na konci ulice Oldřišovská a pozemek nad pískovnou ve Svobodě. Na obou
pozemcích budou dále vysázeny stromy. Na podzim letošního roku máme záměr
vysadit stromy podél polní cesty ke Střednímu dvoru. Tato činnost naší obce tak
bude alespoň malá náplast na systematicky ničenou krajinu v našem okolí.
Všechny výsadby stromů v příštích letech bychom chtěli zrealizovat
s pomocí občanů naší obce. Obec zajistí stromky a kůly pro výsadbu a každý
z nás pak může přispět svou prací. O termínu a místě výsadby budeme informovat hlášením rozhlasu a informací na webových stránkách obce. Bernard Halfar

Čistota ovzduší – stále dokola

1 / 2018

V každém vydání Štěpánkovického zpravodaje dáváme možnost se vyjádřit k jakémukoliv tématu života v naší obci. Je několik témat, která
se opakují stále dokola a bohužel dokud bude existovat lidská lhostejnost a nezvýší se ohleduplnost k životu okolo nás, budeme stále dýchat
viditelný vzduch. Vzduch je čirá směs plynů bez chuti, zápachu a barvy. Pouze v okolí chemiček, koksoven, oceláren a v poslední době už zase
i na venkově (i v naší obci) cítíme a někdy i vidíme, co dýcháme. Bohužel velký podíl na této situaci má i vedení tohoto státu. Po tom, co bylo do
všech obydlených lokalit zavedeno potrubí zemního plynu, se plyn začal nakupovat za tržní ceny a jeho cena stoupla na ekonomicky neúnosnou
hranici. Vedení tohoto státu pak pouze prohlásilo, že do ceny zemního plynu nemůže zasáhnout, protože se jedná o tržní ekonomiku. Rád bych
věděl, jaká je ekonomika dotací typu „Kotlíková dotace“, která podporuje spalování neekologického hnědého uhlí. Při tom v zemi leží potrubí,
ve kterém proudí minimum zemního plynu.
Vždy když se potkáme s přáteli, když se s nimi loučíme, když cokoliv slavíme, přejeme si navzájem rodinou pohodu a hlavně pevné zdraví.
A pak někteří z nás přijdou domů a zatopí v kotli na hnědé uhlí, v horším případě do kotle přiloží odpady. Tuto situaci nezlepší žádné zákony
a nařízení a možnost nahlásit kouřící komín souseda na městský úřad v Kravařích. Tuto situaci zlepšíme pouze my všichni, kteří bydlíme ve
Štěpánkovicích, kteří provozujeme kouřící komíny a my ostatní, kteří budeme o tom stále mluvit a přesvědčovat ostatní, že svým konáním ničí
zdraví hlavně dětem.
Bernard Halfar

Kalendář kulturních, společenských
a sportovních akcí ve Štěpánkovicích v roce 2018
5. 1.	Rodičovský bál – SRPDŠ
7. 1.	Novoroční míček – čtyřhry – Badmintonový klub
13. 1.	Hasičský ples – SDH Svoboda
20. 1.	Hasičský ples – SDH Štěpánkovice
20. 1.	Volejbalový turnaj Palestina Open Cup 2018 – TJ Sokol Štěpánkovice
21. 1.	Zimní brko – dvouhry – Badmintonový klub
27. 1.	Sportovní ples – Hokejový oddíl
28. 1.	Maškarní ples – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, SRPDŠ
4. 2.	Maškarní ples pro děti – Svoboda – Z. Pavlík, Spolek důchodců Svoboda
5. 2.	Cestovatelská přednáška Západ USA a Havajské ostrovy – Knihovna Štěp.
10. 2.	Lyžařský zájezd na Karlov – SDH Štěpánkovice
12.–16. 2.	Zimní dovádění s MŠ – Obecní knihovna
15. 2.	Recitační soutěž – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p. o.
18. 2.	Valentýnský úder – čtyřhry – Badmintonový klub
19. 2.	Beseda nad rozvojem obce – Obec Štěpánkovice
22. 2.	Opavský skřivánek – pěvecká soutěž – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p. o.
24-25. 2.	Divadelní představení – ŠOS
2. 3.	Prodej sadbových brambor – ČZS
8. 3.	Bruslení pro děti v Kravařích – Obec Štěpánkovice, farnost Štěpánkovice
10. 3.	TJ Sokol Štěpánkovice – Výroční valná hromada
11. 3.	Sněženky a machři – dvouhry – Badmintonový klub
12. 3.	Výtvarná dílna jaro a velikonoce – Obecní knihovna
16. 3.	Interaktivní představení ilustrátora Adolfa Dudka pro MŠ a ZŠ
– Obecní knihovna
23. 3.	Noc s Andersenem – Obecní knihovna
28. 3.	Beseda s paní K.Motani - Namibie – Obec Štěpánkovice
8. 4.	Varhanní koncert v kostele – Obec Štěpánkovice, farnost Štěpánkovice
14. 4.	Voltižní závody Albertovec – Jezdecký klub Voltiž Albertovec
14. 4.	Divadelní představení ke Dni matek – Obec Štěpánkovice, ŠOS
22. 4.	(Po)Velikonoční vejce – čtyřhry – Badmintonový klub
29. 4.	HITA-chod po stopách běžců – Turistický spolek HITA
29. 4.	Lesní kros – Atletický oddíl
30. 4.	Rej čarodějnic – Klub maminek
30.4	Pálení čarodějnic (Svoboda) – Spolek důchodců Svoboda
duben	Stavění máje – SDH Svoboda, hospody
5. 5.	Představení k 40.výročí založení Srubku – Folklorní soubor Srubek
6. 5.	Prajzká raketa – dvouhry – Badmintonový klub
6. 5.	Mše svatá za hasiče z farnosti – SDH Štěpánkovice
12. 5.	Gulášfest – Hospoda Na Statku
25. 5.	Večer chval – Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
26. 5.	Májová smeč – čtyřhry – Badmintonový klub
27. 5.	Memoriál Josefa Halfara – SDH Svoboda
květen	Kácení máje – SDH Svoboda, hospody
2. 6.	Jarní ples – ČZS Štěpánkovice
2. 6.	Den dětí – areál základní školy – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p. o., SRPDŠ
3. 6.	Slavnost Krve a Těla Páně – Farnost a obec Štěpánkovice
9. 6.	Den obce – sportovní areál základní školy
– Obec Štěpánkovice, sportovní oddíly, HITA, ŠOS
9. 6.	Akce pro děti (Den obce) – Klub maminek
15.-17.6	Zájezd do Štrby, autobus – ČZS Štěpánkovice
16. 6.	Opavská liga mládeže, okresní festival přípravek – SDH Štěpánkovice
20. 6.	Klíčkování prvňáčků – Obecní knihovna

24. 6.	Mše svatá v areálu TJ Sokol - Farnost a TJ Sokol Štěpánkovice
28. 6.	Slavnostní shromáždění k závěru školního roku – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p. o.
29. 6.	Pasování prvňáčků – Obecní knihovna
30.6–1.7	Sportovní slavnost – TJ Sokol Štěpánkovice
6.–8. 7.	Mistrovství ČR – Albertovec ve Voltiži – Jezdecký klub Voltiž Albertovec
7.–8. 7.	Odpust na Svobodě – Farnost a obec Štěpánkovice, SDH Svoboda
28.–29. 7.	Zahrádkářská slavnost – ČZS Štěpánkovice
červenec	Florbalový turnaj (atrium školy) – FBC Štěpánkovice
červenec-srpen	Letní kino – Obec Štěpánkovice
13.–17. 8.	Příměstský tábor – Obecní knihovna
18. 8.	Tenisový turnaj – Oddíl - Tenisová čtyřhra
25. 8.	Turnaj tříčlenných družstev v nohejbale – Oddíl nohejbalu
30. 8.	Zájezd do Tullnu, Rakousko, zahrádkářská výstava – ČZS Štěpánkovice
31. 8.	Noční soutěž – Bartošovec – SDH Štěpánkovice
2. 9.	Opavská liga mužů, žen a dorostu – SDH Štěpánkovice
3. 9.	Slavnostní zahájení nového školního roku – ZŠ a MŠ Štěpánkovice,
p. o.
15.–16. 9.	Výstava ovoce, zeleniny a květin – ČZS Štěpánkovice
16. 9.	Mše svatá - poděkování za úrodu – Farnost Štěpánkovice, ČZS
23. 9.	Setkání chrámových sborů – Obec Štěpánkovice, farnost Štěpánkovice
28. 9.	Svatováclavský pochod – Turistický spolek HITA
Říjen	Moštování ovoce – ČZS Štěpánkovice
2. 10.	Setkání se seniory – Obec Štěpánkovice
7. 10.	Fachman Kros – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p. o., SDH Svoboda
8.10.	Cestovatelská přednáška P. Nazarova - Jižní Amerika – Obecní knihovna
15. 10.	Gulášfest – Hospoda Na Statku
9. 11.	Večer kouzelných světýlek – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p. o., SRPDŠ
16. 11.	Pečení perníků pro Mikuláše – ČZS Štěpánkovice
30. 11.	Večer chval + charitativní akce Punč pro…
– Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
listopad-prosinec Předvánoční

dílna, vánoční tlachání – Obecní knihovna
prosinec	Divadelní představení – ŠOS
1. 12.	Výroba a zdobení adventních věnců a svícnů – ČZS Štěpánkovice
1. 12.	Charitativní akce Punč pro… (pokračování)
– Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
2. 12.	Adventní koncert v kostele – Farnost Štěpánkovice, Obec Štěpánkovice
4. 12.	Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem – Farnost Štěpánkovice, ČZS
8. 12.	Smažení kaprů – Hospoda Na Statku
9. 12.	Vánoce v cukrárně – Cukrárna DONATO
15. 12.	Vánoční koncert v kulturním domě – Obec Štěpánkovice
16. 12.	Vánoce ve škole – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p. o.
27. 12.	Vánoční nohejbalový turnaj – Oddíl nohejbalu
prosinec	Vánoční turnaj, mladší přípravka – TJ Sokol Štěpánkovice
prosinec	Bruslení pro děti v Kravařích – Hokejový oddíl
prosinec	Vánoční tlachy a tvořivá dílna – Obecní knihovna
prosinec	Turnaj ve stolním tenise – Oddíl stolního tenisu
leden - květen, září - prosinec vzdělávací kurzy pro dospělé
– ZŠ a MŠ Štěpánkovice p. o.
Celoročně:
- Mistrovská utkání fotbalových oddílů TJ Sokol Štěpánkovice
-M
 istrovská utkání oddílu hokejového, volejbalového, šachového, florbalového
- Štěpánkovická fotbalová liga
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BLAHOPŘEJEME
Své významné životní jubileum oslavili v měsících
leden – březen:
Leden
Březen
Valter Thomas
75 let Vojtěch Dalmady
75 let
Emil Kolečkář
70 let Eliška Nevřelová
90 let
Arnošt Janosch
70 let Josef Berek
70 let
Pavel Brzeska
70 let Julie Dostálová
85 let
Jiřina Stuchlíková
70 let Marie Vojtíšková
70 let
Edita Šímová
75 let
Únor
Marie Stočková
75 let
Milada Malohlavová 96 let
Josef Seidler
70 let
Všem spoluobčanům
Marta Lehnerová
85 let
gratulujeme
Anna Thielová
85 let
a přejeme pevné zdraví
a stálou spokojenost.

Maminky pozor!

Narodilo se Vám děťátko a rádi byste mu založili do krabičky
vzpomínek Štěpánkovický zpravodaj s jeho fotografií? Pošlete
fotku Vašeho miminka společně se základními údaji (jméno, datum
narození, váha, míra…) na adresu zpravodaj@stepankovice.cz
a my ji otiskneme vždy v nejbližším vydání zpravodaje. Těšíme
se na Vaše příspěvky.
VW

Diamantová svatba – manželé Alfréd a Helena Harazimovi
Dne 26. ledna 2018 oslavili diamantovou svatbu, tedy 60 let společného života.
Za přítomnosti starosty obce, rodiny a přátel, složili manželé nový slib.

Noví občánci Štěpánkovic

Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám.
Blahopřejeme k nově nabytému poznání.

Děti narozené v říjnu 2017 – únoru 2018

Matouš Harazim, Katrin Dluhošová, Kryštof Kurka, Ondřej Jankovský,
Ema Krautwurstová, Victoria Emilie Tomíčková, Matyáš Korzonek,
Adriana Zálesná, Valérie Pavelková
Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narození, prosíme rodiče,
kterým se narodilo dítě, aby narození (na základě rodného listu dítěte)
přišli přihlásit na obecní úřad k paní Janě Gregořicové.

MATRIKA – statistika v roce 2017

Matyáš Korzonek
narozen: 3. ledna 2018
výška: 50 cm, váha 3610 g.

Do života mu přejeme pevné
zdraví, štěstí, Boží požehnání
a stálý úsměv na tváři.

Statistika
stavebního
úřadu
Městským
úřadem
Kravaře, odborem výstavby, ÚP a ŽP bylo ve
stavebním řízení občanům obce Štěpánkovice
v roce 2017 vydáno: 

Kryštof Kurka
narozen: 10. prosince 2017
výška: 49 cm, váha 3080 g.
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stavební povolení – 23x,
ohlášení stavby – 10x,
kolaudační souhlasy – 3x,
kolaudační rozhodnutí – 2x,
oznámení o užívání – 19x.
BR

Životní jubilea:
Našim spoluobčanům, kteří oslavili 70, 75 let a výše bylo zasláno 246
písemných gratulací.
Zástupci obecního úřadu navštěvují naše spoluobčany jak doma, tak
i v domovech u příležitosti dožití 80 let a více let. V loňském roce se 80let
dožilo 10 našich spoluobčanů, 85 let se dožilo 7 spoluobčanů a věku nad
90 let se dožilo 14 spoluobčanů.
Ohlašovna:
Naše obec měla k 31. 12. 2017 - 3 231 obyvatel (+11 cizinců s dlouhodobým pobytem).
V loňském roce se narodilo 37 dětí, z toho 18 chlapců a 19 děvčat. V kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích uzavřelo manželství 6 manželských párů,
18 párů uzavřelo manželství v prostorách parku Hřebčína Albertovec.
Rozvedeny byly 4 manželské páry.
Rozloučili jsme se s 28 občany, v loňském roce zemřelo 12 mužů, 16 žen.
Ve Štěpánkovicích zemřelo 11 občanů a mimo obec 17 občanů.
Do naší obce se během roku 2017 přistěhovalo 50 občanů a 38 občanů
se z obce odstěhovalo. V roce 2017 bylo podáno 7 návrhů na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu a 7 občanům byl tento trvalý pobyt zrušen.
Trvale obydlených domů v obci je 852. Občanů, kteří si přišli ověřit podpis nebo listinu, bylo 566. Během roku bylo vystaveno 7 druhopisů matričních dokladů. Zápis do zvláštní matriky v Brně byl podán jedním občanem.
O výpis z rejstříku trestů ze systému Czech POINT požádalo 58 občanů, list
vlastnický byl předán 14 občanům, o výpis živnostenského listu požádal 1
občan, registr řidičů byl předán 4 občanům, žádost o výpis z obchodního
rejstříku si podali 4 občané, identifikace osob byla provedena 3 občanům
a konverze dokladu se provedla v 5 případech.
Zpracovala: Jana Gregořicová

Charita Hlučín - Tříkrálová sbírka 2018
obec

vykoledovaná částka

obec

Antošovice....................... 14 960 Kč
Bělá.................................. 22 078 Kč
Ludgeřovice................... 164 657 Kč
Markvartovice.................. 68 000 Kč
Píšť................................... 87 666 Kč
Rohov............................... 31 605 Kč
Hať................................. 112 039 Kč
Hlučín - Bobrovníky........ 49 523 Kč
Hlučín - Darkovičky........ 80 036 Kč
Hlučín - město................ 249 173 Kč
Chuchelná........................ 53 757 Kč
Kobeřice......................... 145 281 Kč
Kozmice........................... 78 278 Kč
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vykoledovaná částka

Kravaře, Kr.-Kouty........ 242 388 Kč
Bohuslavice.................... 103 828 Kč
Bolatice, Borová............ 130 573 Kč
Darkovice......................... 67 199 Kč
Dol. Benešov, Zábřeh..... 147 681 Kč
Strahovice........................ 45 639 Kč
Sudice............................... 30 183 Kč
Šilheřovice....................... 66 197 Kč
Štěpánkovice.................142 371 Kč
Třebom............................... 6 700 Kč
Vřesina............................. 64 792 Kč
Závada.............................. 28 294 Kč

Celkem:................ 2 232 898 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2018, kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko
organizovala Charita Hlučín, byla vykoledována částka 2 232 898 Kč.
Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče
65%, což představuje částku 1 451 384 Kč. Děkujeme jménem svým i jménem našich klientů všem dárcům, koordinátorům, koledníkům, spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!
DĚKUJEME, ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE POTŘEBNÝM!

Statistika přestupků v obci

Statistika kino
rok
2016
2017

promítnutých
filmů

počet diváků
celkem

průměr diváků
na promítání

8
12

378
611

47,25
50,91

Statistika internet
rok
2017

počet
uživatelů

nové
smlouvy

ukončené
smlouvy

změny
smluv

276

10

20

32

Komise k projednávání přestupků v obci Štěpánkovice v roce 2017 projednávala přestupky do 30. 6. 2017 podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Dne 1. 7. 2017 vešel v účinnost nový zákon č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích.
Komise v roce 2017 obdržela 19 oznámení o přestupku.
Podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly spáchány dle ustanovení § 50 - 2 přestupky proti majetku, dle ustanovení § 49
- proti občanskému soužití 8 přestupků.
Podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích bylo spácháno dle ustanovení § 7 – proti občanskému soužití 9 přestupků.
V roce 2016 komise obdržela 9 oznámení o přestupku. Můžeme konstatovat, že v loňském roce došlo k podstatnému nárůstu přestupků v naší obci. BR

Odstranění havarijního stavu komunikace
mezi Albertovcem a Kobeřicemi.

Při převozu hnojiva došlo k uvolnění zajištění nákladu
a následnému vysypání na komunikaci.

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty, poděkování, chystáte akci pro spoluobčany… Podklady můžete zaslat e-mailem na zpravodaj@stepankovice.cz,
donést do obecní knihovny nebo zaslat poštou na adresu OÚ. Značka: ZPRAVODAJ.
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Údržba zeleně a zdravotní ořezy dřevin s následným zpracováním.

Znalecké posudky motorových vozidel

Radovan Vehovský

www.posudky-aut.cz
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Výstavba nové naučné lesní stezky ve Svobodě.
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Zhodnocení práce Obecní knihovny v roce 2017

V rámci kulturně-výchovné činnosti uspořádala obecní knihovna
V roce 2017 se v Obecní knihovně ve Štěpánkovicích zaregistrovalo celkem 343 čtenářů. Knihovnu navštívilo během roku 2017 tyto akce:
celkem 8 321 návštěvníků využívajících nejen půjčovnu, ale také
- Knihovnické lekce pro nižší stupeň ZŠ a MŠ Štěpánkovice
internet. Jednalo se také o účastníky kulturních a vzdělávacích akcí.
- Zapojení do celostátní akce knihoven „ Noc s Andersenem“
Celkem bylo realizováno 9 575 výpůjček.
- Výtvarné workshopy
V roce 2016 se vedení knihovny a vedení obce rozhodlo vzhledem
- Velikonoční a Vánoční tlachání
k velmi špatnému stavu počítačů pro veřejnost podat žádost o dotaci
- Cestovatelská beseda s rodinou Jiřího Máry
v rámci programu VISK 3 k obnovení výpočetní techniky. Žádosti
- Autorské čtení se štěpánkovickou rodačkou Ivanou Chřibkovou
bylo vyhověno. Z poskytnuté dotace a z peněžních prostředků obce
- Beseda s Ing. Vítkem Oramem „Jóga a ajurvéda síla spojení“
byly zakoupeny 3 nové počítače pro veřejnost, notebook a závěsné
plátno. V obecní knihovně jsou v současné době k dispozici 3 nové
- Soutěž „Lov perel“
počítače pro veřejnost s přístupem na internet. Výpůjční proces vyu- Interaktivní programy pro děti z MŠ Štěpánkovice
žívá systém Clavius. Celý fond knihovny je vystaven na internetu
- Beseda se známým opavským kreslířem a karikaturistou
v elektronickém katalogu na adrese www.knihovna.stepankovice.cz.
Bořivojem Frýbou
Internetové stránky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.
- Organizace příměstského tábora
Registrační roční poplatek pro čtenáře do 15 let činí 10 Kč.
- Cvičení jógy
Registrační roční poplatek pro čtenáře nad 15 let činí 50 Kč.
- Klíčkování prvňáčků
Čtenáři nad 70 let mají registraci zdarma.
- Pasování prvňáčků
V roce 2017 proběhla povinná revize knihovního fondu. Revize
V knihovně jsou zaměstnány dvě pracovnice, které kromě knihovse provádí každých 5 let. Z knihovního fondu bylo vyřazeno 331
svazků z důvodů zastaralosti a opotřebovanosti a knihovní fond byl nické práce zastávají funkci kronikářů a zpracovávají Štěpánkovický
zpravodaj.
MT
obohacen o 425 nových knih.

Jiří a Alena Márovi

Opět po roce k nám do knihovny zavítali manželé Márovi.
Jejich vyprávění o své cestě po západě Spojených států
a Havajských ostrovech bylo velmi zajímavé a poučné.
Prozkoumali všechny nejznámější národní parky severoamerického západu od jižních končin až ke kanadské hranici.
Navštívili centrum hazardu Las Vegas, červené koberce
Hollywoodu a proslulou věznici Alcatraz. Na Havajských
ostrovech je okouzlily nádherné písčité pláže s mořem skrývajícím korálové útesy plné pestrobarevných rybek a tajemných želv.
Projekci fotografií a videoukázky sestavili do humorných,
ale i dramatických příběhů. Byl to pro všechny zúčastněné
opravdu pěkný zážitek.
MT

Zimní dovádění v knihovně
Uběhlo půl roku a děti z mateřské školy se již těšily na další návštěvu
místní knihovny. Tentokrát se hlavním tématem pro interaktivní program
stala zimní olympiáda. Berušky, Sluníčka, Kuřátka a Motýlci – oddělení
MŠ Štěpánkovice každý den v týdnu od 12. února do 15. února navštěvovaly knihovnu, kde pro ně pracovnice knihovny připravily pestrý program.
V úvodu si knihovnice s dětmi vyprávěly o zimních měsících, o zimních radovánkách, a v neposlední řadě i o zimní olympiádě. Zimní pohádku
o tom, jak tuleň Robin a medvěd Bernie uspořádali zimní olympiádu na
severním pólu, děti poslouchaly velmi pozorně. Následně si pak vyzkoušely
sportovní disciplíny. Stali se z nich malí olympionici. Skoky z ledové kry na
druhou ledovou kru, hokejové nájezdy na branku, slalom, skoky na lyžích
a krasobruslení malí olympionici zvládali perfektně.
Děti zažily opravdové zimní dovádění v knihovně. Za odměnu se děti
povozily na pravém Jamajském skibobu, což nebylo vůbec jednoduché.
Při rozdávání olympijských medailí zazněla i česká hymna, kterou starší
předškoláci také zpívali. Vítězem olympiády v knihovně se staly všechny
děti. Protože není důležité zvítězit, ale důležité je, mít dobré kamarády, se
kterými nikdy není nuda.
MT

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování
nebo chystáte akci pro spoluobčany…
Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu:
zpravodaj@stepankovice.cz,
donést do obecní knihovny nebo zaslat poštou
na adresu OÚ Štěpánkovice.
Značka: ZPRAVODAJ.
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S knížkou do života (Bookstart)
Obecní knihovna ve Štěpánkovicích se zapojuje do mezinárodního projektu na podporu čtenářství S knížkou do života (Bookstart).
Cílem projektu je:
• podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke
knize a čtení u nejmladší generace
• dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho
budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat
pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad
knihou (prohlížením, čtením, povídáním)
• poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči
• orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti
• inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny
• vytvořit novou čtenářskou komunitu
• podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti
Přihlásit se mohou rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3 let. Termín přihlášení je od
1. března 2018 do 30. března 2018. S dětmi a rodiči se budeme setkávat v knihovně
cca 3x ročně.
Pokud budete mít o projekt zájem, vyzvednete si přihlášku v naší knihovně a odevzdáte ji nejpozději do 30. března 2018.
MT
Těší se na vás pracovnice knihovny.

7. ročník Mistrovství Hlučínska ve florbalu
Již posedmé uspořádala ZŠ Bolatice florbalový turnaj za účastí škol z Hlučínska.
Tradičně se turnaje účastní týmy Kobeřic, Štěpánkovic, Bohuslavic, Hlučína, Dolního
Benešova, Oldřišova, Píště a samozřejmě tým domácích Bolatic.
Hraje se systémem dvou skupin, ze kterých týmy na prvních dvou místech postupují do semifinále a následně se utkají o 1. až 4. místo. O pořadí na 5. až 8. místě
rozhodují body, popřípadě skóre. Náš tým se postupně utkal s Kobeřicemi – remíza
3 : 3, následně porazil Oldřišov 5 : 0 a poslední zápas, který měl rozhodnout o případném postupu mezi nejlepší čtyři týmy, vyhráli kluci s týmem Dolního Benešova 3 : 0.
V konečném součtu stačily tyto výkony na postup do semifinále, kde nám byl
soupeřem domácí tým Bolatic. Přestože jsme byli mírným favoritem, tak nám utekl
úvod utkání a prohrávali jsme již 0 : 3. Bojovný duch nás vyburcoval k tlaku a vstřelení dvou gólů, ale konečné skóre 2 : 3 na postup do finále nestačil. V boji o třetí
místo jsme porazili sestavu Bohuslavic v poměru 2 : 0 a v konečném výsledku jsme
tak obsadili třetí místo. Kluci neudělali ostudu, jednotlivé týmy byly hodně vyrovnané
a florbalová úroveň je velmi slušná. Děkuji klukům za reprezentaci školy a fair play
chování v průběhu celého turnaje.
Konečné pořadí turnaje: 1. Bolatice, 2. Dolní Benešov, 3. Štěpánkovice, 4. Bohuslavice, 5. Kobeřice, 6. Píšť, 7. Oldřišov, 8. Hlučín
Tým Štěpánkovic: Lukáš Stříbný, Michal Stuchlík, Tomáš Kolečkář, David Radošovský, Tobiáš Prasek, Petr Žůrek, Jan Moldřík,
Tomáš Prasek, Tadeáš Tomíček.
Nc

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Žáků nižšího stupně
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V pátek 24. 11. 2017 proběhl turnaj „Čeps cup“ určený pro žáky nižšího stupně základních škol. Turnaje se zúčastnily týmy Bolatic, Vřesiny, Ludgeřovic, Štěpánkovic, Sudic
a Chuchelné.
Úvodní zápas turnaje s týmem Vřesiny jsme jednoznačně vyhráli 8 : 0. Naopak další dva
zápasy s družstvy Sudic (2 : 4) a Ludgeřovic (4 : 5) jsme smolně prohráli, ať už vinou nešťastně
tečované střely nebo gólem v poslední sekundě zápasu. Nejsilnějším týmem, který nakonec
postoupil do krajského finále byl tým Bolatic, který nás jednoznačně přehrál v poměru 2 : 7.
V závěrečném zápase s Chuchelnou kluci vyškrábali poslední zbytky sil (čtyři zápasy hráli po
sobě) a zvítězili 4 : 2. V konečném hodnocení jsme tak obsadili 4. místo ze šesti zúčastněných
škol.
Kluci si vyzkoušeli florbal na vyšší úrovni (v tělocviku je to o něčem jiném) a sportovně
musíme uznat, že soupeři, kteří nás porazili, byli o chlup, popřípadě o dost lepší. Pozitivem je
naopak nízký věkový průměr družstva, který může výkonnostně ještě růst.
Nc
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Vánoční koncert
Je první adventní neděle 3. prosince, brzy
odbije třetí hodina a kostel sv. Kateřiny je
plný do posledního místečka. Těm, kteří přišli pozdě, nezbývá než zůstat stát. Všechno
už je připraveno a vánoční koncert v podání
žáků místní základní školy může začít.
Kostelem se rozezní první koleda
v podání dětí z kroužku fléten paní učitelky
Kateřiny Nyczové a k mikrofonu přistupují
moderátoři koncertu Matouš Kubín a Marek
Skuplík, aby přivítali všechny příchozí
a seznámili je s programem úvodní části koncertu. Po jejich slovech nastupuje pěvecký
sbor Sedmihlásek pod vedením paní učitelky
Magdalény Czudkové, který má připraveno
několik vánočních písní a koled. Sólo zpívá
Martina Niessnerová, na doprovodné nástroje
hrají Adam Koudela, Agáta Andělová, Julie
Hartošová a Martina Niessnerová. Na klavír
doprovází paní učitelka Jana Smolková.
U mikrofonu znovu stojí moderátoři,
aby uvedli další část koncertu. Tentokrát
se posluchači mohou těšit na dvě klavírní
vystoupení v podání Venduly Czudkové
a Matouše Kubína, mezi kterými uslyší naše
nejmladší flétnistky pod vedením paní učitelky Gabriely Langrové. Že je hra na flétnu
na zdejší škole velmi oblíbená nás přesvědčí

také
vystoupení
těch nejzkušenějších pod vedením
paní učitelky Jany
Smolkové.
Tří
i čtyřhlasé úpravy
známých koled jistě
všechny přítomné
zahřejí na duši.
Paní
učitelka
Smolková opět sedí
u klavíru a očekává se vystoupení
pěveckého sboru Štěpánek. Ten si připravil
kromě známých koled a oblíbených vánočních písní také báseň Josefa Václava Sládka
a doprovod sólového vystoupení letošní
Palestinské superstar Agáty Mührové.
Obecenstvo se může zaposlouchat také do
ústřední melodie oblíbeného filmu Anděl
Páně 2. Jako sólisté se představí Natálie
Radošovská, Veronika Stromská a Marek
Skuplík. Sólo na příčnou flétnu uslyšíme
v podání Valentýny Vitáskové.
V závěru koncertu se ke Štěpánku připojují také ostatní vystupující, aby si zazpívali několik koled společně. A paní učitelka
Antlová vyzývá ke zpěvu také diváky.

Moderátoři děkují jménem všech účinkujících a organizátorů a přejí všem přítomným
příjemnou cestu domů mrazivým podvečerem, který tak příjemně doplnil atmosféru
dnešního koncertu.
Vánoční koncert se povedl na výbornou.
Což bylo patrné nejen z lesknoucích se očí
těch, jež dojetím neudrželi slzy na krajíčku,
ale hlavně z bouřlivého a dlouho neutichajícího potlesku, kterým si obecenstvo vyžádalo přídavek.
Na závěr nezbývá nic jiného než poděkovat za pilnou práci a úsilí všem dětem a především paním učitelkám a popřát jim hodně
AA
elánu do další, velmi náročné, práce.

Opavský skřivánek

Vánoční akordy Ostrava

Na naší škole proběhlo 22. 2. 2018 základní kolo soutěže v lidové
písni Opavský skřivánek. V pěti kategoriích soutěžilo 49 zpěváčků.
V první kategorii zvítězila Julie Hartošová z 1. A třídy, na druhém
místě skončila Dita Drastíková z 1. A třídy a třetí místo si vyzpívala
Alžběta Kubínová z 1. B a Jinřiška Herudková z 1. A třídy.
Ve druhé kategorii se umístila děvčata ze třetích tříd. Adéla Stuchlíková
z 3. B třídy se stala vítězkou této kategorie, jako druhá se umístila Laura
Slivková také z 3. B třídy a třetí místo obsadila Elen Bajtlová z 3. A třídy.
Klára Vehovská zvítězila ve třetí kategorii, druhá se umístila Vanda
Kesková a třetí místo si odnesla Lucie Niessnerová. Všechna děvčata
navštěvují 4. třídu.
Čtvrtá kategorie byla hojně obsazena žáky šestých a sedmých tříd.
Zvítězil Marek Skuplík, kterého porota za jeho pěvecký výkon poslala
reprezentovat naši školu do okresního kola opavského skřivánka. Na
druhém místě se umístila děvčata ze šestých tříd Andrea Horínková
a Barbora Večerková. Na třetím místě skončila Martina Vybíralová ze
6. B třídy. Ocenění poroty si zasloužili i bratři Ondra a Vojtěch Jehlářovi,
kteří zpívali ve dvojici s děvčaty.
V páté kategorii si zazpívalo sedm osmáků. Zvítězil Jan Slivka, druhé
místo patřilo Nele Drastíkové a na třetí příčce skončil Michal Sivák.
Odbornou
porotu
tvořili členky lidového souboru Srubek
p. Marie Dluhošová
a p. Marcela Katolická.
O
zdárný
průběh
soutěže se postarala
p. vych. Sylva Lacková.
Již nyní se těšíme
na další ročník této soutěže v lidové písni. Lc

Sbor Štěpánek vyrazil 9. prosince 2017 na festival dětských
pěveckých sborů – Vánoční akordy do Ostravy. Festivalu se
zúčastnilo 21 sborů převážně z Moravskoslezského kraje. Náš
sbor Štěpánek soutěžil v kategorii B – pěvecké sbory s věkovým
průměrem 10 – 15 let (přestože je část dětí mladších). Předvedli
jsme pět skladeb, převážně s vánoční tématikou. Přestože konkurence byla velká a porota velice odborná, získali jsme bronzové pásmo. Děti navíc byly odměněny také galakoncertem,
na kterém uslyšely vystoupení některých sborů a talentovanou,
teprve čtrnáctiletou zpěvačku Naty Hrychovou.
V doprovodném programu si žáci mohli vyzkoušet hru na
různé klavíry značky YAMAHA. My učitelé jsme naopak měli
možnost získat nové informace, zkušenosti a zakoupit notové
materiály pro sbory. Akce se velice vydařila a všem se líbila.Sm
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Plavecký výcvik 3. a 4. tříd

Mikulášské bruslení

Žáci 3. a 4. tříd navštěvovali od září do listopadu aquapark v Kravařích,
kde se zúčastnili plaveckého kurzu. V těchto třech měsících se téměř všichni
naučili plavat nebo alespoň ztratili obavu z vody. Čtvrťáci byli již otrlejší,
a tak dokázali na konci kurzu uplavat 200 metrů stylem kraul, prsa nebo
znak. Třeťáci můžou svůj plavecký styl vylepšit ještě příští rok, na který se
už určitě těší.
V poslední hodině plavání si za odměnu vyzkoušeli tobogán, divokou
řeku a další atrakce, které aquapark má.
Cz

VITAMÍNOVÝ DEN
V úterý 12. prosince 2017 jsme v naší školní kuchyňce přivítali pracovníky společnosti MK Fruit, kteří si pro žáky připravili v rámci projektu
Ovoce, zelenina do škol „Vitamínový den“. Program byl určen pro 1. a 2.
stupeň. Žáci 1. stupně po třídách navštívili kuchyňku, kde se kromě stravovacích návyků dozvěděli, co je to RAW cukroví. Měli možnost ho ochutnat, také jim byl sdělen recept na přípravu chutného a zdravého cukroví.
Dále byla žákům předvedena ukázka lisování šťáv a jejich ochutnávky.
Kromě ovocných a zeleninových šťáv, mohli ochutnat i mléčný koktejl
s medem a banánem. Do svých tříd žáci odešli s mrkví. Žáci 2. stupně
měli ve třídách
ochutnávku dipu
(omáčka), mrkve,
RAW
(syrové)
cukroví ze slunečnicových semínek
a rozinek. Žákům
i učitelům se
program velice
líbil a už nyní se
těšíme na další
návštěvu.
Vi

Ve čtvrtek 7. 12. si žáci 2. - 9. třídy ke školním potřebám
přibalili teplé oblečení a brusle. Hned po vyučování jsme
opět po roce navštívili Buly Arénu a zadováděli si na ledě.
Po hodině bruslení jsme již byli unaveni, ale plni očekávání.
Vyhlíželi jsme Mikuláše, anděly a čerty. Nezapomněli jsme
si připravit i písničku a tentokrát i s taneční kreací. Mikuláš
s andělem nás pochválili a čert odešel s prázdnou. Po sportovním výkonu náramně přišel k chuti balíček, který pro
Mikuláše připravilo rodičovské sdružení, děkujeme.
Předení motoru a teplo v autobusu některé po cestě zpět
uspávalo. Další ročník Mikulášského bruslení je za námi
Ln
a budeme se těšit na shledání příští rok.

Maškarní ples I. stupně
V neděli 28. ledna se konal
v krásně vyzdobené tělocvičně
školy maškarní ples s podtitulem „Šmoulí ples“. Proč právě
Šmoulí? Protože nás celým plesem provázely postavičky z této
pohádky. Šmoulinka, Šmoula
Lenoch a taťka Šmoula dětem
připravili různé soutěže, zatančili
si s nimi a drželi jim palce, když
předváděly svá pěvecká a taneční
vystoupení.
Děti jim na oplátku předvedly své zajímavé převleky, takže
jsme mohli vidět princezny, kovboje, indiány a jiné masky
s různými pohádkovými motivy.
Celý ples byl ukončený bohatou tombolou, ze které si každý
odnesl alespoň malou drobnost. Podle reakce dětí se všem ples
líbil a domů odcházely s veselou náladou.
Šva

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 2. STUPNĚ
Na nedělní maškarní ples nižšího stupně tradičně navazuje pondělní
zábavné odpoledne pro starší spolužáky od 6. do 9. ročníku. Maškarní masky
už nějaký ten rok nejsou v kurzu a hlavní náplní čtyřhodinového programu
mají být hry a následně diskotéka.
Mezitřídní soutěže byly připraveny, ale k jejich realizaci bohužel nedošlo.
Důvodem byla slabá účast žáků v době začátku akce, tj. v 16 hodin (cca 20
žáků). Tři čtvrtě hodiny po zahájení se počet žáků navýšil na 45 žáků a byly
zahájeny soutěže jednotlivců pod taktovkou deváťáků (šáteček, tanečky dvojic s nafouknutým balónkem, postřehová hra s víčky a příbory atd.) Po hrách
následovala diskotéka, kde se taky ukázalo, jak se kdo umí či neumí bavit.
Nakonec si dovolím glosu z filmu Pelíšky z úst Evy Holubové, coby třídní
učitelky. Rozmohl se nám tady takový nešvar „Děti mají problém se zabavit
jiným způsobem, než s mobilem v ruce, sedíc vedle sebe, nekomunikující a s pohledem upřeným na svítící displeje“. Mluvím o čase diskotéky, kdy je to asi pohodlnější, než se hýbat v rytmu hudby. Tento nešvar se netýká všech, ale rozrůstá se čím dál víc.
Díky všem, kteří si dali práci s přípravou akce, i když se nesetkala s odpovídající odezvou.
Nc
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Štěpánek si získal srdce polského diváka
Malebné městečko Strumień přivítalo pěvecký sbor Štěpánek
s pedagogickým doprovodem v neděli 14. 1. 2018 mrazivým, ale
slunečným počasím. Nejprve jsme navštívili nově zrekonstruovanou
radnici, kde jsme zhlédli vánoční výstavu výtvarných prací dětí z družební slovenské školy a poté se nás ujala paní Janina Motylewska, jež
nás během procházky seznámila s historií regionu majícího mnoho
společného s dějinami Slezska i Hlučínska.
Přípravu k vystoupení jsme zahájili nejen zkouškou, ale i bohatým občerstvením, které na nás čekalo v útrobách kostela Růžencové
Panny Marie v městské čtvrti Zabłocie. Zahřáli jsme se horkým
čajem, ochutnali výborné buchty a vše zakončili obědem v místní
restauraci, kde nás přivítali představitelé městské rady a paní starostka Anna Grygierek.
Koncert pěveckého sboru Štěpánek uvedl místní farář, přivítal
významné hosty a také naše příznivce ze Štěpánkovic.
Program obsahoval to nejlepší z repertoáru. Úvod patřil znamenitým recitátorům Marku Skuplíkovi a Matouši Koubínovi,
kteří přednesli populární báseň polského autora Juliana Tuwima
„Lokomotiva“ v dvojjazyčné verzi. Následovalo vystoupení flétnistek vedených paní učitelkou Janou Smolkovou. Koledami v různých
jazycích, kdy kromě češtiny zazněla také angličtina a výborná polština, jsme potěšili srdce nejen polského posluchače. Pěvecká sóla
Veroniky Stromské, Natálie Radošovské, Marka Stromského, Vandy
Keskové a Leony Drastíkové diváci odměnili bouřlivým potleskem, stejně jako vystoupení sólových flétnistek Karolíny Lipinové,
Veroniky Štáblové, Valentýny Vitáskové a Terezy Weissové. Své klavírní umění prezentovaly žákyně 7. a 9. ročníku Karolína Lipinová,
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Barbora Večerková a Anna Trlicová. Sólové vystoupení Valentýny
Vitáskové na příčnou flétnu s klavírním doprovodem Mgr. Jany
Smolkové umocnilo pohádkové kouzlo pomalu doznívajících Vánoc.
Koncert naši mladí umělci pod skvělým vedením sbormistryně
Mgr. Andrey Antlové ukončili v jazyce polských hostitelů. Koledy
„Chodźmy razem do Betlejem“ a „Dzisiaj w Betlejem“ zazněly na
rozloučenou za mohutného pěveckého přispění nadšených diváků.
Pěvecký sbor a ostatní vystupující si vysloužili chválu a velké
uznání od všech přítomných, kteří zdůrazňovali naprostou profesionalitu, chuť do zpěvu a výjimečnou atmosféru.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě
a realizaci koncertu. Děkujeme polským hostitelům za příjemné
chvíle, zvlášť paní Janinie Motylewské a Evě Kuboszek – Owsiany.
Opět jsme měli možnost zažít, jak krásné je být hrdý na štěpánkoSto
vické žáky, na jejich umění a dobré chování. Děkujeme!

Lyžařský výcvik 2018
Dne 5. 2. 2018 vyrazila 7. třída na lyžařský výcvik. Ráno v 7:45 hod.
jsme se sešli před školou. Asi kolem osmé hodiny jsme vyjeli autobusem
do Ski Arény Karlov, kde se lyžák měl konat. Cesta utekla jako voda.
Když jsme přijeli před chatu Kazmarka, pan řidič nám vytáhl všechna
zavazadla a lyže z autobusu a my jsme se mohli ubytovat sice v malých,
ale útulných pokojích s výhledem na svah.
Po obědě nastalo první odpolední lyžování. Rozdělili jsme se do tří
skupin. Večer, když jsme přišli po lyžování, snědli jsme výbornou večeři
a všichni šli na kutě. Během celého týdne jsme lyžovali celkem na čtyřech sjezdovkách a také jsme si vyzkoušeli běžky. Na běžkách jsme byli
všichni poprvé, ale i když to byla dřina, budeme na to rádi vzpomínat.
Zažili jsme plno úsměvných pádů a spoustu legrace. Každý večer jsme si
připravili nějaké zábavné hry a úkoly. Hodně jsme se nasmáli. A všichni si
oblíbili Cyrilovu hlášku: „Ahoj kamarádi!‘‘, která se stala heslem našeho
kurzu. Lyžaři se zlepšili a nelyžaři se naučili lyžovat díky našim skvělým
učitelům, se kterými byla sranda nejen na svahu. Na tento lyžák budeme všichni dlouho vzpomínat. Barbora Večerková, 7. třída
V týdnu od 5. do 9. února 2018 jsme se
účastnili lyžařského výcviku. Bydleli jsme
na chatě Kazmarce na Karlově v Jeseníkách.
Společně s námi jeli pan učitel Nycz, pan učitel Večerek a paní učitelka Moravcová.
V pondělí jsme vyjeli okolo 8. hodiny a na
místě jsme byli asi za dvě hodiny. Když jsme
dorazili, vzali jsme si věci z autobusu a nosili je
do pokojů. Do obědu jsme měli čas na vybalení
věcí. Po obědě jsme vyrazili poprvé na svah.
Úplní začátečníci jeli na kopec Pavlín a ostatní
se vydali na sjezdovku Myšák, kde jsme byli
rozděleni do dvou skupin. V těch skupinách
jsme potom byli celý týden. 3. skupinu (začátečníky) měl nejčastěji pan učitel Večerek, 2.
skupinu (středně pokročilé) měl nejčastěji

pan učitel Nycz a 1. skupinu (pokročilé) měla
paní učitelka Moravcová. Večer jsme potom
byli poučení o pravidlech atd. V úterý dopoledne strávila 1. skupina s panem ředitelem
na běžkách a ostatní dvě skupiny lyžovaly.
Odpoledne potom na běžky vyrazila 2. skupina a ve středu dopoledne jela 3. skupina.
Na běžkách jsme jeli okruh na Mravencovku,
dohromady jsme na běžkách ujeli 5 km. Každý
večer měla jedna skupina připravenou zábavu.
V úterý večer měla zábavu 1. skupina, ve
středu večer měla program 2. skupina, a nakonec 3. skupina. Všechny zábavy byly zajímavé
a moc se nám líbily.
Jelikož někteří byli pořádně unavení
z běžek, vydali se ve středu odpoledne

společně s panem učitelem Nyczem na procházku, kde si to užili. Ve čtvrtek odpoledne
jsme všichni byli na Pavlíně, kde jsme absolvovali slalom. Večer jsme se potom dozvěděli
výsledky, na 1. místě u holek byla Anežka
Žůrková a u kluků to byl Cyril Šíma. V pátek
jsme potom lyžovali jenom dopoledne a po
obědě jsme jeli domů.
Lyžák jsme si moc užili, a kdybychom
měli možnost jet znovu, jeli bychom určitě.
Ti, kteří na lyžích nikdy nestáli, udělali
velký pokrok a ostatní své lyžování výborně
dopilovali.
A děkujeme moc za nejlepší lyžák panu
učiteli Nyczovi, panu učiteli Večerkovi a paní
učitelce Moravcové. Anežka Žůrková, 7. třída
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Soutěž v recitaci

Letošní ročník naší tradiční recitační
soutěže se uskutečnil v krásném prostředí
knihovny ve čtvrtek 15. 2. 2018. Prostor
určený čtenářům byl tentokrát zaplněn nejen
43 účastníky soutěže, ale i jejich kamarády
a spolužáky, z nichž někteří podporovali své

favority pěkně zpracovanými
barevnými plakáty. Potěšitelná
byla i přítomnost rodičů a prarodičů. Recitátoři byli rozděleni
do čtyř kategorií. Nejpočetnější
skupinu vždy po 17 žácích tvořila 1. a 2. kat. dětí 2. - 5. ročníku. Ve dvou zbývajících kategoriích žáků 6. - 9. tříd vystupovalo sice jen 9
soutěžících, ale jejich texty byly delší a složitější. Všichni recitátoři byli odměněni pochvalou, sladkostí a pamětním listem. Pro porotu,
složenou z pěti členů, mnohdy nebylo vůbec
snadné rozhodnout, který z přednášejících je

ten nejlepší, proto ve více případech udělila
dokonce buď dvě, nebo tři druhá a třetí místa.
Žáci, kteří získali 1. a 2. místo nás reprezentovali v okrskovém kole v Kravařích v pondělí
19. 2. 2018. Všem odvážným recitátorům moc
děkujeme, vítězům blahopřejeme.
PS: V okrskovém kole v Kravařích naši
recitátoři nezvítězili, nepostoupili do okresního kola v Opavě, jen Marek Skuplík ze 7.
třídy získal ocenění poroty. Důležitější ale je,
že se děti chtěly naučit báseň nebo umělecký
text, byly ochotny o něm přemýšlet a sdělit
jeho poselství ostatním. A to je pro nás pro
všechny naše malé vítězství.
Sá

VÝSTUP NA OSMITISÍCOVKY SVĚTA
Je název soutěže ve šplhu. Každý školní rok si vybereme jednu osmitisícovku
světa, kterou se snažíme zdolat od základního tábora hory až po její vrchol. Společným
úsilím musíme jako jedna výprava překonat výškovou vzdálenost mezi základním
táborem a vrcholem zvolené hory. Ke zdolání této vzdálenosti nám slouží šplhadla
dlouhá 5 metrů. Žáci ve svém volnu opakovanými výstupy do výšky 3, 4 nebo 5 metrů
ukrajují stanovenou vzdálenost, která se pohybuje v délkách tisíců metrů, tak dlouho,
dokud nestanou na pomyslném vrcholu hory. V minulých letech jsme zdolali hory
Gasherbrum I, Annapurnu a horu Nanga Parbat.
Letošní rok je již čtvrtým ročníkem této soutěže ve šplhu na tyči. Hora, kterou jsme
zdolali je 8. nejvyšší osmitisícovkou světa a nazývá se Manáslu. Ke zdolání hory bylo
zapotřebí vyšplhat 3.363 výškových metrů, což pro naše žáky nebyl problém, protože
jsme zdolávali už i větší vzdálenost. Do zdolání této hory se zapojilo celkem 54 žáků, což
bylo o 10 žáků více než v minulém roce. Nejvíce se do soutěže zapojily dívky, bylo jich
celkem 35 a vyšplhaly o 35% více metrů než chlapci. Chlapců bylo mnohem méně, jen 19. Ke zdolání vrcholu hory dětem stačily jen tři šplhací dny.
Určitě každý se snažil svým úsilím a vytrvalostí přispět ke splnění společného úkolu, ale někteří žáci překonávali sami sebe i naše představy o tom, kolik metrů může vyšplhat jedinec. V letošním roce
padl také nový školní rekord v kategorii mladších dívek. Míša
Zálohová z II. třídy vyšplhala celkem 263 metrů. Absolutní
rekord školy však nebyl překonán. Ten drží s hodnotou 675 metrů
z roku 2017 stále Daniel Volný z VI. A třídy.
Závěrem je zapotřebí pochválit ty nejzdatnější lezce, kteří
vyšplhali v letošním ročníku soutěže nejvíce metrů. Patří jim
velký potlesk a také ocenění.
Ve, Ln

VÁNOČNÍ LAŤKA

Vítání občánků
Již 10. ročník „Vánoční laťky“ byl uspořádán pro žáky školy v úterý
19. 12. 2017. Technicky náročná, ale na druhou stranu akční atletická
disciplína přilákala na start 47 žáků školy. Tělocvikářům určitě zaplesalo
srdíčko nad tímto počtem startujících.
V letošním ročníku se sice na základě nácviku v hodinách tělesné
výchovy nečekal atak školních rekordů. Nevadí, to je vždy jen třešnička
na dortu této sportovní akce, jejímž hlavním cílem je rozšířit sportovní
dovednosti a odbourat ostych k soutěživosti. Základní výšku 80 cm zdolali všichni žáci. Absolutním vítězem se stal v kategorii chlapců David
Radošovský (140 cm) a ve vyrovnaném poli dívek (pět dívek shodně
přeskočilo 125 cm) to byla Veronika Stromská (125 cm). Další výsledky
jsou součástí přílohy umístěné na webových stránkách ZŠ.
Děkuji tělocvikářům za přípravu žáků na tuto tradiční sportovní akci
a stejně tak všem odvážlivcům, kteří šli s kůží na trh v této ne zcela tradiční
atletické disciplíně na základních školách. Z dalších sportovních akcí nás
čeká turnaj ve vybíjené nižšího stupně a šplh na osmitisícovku.
Nc
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V neděli 26. listopadu odpoledne vystoupilo v sále Hospody
Na Statku 13 dětí ze třídy Kuřátek s krátkým programem u příležitosti Vítání občánků naší obce. Písničky a básničky navodily
tu správnou slavnostní atmosféru a velkou odměnou dětem byl
potlesk rodičů malých miminek.
„Milé malé děti, milá miminka, přejeme vám jen samé
slunné dny a mnoho úsměvů a radosti. Vám milí rodiče, hodně
radosti, lásky a potěšení.“
/IL/

Mikuláš, myška Klárka
a veverka Terka

Mikulášská nadílka v MŠ
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V pondělí 11. prosince k nám do naší školičky přijelo
divadlo. Přivezlo nám pohádku o Mikuláši, myšce Klárce
a veverce Terce. Pro nás děti a nám dobře známé zvířecí kamarádky to bylo další velké potěšeníčko s prima
pohádkou a milým setkáním. Moc se nám představení
líbilo a děkujeme SRPDŠ za jeho sponzorování.
/IL/

Do naší školky zavítal 5. prosince Mikuláš s čerty a andílky. Nálada plná očekávání a radosti s trochou strachu se odrážela ve všech očích našich dětí. Roztřesenými
hlásky děti slibovaly, že budou hodné a že budou poslouchat rodiče. Jen aby to
nebyly sliby – chyby, Mikuláši. Uvidíme, jestli své sliby děti splní.
/IL/

Maškarní karneval
u Motýlků
Ve středu 31. ledna 2018 se třída Motýlků společně
s paními učitelkami proměnila v princezny, víly, čarodějnice, mušketýry, kouzelníky, Spidermany, Batmany,
želvy Ninja, kovboje, kuchaře a zatančila si na maškarním bále.
Děti si společně zasoutěžily, zažily spoustu legrace
a domů si odnesly bohatou tombolu.
/IP,MM/

Prosinec a Vánoce u Berušek
Tento měsíc je plný očekávání a náročné práce. U nás jsme ale
všechno stihli. Vytvářeli jsme výrobky na výstavku zahrádkářů, přivítali
jsme Mikuláše s jeho hosty, spolu s rodiči jsme tvořili překrásný stromeček. Ten si děti společně s maminkou nebo tatínkem vystřihly, nazdobily
a odnesly domů.

Komplexní
nabídka produktů
od Generali
Vše můžete vyřešit na jednom místě u vás v Kobeřicích.

Největší akcí byla besídka a nadílka u stromečku. Dopoledne jsme
byli u našeho, pod kterým byla spousta dárků. Společně s paní učitelkou
Hankou a Dášou se děti seznámily s tradicemi, které se týkají této nádherné
sváteční doby. Zazpívali jsme si koledy a vánoční písně a samozřejmě
nechybělo vánoční mlsání v podobě cukroví. Odpoledne nás navštívili
rodiče, sourozenci i babičky, aby shlédli naše krátké, vánoční vystoupení.
Děti předvedly část z toho, co se již naučily. Po posezení si děti odnesly
od Ježíška moudrou sovičku s malým překvapením. Děkujeme všem za
milé ohlasy a přejeme pohodový nový rok 2018.
/DS,HO/

Seznam produktů:
• pojištění životní a úrazové
• pojištění rodinných domů a domácností
• pojištění motorových vozidel
• pojištění podnikatelů
• pojištění odpovědnosti
• investice do podílových fondů
• stavební spoření
• doplňkové penzijní spoření
Využíváte všechny státní podpory?
• stavební spoření – 2.000 Kč
• doplňkové penzijní spoření – 6.360 Kč
• životní pojištění – 3.600 Kč

Sleva
30 %
na pojištění
rodinných
domů
+ 30 % na pojištění
domácnosti
+ 500 Kč při založení
penzijního spoření

Pro více informací nás kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Kobeřice, Slezská 77/64
Martin Kurka, M 604 981 365 / martin_kurka@generali.cz

-17-

1 / 2018

Kuřátka a pohádka
O Budulínkovi

Mažoretky „SLUNÍČKA“
na maškarním plese

Děti z Kuřátek na sklonku měsíce ledna hrály divadlo. Na programu byla pohádka O Budulínkovi. Naši
herci se své práce zhostili na výbornou a své kamarády
hodně pobavili.
/IL/

V neděli 28. 1. 2018 se v ZŠ ve Štěpánkovicích konal maškarní ples pro děti.
Po promenádě všech masek se jako první představily naše nejmenší mažoretky
z naší mateřské školy. Bylo to naše 1. vystoupení v letošním roce, kde předvedly
své umění s hůlkou. Pak nastoupily
mažoretky
ještě
jednou jako „ princezny“ a ukázaly
taneční vystoupení
s „pompony“.
Mažoretky byly
velice šikovné, moc
se jim to povedlo!
Po zásluze byly
odměněny bouřlivým potleskem./AJ/

Berušky a krmení zvířátek v zimě Jezdecký klub Cipísek
Konečně nám nastala zima
a také my, děti, nezapomínáme
na zvířátka. Ptáky krmíme
pravidelně v našem krmítku na
okně a také je pozorujeme, jak
k nám zalétávají a určitě jsou
rádi, že na ně nezapomínáme.
Také zvířátkům na poli jsme
odnesli pár mrkviček, jablek a pytlík semínek, snad je
najdou.
/DS/

Náš klub roste! JK Cipísek přibírá od března nové
členy, ale taky se v letošním roce registroval do ČJF
(Česká jezdecká federace), aby naše děti, které mají o toto
členství zájem, mohly jezdit hobby závody taky v blízkém
okolí. Více možností, více práce a odvahy snad přinese
i více radosti. Držme našim dětem pěsti!
Naše fotky z akcí a našeho tréninku najdete na Fb
stránkách pod JK Cipísek.
Eva Gintarová

Chcete nové dveře do Vašeho
interiéru?
Zastavte se u nás!

VRCHNÍ 30
OPAVA Kateřinky
zaměření cenové nabídky vzorková prodejna

montáž interiérové dveře dřevěné zárubně
obložení kovové zárubně atypické rozměry
rám z masivního dřeva + odlehčená dřevotříska

bezpečnostní vstupní dveře do bytu protipožární
celoskleněné kvalitní české dveře dýhované
posuvné na stěnu laminátové posuvné do pouzdra

voděodolné kouřotěsné klima zvukově-izolační
HPL lakované fóliované vysoký lesk laminátové
prosklené stěny nadsvětlíky skryté zárubně
bezpolodrážkové polodrážkové otočné skládací
kyvné stavební pouzdra skryté panty hliníkové hrany

DVEŘE A ZÁRUBNĚ
+420 774 552 743
+420 777 088 218

po – čt: 8:00 – 17:00
pá:
8:00 – 15:00

Aktuální akce SAPELI sledujte na

www.sapdoor.cz
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S HASIČI NA HORÁCH
Letošní zima se opravdu vydařila a náš Sbor dobrovolných hasičů
ze Štěpánkovic se rozhodl 10. února 2018 uspořádat tradiční zájezd na
Karlov. Autobus byl plně obsazen a už v 7:30 jsme vyjeli. Po hodině
cesty jsme byli konečně na místě.
Nadšené děti rychle vystupovaly z autobusu, aby už mohly dovádět na saních, a ty zdatnější na lyžích nebo snowboardech. Všichni si
užívali pohodového zimního počasí a mohli si vyzkoušet různé náročné
sjezdovky, slalom nebo zábavnou zónu s překážkami ve snowparku.
Místní vlekaři nezapomněli ani na probíhající zimní olympijské hry
a pro fanoušky připravili velkoplošnou obrazovku, kde vysílali program
z olympiády. Po uzavření vleků v 16:00 jsme všichni odjeli zpátky do
Štěpánkovic, sice unavení, ale se spoustou zážitků a nadšení.
Velké díky patří panu řidiči Lasákovi za bezpečný návrat domů.
Doufáme, že se v příštím roce zase sejdeme.
M. O.
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Albertovec
letos slaví 200 let
Panský dvůr Albertovec (dříve Hilvetihof) založil Eduard,
kníže Lichnovský, v roce 1818. Již od počátku byl Albertovec
významným hospodářským střediskem a centrálním sídlem
panství, které zahrnovalo dvaatřicet rozsáhlých dvorů a usedlostí s všestrannou zemědělskou výrobou. Pozemky se rozprostíraly na území jihovýchodního Pruska, dnešního Polska
a Slezska od Hlučína po Ratiboř.
Současnost i minulost Albertovce můžete zhlédnout na
oficiální stránce Albertovce: http://albertovec.cz/, nebo na
internetové stránce založené a spravované dvěma příbuznými ženami, pro které zůstává Albertovec tím nejlepším, co
v životě měly - Lili Paličková a Sandra Lamichová. Více zde:
VW
https://www.albertovec-albertovecnas.cz/

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
V sobotu 20. ledna 2018 se v sále clubu Cobra uskutečnil
„Tradiční hasičský ples“ Sboru dobrovolných hasičů ze Štěpánkovic.
K tanci a poslechu hrála skupina, která svým repertoárem neustále
zvedala ze židlí účastníky plesu všech věkových kategorií, takže
taneční parket byl neustále plný. Příjemným zpestřením večera bylo
taneční vystoupení a soutěž v motání hadic, které se zúčastnilo dvanáct párů.
Připravena byla bohatá tombola se spoustou hodnotných cen.
Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by ples neproběhl a také
všem zúčastněným za přátelský a vydařený večer.
Již nyní Vás zveme na příští ples.
M. O.

ŽIVÝ BETLÉM u HASIČárny
Již druhým rokem se celé prostranství před hasičskou zbrojnicí zaplnilo diváky, kteří 29. prosince 2017 sledovali tradiční biblický příběh
o narození Ježíše Krista. Letošního Ježíška v kolébce představovala malá
Veronika. Diváky provázel dějem vypravěč a písněmi doprovázel chrámový sbor. Pro dospělé byl připravený punč a něco malého k zakousnutí
a u připraveného ohniště si děti opékaly špekáčky. K vidění byli koně
a v ohradě ovečky a kozy. Největším skvostem byly ručně kované podkovičky od místního kováře.
M. O.
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Vánoční nohejbalový turnaj Statek cup 2017

Ve středu 27. prosince 2017 se uskutečnil 11. ročník tradičního zimního nohejbalového turnaje. Konal se v tělocvičně ZŠ.
Vzhledem k tomu, že počet účastníků turnaje je kvůli možnosti
hrát pouze na jednom hřišti omezen, mají místa v turnaji zajištěna především domácí mužstva. S jednou tradiční výjimkou,
a to mužstvem z Opavy, se letošní turnaj podařil obsadit hráči ze
Štěpánkovic, což je potěšující. I přes vánoční svátky si naší spoluobčané udělají čas a jdou něco udělat pro své zdraví.
Některé zápasy už ve skupinách byly docela vyhrocené. Ze
skupin postupovali dva nejlepší do semifinále, ve kterých už šlo
o hodně a nasazení tomu odpovídalo. Nakonec v nich neuspěly
týmy CEKOBAKO a KEŇA TEAM kteří si zahráli o 3. místo.
V tomto souboji uspěl tým CEKOBAKO. Do finále postoupil
KRYŠTOF TEAM a také KUNA TEAM, který po vyrovnaném
průběhu dokázal celý turnaj vyhrát. Obhájci titulu z loňska ŤOP
PARTAJ se překvapivě umístili až na 6. místě a ani tentokrát se
nedařilo našim mladým fotbalistům.
Závěrem bych chtěl poděkovat i všem dalším sponzorům, a to
Podle ohlasů od samotných hráčů se turnaj velmi vydařil. Všichni
jsme si krásně zahráli, uprostřed vánočních svátků rozhýbali a v tom obecnímu úřadu ve Štěpánkovicích, firmám Temar spol. s. r. o. Ostrava
svátečním čase udělali něco pro své zdraví. Prostě jsme si to velmi a Harasim velkoobchod s. r. o., kteří drží takovéto podobné turnaje nad
dobře užili. Následné posezení se konalo v Hospodě Na Statku za při- vodou a pomáhají pozvedat jejich úroveň.
Díky a těšíme se na další nohejbalový turnaj!
Martin Kříž
spění pana Gerharda Ondrufa.

badmintonový kroužek
Od počátku října 2017, již šestou sezónu, vede Blanka Harasimová badmintonový kroužek. Je zaměřen na děti ze základní školy, které
mají zájem o tuto hru a chtějí se něčemu novému naučit. V letošním roce do tohoto kroužku chodí 16 dětí, tedy jednoznačně nejvyšší počet
za všechny roky.
Od října uběhlo jen několik měsíců a úroveň či pojetí
hry se u řady dětí velmi rychle posunula. Děti jsou soutěživé
a zdá se, že by se řada z nich mohla tomuto sportu v budoucnu
věnovat. V pondělí 22. ledna se v tělocvičnách naší základní
školy uskutečnil dětský turnaj v badmintonu, kterého se
účastnilo 12 dětí, hráli jsme systémem „každý s každým“.
Vzhledem k velkému počtu soutěžících a relativně malému
časovému prostoru se hrálo pouze na jeden set s počítáním do
deseti. Na třetím místě se umístila Nikol Pistoriusová, druhé
místo obsadil Štěpán Kubín. První místo vybojovala Eliška
Hanzlíková.
Podle reakcí dětí se jim tato akce velmi líbila a podle
všeho si ji budou chtít zopakovat. V červnu plánujeme uspořádat celodenní turnaj (zřejmě v sobotu). Jednotlivé zápasy
se budou hrát na 2 sety do 15, aby si děti mohly vyzkoušet
„pravou“ soutěž, při které se určitě příjemně pobaví;0) MiHa

Silvestrovský badmintonový turnaj
V pátek 29. prosince 2017 proběhl v tělocvičně naší základní školy Silvestrovský turnaj, kterého se účastnilo 10 párů. Systémem „losovaných swingers“ jsme odehráli 9 kol, tedy každý s každým. Kromě hry jsme samozřejmě zažili spoustu příjemných okamžiků během průběžné zábavy. Bylo fajn, že se turnaje účastnili
hosté z Opavy, dokonce jeden účastník přijel
až z Cambridge v Anglii. Náš syn Tomáš tam
dlouhodobě pracuje a podle jeho slov mu badminton či volejbal, které jsou spíše „středoevropskými sporty“ docela chybí.
Celkové vítězství na body slavila Hanka
Herudková z Bolatic, na druhém místě se
umístil Martin Harasim ze Štěpánkovic před
Monikou Herudkovou z Bolatic.
Chtěl bych touto cestou dodatečně poděkovat všem účastníkům turnaje za výbornou
atmosféru a snahu vydat ze sebe maximum. 

MiHa
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Dne 9. prosince 2017 se v Hospodě Na Statku odehrál 2. ročník Memoriálu
Rudolfa Michalíka ve voleném mariáši. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů ze
Štěpánkovic i okolních obcí. Hrálo se opět systémem na 4 kola po 45 minutách
a hráč, který v součtu všech kol vyhrál nejvíce peněz, se stal i celkovým vítězem.
Před každým kolem musel mít hráč na stole připravených přesně 200 Kč. Po loňském suverénním vítězství pana Petra Michalíka z Chlebičova (bratra Rudolfa)
jsme doufali, že tentokrát zůstane pohár u nás ve Štěpánkovicích. Po sečtení
všech kol, proběhlo vyhlášení výsledků. Na třetím místě se umístil domácí zkušený karbaník p. Petr Beňa s výsledkem +125 korun. Na místě druhém se ziskem
+128 korun skončil p. Drastík Josef z Kobeřic. No a celkovým vítězem turnaje
se se ziskem +155 korun stal domácí hráč p. König Jiří.
Po ukončení vyhlášení se podával výborný guláš a následovalo přátelské
posezení všech zúčastněných. Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům a především sponzorům za ceny pro účastníky. Jmenovitě p. Gerhadu Ondrufovi za poskytnuté prostory a ceny, dále firmě UNIPRA, obci
Štěpánkovice, p. Marcelu Harasimovi, p. Bohuslavu Czudkovi a dalším drobným sponzorům. Za sladké občerstvení během turnaje velmi
děkuji také p. Michalíkové. Speciální dík patří i p. Martinu Křížovi za IT podporu při zpracovávání výsledků. Už teď se těšíme na příští
turnaj, který se uskuteční (pokud Bůh dá a dožijem) dne 08. 12. 2018 na stejném místě.
KK

FLORBALOVÁ SEZONA JDE POMALU DO SVÉHO FINÁLE
Přípravka – Nejmladší děti se každý turnaj srdnatě bijí za čest a slávu
našich barev a není tak divu, že sbírají na turnajích jedno vítězství za druhým, a to zejména díky aktivní hře. Více než výsledky nás v této kategorii však těší počet dětí, které si k nám našly cestu, a třeba ještě v průběhu
sezony najdou, a také to, že se děti trénink od tréninku a zápas od zápasu
více zlepšují.
Elévové – Náš druhý nejmladší tým je zároveň i naším nejlepším mládežnickým týmem v letošní sezoně. Kluci a holky vozí pravidelně z turnajů
umístění „na bedně“. Například na posledních dvou turnajích to byla vždy
stříbrná medaile a není tak divu, že velká většina šikulů z této kategorie se
zapojuje i do kategorie mladších žáků.
Mladší žáci – U této kategorie došlo v průběhu sezony k doplnění trePřípravka
nérského týmu, které přineslo své ovoce. Trénování se ujal držitel stříbrné
medaile z mistrovství světa Martin Both a ukazuje, že je mužem na pravém
místě. Zlepšený herní projev sice ne vždy vede ke kýženému vítězství, ale
družstvo mladších žáků je rozhodně zápas od zápasu lepší a lepší.
Starší žáci – Starší žáci předvádějí pěkné kombinace, hrou se baví, bohužel body do tabulky MS přeboru prozatím nevozí. Z velké části jsou doplňovány kluky z mladší kategorie – do posledních zápasů zasáhli dokonce kluci
ročník narození 2006, tedy o 3 roky mladší než kluci, kteří tuhle kategorii
pravidelně hrají. Věříme, že starší žáci brzy svou snahu a nadšení ze hry
přetaví v bodový zisk.
Dorost – Obnovený tým dorostenců, který je ve velkém doplněn z kategorie starších žáků, se zápas od zápasu zlepšuje, bohužel však v této kategorii
narážíme na soupeře, kteří nás převyšují svým počtem, a proto se krčíme na
Mladší žáci
chvostu tabulky MS ligy. Těší nás však to, že v týmu nalezneme celou řadu
nadějných individualit, které si velmi pochvaluje trenér mužského A týmu.
Kdo ví, třeba již příští sezonu někteří nakouknou do mužského týmu, a to
i v soutěžních zápasech.
Muži B – Mužské béčko loni vyhrálo svou soutěž a letos tak nastupuje
ve druhé nejvyšší krajské soutěži, kde momentálně okupuje se ziskem 19
bodů slušné sedmé místo. V silách týmu je, i když je v této soutěži nováčkem, skončit do pátého místa, což je i hlavním cílem sezony.
Muži A - Mužský A tým hrající Divizi D vstoupil do sezony s jediným
cílem, a to postoupit do Národní ligy (3. nejvyšší soutěž). K tomu, aby se
mu to podařilo, musí v základní části skončit do 2. místa a následně vyhrát
dvojkolové play-up o Národní ligu, tedy nic jednoduchého. Nyní však již
můžeme říct, že muži poznali ve dvaceti zápasech hořkost porážky pouze
Starší žáci
jednou, když je po nájezdech porazil soupeř z Olomouce. Je již tedy jasné,
že se muži dostali do bojů o Národní ligu, a to dokonce jako nejlepší tým ze čtyř skupin, které Divize v rámci celé republiky nabízí. Zda se
jim podaří dosáhnout kýženého postupu, se dozvíme v průběhu měsíce března.
Více informací o činnosti oddílu, aktuální výsledky a pozvánky na turnaje naleznete na facebookové stránce FBC Letka – florbalový
Adam Wollný
klub, a rovněž také na webových stránkách fbcletka.cz.
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Štěpánkovické ženy cvičí na míči

Jednou z volnočasových aktivit v naší obci je cvičení na velkém gymnastickém míči pod vedením paní Blanky Kučejové.
„Míč byl původně vyvinut švýcarskými terapeuty pro pacienty s poraněním páteře, aby i oni mohli cvičit. Slouží však jako
výborná pomůcka k využití mnoha základních prvků Pilatesovy
metody: stabilizace středu, rovnováha, kontrola.
Míč plní různé funkce v závislosti na tom, jaké cvičení se
provádí: Při některých cvicích slouží jako nestabilní povrch, na
kterém se musíte stabilizovat. V dalších se využívá jako závaží
ať v rukou nebo přidržován nohama. A v ostatních případech
poskytuje míč povrch pro sezení nebo pro rolování.“
Citace: Ellie Herman – Pilates cvičení na míči.
Cvičení probíhá v gymnastickém sále na „základce“.
Všechny potřebné cvičební pomůcky - podložka, míč, činky,
posilovací guma – nám zapůjčuje škola.
Začínáme rozcvičením a protažením celého těla. Následují poskoky na míči s postupným zapojením nohou a rukou. Pokračujeme krokovými variacemi nohou, při kterých používáme různé polohy rukou. Tyto poté spojíme do sestavy, kterou už cvičíme za počítání. Sestavu
opakujeme vícekrát za sebou. Po této úvodní pasáži přejdeme k postupnému posilování svalů celého těla, a to buď jen pomocí míče, s posilovacími gumami nebo činkami. Na závěr hodinového cvičení si opět uvolníme svaly protažením celého těla. Celé cvičení je doprovázeno
hudbou, která nám hraje do rytmu a zároveň nás povzbuzuje.
Při cvičení na míči si formujeme a zpevňujeme celé tělo, ale také si odpočineme od našich případných starostí všedního dne a jako bonus
k tomu všemu v dobré společnosti ostatních cvičenek. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.
V neposlední řadě musíme poděkovat Blance za její zájem a čas, který nám věnuje. Metoda cvičení na míči „rozvíjí tělo rovnoměrně,
opravuje chybné držení těla, obnovuje tělesnou vitalitu, osvěžuje mysl a povznáší ducha“.
Krista Quisová

TJ Sokol Štěpánkovice - Shrnutí uplynulého roku
Rok 2017 byl pro náš klub velice turbulentní. Do jarní části sezóny jsme vstupovali
z třetího místa tabulky, což bylo pro náš tým,
jakožto nováčka soutěže velmi potěšující.
Vrchol jarní části pak přišel na konci dubna,
kdy jsme se na hlavním stadionu SFC Opava
utkali ve finále okresního poháru „O pohár
města Opavy” s Velkými Heralticemi.
Finálový zápas jsme jasně zvládli a zvítězili 3:0. Oba celky obdržely míče a poháry
za druhé, resp. první místo. Ceny předával
Ing. Radim Křupala, primátor statutárního
města Opava a Ing. Miroslav Záloha, předseda OFS Opava a zároveň předseda našeho
fotbalového klubu. Bohužel po tomto úspěchu přišel velký výkonnostní propad, který
vyústil až v sestup do 1. B třídy.
TJ Sokol Štěpánkovice má v soutěžním
ročníku 2017/2018 dvě družstva mužů
a čtyři mládežnická družstva. Jednotlivá
družstva bojovala v soutěžích o co nejlepší
výsledky, nicméně u těch nejmenších nejsou
až tak důležité výsledky, jako samotná
radost ze hry a nadšení pro hru samotnou.

V tomto nelze než naše nejmenší opravdu
pochválit, jelikož obrovské nadšení pro fotbal z nich opravdu jen čiší. Což se ostatně
promítlo i na výborných výsledcích našich
mládežnických celků. Znovu jsme založili družstvo dorostu, což nás velice těší.
Rovněž “A“ mužstvo mužů nás v podzimní
části soutěže velice mile překvapilo, protože po nešťastném sestupu z I. A třídy to
vypadalo nevalně. Mužstvo se pod vedením
nového trenéra Dušana Christopha postupně
zvedalo a výsledkem je zisk 25 bodů a první
místo v tabulce I. B třídy. Zimní příprava
na jarní část sezóny 2018 začala v půlce
ledna a nechyběly ani tradiční přátelské
zápasy např. proti Kobeřicím, Bolaticím
nebo rakouským soupeřům Waldhausen
a Stetteldorf. Mistrovská část sezóny startuje 24. března utkáním v Suchých Lazcích.
Rok 2017 byl pro naši TJ velice významným, jelikož jsme oslavili 90 let od svého
založení. Oslavy se již táhly od března, kdy
byla Slavnostní valná hromada v kulturním
domě. Zde se zhodnotilo uplynulých 90 let

a diskutovalo nad plány do budoucna.
Ocenění obdrželo několik členů klubu, kteří
se v minulých letech zasloužili o fungování
a rozvoj našeho Sokola. Oslavy pokračovaly
v červnu a to slavnostní mší svatou na našem
hřišti, která se konala přesně v den výročí
založení našeho klubu. Vše vyvrcholilo 1.
a 2. července sportovní slavností. Sobota
1. července začala turnajem mladších přípravek, odpoledne se pokračovalo v utkání
našeho „A“ mužstva s výběrem ŠFL, pak
následoval zápas staré gardy Opavy se
starou gardou Štěpánkovic. Po turnajích se
všichni mohli bavit při bohatém občerstvení
a karnevalu. Oslavy pokračovaly v neděli
velkým fotbalovým svátkem, a to nejen
pro diváky Štěpánkovic - v 17.00 hodin se
totiž na našem trávníku utkala „A“ mužstva
Opavy a Vítkovic. Jelikož se jednalo o první
domácí přípravné utkání SFC, tak se na
tento zápas sjeli diváci z širokého okolí a na
hřišti bylo přibližně tisíc diváků (600 platících). V utkání nakonec zvítězila Opava,
a to v poměru 2:0.

WEBOVÉ STRÁNKY TJ SOKOL

Areál TJ Sokol Štěpánkovice

Pravidelně zde publikujeme články o zápasech
„A” týmu, fotogalerie ze zápasů či rozhovory
s našimi hráči, jenž hodnotí vybrané utkání na
kanálu YouTube. Nechybí taktéž soupisky, tabulky,
statistiky a další užitečné informace o našich
družstvech. Aktivní jsme také na Facebooku nebo
Instagramu.

V minulém roce se opět podařilo podstatně zvelebit areál TJ, který se dočkal
několika výrazných změn. Podařilo se zrekonstruovat zábranu za fotbalovou brankou směrem k Bartošovci. Zakoupili jsme novou sekačku. Demontovalo se pódium
a vyklidil starý sklad, aby mohla proběhnout jeho demolice. Pak by měla následovat
výstavba nového plotu.
Závěrem bych chtěl jménem naší TJ poděkovat všem našim fanouškům
a sponzorům za obrovskou podporu, které se nám od Vás v loňském roce dostalo.
Stejně tak děkuji všem členům naší TJ, kteří se jakkoliv podíleli na chodu naší TJ.

Ing. Miroslav Záloha, předseda TJ

www.tjsokolstepankovice.cz
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Modeláři a co se změnilo

Již delší dobu jsme neinformovali o tom, co se děje v našem klubu, tak to musíme
napravit. Se začátkem nového školního roku začal opět pracovat náš modelářský
kroužek. Zaměřili jsme se hlavně na přípravu na nadcházející soutěžní halovou
sezónu. Připravovaly se nové modely, pilovala se technika házení. Příprava se vyplatila. Od loňského prosince jsme se zúčastnili čtyř soutěží halových házedel. Na každé
soutěži jsme sbírali přední umístění.
První soutěž „Mikulášské házedlo“ pořádal náš modelářský klub ve spolupráci
s centrem volného času. Proběhla první prosincovou sobotu v tělocvičně ZŠ Kravaře
a zúčastnili se jí soutěžící z Kravař, Opavy, Holasovic a Štěpánkovic. V kategorii
mladších žáků se druhý umístil Matyáš Ceplý a třetí Michal Tomíček. Mezi staršími
žáky byl první Jan Tomíček, druhý David Vehovský a čtvrtý Tomáš Halfar. V kategorii seniorů jsme obsadili první a druhé místo. První byl Mirek Kučera a druhý Pavel
Kučera. Celkem soutěžilo 29 modelářů.
Na soutěž do Opavy jsme jeli 13. 1. 2018. Soutěžilo se v krásné, nové tělocvičně Slezského gymnázia, kde se sešlo 33 modelářů ve všech kategoriích. Tentokráte přijela i konkurence z Ostravy. I tato soutěž dopadla velmi dobře. V mladších žácích byl první Michal Tomíček, druhý Matyáš Ceplý,
oba ze Štěpánkovic, a třetí Tobias Kozelský z Kravař. Mezi staršími žáky byl nejlepší Jan Tomíček, druhý byl Vojta Ceplý a třetí David Vehovský,
všichni ze Štěpánkovic. V seniorech byl první Mirek Kučera ze Štěpánkovic, druhý Dušan Garba z Ostravy a třetí Pavel Kučera ze Štěpánkovic.
Další soutěž „Halové házedlo“ opět pořádal náš klub 27. 1. 2018 v Kravařích, ve spolupráci s CVČ Kravaře. Dvacet čtyři soutěžících „létalo“
v kategoriích mladší žáci, starší žáci a senioři. V kategorii mladších žáků zvítězil Kryštof Anděl, druhý byl Matyáš Ceplý a třetí Michal Tomíček všichni ze Štěpánkovic. Kategorii starších žáků ovládl Jan Tomíček, druhý byl Tomáš Halfar a třetí Vojta Ceplý opět všichni ze Štěpánkovic. Mezi
seniory byl nejlepší Miroslav Kučera ze Štěpánkovic, druhý byl Tomáš Kellner z Opavy a třetí Jiří Hladký ze Štěpánkovic.
Zatím poslední soutěží byla „Halovka“, kterou pořádal modelářský klub Minerva Opava. Soutěž byla vypsána jen pro seniory a konala se
v tělocvičně SŠT na Kolofíkově nábřeží. I z této soutěže jsme vyšli vítězně. První skončil Mirek Kučera a druhý Pavel Kučera.
Ve výhledu máme ještě minimálně dvě soutěže. Jednou bude soutěž halových házedel, kterou pořádají modeláři z Kravař a pak soutěž venkovních
házedel, kterou budou pořádat opavští modeláři. Na venkovní soutěž se budeme připravovat s problémy, protože se zrušením tréninkového hřiště TJ
Sokol jsme přišli o naše modelářské letiště a tudíž o prostor, kde jsme mohli trénovat. Snažíme se o znovu založení nějaké plochy, na které budeme
M. Kučera
moci provozovat naši modelářskou činnost. Pokud se nám to nepovede, nevidím naši budoucnost v růžových barvách. Uvidíme.

Rozpis fotbalových soutěží jaro 2018
I.B třída skupina A - muži
datum

24. 3. 2018
1. 4. 2018
8. 4. 2018
15. 4. 2018
21. 4. 2018
28. 4. 2018
6. 5. 2018
12. 5. 2018
20. 5. 2018
27. 5. 2018
3. 6. 2018
10. 6. 2018
16. 6. 2018

den

sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota

čas

15:00
15:30
10:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

domácí

Suché Lazce
Štěpánkovice
Zlatníky
Štěpánkovice
Karlovice
Hradec n. Moravicí
Štěpánkovice
Chomýž
Štěpánkovice
Malé Hoštice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Úvalno

-

hosté

Štěpánkovice
Velké Hoštice
Štěpánkovice
Kylešovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Město Albrechtice
Štěpánkovice
SO Bruntál „B”
Štěpánkovice
Horní Benešov
Žimrovice
Štěpánkovice

Mini žáci - Okresní soutěž (starší přípravka) 1+5
datum

10. 4. 2018
12. 4. 2018
19. 4. 2018
29. 4. 2018
3. 5. 2018
10. 5. 2018
18. 5. 2018
24. 5. 2018
2. 6. 2018

den

úterý
čtvrtek
čtvrtek
neděle
čtvrtek
čtvrtek
pátek
čtvrtek
sobota

čas

16:00
16:30
16:30
15:30
17:00
17:00
17:00
17:00
15:30

domácí

Kobeřice
Štěpánkovice
Bolatice
Rohov „A”
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Chuchlená
Štěpánkovice
Hněvošice

-

hosté

Štěpánkovice
Oldřišov
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Rohov „B”
Služovice
Štěpánkovice
Strahovice
Štěpánkovice

Mini žáci - Okresní soutěž (mladší přípravka) 1+4
datum

5. 4. 2018
18. 4. 2018
24. 4. 2018
26. 4. 2018
16. 5. 2018
18. 5. 2018
30. 5. 2018
4. 6. 2018

den

čtvrtek
středa
úterý
čtvrtek
středa
pátek
středa
pondělí

čas

16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

domácí

Kobeřice
Štěpánkovice
Bolatice
Hlučín
Štěpánkovice
Mokré Lazce
Štěpánkovice
Dolní Benešov

-

hosté

Štěpánkovice
Oldřišov
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Služovice
Štěpánkovice
Chlebičov
Štěpánkovice

Muži „B“ Okresní soutěž III. třídy skupina A
datum

18. 3. 2018
25. 3. 2018
31. 3. 2018
8. 4. 2018
14. 4. 2018
22. 4. 2018
29. 4. 2018
5. 5. 2018
13. 5. 2018
19. 5. 2018
27. 5. 2018
3. 6. 2018
9. 6. 2018
17. 6. 2018

den

čas

neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle

16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

neděle
neděle
sobota
neděle

15:00
15:00
15:30
15:30

Dorost - Okresní soutěž
datum

15. 4. 2018
21. 4. 2018
28. 4. 2018
5. 5. 2018
12. 5. 2018
19. 5. 2018
26. 5. 2018
2. 6. 2018

den

neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

čas

13:15
13:45
14:15
13:30
14:00
14:45
14:00
14:45

domácí

Strahovice „B”
Služovice
Štěpánkovice
Bolatice „B”
Štěpánkovice
Bělá
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Bohuslavice „B”

domácí

hosté

Chuchelná
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Otice
Pustá Polom*
Štěpánkovice
Skřipov
Štěpánkovice

-

Žáci starší - Okresní přebor
datum

22. 4. 2018
29. 4. 2018
6. 5. 2018
13. 5. 2018
19. 5. 2018
27. 5. 2018
3. 6. 2018

den

čas

neděle

17:00

neděle
neděle
neděle
neděle
sobota

10:00
14:30
10:00
14:30
15:00

hosté

Štěpánkovice
Štěpánkovice
Oldřišov „B”
Štěpánkovice
VOLNÝ TERMÍN
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Hať „B”
Štěpánkovice
Darkovičky „B” Štěpánkovice
Sudice
Závada
Štěpánkovice

domácí

Vávrovice
Štěpánkovice
Slavkov
Štěpánkovice
Kozmice
VOLNÝ TERMÍN
Stěbořice
-

Sudice
Dolní Benešov „B”
Štěpánkovice
Kozmice „B”

Štěpánkovice
Chlebičov
Jakartovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Velké Hoštice
Štěpánkovice
Raduň
hosté

Štěpánkovice
Kylešovice
Štěpánkovice
Hať
Štěpánkovice
Štěpánkovice
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Srubek v roce 2017

Uběhl rok 2017 a my hodnotíme, co se
nám podařilo, co jsme udělali.
Nejdříve trochu čísel. Soubor se sešel
na 47 zkouškách a absolvoval 14 vystoupení. Zkoušelo se každé úterý, pouze
o prázdninách byla občas dovolená. Protože
v letošním roce oslavíme 40. výročí vzniku
souboru, vydal Srubek ve spolupráci s OÚ
kalendář k tomuto výročí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na jeho vydání podíleli.
Fotografickou stránku zajišťovali pánové
Daniel Riemel, Lukáš Lamla a paní Simona
Stanjurová, výběr fotografií byl dílem Nikol
Harasimové, Marie Dluhošové, manželů
Katolických a Stanislavy Václavíkové.
Dlouholetí členové Srubku dostali kalendář
k vánočním svátkům. Kalendář rovněž obdrželi starostové našeho regionu a další osobnosti. Všem udělal radost. V souboru došlo

SRUBEK
4
0let 1978 – 2018

štěpánkovický folklórní soubor

během roku i k personálním obměnám. V září
odešel náš harmonikář
František Hluchník na
vysokoškolská studia do
Brna a v říjnu se po pěti
letech vrátil bývalý umělecký vedoucí Rudolf
Engie Kurka, aby nám
v poslední čtvrtině roku
pomohl.
Chtěl bych vyzvednout několik nejvýznamnějších vystoupení
v
uplynulém
roce.
V březnu pořádal Zámek Kravaře pro své
seniory akci Drani peřa. Srubek vystoupil
se třemi krátkými pořady. Mnozí diváci nás
znají, a proto si s chutí s námi zazpívali.
I když bylo v sále málo prostoru, došlo
i na tance. Zkrátka úspěch.
Po delší době zavítal Srubek v dubnu
do Bohuslavic. Místní obecní úřad zorganizoval setkání důchodců, na němž jsme
vystupovali. Atmosféra byla velmi milá
a srdečná. Potěšilo nás i setkání s bývalými štěpánkovickými učiteli manžely
Vlastou a Františkem Pohankovými.
V červenci Srubek zazpíval vrbeckým hasičům. Zpívala s námi většina
přítomných, mezi nimiž byla celá řada
našich bývalých spoluobčanů.
Druhého července vystupoval soubor na církevních slavnostech v polské
Kietrzi. Bylo to již po několikáté a diváci
nás přijali jako staré známé, což se odrazilo na přátelské atmosféře.
Obecní úřad v Chlebičově nás pozval
20. srpna na Den obce.
Perfektně ozvučené pódium nám
umožnilo předvést se v plné parádě
a přítomní, mezi nimiž byli i naši bývalí
spoluobčané, nešetřili chválou. Starosta

Večer plný zábavy se ŠOSem
Mezi vánočními svátky a novým rokem jste nás, jakožto divadelní soubor, mohli vidět ve „Večeru plném zábavy“.
Po tři večery jsme vás bavili scénkami, skeči, hudebním číslem a procítěným přednesem básní. Podle ohlasů se tato šaráda nadmíru líbila. Ocenili
jste ji ovacemi, za které jsme byli rádi. Potěšilo nás, že i jiný formát, než
divadelní hra, může přinést u diváků úspěch.
Byli jsme požádáni, jestli bychom nepřipravili něco k svátku MDŽ
a Dni matek. Proto se 14. dubna můžeme sejít znovu v kinosále našeho
Kulturního domu. Bude se jednat o hru Divadla Járy Cimrmana (SmoljakSvěrák) Dobytí severního pólu. Odhodlali jsme se k nastudování této hry,
i když není nikterak lehká. Objevují se v ní však pouze mužské postavy,
takže naše ženské protějšky ze souboru si můžou tentokrát sednout do hlediště a užít si hru. A užít si vlastně i svůj svátek. 
Proto bych vás chtěl taky tímto pozvat, abyste přišli a užili si divadelní
kus našeho neuznaného, zapomenutého velikána.
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Za ŠOS Štěpánkovice principál,
Jirka Kolečkář

obce pan Ilja Novotný nás okamžitě pozval
i na příští rok.
Poprvé ve své historii byl Srubek pozván
na blízkou Borovou, kde OÚ Bolatice pořádal večer pro místní důchodce. Zaplněný sál
byl s vystoupením velmi spokojen, i když
my sami jsme věděli, že k dokonalosti nám
tentokrát dost chybělo.
Začátkem adventu zavítal Srubek na
tradiční charitativní vystoupení do Domova
důchodců na Rybářské ulici v Opavě.
Osazenstvo domova je jedno z nejvděčnějších posluchačů a soubor sem vždy velmi rád
zajíždí, aby staroušky potěšil. Poděkování
patří vedení obce, které celou akci sponzoruje. Dík patří i pánům Luboši Lasákovi
a Ing. Josefu Slivkovi, kteří jsou našimi
spolehlivými dvorními přepravci. Posledním
letošním vystoupením byla akce Česko zpívá
koledy, která se ve Štěpánkovicích pořádala
již druhým rokem. Celorepublikovou akci
zaštiťuje Český rozhlas a u nás pak Hospoda
Na Statku v čele s manžely Ondrufovými.
Rok 2017 byl pro Srubek úspěšný.
Všechny nás mrzelo, že pro malý zájem
našich spoluobčanů se musel zrušit tradiční
vánoční koncert v našem KD. Chtěl bych
poděkovat všem členům souboru za práci
i všem našim příznivcům za podporu. JaK
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Ohlédnutí zahrádkářů za uplynulým rokem
Jako každý rok byl i rok 2017 u zahrádkářů nabitý.
Po jarních přípravách svých zahrad jsme v létě připravili již tradiční zahrádkářskou slavnost se spoustou občerstvení, programem
i tancem pod letní oblohou. Vyhlášené bramborové placky opět
pochyběly a i to bylo známkou výborné zábavy. Koncem srpna
zahrádkáři měli brigádu na stříhání živého plotu kolem kostela a fary.
Podzim jsme přivítali zahrádkářskou výstavou ovoce, zeleniny
i květin, která se uskutečnila 16. a 17. září 2017. K vidění byly
výpěstky našich zahrádkářů, ostatních obyvatel obce i výpěstky
z Polska od zahrádkářů z Kietrze. Ovoce v uplynulém roce velká
úroda nebyla, ale i přesto bylo co vystavovat. Voňavé durmany plné
květů, palmy, chryzantémy všech barev i jiné květiny spolu se zeleninou a ovocem různých druhů a odrůd zaplnily celý sál. Už popáté
byla u této příležitosti sloužena v areálu U Vrby mše svatá Na poděkování za úrodu. I tato výstava byla úspěšná a všem se líbila.
Během celého září a října zahrádkáři každoročně moštují ovoce.
Letos to s úrodou bylo nic moc, ale i přesto se „vymoštovalo“ několik metráků ovoce. Někdo si odváží výborný mošt a jiní potřebují
ovoce jen nadrtit na kvas, pro jiný výborný nápoj.
Již poněkolikáté i letos zahrádkáři připravili malou exkurzi
s výkladem o moštování a zpracování jablek spojenou s ochutnávkou
pro děti z naší mateřské školky i z MŠ Kravaře.
A byl listopad, po přípravách svých zahrad na zimu jsme se opět
sešly (převážně ženy zahrádkářky a jejich děti nebo vnuci), abychom
napekly a nazdobily perníčky pro Mikuláše k slavnostnímu rozsvícení stromu u kostela. Perníků byla opět velká hromada, protože jsou
výborné!
Druhého a třetího prosince jsme opět otevřeli zahrádkářský areál
návštěvníkům. Sál byl tentokrát plný betlémů, andělů, věnců, svícnů,
baněk a jiných vánočních ozdob a dekorací, protože se znovu po 2
letech konala Vánoční výstava. Betlémy z nudlí, šišek a skořápek,
perníku, ale i jiných materiálů mají jedno společné. Ve všech se
ukrývá to tajemství kouzelných Vánoc - Boží narození. Nápaditost

výstavy byla jistě inspirací pro všechny. Poděkování patří i ZŠ
Uciechovice z Polska, která svými betlémy také k výstavě přispívá.
Hned v pondělí 4. prosince jsme přivítali u kostela Mikuláše
a slavnostně rozsvítili vánoční strom. Perníčky všem zaručeně chutnaly a svařeného vína nezbyla ani kapka. Za pomoc s organizací
děkujeme farnímu a obecnímu úřadu.
Těsně před vánočními svátky se ještě zahrádkáři sešli v kostele
při stavění betlému a výzdobě kostela. Velké vánoční stromy uvnitř
i na věži, a pak i úklid před Hromnicemi, patří ke každoroční práci
zahrádkářů.
Konec roku jsme v areálu „zapíchli“ sportovní akcí. Turnaj ve
stolním tenise a karty se staly pro nás tradicí.
Již koncem ledna jsou už zahrádkáři opět akční. Objednáváme
sadbové brambory. Jaro se nezadržitelně blíží. Pro tento rok chystáme další akce pro své členy, ale i ostatní veřejnost. Můžete se třeba
těšit na nový Jarní ples nebo tradiční zahrádkářskou slavnost.
Děkujeme všem za přízeň.
LB
Vaši zahrádkáři.

Jsme Boží děcka
V posledním měsíci roku 2017 měl Mladší chrámový sbor docela napilno. Kromě
pravidelného zpěvu při bohoslužbách adventní doby byl na programu také další Večer
chval. Tentokrát byl spojený s Předvánočním punčem pro Petru. S tímto nápadem
pomáhat prostřednictvím prodeje punče přišla před třemi lety Vanda Melecká, která
je každým rokem hlavní organizátorkou akce: „Jsem neskutečně potěšená zájmem
a nadšením, které u farníků Štěpánkovic punč vyvolal. Roste nám návštěvnost, počet
vypitého punče a s tím spojená vybraná částka. Lidé jsou stále velmi milosrdní. Přesto
je nutné neusnout! Už teď se snažíme přijít na něco nového, co by v letošním roce
nalákalo ke koupi punče nejen více farníků, ale i dalších obyvatel Štěpánkovic. Snad se
nám to podaří.“ Svými dary už jste v předchozích letech pomohli na Punči pro Patrika
a Předvánočním punči pro Adama, za to vám patří obrovské díky.
Před koncem roku Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice podruhé uspořádal živý Betlém, jehož součástí byla nejen Svatá rodina to nejdůležitější - ale také kovářská dílna nebo stánky s občerstvením.
Mladší chrámový sbor dění kolem obohatil zpěvem několika písní ze
svého reportoáru, především koled, ale zazněla i nová hitovka „Boží
děcko“. Jsme rádi, že jsme mohli svým zpěvem rozdávat radost z narození Páně všem lidem okolo nás.
Mladší chrámový sbor ve Štěpánkovicích působí od roku 2007. Někteří
jsou členové už od založení, jiní se postupem let přidávali, nebo naopak
odcházeli. Vytvořili jsme za ty roky přátelské společenství, které kromě
pravidelných čtvrtečních zkoušek ve 20 hodin komunikuje také přes
sociální síť Whatsapp. Pokud byste si chtěli něco poslechnout, můžete
na YouTube kanálu „Mladší chrámový sbor Štěpánkovice“ najít záznamy
z Večerů chval. Podnikli jsme několik společných výletů i se členy našich rodin, v loňském roce podruhé do Zátora, kam se chystáme také
letos. Všichni zúčastnění potvrdí, že si z každého výletu odnášíme nezapomenutelné zážitky. Chtěli bychom se neustále rozrůstat, proto do
našeho společenství zveme všechny, kteří by si rádi s námi zazpívali na mších a svatbách v průběhu celého roku. Muže, ženy, mládež, i ty,
kteří by se chtěli zapojit s různými hudebními nástroji. Protože kdo zpívá, dvakrát se modlí.
Kristýna Stromská
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Ze Štěpánkovic na Aconcagua
…vyjma Asii, nejvyšší horu světa 6.962 m

Začalo nás šest, vyšli jsme dva. Na vrchol se dá vystoupit pouze 12 týdnů v roce. Zbývajících 9 měsíců
jsou teploty okolo -50 °C a vítr 150-200 km/h. Aconcagua leží dost blízko Antarktidy a podmínky jsou tak
díky zakřivení troposféry v 7 000 m stejné jako v 8 000 m v Himalájích na rovníku. Omrzliny 3. stupně jsem
ale neplánoval.
Jídlo v Argentině zpěv. Nálada tam je výborná. Všechno vyná- v 5 000 m klesla pod 70. To je problém.
je skvělé
šejí muly, takže lze sehnat snad opravdu Člověk pak každý 20. nádech lapá po dechu
Plněné
tenké všechno. Po dni aklimatizačního odpočinku jako astmatik v záchvatu. Rozhodla se proto
střevo, 450 gramové v BC jsme se rozhodli vynést vybavení do zůstat v Camp 1. Nakonec tam byla 3 dny
steaky,
pečená výškového tábora – Camp 1 a nechat ho
zelenina a maso na tam. Cesta zpět do BC byla pro druhého
každém kroku. Je to Američana vzhledem k nesnesitelné bolesti
samozřejmě o kva- hlavy utrpením a po dalším dni v BC se
litě a vyzrálosti rozhodl expedici ukončit. Každoroční účastmasa, ale způsob ník IronMan a dalších závodů. Do té doby
přípravy je jedi- měl neustále tep 55-56 a po ránu okolo 40.
nečný. Například Saturaci neustále přes 90. Je to až nepochomě nikdy nenapadlo pitelné, ale pouze o kondici to není.
opatrně
vyprepaVýškové Campy 1, 2, 3 je to pravé maso
rovat z bůčku jenom tu střední vrstvu masa
-10, -15, -20 °C, to jsou teploty v 5 000 m,
s milimetrem špeku z každé strany. Po něko- v 5 500 m, v 6 000 m. Stany zabrání větru až
lika hodinách v troubě není poznat, co je do 150 km/h, ale silné ranní jinovatce uvnitř
to vlastně za maso, a jestli to není náhodou stanu nezabrání nic. Člověk ztrácí extrémní s každodenním výstupem do Camp 2 –
třeba ryba. Každopádně výborné.
množství vody. Proto pije 7-8 litrů vody 5 500 m za námi. Bohužel ji to nepomohlo
Začalo nás šest, vyšli jsme dva
denně. V noci se čůrá do lahve ve spacáku a tak se za soustavného pláče rozhodla
V Mendóze je aktuálně parné léto s 30 °C. a není toho zrovna málo. Vydechování potom expedici ukončit. Nám zbytku se podařilo
Na vrcholu v den pokusu o vrchol bylo -47 °C. samozřejmě kondenzuje a mrzne uvnitř vystoupit do Camp 3 – 6 000 m. Mexičan,
Dva Američané, Mexičan, Paraguayec,
Paraguayec, Čech a vousatý šerpa.
Švýcarka, Čech a Šerpa – znalec cesty. Do
Summit day a omrzliny 3 stupně
základního tábora – Base Camp ve výšce
Jedno ze zásadních rozhodnutí při4 200 m jsme po týdnu došli všichni. Den
chází v 6 000 m v noci před pokusem
odpočinku a šli jsme aklimatizační výstup do
o vrchol. Vysílačkou se ověřuje počasí.
5 000 m. Cestou zpět se jeden z Američanů
Naše předpověď zněla vítr 70-80 km/h,
dost potácel. Následné vyšetření odhalilo
teplota -25 °C. V součtu a v nárazech
rozvinutou výškovou nemoc. Otok plic i otok
pociťovaná -47 °C. Celkem velký tepmozku. Okamžitá vysílačka a přiletěl pro něho
lotní rozptyl. Je potřeba rozhodnout
rescue vrtulník. Přesun dolů do 2 700 m za
oblečení na 20 hodin chůze. Když
cca 1.500 USD se vyplatil, protože to přežil. stanu. Po ránu při oblékání se pak na člověka to člověk přežene, vypotí se, odvodní se
Na náladě skupiny se to samozřejmě podepíše. neustále sype kilo sněhu. Kakání je jedno- a omrzne. Když to člověk podcení, omrzne
Base Camp (BC) – místo, kde to žije
duší. Akorát se v tom mrazu musí člověk nebo zmrzne. Beru na sebe zhruba 70%
Base Camp se staví od poloviny lis- trefit do silonového sáčku, zatížit kamenem věcí, které si na sebe vzít můžu. V 6 500 m
topadu. Hromadné i spací stany, jídelny, a posbírat všechno cestou dolů. Voda se bere a v nárazech se jeví, že to bylo málo. Tempo
záchody, rozvody vody z ledovce. Člověk celou dobu z ledovce a ze sněhu a tak se vět- je příliš pomalé, zrychlit nejde. Paraguayec
tam sežene horkou sprchu za 15 USD atd. šina snaží nedělat žlutá nebo hnědá kola. Na to vzdal ve 6 200 m. Přes mačky se snažím
Různé expedice přicházejí a slaví dosažení Aconcagua panuje vcelku čistota.
doobléct ještě jednu vrstvu. Za těch 5 minut
BC, jiné schází z vrcholu a oslavují návrat
Švýcarce, která vyšla přes 30 z 80 bez velkých
do BC. Vlastně každý den. Grilování, víno, alpských 4 tisícových vrcholů, saturace rukavic mi
omrzly prsty
na
rukou.
Nohám to
pomohlo, ale
věděl jsem,
že to nebude
žádná hitparáda. Vrchol jsme dali pouze s Mexičanem
a všudypřítomným vousatým šerpou.
Cesta z 6 000 – 6 962 – 6 000 nám
4. 12. 2017 trvala 16 hodin. Omrzliny jsem
musel pak sice pořád přebalovat, ale jeví
se to dobře. Tak uvidíme. Každopádně
Štěpánkovice na vrcholu Jižní Ameriky
a celé jižní polokoule byly .
Jiří Stareček
Salute!
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Halloween na Svobodě

Mikuláš na Svobodě

Maškarní ples a „pochování basy“ na Svobodě
Hospoda Hasičárna na Svobodě uspořádala na konec plesové sezóny maškarní ples pro dospělé. Sešli se lidé, kteří se umí bavit a při
hudbě na přání, kterou hrál skvělý Dj Peťa, si všichni s chutí zatancovali a zazpívali. V průběhu večera svobodští nadšenci připravili zábavný
program „Pochování basy“, který byl odměněn obrovským potleskem a jásotem.
Děkujeme pořadatelům a účinkujícím za krásně připravený masopustní večer, který jsme si moc užili.
DR

Krásný novoroční čas přejeme do Štěpánkovic…
Chtěli bychom se s Vámi všemi ve Štěpánkovicích podělit
o jeden krásný předvánoční zážitek. Ve středu 20. prosince 2017
na dveře našeho dětského domova zaklepali předčasní „Ježíšci“ ze
Štěpánkovic a vedl je hlavní „Ježíšek“ pan Erich Stošek. Dovezli
dětem nejen spousty dárků a přání, ale především nás opět přesvědčili,
že laskavých a otevřených srdcí je kolem nás stále hodně. A to jsme
ani nevěděli, že kousek od Opavy leží nějaká obec Štěpánkovice a že
tam žijí lidé, kteří chtějí obdarovat děti z našeho domova, a dokonce
uspořádají sbírku a napečou velikou kopu vynikajících koláčů.
Děkujeme panu Erichu Stoškovi a jeho rodině, paní Marii
Stoškové za výborné koláče, mini žákům a trenérům Štěpánkovic,
dále pánům, paním, dětem a rodinám – Pavel Kopec, Markéta
Bortúková, Luděk Přeučil, Marie Kopcová, Petr Moravec, Agroland
Štěpánkovice, zemědělci z Palestiny, bagrista z Palestiny, Tomáš
Schieder, Jan Obrusník, Gerhard a Adéla Zajíčkovi, Petr Zajíček,
Roman, Pytlík, David Sikora s rodinou, rodina Kožušníkova,
Magic, Bobík a Ťapka, David a Robin, Beran, Lukáš Vybrančík,
Lucka a Simča, Brigit, Vinklárkovi, Vilém Obrusník, Tomáš Kolek
a zaměstnanci Zlatovaru, Barborka Przeczková, děti, které nakreslily
spousty krásných obrázků a všem anonymním štamgastům Hospody
Na Hřišti ve Štěpánkovicích.
Na dobrotách jsme si tak jako na koláčích velmi pochutnali, část
jsme snědli o Vánocích, část zůstala na oslavu Silvestra a něco si
vezmeme na hory. Věcné dárky, hračky a hry jsme si rozdělili do
rodinných skupin, co nám „nebylo“, poslali jsme dalším potřebným

i s tím, že vědí, odkud věci jsou – dětské oddělení v nemocnici,
charita, ubytovna pro sociálně slabé občany… A protože jedeme
v lednu týden na hory, dokoupili jsme chybějící lyžařské přilby. Díky
Vám mají všichni lyžaři koupené nové lyžařské rukavice a nákrčníky s kuklami, budou mít skipasy a mladší děti, které jedou poprvé,
lyžařskou školičku.

Děkujeme za Vaši laskavost, štědrost, děkujeme za vzkazy
a přání. Všem Vám přejeme krásný rok 2018 plný pohody, lásky
a porozumění.
Děti a zaměstnanci dětského domova Loreta.

-27-

1 / 2018

VESELÉ
VELIKONOCE

www.stepankovice.cz

e-mail: obec@stepankovice.cz

Veselé Velikonoce, spoustu sluníčka,
bohatou pomlázku, radost, smích
a malovaná vajíčka Vám přejí zaměstnanci
Obecního úřadu a Obecní knihovny.

knihovna.stepankovice.cz

e-mail: knihovna@stepankovice.cz
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