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Vážení spoluobčané,
po jarních, suchých a velice horkých
dnech se začátkem června příroda vrátila
k normálu. Naši oblast naštěstí zasáhly jenom klasické jarní deště, v jiných částech
naší země se bohužel občané potýkali
s přívalovými dešti a místními povodněmi. Povodněmi, které z velké části byly
způsobeny zemědělci a jejich způsobem
hospodaření na orné půdě. Znova se tak
ukázalo, že si lidé myslí, že jsou pány
tvorstva, příroda ale rozhoduje.
V průběhu května a června jsme ve
Štěpánkovicích prožili několik významných událostí. Jednak to bylo vystoupení
našeho ochotnického divadla ŠOS ke Dni
žen a Dni Matek. Ženy a matky jsou to
nejdražší, co máme, proto si jich musíme
vážit nejenom v uvedené dny.
Štěpánkovický
folklorní
soubor
Srubek prožívá, co se týká věku, nejlepší léta. Čtyřicet let věku jsou z pohledu
člověka nejlepší roky. A proto členové
Srubku připravili vzpomínkové hudební
odpoledne, na které pozvali všechny občany Štěpánkovic a své přátele – soubor
Bejatka ze Štítiny, soubor Ischias a jejich doprovodnou kapelu Gizdi z Opavy.
Všichni jsme spolu prožili krásné odpoledne a večer s krásnými písněmi a ještě
hezčím vystoupením všech muzikantů.

Přátelství “družba“ mezi obcemi Štrba
a Štěpánkovice a hlavně mezi občany obou
obcí letos slaví neuvěřitelných šedesát let.
Šedesát let se setkávají přátelé, rodiny,
sportovci, hasiči, zahrádkáři. Tak dlouhé
přátelství mezi českou a slovenskou obcí
je asi jediné v rámci Čech a Slovenska. Na
letošním štěpánkovickém Dni obce nás
navštívil dlouholetý starosta obce Štrba
pan Michal Sýkora a místostarostka paní
Dagmar Vincová. Nemohu vyjmenovat
všechny naše přátele ze Štrby, protože
jejich seznam by zabral celou stránku.
Na návštěvu k nám zavítaly zástupkyně
obecního úřadu, základní školy, sportovci
i s rodinami, žáci základní školy a další
přátelé ze Štrby, kteří přijeli do štěpánkovických rodin. Všem chci poděkovat za
krásně prožité tři dny s přáteli.
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Vážení spoluobčané, blíží se konec
školního roku, doba dovolených. Určitě
zažijeme krásné dny, ale možná nás potkají i nějaké trable a tehdy si vzpomeňme
na jedno krásné přísloví: „Když Ti je zle,
podívej se do slunce, pak všechny stíny
zůstanou za tebou.“ Abychom si vychutnali krásné chvíle, musí se nad námi občas přehnat bouřka.
Chci proto popřát všem příjemné
prožití letních měsíců a poděkovat Vám
všem, kteří zpříjemňujete život svému
okolí, kteří pomáháte ostatním, organizujete kulturní, společenský a sportovní
život v naší obci, všem, kteří připravili
vystoupení Srubku, průvod Božího těla
na Albertovec, průběh Dne obce a šíříte
dobré jméno Štěpánkovic v okolí.



Bernard Halfar
starosta obce

„Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem.
Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem.
Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.“
Seneca. římský filozof
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Výsadba stromů v zastavěné části obcí a měst

Pro začátek si připomeňme přínos stromů
v ulicích města:
• filtrace ovzduší, tvorba kyslíku,
•	tvoří stín a zabraňují přehřívání cest,
• vyrovnávají teplotní extrémy,
• pohlcují hluk a prach,
• vytváří domov pro ptactvo a hmyz,
• estetický význam.
Využitelné výstupy:
Mezi environmentální benefity poskytované stromy v ulicích patří redukce odtoku,
zlepšení kvality ovzduší, retence uhlíku, zastínění a ochlazování okolí vysazených stromů. Dále přispívají k habitatovým plochám,
a tak na sebe vážou městskou faunu.
Zatímco z asfaltu odteče 62 % dešťové

vody, ze sadbových jam stromů
20 %. Z trávníků odteče necelé 1 %.
Pouliční stromy jsou velmi efektivní v zachytávání vzdušných polutantů, jako jsou ozón, oxidy dusíku
a síry, sloučeniny uhlíku, včetně CO2
nezbytného k fotosyntéze, a dalších
částic menších než 10 µm. Velké
stromy zachytí 60-70krát více znečištění než stromky malé.
Až 80 % ochlazovacího efektu
stromu souvisí přímo se zastíněním.
Pouliční stromořadí dokáží snížit
denní teplotu v ulicích o 5 až 20 °C.
Stromy ve městech udržují a mohou navýšit stavy fauny; bohatší společenstva se
ale drží spíše na perifériích než v centru.
Mezi sociální benefity městské zeleně
bývají řazeny mj. podpora kontaktu mezi
sousedy, příležitosti ke sportu a rekreaci, redukce stresu a celkové navýšení sociální koheze. S rostoucím počtem pouličních stromů
bývá spojována vyšší bezpečnost v ulicích
a nižší kriminalita. Pouliční stromořadí také
působí jako bezpečnostní bariéra mezi chodci a motoristy.
Města s vyšším podílem vegetace mají
přibližně o 50 % nižší kriminalitu než města
s menším množstvím vegetace. Navýšení
rozlohy vegetačních ploch o 10 % má za následek pokles kriminality o 12 %.

Ekonomické benefity pouličních stromů bývají přinejlepším podceňovány. Je
ale podrobně zdokumentována souvislost
mezi počtem vysázených pouličních stromů
a úsporami za energie.
10 % navýšení početnosti stromů vede
k 5-10 % snížení nákladů na vytápění či
provoz klimatizace. Jediný zasazený strom
vede ke snížení nákladů za topení o 1,3 %
a klimatizaci o 7 %.
Zákazníci mají tendenci utratit více
peněz v obchodě, který má vyšší množství
zeleně v okolí.
Lidé také mají tendenci preferovat při
nákupu nemovitostí ty, které mají v okolí
stromy. Na druhou stranu, studie z amerického Oregonu ukázala, že cena nemovitosti
stoupá o 3 % za každý strom v okolí.
Tyto benefity ovšem provází problémy
odvíjející se od kořenového růstu. S rostoucí
plochou nepropustných povrchů, které brání
odtoku vody, dochází k prorůstání kořenů do
zástavby a škodám spojeným s nadzvedáváním a praskáním dlažby a jiných povrchů.
Škody na infrastruktuře jsou hlavní
příčinou odstraňování pouličních stromů,
přitom v mnoha případech se těmto škodám dá předejít pečlivým plánováním,
výběrem materiálů a dobrými postupy.


Ochrana přírody

Zaměřit se na ochranu jedné části přírody je
velice krátkozraké. Příroda je vše, co je kolem
nás, fauna i flora, mezilidské vztahy, náš životní
styl, ovzduší, všechny zelené plochy – to vše
a řada dalších oblastí spadá pod pojem příroda. Zaměřit se pouze na ochranu ovzduší je pak
velice krátkozraké. Poukazovat na kouřící komíny (často i v letním období), ale své školou
a školkou povinné děti nebo vnuky do školy
a školky vozit autem, na nákup několikrát týdně
jezdit do nákupních center v Opavě a Ostravě,
několikrát ročně jet na dovolenou minimálně
do Alp, je velice krátkozraké. Bohužel náš stát
vymyslel další nesmyslný dotační program, kdy
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na základě získané státní dotace řada majitelů
rodinných domů zrušila plynové kotle a uvedla
do provozu „Ekologické kotle“ na hnědé uhlí.
A vrcholem pak je provozovat tyto kotle i v létě
na ohřev užitkové vody. V poslední době se stále častěji objevují v mediích reportáže a články o výskytu obrovského množství odpadních
plastů v mořích a oceánech. Zatím jsem ale
nikde nezachytil informaci, že tyto plasty jsme
do moří a oceánů vyhodili my - lidé. Nedávno
se hodně psalo a mluvilo o velkém zdražení
vajíček a taky o tom, že některá vajíčka z velkochovů obsahují salmonelózu. Bohužel už
i na venkov se vajíčka musí dovážet, protože
mít v rohu okrasné zahrady chov slepic je přeci
neestetické. Ani už nemluvím o pěstování zeleniny a ovoce, zelenina a ovoce v super nebo
hypermarketu je přeci tak krásná, bez skvrny.
Kvůli malichernostem se nebavit se sousedem,
nebo rodinou. Nemluvím už o úmyslném způsobování škody na majetku někoho jiného.
Takhle bych mohl pokračovat na celou
stránku, toto vše je náš vztah k přírodě. Bylo by
proto vhodné zamyslet se nad naším chováním
se k přírodě, ne jenom k ochraně ovzduší a dělat
vše pro to, abychom naši obec, naše okolí a celou matičku zemi přenechali našim potomkům
alespoň v takovém stavu, v jakém ji naši předci
přenechali nám.
Bernard Halfar

S použitím odborného tisku, Bernard Halfar

Komunální
volby
Na podzim letošního roku proběhnou volby do zastupitelstev měst
a obcí. Každá politická strana a hnutí
chce svůj volební program prezentovat co největšímu počtu čtenářů – voličů. Podle novely některých zákonů
musí v obecních zpravodajích dostat
všechny kandidující strany a sdružení
stejný prostor – ale pouze za úplatu.
Toto nařízení však platí pouze pro
komunální volby. Komunální volby
a postavení zpravodaje v předvolebním období řeší Zákon č. 491/2001
Sb., o volbách, zákon č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, zákon č. 46/2000
Sb., o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku (novela
z roku 2013) a zákon č. 302/2016 Sb.,
o sdružování v politických stranách
a hnutí.
Proto oznamujeme všem, kdo budou sestavovat kandidátku do komunálních voleb do zastupitelstva naší
obce, aby se blíže informovali u paní
Veroniky Wihodové na email. adrese:
zpravodaj@stepankovice.cz, nebo
tel.: 723 623 290.
Bernard Halfar

významné Stavby a rekonstrukce v obci

Rekonstrukce ulice Slezská
Do konce dubna se pracovníkům společnosti Kareta a jejich subdodavatelům podařilo vyměnit původní betonové kanalizační
potrubí za potrubí plastové. Původní zděné
kanalizační šachtice byly vyměněny za nové
betonové monolitické. Při výměně kanalizačního potrubí v napojení do ulice Zahradní
jsme položili dalších 15 metrů potrubí až do
první funkční kontrolní šachtice. Stejně tak
v ulici U Dvora jsme museli vyměnit oproti
plánu dalších 20 metrů zničeného potrubí
a stavbu ukončit v nejbližší funkční šachtici.
Součástí stavby byla i výměna původního
betonového potrubí kanalizačních přípojek
za potrubí plastové. Potrubí kanalizačních
přípojek měníme na hranici soukromých
pozemků. Při realizaci této stavby provedla
obec i výměnu všech armatur vodovodního
řadu v ulici Slezská a části ulice Zahradní.
Protože dno výkopu pro uložení nového
kanalizačního potrubí se stále propadalo,
museli jsme v úseku od křižovatky ulice
Slezská - Lípová až po ulici Zahradní dno
zpevnit hrubým lomovým kamenem.
Začátkem června byla zahájena stavba
tělesa komunikace. Od prvních metrů této
části stavby se potýkáme s nestabilním podložím. Původní komunikace (historická)
měla pravděpodobně šířku pouze 3 metry
a v padesátých letech byla rozšířena na
stávající šířku. Jenže rozšíření zasahovalo
z obou stan do původních zahrad a právě
v těchto místech je podloží komunikace
nestabilní. Místa, která byla nestabilní, jsme
opět vyplnili hrubým lomovým kamenem.

2 / 2018

Další část této stavby je pokládka
silničních a parkových obrub, pokládka dlažby chodníků a nakonec pokládka dvou vrstev asfaltu.

Třetí etapu výměny provedeme v ulici
Na Kopečku. Tuto stavbu budeme realizovat současně se stavbou výměny kanalizace
v ulici Zahradní.

Výměna kanalizace v ulici Zahradní
Potrubí jednotné kanalizace v části ulice Zahradní v úseku od ulice Na
Kopečku v délce 100 metrů je uloženo nízko pod povrchem komunikace
a kanalizační přípojky části rodinných
domů v této ulici nelze napojit přímo
na kanalizaci. V tomto úseku proto
bude provedena výměna původního betonového kanalizačního potrubí za potrubí plastové. Nové potrubí bude uloženo tak, aby se
kanalizační přípojky všech domů daly napojit do nového potrubí. Tato stavba bude zahájena okamžitě po ukončení rekonstrukce
ulice Slezská.

Stavba prvního domu s nájemními byty
V průběhu července bude předáno staveniště pro realizaci stavby prvního z nájemních bytů v lokalitě „Suchánkovec“.
Realizovat se zde budou jedno a dvoupokojové byty. Tyto byty budou v majetku naší
obce a obec bude sama rozhodovat o způsobu pronájmu, výši nájemného a dalších
podmínkách užívání těchto bytů. Zastupitelé
rozhodli, že v průběhu letošního roku bude
zrealizována stavba budovy č. 3, další stavba
pak bude zrealizována podle zájmu občanů
o pronájem těchto bytů.

Stavba komunikace a inženýrských sítí
V červnu byla zahájena stavba komunikace a inženýrských sítí v lokalitě
Suchánkovec. Jedná se o stavbu, která
připraví prostor pro výstavbu nájemních
bytů. Součástí této stavby je vybudování
vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek jak pro budoucí nájemní byty, které
budou v majetku obce, tak i pro budoucí
dva rodinné domy, které se budou stavět
na soukromých pozemcích.
Výměna uzávěrů přípojek vodovodu
V letošním roce pokračujeme ve výměně
hlavních uzávěrů domovních přípojek vodovodu. První části jsou vodovodní přípojky
k jednotlivým domům v ulici Slezská. Tuto
výměnu jsme realizovali v rámci rekonstrukce ulice Slezská. Současně byly vyměněny
všechny hydranty a sekční ventily na vodovodním řadu v této ulici.
Druhou etapu výměny hlavních uzávěrů vodovodních přípojek jsme realizovali
v ulici U Dvora. Naštěstí zde jsou všechny
ventily v travnaté ploše a příprava jam pro
provedení výměny nebyla tak složitá. I zde
jsme provedli výměnu sekčních ventilů
a hydrantů.

Oprava chodníků
V průběhu června jsme začali realizaci
opravy dvou chodníků, které spojují ulici
Hlavní s ulicí Mlýnskou. První chodník
je v místě dětského hřiště v ulici Mlýnská.
Zde se před realizací opravy chodníku musí
provést demolice podzemní nádrže, která
v minulosti sloužila jako nádrž na požární
vodu. Tato nádrž zasahuje do soukromých
pozemků a pro její velikost se nebude jednat
o jednoduchou záležitost.
Realizace opravy druhého chodníku
bude o něco jednodušší. I když veškerý materiál se bude odkopávat, odvážet a dovážet
zpět ručně. V nejužším místě je šířka pozemku chodníku pouze 1 metr.

Bernard Halfar

Pronájem nebytových prostor
Po tom, co paní Jana Stromská zprovoznila v bývalé prodejně potravin novou
restauraci a výrobnu knedlíků, se uvolnily nebytové prostory bývalé restaurace
v kulturním domě. Jedná se o prostory, které v minulosti sloužily jako mateřská
školka a po jejím přestěhování do nové budovy školky se zde vystřídalo několik
provozovatelů restaurace.
Zastupitelé rozhodli, že bude zveřejněn záměr obce znovu tyto prostory
pronajmout pro provozování restaurace a výrobny potravin. Termín pro podávání nabídek na pronájem s jednoduchým podnikatelským záměrem byl konec
června. Pokud se nepřihlásí žádný zájemce o pronájem těchto prostor, bude na
zastupitelích, aby rozhodli o dalším využití.
Bernard Halfar
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Využití statku v centru obce

Naše obec, jako majitel statku v centru obce, nechala zpracovat
návrh (studii) na přestavbu a další využití této budovy. V uvedeném
návrhu je přízemí řešeno jako prostory pro služby, do poschodí je
pak navrženo umístění nájemních bytů. V části přízemí je navrženo
umístění knihovny, tato varianta již byla zamítnuta. Studie slouží
jako vodítko pro zpracování dalších variant přestavby této budovy.
Na www stránkách obce je umístěn výkres skutečného stavu budo2. NP

Má smysl třídit odpad?
Často se setkáváme s otázkou, zda má smysl třídění odpadu
a co se vlastně děje s odpadem, když ho odevzdáme svozové
firmě. Spousta z nás vlastně ani neví, kde vlastně může odpad
odevzdat a do jakého kontejneru, pytle či nádoby jej vyhodit.
Zde jsou odpovědi na některé z Vašich otázek.
Proto třiďte, má to smysl!MP
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vy i první studie budoucího využití budovy statku a jejího okolí.
Zastupitelé rozhodli, že termín pro předkládání návrhů jak budovu
statku v budoucnu využít je 15. prosince letošního roku. Všichni,
kdo mají jakýkoliv nápad, mohou své návrhy posílat elektronickou
poštou, popř. doručit poštou nebo osobně na obecní úřad. Poté budou návrhy vyhodnoceny a zastupitelé rozhodnou o dalším postupu.

Bernard Halfar

Významné osmičky aneb OKÉNKO DO HISTORIE
Letošní rok se často hovoří o takzvaných
„významných osmičkách“. Číslo osm má
taktéž spojení s naší obcí. Připomínáme si například 200. výročí založení Albertovce knížetem Lichnovským (1818), před 90 lety byla
založena první mateřská škola v naší obci
a začal jezdit přes naši obec první autobus –
trasa z Rohova do Opavy (1928), připomenuli
jsme si 60 let přátelství se slovenskou Štrbou
(1958), téhož roku byla ke Štěpánkovicím

připojena osada Bílá Bříza, Srubek oslavil
40 let své existence (1978) a určitě je těch
významných výročí naší obce více.
S naším státem je osmička taktéž silně
spjata. Můžeme se podívat zpátky do minulosti a významné osmičky tvoří v minulém století
podstatné historické mezníky. Tak například
roku 1918, tedy přesně před 100 lety, končí
1. světová válka a vzniká tzv. První republika,
roku 1938 zvonil zrady zvon a Československo
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muselo odevzdat pohraniční území Německu.
Psal se rok 1968, přišel 20. srpen a naše hranice překročila vojska “bratrských zemí“ v čele
se Sovětským svazem…
Spousta lidí tento rok 1968 zažila na
vlastní kůži, avšak spousta dalších ne a zná
jej pouze z vyprávění, tisku nebo médií.
Náš spoluobčan Jindra Harazim našel
doma dobový tisk hned z následujícího
Žaneta Večerková
dne této události. 

-5-

2 / 2018

Den obce 2018

Druhou červnovou sobotu se
v areálu základní školy uskutečnil
v pořadí už čtrnáctý Den obce, jenž
se nesl v zábavném, přátelském, kulturním i sportovním duchu.
Již od rána a během parného dopoledne probíhaly jako každoročně
na sportovištích tradiční turnaje,
které se dohrávaly i v odpoledních
hodinách. Zájemci se mohli zúčastnit
klání ve volejbale, malé kopané, tenise a badmintonu, který měl mužskou
i ženskou kategorii, tedy dva výherce. Taktéž byl připraven i doprovodný program pro děti, který měla pod
svou taktovkou místní knihovna a posléze Klub maminek.
Na odpoledním kulturním programu měli svůj podíl domácí účinkující, soubory a oddíly, taktéž vystoupili
i hosté. Program byl i přes náhlou
změnu velice parného počasí na deštivé zahájen šikovnými mažoretkami
Sluníčka z mateřské školy, které předvedly tanec s hůlkou a tanec s pompony. Poté následovalo na školním hřišti
vystoupení dětí a mládeže Jezdeckého
klubu Cipísek a Jezdeckého klubu
Voltiž Albertovec. Zajisté odpolední
program zpříjemnili i naši hosté ze
Štrby, přičemž se nejprve předvedl
sbor tvořený žákyněmi štrbské zá-
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kladní školy, které zazpívaly píseň
o Štrbě. Poté vystoupili členové dětské lidové hudby folklórního souboru
Štrbianček s instrumentálními skladbami. Následovalo vystoupení domácího folklórního souboru Srubek,
který během odpoledne vystoupil
celkem dvakrát. Nepříznivé počasí
se posléze začalo konečně umoudřovat, takže se nakonec mohl představit
i ŠOS – Štěpánkovický ochotnický
soubor se svou zábavnou scénkou.
Mezi zmíněnými výstupy proběhlo oficiální přivítání hostů ze Štrby,
oba starostové promluvili k přítomnému publiku, předali si navzájem
dárky, ať už upomínkového či tradičního charakteru, a následně spolu
pokřtili knihu k 60. výročí přátelství
Štěpánkovic a Štrby. Následovalo
slavnostní předání pohárů vítězům
jednotlivých sportovních turnajů.
Večerní program zahájila kapela
Golden Hits, poté vystoupila velice
energická kapela Rock & Roll Band
Marcela Woodmana, večer po setmění se ještě mezi hrajícími kapelami
představila performance s ohnivou
show. Na závěr zahrála kapela Jen
tak, která tento celodenní rozmanitý
program po půlnoci uzavřela.

Žaneta Večerková

2 / 2018
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vítáme Nové občánky ve Štěpánkovicích

Rodičům blahopřejeme a přejeme jim hodně hezkých chvil se svými dětmi.

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, výška, případný komentář nebo přání)
na adresu zpravodaj@stepankovice.cz
a my ji otiskneme vždy v nejbližším vydání
zpravodaje. Těšíme se na Vaše příspěvky.
Allan Kurka, 24. 2. 2018
váha 3300 g, výška 50 cm,

Tomáš Lichý, 24. 4. 2018
váha 3230 g, výška 50 cm

Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narozených dětí, prosíme rodiče, kterým se narodilo dítě, aby narození (na základě
rodného listu dítěte) přišli přihlásit na matriku
obecního úřadu k paní Janě Gregořicové.

Veronika Wihodová

Vojtěch Štencl, 28. 2. 2018
váha 3030 g, výška 49 cm

Přehled dětí narozených v naší obci (březen – červen 2018)
Tereza Obrusníková, Kryštof Prchala, Adriana Zálesná, Antonie Volná,
Allan Kurka, Vojtěch Štencl, Markéta Žůrková, Sofie Varmusová, Nikola Ševiorová,
Adam Otoupalík, Kateřina Lihotzká, Leonie Sněhotová a Tomáš Lichý.

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

Společenská kronika
(duben – červen 2018)

Jubilanti

70 let – 6
75 let – 6
80 let – 4
85 let – 2
90 let – 4
95 let – 1
Přejeme všem jubilantů, kteří v roce 2018 oslaví významné životní jubileum, aby se těšili přiměřenému zdraví, měli radost z vnuků a pravnuků a život jim ve Štěpánkovicích přinášel uspokojení.
Od minulého vydání jsme se rozloučili s 10 a od začátku roku
již s 28 spoluobčany.

Adolf Dudek pro děti

Kouzelné čtení k zapůjčení!
Milí rodiče, milé děti,
v současné době naše knihovna nabízí k zapůjčení spoustu
krásných knih pro děti a jako
novinku jsme zařadili i půjčování knih z edice Kouzelné čtení.
Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept, díky kterému se
děti zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých a užitečných informací. Kouzelné čtení je určeno jak dětem v předškolním věku, tak dětem starším, ale bezpochyby zaujme i dospěláky.
Záleží na tom, jakou knihu si právě zvolíte, u nás v knihovně půjčíte.
Srdečně vás tímto zveme k návštěvě naší knihovny!
MT

Připravte se na dovolenou!
Milí čtenáři, připravte se
včas na dovolenou a přijďte si
vypůjčit knihy z naší knihovny.
Každý měsíc přibývají novinky
z knižního světa!
Přijďte, určitě si vyberete
svou knihu! 
MT

Upozornění
Po dvou letech opět rozzářil tváře dětí malíř a ilustrátor Adolf
Dudek. Svým interaktivním vystoupením bavil nejen děti z místní
mateřské školy, ale také malé školáky z prvních, druhých a třetích
tříd. Adolf Dudek dokázal rozesmát i přítomné paní učitelky.
Tentokrát se děti společně s panem Dudkem vydali do zajímavých zemí světa. Navštívili Grónsko, Ameriku, Čínu a Afriku.
Byla to opravdu velkolepá cestovatelská show.
MT
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Výpůjční doba Obecní knihovny v období letních prázdnin
Pondělí: 9.00 - 12.00 14.00 – 18.00 hodin
Středa: 9.00 - 12.00 14.00 – 18.00 hodin
Knihovna bude z důvodu čerpání dovolené zcela uzavřena od
30. 7. do 3. 8. 2018 a od 20. 8. do 24. 8. 2018.
V době od 13. 8. do 17. 8. 2018 bude knihovna
taktéž uzavřena z důvodu konání příměstského tábora.

Klíčkování prvňáčků

Jaro v knihovně

2 / 2018

Také v letošním roce se malí prvňáčci setkávali každý měsíc
v naší knihovně s pejskem Chlupáčkem a s kocourkem Koblížkem
v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Paní knihovnice pro děti
připravovaly vždy pestrý program.
Poslední setkání s pejskem Chlupáčkem proběhlo i za přítomnosti pana krále, který si děti vyzkoušel, jak krásně umí číst, předal jim
symbolické zlaté klíče, kterými si děti otevírají záhadnou komnatu
čtení. Král děti pochválil a ty mu nakreslily jeho „věrnou podobiznu“. Pro děti bylo setkání s králem příjemným překvapením. MT
V rámci celoroční spolupráce knihovny a MŠ Štěpánkovice proběhlo opět jarní pohádkové pásmo pohádek, her a vyprávění na téma
Jaro v pohádce. V týdnu od 23. do 26. dubna navštívily děti z mateřské školy knihovnu a paní knihovnice pro ně připravily povídání
o jarní přírodě, o tom, co všechno musí udělat jaro, aby bylo krásně
na světě. To vše se děti dozvěděly z krásných knížek, které si měly
možnost v průběhu programu prohlédnout. Kouzelný kufřík plný
pohádek dětem odhalil další pohádku, tentokrát O Červené karkulce, ze které měly děti obrovskou radost. Na závěr si všichni vyrobili
jarní kytičku z lízátka a krepového papíru. Všem se moc povedla.
Berušky, Sluníčka, Kuřátka a Motýlci si chvíle strávené
v knihovně moc užili a těší se zase napříště.
MT

Rodinné centrum
Rodinné centrum působí na Hlučínsku od roku 2007. Letos je to již deset
let, co začala nová příležitost pro rodiče s dětmi docházet na aktivní „předškolkové“ cvičení.
Nejdříve se centrum jmenovalo RC Náschvalníček, pak se přejmenovalo
na RC Skřítek. Vedení bylo tenkrát v Ostravě. Protože v Ostravě firma zanikla, vzala jsem si vše pod svá křídla a založila tak od září roku 2010 RC Myška,
které i nadále úspěšně působí v Hlučíně, Dolním Benešově, Kravařích,
Bolaticích, Štěpánkovicích, Oldřišově, Kobeřicích a Bohuslavicích.
Do cvičení dochází děti již od 6 týdnů věku dítěte. V těchto skupinkách se
soustředíme na správný psychomotorický vývoj. Od roku dítěte do 3,5 let již
zařazujeme do hodin pohybovou část, rozumovou část, cvičení na balonech,
procvičujeme jemnou motoriku, kreslíme, zpíváme.
Jaká pozitiva naše cvičení má? Maminky se navzájem poznají a předají si různé informace. Nově přistěhovaní se tak zařadí do chodu
dané vesnice. Děti mají příjemnější vstup do školky, protože již mají kamarády. Máme také pozitivní ohlasy školek na děti, které navštěvovaly naše hodiny. Jsme speciálně vyškoleni a dokážeme poradit rodičům, když si myslíme, že není něco v pořádku. Doporučíme pomoc
rehabilitačního střediska, nebo psychologické poradny. Moc nás těší, když naši radu přijmou a pak jsou rodiče i děti spokojení.
Dochází nám do cvičení také děti, které mají problém zařadit se do kolektivu. Některé nemluví nebo špatně mluví, bojí se, křičí a jsou
moc aktivní. Je to různé. Jsme rádi, za tyto odvážlivce, kteří přijdou mezi děti s normálním vývojem, protože po měsíci pravidelné týdenní
docházky již vidíme velké změny. Tyto děti se krásně posouvají vpřed, dělají pokroky a po roce nebývá mezi dětmi tak velký rozdíl.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří již do našich hodin docházeli a dochází. Srdečně chci pozvat všechny, co se
nyní o nás dozvěděli. Vice informací najdete na facebookových stránkách RC Myška, nebo na tel. č. 605 866 906.
Jiřina Kurková

Zápis RC Myška
na školní rok 2018 - 2019
Zápis proběhne v klubovně Klubu maminek v ZŠ Štěpánkovice v pátek
31. srpna 2018 v 10:30 hodin.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek (od 6 týdnů do
6 měsíců, 6 měsíců do 1 roku, od 1 roku do 5 let). Hodiny RC Myška jsou
vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou. Děti se mohou naučit barvy,
ovoce, zeleninu, zvířátka atd. Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme
a zpíváme s hudebními nástroji. Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně
Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny tel. 605 866 906 JK
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Už několik let se sdružení rodičů snaží,
aby děti tento svůj svátek nějak zajímavě
prožily. Tomuto dni předchází plno plánování, přemlouvání a zařizování.
Jsme rádi, že jsme s dětmi „přeletěli“
Letem světem, s Ferdou mravencem jsme vyzkoušeli práce všeho druhu a s Večerníčkem
jsme prošli z pohádky do pohádky. Animační
vystoupení si vzali do své režie herci opav-

ského divadla a letos jsme mohli
trošku „ochutnat“ také z hasičského
řemesla.
Tento den má svůj dlouholetý
scénář a za podpory pedagogů naší
školy a školky jsme mohli zhlédnout jedinečné vystoupení našich
zlatíček.
Děti z Jezdeckého klubu
Cipísek nám vždy s poníky ukáží
něco nového. Čas si pro nás udělali i street parkouristi ze základny
v Kobeřicích. Bylo vidět mnoho
skoků a salt, při kterých se mnohým tajil
dech, tito nadšenci mají vše pod svou kontrolou. Malí Floriánci nás navnadili pro odpolední dovádění s hasiči.
Velitel hasičského vystoupení pan Bohuš
Vybrančík nám se svým týmem zajistil odpoledne plné her a zábavy. Děti tak mohly
celé odpoledne stříkat proudnicemi, chodit
v hasičském oblečení a překonávat překážky

a dovádění v pěně mělo velký úspěch. K radosti také přispěl místní Agroland, zapůjčením dnes již historického hasičského vozu.
Za zdolání všech stanovišť děti byly odměněny skákacím hradem, jízdou na ponících,
malováním, tetováním, hranolky, párkem
v rohlíku a pitím, jak jen kdo chtěl.
O rodiče bylo také postaráno. Připraveny
byly steaky, domácí koláče s kávou a dobrou
náladou všech organizátorů. Je nás ale pořád
málo, tak bych chtěla touto cestou pozvat do
našeho sdružení rodičů nové rodiče a nadšence dělat něco pro ostatní.
Tento den vyvrcholil losováním bohaté
tomboly a i trochu deštěm, nám to ale nevadilo, protože voda k hasičům patří. Aby toho
nebylo málo, tak v úterý o velké přestávce
zajistilo SRDPŠ celé škole a školce nanuky – jahodové mrože.
Za zorganizování celého dne patří velký
dík všem, co se na něm podíleli. Bez Vás by
to nešlo.
Za SRPDŠ Nikol Harasimová

Turnaj v malé kopané
1. března 2018 se na naší škole uskutečnil fotbalový turnaj tříd
vyššího stupně. Turnaje se účastnily celky VI. A, VI. B, VII., VIII.
B a IX. třídy.
Roli favorita turnaje potvrdili deváťáci. Ti v posledním rozhodujícím zápase o první místo porazili VIII. B. O třetím místě se
rozhodovalo mezi šestými třídami. Oba celky dosáhly stejného počtu bodů, ba dokonce dosáhly i stejného rozdílu skóre. Rozhodovat
muselo třetí kritérium, tedy vyšší počet vstřelených branek. Zde
byla o jeden jediný gól lepší třída VI. A. Na nepopulární páté pozici skončila VII. třída. Zúčastnění sedmáci si zaslouží obdiv a uznání. Celý turnaj absolvovali v pouhých třech lidech, tím pádem čelili
neustále početní nevýhodě. Přesto to nezabalili a celý turnaj dohráli se ctí. Ondro, Radku, Cyrile, děkuji za váš přístup!

Na závěr je potřeba podotknout, že úroveň jednotlivých zápasů
byla velice dobrá. Jsem rád, že součástí některých družstev se staly
i dívky a do budoucna věřím, že si fotbalový turnaj bude mezi našimi žáky získávat čím dál větší oblibu.
ŠKRS

Mistr piškvorek 2018

Ve čtvrtek 15. března se uskutečnil již třetí ročník turnaje v deskových
hrách s názvem „Mistr piškvorek
2018“.
Celkem 20 přihlášených hráčů se
utkalo ve 14 kolech této známé hry.
Každý hráč si zahrál proti 14 soupeřům dle švýcarského herního počítačového systému. Losování soupeřů
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i zpracování výsledků bylo řízeno počítačem, aby byla soutěž spravedlivá pro všechny
věkové skupiny žáků. Turnaj
měla rychlý spád a správný
soutěžní náboj.
Vítězem letošního ročníku se stal Ladislav Harazim
z IX. třídy, který se tohoto
turnaje zúčastnil poprvé,
a prohrál pouze jednu partii.
Na druhém místě se umístil Tobiáš
Prasek z VI. B třídy, který si oproti
minulému ročníku polepšil o 10 míst.
Na třetím místě se umístila Anna
Trlicová z IX. ročníku, která se tohoto
turnaje zúčastnila již podruhé.
Všem soutěžícím patří velké poděkování za snahu, soutěživost a fair
play hru.
Ve

Dáma 2018
V letošním školním roce pořádala naše škola již druhý turnaj v deskových hrách. Turnaj
v „rychlé dámě“ se uskutečnil ve čtvrtek 5. dubna 2018. Druhého ročníku se zúčastnilo celkem
11 hráčů z řad žáků 6. – 9. ročníku a zaměstnanců
školy. V časovém rozmezí 14:00 – 15:30 hodin
jsme odehráli 10 soutěžních kol. Celkové pořadí
se neustále měnilo a na konec rozhodovaly jen
desetinky bodu.
Celkovou vítězkou turnaje se stala Linda
Slivková z VI. B třidy. V žákovské kategorii se na
druhém místě umístil Tobiáš Prasek rovněž z VI. B
třídy a na třetím místě Jakub Hanzlík z VI. A třídy.
Vítězové si oproti minulému ročníku shodně polepšili o tři příčky.
V tomto druhém ročníku nebyla tak hojná
účast jako v ročníku prvním, proto si přeji, aby
ten příští třetí ročník přilákal mnohem více dětí,
které se chtějí ve svém volném čase pobavit a zasoutěžit si.
Ve
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Vikingové – představení Agentury Pernštejni

Raný středověk a především obávané vikingské nájezdníky nám přiblížil ve čtvrtek
29. března vzdělávací pořad agentury „Pernštejni“, která je se svými ukázkami „živé historie“ v naší škole velmi dobře známa. Ve velké tělocvičně byla postavena maketa „drakkaru“
- vikingské lodi s typickou dračí hlavou na přídi a kulatými štíty na bocích. Dva válečníci
předvedli nejen dobové oblečení, zbraně a výstroj, ale také způsob a techniku boje.
Vybraná desítka žáků dobrovolníků byla pak vyzbrojena přilbami, štíty a meči, aby
předvedla jak obranné, tak útočné postavení vojska, včetně obávané štítové hradby.
Vystoupení bylo pro všechny zúčastněné vtipné, zábavné, samozřejmě poučné. Je
třeba dodat, že Vikingové nebyli jen nájezdníci a mořští piráti, první objevitelé Ameriky
před Kolumbem, ale i národ, který značně ovlivňoval historii raně středověké Evropy,
řídil se demokratickými pravidly při volbě krále a ženy zde měly na tehdejší dobu mnohem více práv.
Sá

Hasík preventivní program

Ukliďme svět - projekt EVVO

V pátek 6. 4. a 13. 4. se žáci druhé a šestých tříd zúčastnili preventivního programu v oblasti požární ochrany s názvem
Hasík. Příslušníci HZS Moravskoslezského kraje našim žákům
sdělili, jak a na jakých telefonních číslech si v případě nouze
správně přivolat pomoc, jak se zachovat v případech ohrožení
požárem či jak si ošetřit popáleniny. Šesťáci byli také poučeni
o tom, jaké existují druhy hasičských přístrojů a jak je správně
použít. Součástí prezentace byla rovněž ukázka hasičské výstroje, kterou si zájemci mohli i vyzkoušet.
Na závěr byli žáci obdarováni nejrůznějšími propagačními
a informačními materiály z oblasti požární prevence. Věřím, že
nyní už budou všichni zúčastnění přesně vědět, jak se zachovat
v případech ohrožení, i když nezbývá než doufat, že podobných
situací bude co nejméně.Ch

EVVO je celosvětově uznávaný obor a znamená Environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu, jejímž cílem je vést veřejnost, tedy
i děti, k odpovědnému jednání a chování vůči přírodě, přírodním
zdrojům a životnímu prostředí.
V pondělí 30. dubna 2018 žáci vyššího stupně, učitelé a provozní
zaměstnanci, rozděleni do 14 skupin, pomáhali přírodě a životnímu
prostředí v nejbližším okolí všemi svými silami. Ráno jsme si donesli místo školních batohů nářadí, tj. hrábě, metly, kopačky, kbelíky,
a v 10 hodin nastoupil každý na místo, aby uklidil svou část světa.
Deváťáci vyrazili již v 8 hodin na Svobodu, kde během dopoledne zasadili neuvěřitelných 150 malých sazenic stromků a uklidili hromady kamení. Ostatní pracovali jak venku od prostranství
před školou, travnatých svahů kolem školního pozemku a hřiště,
školního atria a prostřihávání tújí, tak vevnitř, kde prováděli úklid
odborných učeben a kabinetů – chemie, fyziky, školní kuchyňky,
tělocvičny.
Žáci i dospělí poctivě pracovali a možná
podvědomě cítili, že je
to věc záslužná a užitečná pro nás pro všechny.
Když jsme asi ve
13 hodin skončili, zdálo
se, že svět kolem nás začal volněji dýchat, ožil
a rozsvítil se.
ŠKRS

Jarní koncert u příležitosti Dne rodin
Jako každý rok se rodiče, prarodiče
a hosté přišli podívat na umění svých ratolestí. 22. května 2018 se konal v jídelně
naší školy Jarní koncert, který pořádáme

u příležitosti Dne rodin. Na pódiu jsme
mohli shlédnout děti MŠ, které vše, co se
naučily v kroužku fléten s p. uč. Pekařovou,
ukázaly v šesti lidových písních s klavírním
doprovodem. Poté vystoupily děti z kroužku fléten p. uč.
Langrové. Děti, které hrají
jeden či dva roky nám zahrály
také lidové písně a obecenstvo
si vyzkoušely ze znalostí písní
hudebními hádankami.
Pěvecký sbor Sedmihlásek
se předvedl s písněmi, které si
připravil s p. uč. Czudkovou
a tyto písně měly jedno společné a tím byla „voda“. Nechyběl
ani klavírní doprovod p. uč.

Smolkové a kytarový doprovod p. uč.
Nyczové a Lackové. Děti rovněž obohatily
písně rytmickými nástroji i hrou na tělo.
Ke sborečku se přidaly děti z fléten p. uč.
Nyczové a zahrály lidové písně a skladbu
z pohádkového filmu Zlatovláska. Nejstarší
děvčata z kroužku fléten p. uč. Smolkové zahrály dvojhlasé skladby L. van Beethovena
Óda na radost a Prélude Marca Antoine
Charpentiera, čtyřhlas neznámého autora
Almande de liege a pohádkovou píseň Cestu
znám jen já. Na závěr koncertu se všichni
účinkující shromáždili na pódiu a zazpívali
závěrečnou píseň. Velmi nás těší zájem dětí
o hudební vzdělání, děkujeme rodičům za
podporu a přípravu dětí do těchto kroužků
a zase za rok se těšíme na shledanou.
Cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM STALETÍMI

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se žáci pátých tříd vydali na poznávací výlet
historickým centrem Opavy nazvaný „Křížem, krážem staletími“.
Naše první zastávka byla u Hlásky, kde jsme museli najít pozůstatek
po třicetileté válce.
Druhá zastávka byla u kostela sv. Václava a u Domu umění, kde
jsme si zašli pro razítko do našeho pracovního listu. Jelikož před tímto
domem stojí socha „Běžící dívky“ architekta Kurta Gebauera, museli
jsme obkreslit její nohu.
Třetí zastávka byla na Dolním náměstí, kde jsme se zastavili u renesančního domu s jediným dochovaným domovním znamením v Opavě
z roku 1773. Tento dům se nazývá dům „U Bílého koníčka“.
Poté jsme došli ke stanovišti číslo čtyři, bylo to náměstí Osvoboditelů,
kde se nachází kamenná kašna, která je zmenšenou kopií. Navrhl ji významný opavský rodák a evropský architekt Josef Maria Olbrich.
Dále vedly naše kroky k Slezskému zemskému muzeu, do kterého
jsme si zašli pro naše druhé razítko a také jsme si zde dali svačinu.
Pak jsme pokračovali ke kostelu dvou Janů – Jana Evangelisty
a Jana Křtitele. Tento kostel nechal vystavit opavský kníže Mikuláš I.
Vedle kostela se nachází branka s původním kamenným portálem.
Sedmé zastavení bylo na Ptačím vrchu s bronzovými sochami ptáků.
Po opuštění Ptačího vrchu jsme došli na tehdejší ulici Panskou dnešní
(Masarykovu), kde se nachází palác s červenobílou fasádou. Po požáru města v roce 1758 jej upravil do dnešní podoby Maxmilián Jindřich
Sobek, po němž se dům jmenuje.
Dále jsme zamířili k poslední zastávce našeho putování. Zde jsme
našli vzpomínku na tramvaje, které až do roku 1956 jezdily Opavou. Na
informacích jsme získali naše poslední třetí razítko.

Po tak dlouhém výletu jsme si koupili výbornou zmrzlinu. Bylo to
super :o)
Vendula Czudková, tř. V.A
Dne 3. 5. 2018 jsme vyjeli na poznávací výlet „Křížem, krážem staletími“ do Opavy. Viděli jsme nejen věž Hlásku, kostel sv. Václava, kamennou kašnu, ale také dům U Bílého koníčka, který je výjimečný tím,
že má dochované domovní znamení. Navštívili jsme spoustu opavských
památek. Chodili jsme si pro razítka a plnili různé úkoly. Nakonec jsme
si dali zmrzlinu a jeli zpátky.
Výlet se nám moc líbil a určitě bychom si jej rádi zopakovali.

Tereza Fichnová, tř. V.A
Jak je vidět, nemusíme za krásami a poznáním vyjíždět stovky nebo
tisíce kilometrů daleko, mnohdy je totiž máme téměř na dosah.
Ncá

ZŠ Štrba ve Štěpánkovicích
V rámci dlouholetých partnerských vztahů zavítalo ve dnech 7. – 9. června
36 štrbských žáků se svým učitelským doprovodem do naší školy. Z ohlasů samotných účastníků usuzujeme, že se jednalo o podnětné setkání, které, jak všichni doufáme, bude mít vliv na budoucí vztahy našich obcí. Jak bohatý byl školou
připravený program posuďte sami.
Čtvrteční příjezd, ubytování, prohlídka školy, prohlídka obce s návštěvou
památníku družby, sportovní aktivity v areálu školy
Pátek – Landek Park – důlní expozice s fáráním do dolu, Planetárium Ostrava –
pořad Cesta za miliardou hvězd, návštěva obchodního centra FUTURUM, odpolední a podvečerní družební aktivity mezi žáky a učiteli škol
Sobota – návštěva zámku a přilehlého parku v Hradci nad Moravicí, účast na Dni obce
Děkujeme všem, kteří svou vstřícností přispěli k tomu, že se naši hosté cítili ve Štěpánkovicích příjemně.

ŠKRS

Projekt EVVO - „Stezka lesem Borek“
V pátek 1. 6. 2018 na Mezinárodní den dětí proběhl na vyšším stupni Projekt EVVO - „Stezka lesem Borek“. Ráno v 8:05 se žáci po
společném nástupu v atriu školy vydali na Svobodu, kde byli rozděleni do 9 skupin napříč ročníky. Ve skupinách pak společně plnili náročné
úkoly na nové naučné stezce: „Stezka lesem Borek“, kterou vybudovala obec Služovice. Úkoly byly zaměřené na environmentální výchovu
- na typické rostliny a živočichy Hlučínska. Na stezce se nachází deset informačních tabulí se čtyřmi interaktivními prvky. Naši žáci plnili úkoly na devíti
stanovištích, která byla rozmístěná na přibližně čtyřkilometrovém okruhu.
Soutěžící začali obcházet stanoviště v 9:00 a na každém strávili 15 minut.
Poté následoval pětiminutový přesun na další stanoviště. Na každém ze stanovišť mohli být obodování maximálně 20 body. Ve 12:10 byl na Svobodě
vyhodnocen celý projektový den a následoval přesun zpět do školy. V pondělí byly vyhlášeny výsledky a nejlepší tři družstva byla odměněna i známkou
z Přírodopisu.
Složení vítězného družstva: Radošovský David – 9. tř., Sikora Šimon –
8.B tř., Huber Emily – 8.B tř., Běláková Julie – 8.A tř., Tomíček Jan – 7. tř.,
Wihodová Eliška – 7. tř., Stošek Patrik – 6.B tř., Šimeček Tomáš – 6.A tř.,
Štáblová Veronika – 6.B tř., Hulová Tereza – 6.A tř. 
ŠKRS
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SPORTOVÁNÍ SE spřátelenou ZŠ SRBSKOU
ZŠ Výškovice Srbská je spřátelenou
školou a delší dobu jsme plánovali sportovní
den, ve kterém by měli žáci obou škol možnost poměřit své dovednosti a výkonnost.
Náplní bylo šest disciplín, přičemž tři byly
o výkonnosti a dovednostech žáků a žákyň
(florbal, vybíjená a šplh družstev) a třem
soutěžím mělo dominovat štěstí a náhoda
(Člověče, nezlob se, piškvorky a závodivé
hry). Člověče a piškvorky se neodehrály
u stolu, ale měly podobu sportovní. O vítězství rozhodovaly body udělené po každé
disciplíně (vítěz bral 10 bodů, poražený pak
bodů 5). V případě rovnosti bodů měl rozhodnout los disciplíny a družstvo, které v ní
vyhrálo, se stalo celkovým vítězem.
Florbal chlapců skončil těsnou, ale zaslouženou výhrou ZŠ Srbská 8 : 7. Ve šplhu
dívek dosáhlo těsného prvenství družstvo

hostů, ale chlapci Štěpánkovic jednoznačně
dominovali a v celkovém součtu časů bral 10
bodů domácí tým. Vybíjená dívek byla rovněž vyrovnaná, ale těsné vítězství si odnesly
štěpánkovické žákyně. Člověče, nezlob se
a piškvorky se stalo kořistí domácího smíšeného družstva a závěrečné závodivé hry
pak naopak drtivým finišem vyhrála Srbská.
V celkovém součtu všech soutěží vyhrálo
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družstvo Štěpánkovic s celkovým skórem 50
: 40 a putovní pohár tak zůstal minimálně na
rok doma.
Čtyři hodiny vyplněné sportem si myslím splnily svůj účel, všichni zúčastnění se
vzájemně povzbuzovali a jednotlivé hry nepostrádaly prvek dramatičnosti a sportovní
náboj. Uvidíme, jakým směrem se akce bude
v příštích letech ubírat.Nc

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN POJEDENÁCTÉ
Čtyři družstva (Katowice, Ostrava Výškovice, Ostrava Hrabůvka, Štěpánkovice) a pět
atletických disciplín (sprint 60 m, skok daleký, hod granátem, vytrvalostní běh na 800 m
a štafeta 4 x 150 m), to je MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN v Ostravě Hrabůvce na ZŠ
Mitušova 8.
V každé disciplíně startují dva zástupci školy a na základě pořadí jsou jim přiřazovány
body (1. místo - 8 bodů, 2. místo – 7 bodů atd.). Ročníky, které nás momentálně reprezentují,
se jeví dlouhodobě minimálně konkurenceschopné a nejinak tomu bylo i letos. Z celkového
počtu 30 medailí jsme si jich letos odnesli 11 a s náskokem 21 bodů na druhé místo jsme
letos jednoznačně zvítězili. Více se o úspěších v jednotlivých disciplínách dozvíte v bohaté
fotogalerii na webových stránkách ZŠ.
Příjemná atmosféra, organizace na jedničku, podpora počasí a hlasivky spolužáků, to vše vytvořilo dobrou náladu u žáků i doprovodů
jednotlivých týmu. Závěrem se sluší poděkovat pořadatelům ze ZŠ Mitušova za uspořádání již 11. ročníku Mezinárodního sportovního dne
a konstatovat, že se rádi této bezva akce zúčastníme i v příštím roce.
Celkové pořadí: 1. ZŠ ŠTĚPÁNKOVICE, 2. ZŠ OSTRAVA VÝŠKOVICE, SRBSKÁ, 3. ZŠ MITUŠOVA, 4. KATOWICE Nc

VYBÍJENÁ DÍVEK – OD OKRSKU PO KRAJSKÉ FINÁLE
Je úterý 10. 4. 2018 a pro mnohé dívky je to první zkušenost se sportovní reprezentací školy. Koná se okrskové kolo ve vybíjené za účasti
tří družstev – ZŠ Kobeřice, ZŠ Bohuslavice a samozřejmě domácích
Štěpánkovic. Vítěz tohoto základního kola postoupí do okresního finále,
které se hraje v Opavě.
V posledních dvou letech byly dívky účastníky opavského finále
a umístily se na bedně (1. místo a 3. místo). Stejně tak jsem družstvu
věřil i letos a moje předpoklady se bez jediného zaváhání potvrdily.
Bohuslavice jsme porazili 18 : 8 a družstvo Kobeřic pak 15 : 5. Myslím,
že soupeři moc neprověřili kvality našeho družstva, ale v Opavě se
ukáže, jestli jsme konkurenceschopní opavským školám. Věřím, že ano
a toto sebevědomí bych rád přenesl i na dívky. Tak hodně štěstí v Opavě.
Jsme v Opavě ve finále šesti nejlepších družstev okresu Opava
(ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Englišova, ZŠ Ilji Hurníka, ZŠ Šrámkova, ZŠ
Mařádkova a ZŠ Otická). Skupinu o třech účastnících jsme jasně vyhráli
a tím si zajistili postup do semifinále. Tam holky přehrály ZŠ Otickou
16 : 10 a čekalo je vytoužené finále. Soupeřem nám bylo družstvo ZŠ I.
Hurníka a dominance založená na hře přes Nikol Pistoriusovou nedala
soupeři nejmenší šanci (16 : 7). První místo zajistilo postup do krajského
finále, které se hrálo ve Frýdku Místku.
Krajské finále, rovná se šest nejlepších družstev okresu Opava,
Ostrava, Nový Jičín, Karviná, Frýdek Místek a Bruntál. Postup do této

vybrané společnosti je
pro naší školu velkým
úspěchem a zažíváme
ho již potřetí za sebou.
Bohužel se do puntíku potvrdilo rčení
„První vyhrání, z kapsy vyhání“. První
zápas (Frýdlant nad
Ostravicí) - výborná
hra, natěšenost a herní
vyzrálost, vše nám jde
podle plánu a čeká nás jasné vítězství. Dalším soupeřem nám byla ZŠ
Orlová, pozdější vítěz a ten nás jasně přehrál. Od tohoto okamžiku se
vytratila pohoda, náboj a postupně jsme, byť většinou těsně prohrály tři
zbývající zápasy a stačilo to v konečném účtování na šesté místo. Jenom
navázat na předchozí ročníky bude nesmírně těžké, ale na krajské mapě
ve vybíjené jsme se jako vesnická škola určitě pozitivně zviditelnili.
Vítězná sestava: Nikol Pistoriusová, Mia Pistoriusová, Nela
Kaspříková, Barbora Kubiczková, Vendula Czudková, Adéla Gratzová,
Natálie Žůrková, Karolína Paličková, Pavla Smažíková, Aneta Stříbná,
Veronika Václavíková, Nela Lasáková, Nela Černá. Nc
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ATLETICKý ČTYŘBoJ

Voltižní oddíl z Albertovce
na světové jezdecké hry
v Americe

Školní kolo atletického čtyřboje jsem se rozhodl
za dobu svého působení ve Štěpánkovicích uspořádat poprvé. Trochu ostuda s ohledem na fakt, že se
jedná o královnu sportu a k atletice mám osobně asi
nejblíže. Navíc jsem chtěl vyzkoušet formát závodu,
v poměrně krátkém časovém úseku absolvovat celý
čtyřboj. Když můžou desetibojaři stihnout všech deset disciplín za hodinu, proč by nemohly štěpánkovické děti zvládnout čtyřboj taky přibližně za hodinu.
Závodili jsme, jak z názvu vyplývá, ve čtyřech
disciplínách (sprint 60 m, vytrvalostní běh podle
věku na 600, 800 nebo 1 000 metrů, skok do dálky
a hod kriketovým míčkem). Na první ročník byla
účast slušná – 60 žáků (starší holky od 7. ročníku
výše se nepodařilo nalákat na atletiku – zúčastnila se
jedna) a organizačně vše taky klapalo. K vidění byla
celá řada kvalitních výsledků, které by se neztratily
v konkurenci atletů škol okresu Opava (viz přiložené
výsledky na webových stránkách ZŠ).
Na druhý ročník určitě nebudeme čekat dlouhých 18 let, a když se podaří nějak vyřešit problém
s vyprahlou antukou v očích při poryvech větru,
tak budou padat i rekordy. Rekordy ale nejsou vše,
mnohem důležitější je koordinační připravenost dětí
a vytvoření pozitivního vztahu ke sportu.Nc

Pokud jste slovo voltiž ještě nikdy neslyšeli, anebo přesně nevíte, co si máte
vybavit, věřte, že po zhlédnutí naší exhibice budete ohromeni a okouzleni. Zatají
se vám dech, jelikož vrcholová voltiž je téměř extrémní sport obohacený o umělecký dojem a krásné silné zvíře. Zjistíte, že na koni se nesedí pouze v sedle, že
se na něj vejdou i tři, v našem případě tři půvabné slečny, které cvičí, navzájem
se zvedají či vyhazují do vzduchu.
Voltiž je nejčastěji popisována jako gymnastická akrobacie na neosedlaném
cválajícím koni. Je jedinou jezdeckou disciplínou, ve které má Česká republika
Mistra světa (stal se jim v roce 2008 Petr Eim), a přesto je „sportovní popelkou“
bez výrazné podpory státu.
Zájem sportovců i diváků
o tento sport každým rokem roste, plné tribuny a dlouhá startovní listina jsou toho důkazem.
Voltižní oddíl na Albertovci čítá bezmála 20 sportovců, kteří se každoročně účastní tuzemských i zahraničních závodů. Největšími úspěchy jsou
úspěch voltižní skupiny 4. místo na Mistrovství Evropy v roce 2016 ve francouzském Le Mans a 5. místo na Mistrovství Světa v roce 2017 v rakouském Ebreischdorfu. Na tuzemských závodech se pravidelně umísťujeme na
příčce nejvyšší.
Za našimi výbornými umístněními na evropských a světových šampionátech stojí pravidelný celoroční trénink a úspěchy na tuzemských i zahraničních závodech. Pravidelně se několik děti z oddílu nominuje na SCM
- sportovní centrum mládeže, soustředění pro talentovanou mládež, které
probíhá několikrát do roka od pátku do neděle. V roce 2018 se sportovkyně
z voltižního oddílu zúčastnily již několika zahraničních závodů. V březnu závodily v italském Fossalta de Portogruaro, v květnu v maďarské Budapešti,
v červnu absolvovali zahraniční závody ve Frenštátu pod Radhoštem a ve
slovenském Pezinoku.
Na přelomu července a srpna čeká závodníky start na Mistrovství Evropy
v maďarském Kaposvaru a v září start na jezdecké olympiádě v americkém
Tryonu. Jezdecká olympiáda, nejprestižnější závod planety, se koná jedenkrát za čtyři roky a účastní se jí všechny jezdecké sporty včetně voltiže.
Samotná účast české reprezentace v podání voltižní skupiny z Albertovce je
nemalým úspěchem.
V termínu 6. - 8. července bude na Albertovci pořádáno Mistrovství ČR
ve voltiži s účastí tuzemských voltižních oddílů a věřte, bude se na co dívat.
Chceme Vás touto cestou pozvat na zajímavé sportovní klání, kde se představí i voltižní skupina z Albertovce, tak úspěšná na zahraničních závodech.
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Floriánci a mladší žáci SDH Štěpánkovice ve Štrbě
Děti z SDH a ZŠ a MŠ Štěpánkovice, se zúčastnily ve
dnech 24. 5.–26. 5. hasičské soutěže „Memoriálu Jána Jonása
a Dušana Sokola“ na Slovensku ve Štrbě. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 hasičských družstev z celé podtatranské oblasti.
Děti ze Štěpánkovic vzorně reprezentovaly náš hasičský sport
mládeže a domů si odvezly cenné kovy. Velký úspěch zaznamenala Přípravka malých hasičů - děti předškolního věku, které
ve svém vystoupení předvedly zásah všech záchranných složek
- policie, hasičů i zdravotní služby při úniku neznámé kapaliny
z potrubí. Celá akce proběhla u příležitosti 140. výročí založení
Dobrovolného hasičského sboru ve Štrbě a k 60. výročí družby
obcí Štěpánkovice a Štrby.
Setkání s našimi přáteli ve Štrbě a sportovní zápolení se nám
všem moc líbilo a už dnes se těšíme na další společné setkání./IL/

Mažoretky Sluníčka
slavily velké vítězství!
V sobotu 19. 5. 2018 se konala v Kravařích ve Slezsku mažoretková soutěž
„O kravařskou hůlku“, kterou pořádalo CVČ Kravaře. Této soutěže se zúčastnily nejmenší mažoretky Sluníčka z naší mateřské školy Štěpánkovice.
Za MŠ v disciplíně sólo hůlka získala 1. místo Klárka Tesárková a 3. místo
Melanie Zálohová. Za sólo s pompony obdržela 2. místo Ema Neudörflerová.
Z naší MŠ se této soutěže účastnilo 17 mažoretek. Byla to nejpočetnější
skupina. V soutěžní disciplíně Velká formace hůlka jsme vyhrály 1. místo. Za
taneční vystoupení s pompony jsme získaly 3. místo.
Děvčátka byla odměněna bouřlivým potleskem. Domů si přivezla zlaté, stříbrné a bronzové medaile, výborný dort a spoustu drobných dárečků.
AJ

Den dětí u Sluníček

Průzkumníci v Africe

Ke Dni dětí paní učitelky ze Sluníček dětem přichystaly zábavné dopoledne v přírodě, plné her a soutěží, které se konaly u nádraží ve
Štěpánkovicích. Zamávali jsme vláčku a rázem se z nás staly vagonky, které
projížděly kolejemi v trávě, podjížděly tunelem. Děti hrály hry s padákem,
soutěžily v běhání a nakonec objevily poklad se samými dobrotami. A protože byly děti moc šikovné, zasloužily si všechny krásnou medaili./MM/

Ve čtvrtek 7. června k nám do MŠ přijelo divadélko
„Letadlo“. Muzikálový příběh „Průzkumníci v Africe“ se
nám všem moc líbil. Naučili jsme se písničku a společně
cestovali za černoušky a zvířátky po celé Africe.
Představení dětem hradilo SRPDŠ. Děkujeme. /IL/

Výlet MŠ do ZOO
V úterý 29. května jela celá MŠ na výlet do ZOO v Ostravě.
Sluníčko nám svítilo a my jsme se všichni na zvířátka moc těšili.
V zoologické zahradě se nám moc líbilo a zvířátka se nám ukázala v jejich plné parádě. /IL/
Máte zájem o zasílání zpráv E-mailem?

Zašlete nám Váš e-mail na adresu:

Zpravodaj@stepankovice.cz
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Den matek u Berušek

Den dětí u Kuřátek

Školní rok se nám přehoupl do závěrečných měsíců a my se nezadržitelně blížíme k jeho konci. Jednou z důležitých akcí, které máme v naší
mateřské škole, je oslava našich maminek. Na tu jsme se připravovali, dalo
by se říci, celý rok. Naučili jsme se spoustu básní, písní a her, které jsme
pak zabalili do pěkného balíčku pod názvem: „KOUZELNÁ ŠKOLKA“.
Tu jsme rozdělili na tři části – co děláme v MŠ, poznáváme přírodu
a navštívíme svět pohádek. Co jsme se naučili, to vše jsme předvedli
a pochlubili se našim maminkám a babičkám, jak umíme být šikovní. A že
jsme šikovní byli, o tom nás přesvědčil jejich velký aplaus a úsměv na
tvářích.
Na závěr našeho vystoupení obdržely naše maminky krásnou kytku
a překrásný, dětmi vyrobený náramek. Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na velkou pusu.
/DS,HO/

Rej čarodějnic

Děti z třídy Kuřátek se 1. června proměnily v malé indiány. Nejprve si vyrobily indiánské čelenky, namalovaly trička
a plny očekávání čekaly na první znak slavného náčelníka
Manitú, kde a kam se vydat na indiánskou stezku. Šamanka
Iv a Bystré oko nás vedly tou správnou cestou. Našli jsme
úkoly, které jsme museli splnit, naučili jsme se indiánský
tanec a indiánskou ukolébavku. A že nás bylo slyšet široko
daleko, ví každý, kdo nás na naší indiánské stezce potkal.
Největší radostí však bylo, když jsme našli pravý indiánský
poklad. Byla to prostě paráda! Domů si každý odnesl část
pokladu a své pravé indiánské jméno./IL/

Pirátské odpoledne
V sobotu 9. června v rámci Dne obce, Klub maminek uspořádal akci
pro děti Pirátské odpoledne. Na začátku trasy děti přivítali kapitán a pirátka
do světa pirátů, kde plnily různé úkoly. Za ně dostávaly krásné odměny.
Akce se zúčastnili místní i přespolní rodiče s dětmi. Organizátorky Klubu
maminek si tuto akci náramně užily s dětmi, které soutěžily.Kurková Jiřina

Již po desáté se 30. dubna opět „slétly“ zasloužilé čarodějnice nad Štěpánkovice k čističce, aby připravily rej pro
děti. Počasí přálo, byla dobrá nálada a rodiče si s dětmi rej
velice, velice užili. Děkujeme všem zúčastněným, místním
i přespolním, že si udělali chvilku a přišli mezi nás.
Kurková Jiřina
PS: Děti a příště s sebou košťátka .

Poděkování
Děkujeme a velmi si vážíme toho, že jsme mohli vystoupit s naší voltižní ukázkou
na Dni dětí a Dni obce.
Eva Gintarová

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 na obecní úřad,
nebo zaslat poštou na adresu:
OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.
Značka: ZPRAVODAJ.
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Varhanní koncert
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V 15:00 hodin, v hodině Milosrdenství, nás otec Mariusz Jończyk přivítal v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské na varhanním koncertu. Zhruba po ročním provozu
našich opravených varhan jsme se mohli zaposlouchat do tónů, které jsme ještě neslyšeli. Mladá a talentovaná dvojice Václav Stoklasa s Marií Čížkovou nám předvedli, co naše varhany umí. Maruška vše podtrhla svým krásným zpěvem.
O varhanním koncertu se z novin dozvěděl známý sbormistr Karel Kostera.
Velice nás potěšilo, že i přes jeho nabitý program si udělal čas a osobně pogratuloval
mladé dvojici k jejich výkonům a obdivoval náš krásný a čistý kostel.
Chceme popřát Václavovi a Marušce hodně úspěchů a ať jsou spolu dlouho na
stejné notě. Děkujeme, že se zrodil ten krásný nápad.
Nikol Harasimová

1. svaté přijímání
Ve Štěpánkovicích byl 13. květen opravdu sváteční. Nejenže maminky slavily svátek, ale 31 dětí z naší farnosti přijalo 1. svaté
přijímání. Den předem byl pro ně ale také
jiný. Ráno poprvé přišly ke svátosti smíření.
Na tyto dvě svátosti se připravovaly v hodinách náboženství s paní katechetkou Pavlou
Němcovou. Přípravy na slavnostní nedělní
mši ale byly pod vedením pana faráře. Děti se
poctivě scházely na zkouškách už od dubna.
Počasí třináctého květnového rána bylo
nádherné, proto se děti s rodiči shromáždily
venku u kostela. Tam pan farář všem požehnal
na cestu k Božímu stolu. A pak následovala
slavnostní mše svatá doprovázená krásnými
písněmi Mladšího chrámového sboru.
I když byli všichni mírně nervózní, děti
zvládly všechno bez zaváhání. Jako poděkování měly děti připravenou krásnou písničku věnovanou rodičům a pro maminku
růži k jejich svátku. Aby na tento den nikdy
nezapomněly, předal jim pan farář pamětní
list, který jim bude tento slavnostní den připomínat. Celá mše svatá byla nabitá pozitivní energií, umocněná paprsky jarního slunce,
které pronikaly přes okenní vitráže.
Ještě celý následující týden se děti setkávaly večer při mši svaté a krásných májových pobožnostech. Pomyslnou tečkou za
slavností 1. svatého přijímání jsme ale udělali jinde. 26. května se děti a jejich rodiče

(dohromady nás bylo asi 100 farníků) vydali
na děkovnou pouť na Velehrad. Mši svatou
jsme slavili v Bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Protože
mezi dětmi z 1. sv. přijímání byli i dva ministranti, pan farář nebyl v presbytáři sám.
K „naší“ mši svaté se přidalo i pár výletníků,
kteří přijeli toto významné poutní místo také
navštívit. Krásný, bohatě vyzdobený chrám
v nás určitě zanechal hluboký zážitek vždyť na stejném místě před lety sloužil mši
svatou i papež Jan Pavel II.!
Program na Velehradě byl také velmi
zajímavý. Navštívili jsme např. katakomby

pod bazilikou i nedaleký areál Živá voda,
kde jsme se seznámili s vodními živočichy
a rostlinami řeky Moravy. Měli jsme také
možnost nahlédnout i pod vodní hladinu.
V Archeoskanzenu jsme viděli podobu slovanského sídliště z doby Velké Moravy (9.
století). Cesta autobusem hezky utíkala za
zpěvu písní a štěbetání dětí. Myslím si, že
tento poutní zájezd se povedl, a že se všem
moc líbilo.
Nakonec bych chtěla popřát dětem
a nejen jim, ať milost přijatá skrze svátost
eucharistie je pro ně skutečnou silou, nadějí
a oporou…
Liana Běláková

Historický průvod Božího Těla
Boží Tělo je slavnost, při které se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista
jako Boha i jako člověka v eucharistii.
Do kroniky Štěpánkovic se určitě zapíše historicky první průvod Božího Těla
ze Štěpánkovic na Albertovec. Tento nápad se sešel s kladnými ohlasy, proto
se začalo vše plánovat. Do příprav čtyř oltářů a následně mše svaté se aktivně
zapojily spolky i občané Štěpánkovic i Albetovce. První oltář u hřbitova připravili zaměstnanci obecního úřadu, o druhý oltář, který byl umístěn v „polích“, se
postarali myslivci a u albertovské ČOV nachystali třetí oltář hasiči. Celé procesí
s Nejsvětější Svátostí vedli dva slavnostně osedlaní koně, kteří dovedli farníky až ke čtvrtému oltáři u správní budovy na Albertovci. Ten nazdobili občané
Albertovce a Kobeřic. Tam se také sloužila mše svatá.
I když se nad hlavami honily černé mraky, účast farníků byla velká, takže
připravené stany byly zaplněny do posledního místa. Nakonec bylo připraveno
malé občerstvení k jídlu i pití. Děkujeme všem, kteří se aktivně do přípravy této
slavnosti zapojili.LB
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Jiřina Kurková – další občanka ze Štěpánkovic
vydala svou knížku „Štěstí života“

S Jiřkou se známe už řadu let a za tu dobu se z nás staly velmi dobré přítelkyně. Hluboce si jí vážím pro její dobrosrdečnou povahu
a ochotu všem pomáhat. Když jsem se dověděla, že má v úmyslu napsat knížku, ve které chce radit maminkám, jak zvládnout své ratolesti, vůbec mě to nepřekvapilo. Proto hned, jakmile byla její prvotina „na světě“, domluvily jsme se, že ji představíme i čtenářům našeho
Štěpánkovického zpravodaje.
Jak dlouho jsi knížku připravovala?
No materiál, tak jako intenzivněji jsem sbírala tak rok a půl. To
jsem se i v hodinách ptala maminek, jaké mají problémy, nebo když
jsem sama postřehla, že mají nějaký malinký problém, tak jsem ho
rozebrala a zjistila jsem, že to není malinký problém, ale velký problém. A musím říct, že se mi hodně daří v tom, co dělám. Když
poradím maminkám, tak vidím, že to jde k dobrému, že jsou šťastné,
že ta děcka jsou úplně jiná. Napsání knížky samotné mi potom trvalo
už jen asi tři dny. Měla jsem to všechno v hlavě, takže to šlo samo.
Jaké máš zkušenosti s vydáním knížky, narazila jsi na nějaký
problém?
Ne. Všichni byli velice vstřícní, oslovila jsem dvě společnosti
a tím že jsem malý odběratel - já jsem potřebovala jenom pár výtisků, protože jsem nevěděla, jestli si to lidé budou kupovat, jestli se to
bude líbit – a také jsem si tisk financovala ze svých prostředků, tak
jsem se setkala jenom s příjemným a profesionálním jednáním, a to
mě opět utvrdilo v tom, že to mám dělat. V opačném případě by mě
Co tě vedlo k tomu napsat knížku?
Pracuji deset let s dětmi a sama mám již starší děti, takže jsem to asi odradilo.
Takže plánuješ vydání další knížky?
si prošla jejich různými etapami. Během této doby jsem získala důSmích… Už jsem měla takové dotazy. Maminky se mě ptaly,
věru v maminkách, které zjistily, že mi mohou klást různé otázky
ohledně výchovy svých dětí, ohledně problémů s dětmi, a tak mě čím jestli takzvaně neusnu na vavřínech. No, jestli bych vydala další
dál víc napadalo nějak to dát dohromady. Prostě jsem chtěla udělat knížku, tak by to bylo úplně v jiném duchu. Bylo by to o sebereamaminkám nějakou osvětu, jak by to mělo být. Je to sice hodně na lizaci člověka. O tom, jak motivovat lidi, aby oni sami byli šťastni,
nich, ale napsala jsem jim to, na co se hodně ptaly. Protože když se aby si uvědomovali sami sebe, a partnerské vztahy.
Co bys poradila lidem, kteří také uvažují o napsání knihy?
jim narodí děťátko, ony samy mnohdy neví, co mají dělat a pátrají
Pokud někdo cítí, že má lidem co říci, tak ať určitě píše a nebojí
po internetu, kde hledají různá řešení. Byly to hlavně ony, které mě
se toho.
přivedly k myšlence napsat knížku.
Kde si můžeme knížku koupit?
O čem je „Štěstí života“?
Tak samozřejmě u mě v hodinách cvičení, potom v centru volnéJe to celkově o rodičích a jejich dětech, ale budou to číst převážně stejně maminky. Je to takový návod, jak na psychiku dětí, jak si ho času v Kravařích, v mateřském centu Mámy sobě v Hlučíně, a teď
děťátko získat, získat si jeho lásku, připravovat ho na společný život, jsem oslovila paní doktorku Kerlinovou, ať mi řekne svůj osobní
a jak hned na začátku udělat ty správné kroky. Je to pro rodiče návod, názor, takže se možná poštěstí i tam a samozřejmě ve štěpánkovické
jak s dětmi pracovat když nastane špatná situace, třeba období vzdo- knihovně.
ru, nebo když začnou problémy ve školce. Radím, jak tyto situace
Co bys popřála čtenářům zpravodaje?
zvládat bravurněji. Já podporuji stejnoměrný vývoj, nemám ráda
Aby žili v životě tak, aby byli šťastni, protože když budou oni
extrémy, protože podle mě je všechno extrémní špatné. Všechno by sami šťastni tak budou šťastni všichni kolem nich. A když budou
mělo být vyrovnané. Přehnaná láska je špatně a přehnané zakazování chtít zkusit něco nového, tak ať se nebojí, a jdou do toho. Protože
je taky špatně.
buď to vyjde, nebo to nevyjde. A když to nevyjde, tak se z toho čloKde je ale ta hranice co je příliš málo a co už je příliš mnoho? věk jenom poučí.
Veronika Wihodová
Já už mám maminky, které jezdí i za mnou domů a tam já ty děti
sleduju, hodinu a půl až dvě hodiny a protože chodí ke mně také
do cvičení, tak už většinou vím, kde je problém. Například vidím,
že maminka nejprve dítě obejme, potom ho pustí a hned mu něco
zakáže, a to dítě je totálně zmatené. A v knížce právě popisuju, jak
řešit tyto patové situace.
Takže ty nejdříve děti sleduješ a potom určíš hranice?
(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování
Ano. Já řeknu rodičům svůj názor, kde dělají chybu, poradím, ať
si přečtou v mé knížce, jak bych to řešila já, ale zároveň jim radím,
nebo chystáte akci pro spoluobčany…)
ať si to stejně udělají podle sebe. To jenom já jsem to udělala tak jak
jsem to udělala, taky jsem zrála, taky jsem nebyla na začátku na tom
Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu:
tak jako jsem teď.
zpravodaj@stepankovice.cz
Radíš maminkám, jak vychovávat děti, ale jaká jsi ty maminka?
No, myslím si, že na začátku jsem byla velice přísná maminka
Donést na obecní úřad,
a dávala jsem dětem lásku, potom jsem ale trochu zvolnila, protože
nebo
zaslat poštou na adresu:
jsem zjistila, že to tak nejde. Být moc přísná. Musí to být vyrovnané a musím říci, že je hodně důležitá komunikace mezi maminkou
OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.
a dětmi. Mluvit s nimi jako s dospělými, ale na takové úrovni, aby
dítě vědělo, že jsi rodič, že může kdykoli za tebou přijít, jako za
Značka: ZPRAVODAJ.
kamarádem ale zároveň musím mít i respekt.

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?
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40 let SRUBKU
V letošním roce slaví náš folklorní
soubor 40 roků svého trvání. U jeho zrodu
stáli tehdejší učitelé naší školy – Stanislava
Václavíková, která se stala na dlouhou
dobu i uměleckou vedoucí souboru, Marie
Dluhošová a manželé Marcela a Jan Katoličtí,
kteří jsou dodnes členy souboru. Deset tanečnic doprovázeli svým zpěvem členové Sboru
pro občanské záležitosti (SPOZ), na harmoniku hrál Jan Katolický. Prvním veřejným
vystoupením bylo účinkování ve Štrbě k 20.
výročí družby Štrba – Štěpánkovice.
Opravdovým začátkem byla Hlučínská
svatba, kterou autorsky připravila vedoucí
souboru Stanislava Václavíková. Hudební
složku připravil poprvé Rudolf Engie
Kurka (REK), který se stal na dlouhá léta
dvorním scénáristou a hudebním režisérem
tehdy bezejmenného souboru. Výtvarníkem
scény byl Jaromír Malíček, scénograf
opavského divadla a pozdější učitel naší
školy. Na Hlučínské svatbě účinkovalo na
40 členů našeho divadla, SPOZu a nových

tanečnic, tanečníků a zpěváků. R. E. Kurka sestavil
i první kapelu. Harmonika
- R. E. K., dvoje housle - Edita Tošerová a Věra
Turková-Schaffarziková,
klarinet - Dušan Kurka
a Marie Janotová-Burdová.
Někteří zpěváci a tanečníci jsou členy souboru
doposud. Manželé Marie
a Erich Dluhošovi, Marcela
Dalmadyová, sestry Blanka Harasimová
a Míla Kašná. Srubek vystupoval v pořadu
ČT v pásmu věnovaném Dr. Satkemu.
Po velmi úspěšné Hlučínské svatbě pak
následovala řada pásem z dílny R. E. K –
Asent, Džedžinum z vrchu nadul, Cigani,
Pod lipum, Ryneček.
Z nenápadného bezejmenného souboru se stal soubor uznávaný a známý nejen
v Hlučínském regionu, ale i za jeho hranicemi. To už se na návrh Stanislavy Václavíkové
jmenoval SRUBEK. Účast
na Chodníčkách k domovu
v Opavě a na Haťské kolaji
se stala samozřejmostí. K výrazným úspěchům patří řada
vystoupení na národopisných
slavnostech v Dolní Lomné
a dvě vystoupení v mecce
folkloru Strážnici. Pravidelná
vystoupení k výročí družby
Štrba-Štěpánkovice jsou pro
soubor nádhernou odměnou.
SRUBEK zajíždí na vystoupení do Polska – Katovice,

Ketř, Walce, Wožniky, Křenovice, Tvorkov.
Pochlubit se můžeme tím, že více než
10 roků zajíždíme do Domova důchodců na
Rybářské ulici v Opavě, abychom v adventním čase potěšili.
V roce 1995 se se souborem rozloučila
zakládající vedoucí SRUBKU Stanislava
Václavíková a uměleckým vedoucím se stal
Rudolf Engie Kurka, který stál v čele souboru až do roku 2012.
Se SRUBKEM připravil vydání 2 CD
s písněmi našeho regionu – v roce 2003 to
byly „Koledy – dyč su Vanoce“ a v roce
2005 CD „Z obuch stran Opy“. CD se podařilo vydat díky vedení naší obce. Tři CD připravil R. E. K. ve spolupráci se Sdružením
obcí Hlučínska.
V roce 2013 byla Sdružením obcí
Hlučínska R. E. Kurkovi udělena pamětní
medaile Cypriana Lelka za zásluhy o uchování lidových tradic našeho regionu.
Stejné ocenění získal v tomto roce (2018)
současný vedoucí SRUBKU Jan Katolický.


Bernard Halfar

spolek přátel Německa

Svaz tělesně postižených

Jako každoročně se v dubnu uskutečnilo pracovní jednání všech
spolků v Praze, kterých se účastní předseda a delegát. 14. května
jsme se sešli v prostorách základní školy s našimi členy, kde proběhla oslava dne matek – „Muttertag“ spojena s výroční členskou
schůzí. Bylo připraveno malé pohoštění a byl dán prostor volné zábavě. Členové měli také možnost navštívit Frühlingsfest v Dolním
Benešově, kde byl pro ně připraven zajímavý program.
V letošním roce připravujeme setkání pro členy ve věku do 75 let.
Již nyní mají někteří členové možnost se přihlásit na několikadenní
vzdělávací seminář, který se letos bude konat v září u Těrlické přehrady. I v letošním roce mají naši členové možnost využívat rehabilitační služby dle vlastního výběru a doporučení svého ošetřujícího
lékaře a také lázeňskou péči v lázních České republiky.
Na podzim proběhne v Praze kulturní celorepubliková sešlost
všech spolků a v prosinci připravujeme každoroční setkání členů
u příležitosti svátku sv. Mikuláše.
Zúčastňujeme se německé mše v Hlučíně v rámci Hlučínskoněmecké kultury. Připomínáme si významná životní jubilea našich
členů. Navštěvujeme je a obdarováváme malými dárky. Celoročně
jsou našim členům k dispozici knihy jak v českém tak i v německém jazyce. Členové naší organizace odebírají německé časopisy,
ve kterých najdou různé zajímavosti z domova i z celého světa.

V letošním roce došlo ve výboru naší organizace ke změnám.
Paní Helena Harazimová ukončila dlouholetou činnost předsedkyně
organizace. Výroční členskou schůzí byla do této funkce zvolena
paní Lidie Janotová.
Pro naše členy připravujeme dle plánu práce pro r. 2018 tyto
činnosti: 2. 3.–17. 3. 2018 se zúčastnili čtyři naši členové ozdravného pobytu v Piešťanech. 14. 4. 2018 navštívilo deset členů divadelní
představení v Opavě. 19. 4. 2018 pořádáme jako každý rok zájezd
do polského Zabielkova. 9. 5. 2018 chystáme oslavu „Dne matek“.
V květnu se několik našich členů zúčastní ozdravného pobytu
v Luhačovicích. 11. 6. 2018 proběhne setkání rodin s dětmi. Od
15. 7. do 21. 7. 2018 je zajištěn ozdravný pobyt v UKV Karlovice,
kterého se zúčastní 42 našich členů. V červenci plánujeme výjezd
na kolech po okolí, v srpnu zájezd do Fryštáku.
V září několik členů bude reprezentovat naši organizaci v soutěži „Něco pro zdraví“, pořádané OV STP v Opavě v areálu chovatelů
v Kylešovicích. 21. 9. 2018 plánujeme společenský večer s hudbou
a bohatou tombolou. Koncem října se uskuteční druhý zájezd do
Zabielkova. V listopadu se pravidelně zúčastňujeme aktivu funkcionářů v Karlovicích.
Na prosinec máme v plánu navštívit vánoční výstavy a na ukončení roku výborovou schůzi s partnery.

Autor: Wernerová Veronika

Lidie Janotová, předsedkyně
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Opavská rally soutěž, nesoutěž

Březnovou sobotu v katastrálním území
obcí Štěpánkovice a Bolatice, se uskutečnil
první ročník Opavské rally. Do akce pořádané OSH Opava spolu s okresní odbornou
radou represe, okrskem 11 a pod záštitou
ředitel HZS MSK ÚO Opava, se zapojilo
osmnáct jednotek z okresu Opava, rozdělených do dvou kategorií. Po loňském nultém
ročníku se počet soutěžních družstev navýšil
o šest.
Na soutěžní družstva čekalo během
velmi chladného dne pět stanovišť. Na stanovištích si členové jednotek mohli v praxi
ověřit své znalosti, schopnosti a dovednosti,
pod dohledem zkušenějších kolegů a příslušníků HZS MSK.
1. stanoviště: „Požár a vyhledání osob“
Byl hlášen požár průmyslové budovy,
kouř z vrat jedné z místností. Jednotka měla
za úkol vyhledat dvě osoby uvnitř objektu s dodržovaním bezpečnostních zásad.
Zakouření bylo simulováno plátěným pytlem přes přilbu a maskou zasahujících hasičů. Hledanými osobami byly dvě figuríny.
2. stanoviště: „Pomoc při pátraní v lese“
Toto stanoviště bylo připraveno tak,
aby jednotky byly připraveny na řešení mimořádné události, která vznikne v průběhu
plnění jiného zadaného úkolu. Scénářem nenadálé situace bylo to, že z protějšího stavení vyběhla žena, která žádala o pomoc. Pod
jejím manželem se probořila střecha a byl
zasypaný troskami.
Z části zborcené střechy pod troskami
byla osoba v bezvědomí. Jednotka musela
osobu vynést, poskytnou první pomoc před
příjezdem ZZS. Po vyproštění osoby z trosek jednotky prováděly oživovací práce na
cvičné figuríně. Během příjezdu na dané
stanoviště si jednotky mohly všimnout, že
na hasičské zbrojnici je umístěn znak AED
(defibrilátor CardiAid). Cvičné AED mohly
jednotky použít k usnadnění resuscitace.
3. stanoviště: „Dopravní nehoda s velkým počtem zranění“
Dalším úkolem bylo pomoc jednotce,
která zasahuje na místě hromadné dopravní nehody. Každá jednotka musela ošetřit
deset zraněných osob při dopravní nehodě
dvou osobních vozidel. Následně reagovat
na výbuch vozidla a poranění zasahující
jednotky.

Jednotky měly spolupracovat s již zasahující jednotkou. Ta se postarala o zabezpečení dopravní nehody (označení,
trojnásobná protipožární ochrana atd.), dále
zde mohly využít znalosti metody START.
Po výbuchu jednoho vozidla, simulováno
petardou, se zhroutily zasahující hasiči
a VZ upadl do šoku. Velitel soutěžní jednotky, měl převzít velení, ohlásit situaci na
místě na IBC, požádat si o posily a dostat
všechny zraněné do bezpečné vzdálenosti.
4. stanoviště: „Štafeta 4 x X metrů“
Štafetu jsme pojali jako TFA. Byla
možnost si vyzkoušet některé netradiční
činnosti. Jednalo se o rychlé natažení hadic
B a následné smotání prvním soutěžícím
z družstva. Následoval výstup na lešení
a vytažení dvou sudů naplněných vodou.
Třetím úkolem bylo vysekání otvoru do
0SB desky bourací sekyrou, to simulovalo prostup zamčenými dveřmi. Posledním
úkolem štafety bylo uhašení skutečného
požáru benzínu, práškovým PHP. Na stanovišti rozhodoval nerychlejší čas družstva.
5. stanoviště: „Test v oblasti PO“
Samostatným úkolem každého člena
družstva bylo vyplnit test. Test se týkal nejen činnosti jednotek u zásahu, ale i z oblastí prevence a technických prostředků, nebo
oblasti SH ČMS. Tento test se také hodnotil pro zájemce o získání odbornostního
odznaku Hasič III. V tomto ročníku se ale
o tuto odbornost nikdo nepřihlásil.
Jednotky plnily přichystané úkoly v počtu 1 + 3 (velitel a 3 hasiči) s vlastní tech-

„ANO“ podpořilo hasiče
ze Štěpánkovic a Svobody
Rádi bychom poděkovali za spolupráci při získání sportovních hadic pro hasiče ze Štěpánkovic a Svobody.
Konkrétní poděkování patří hlavně panu Bisonovi ze Svobody, který nám pomohl s přípravou dotace a podpořil ji i na krajském úřadě. Zároveň také děkujeme
Moravskoslezskému kraji, který uvolněním této dotace podpořil naše sportovce.
Financování sportu je mnohdy dost obtížné a díky této podpoře můžeme používat lepší a bezpečnější vybavení. Děkujeme.(JT)
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nikou (dopravní automobil nebo cisterna).
Při jednotlivých úkolech používaly výbavu
z vlastních automobilů.
Po splnění každého z úkolů, které byly
navíc časově omezeny, proběhlo vždy hodnocení s přítomnými hodnotiteli a nakonec
bodové ohodnocení jednotky. Hodnotitelé
sledovali souhru jednotky, taktické postupy,
práci s výbavou, komunikaci, bezpečnost,
práci velitele a další.
Hlavním cílem rally je umožnit členům
dobrovolných jednotek vyzkoušet si různé
situace, které se neobjevují v jejich každodenním životě příliš často, ale i na tyto události musí být dostatečně připraveni. Sami
pak mohou vyhodnotit, kterým tématům by
mohli věnovat svou další odbornou přípravu. Opavskou rally si jednotky splnily povinnost, provést taktické cvičení.
V rámci závěrečného vyhodnocení byla
vyhlášena pouze jednotka, která se prezentovala nejlépe. V kategorii JPO II a III to
byla JSDH Kravaře a v kategorii JPO V to
byla jednotka z Malých Hoštic.
Na závěr bych chtěl poděkovat SDH
Štěpánkovice a Bolatice za přípravu stanovišť, obcím Štěpánkovice a Bolatice za
poskytnutí prostor, HZS MSK ÚO Opava
za zapůjčení techniky a umožnění účasti
hodnotitelů z řad HZS MSK. Všem děkuji
za účast a těším se na další ročník v jiném
katastru okresu Opava.
Zvláštní poděkování patří také všem
figurantům a rozhodčím, kteří vydrželi to
mrazivé počasí.
Vojtěch Feher
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Moravskoslezský pohár odstartoval na Svobodě
Pokaždé, když píšu tento článek, mám nutkání ho začít větou: „Poslední květnová neděle patří jako již tradičně hasičům ze
Svobody.“ Ale po těch letech, kdy se u nás tato soutěž koná, to zajisté už všichni vědí, nebo alespoň tuší. Letos tento den připadl na
27. května a my mohli uspořádat 1. kolo Moravskoslezského poháru
a také 39. ročník Memoriálu Josefa Halfara a 27. ročník Putovního
poháru SDH Svoboda – ženy.
Letos nám do plánů skočilo okresní kolo v požárním sportu, takže jsme přípravy přesunuli už na čtvrtek, kdy jsme museli nachystat
trať, posekat trávu, zahnat krtky, postavit lavičky, stany a deštníky.
Od samého nedělního rána nám bylo jasné, že nás čekají vysoké teploty. Ale i na to jsme byli připraveni! Pivo bylo nachlazené, nanuky
zmražené a bazén napuštěný.
Celkem se k nám přijelo podívat 19 mužských družstev a 10 ženských. Samozřejmě začneme tím nejmilejším a nejněžnějším.
Jako každý rok, tak i letos první na start nastoupily domácí
ženy ze Svobody, s časem 18:89 (pravý proud 18:40) si odnesly
bohužel až 7. místo. Třetí místo si vyběhly ženy z Malých Hoštic,
s časem 17:60 (levý proud 17:24). Druhé místo získaly Kozmice
s časem 16:72 (levý proud 15:96). Na místo nejvyšší se pak dostala
děvčata ze Skrochovic. Dokázaly požární útok dokončit s neskutečným časem 15:64 (levý proud 15:63)! Tímto časem také pokořili rekord Moravskoslezského poháru v kategorii žen a to rovnou
o 0:39 sekund! Kdyby Skrochovice běžely za muže, znamenalo by
to pro ně 7. místo.
Domácí muži ze Svobody si odnesli 4. místo s časem 15:12 (pravý proud 14:81). Den poté jsme zjistili, že náš pravý proudař běžel
s vyvrtnutým kotníkem, který nakonec skončil v sádře. Muži ze
Štěpánkovic si odnesli 9. místo, s časem 16:41 (levý proud 16:23).
Na stupně vítězů se na 3. místo dostali muži ze Služovic, s časem
15:08 (levý proud 14:94). Druhé místo patřilo mužům z Velkých

Hoštic, s časem 14:77 (levý proud 16:63). A na místo nejvyšší se dostali kluci z družstva Prchalov B. Ti dokázali požární útok dokončit
v čase 14:41 (levý proud 14:33).
Neplatných pokusů bylo k vidění jen pět a to všechny v mužské
kategorii. Nejčastější příčinou bylo odpojení hadice z rozdělovače.
Všechna ženská družstva svůj pokus dokončila.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem pořadatelům a pomocníkům. Všem soutěžícím, kteří se k nám přijeli podívat. Také
i všem fanouškům a návštěvníkům, protože bez nich by to nebyla ta
pořádná atmosféra.
Velké díky také patří i našim sponzorům, a to hlavně Obci
Štěpánkovice a velké díky patří i panu Josefu Oberherrovi, za půjčení skvělého kamionu.
Děkujeme a příští rok se budeme těšit znova!  Kateřina Slivková

Co se děje u štěpánkovických modelářů
Od posledního vydání zpravodaje se toho u modelářů moc nezměnilo. V sobotu 28. dubna 2018
jsme se zúčastnili zatím poslední soutěže, která se konala v Kravařích a kterou pořádal místní
modelářský klub ve spolupráci s CVČ Kravaře. Létalo se s halovými modely a tentokráte jen v kategoriích mladší a starší žáci. I tentokráte jsme uspěli, když
ze šesti pódiových umístění jsme získali pět. V kategorii
mladších žáků obsadil první místo Matyáš Ceplý a třetí
místo Kryštof Anděl. V kategorii starších žáků pak první
místo obsadil David Vehovský, druhý byl Tomáš Halfar
a třetí Vojtěch Ceplý.
Další akcí měla být soutěž venkovních házedel, kterou
chtěli pořádat členové opavského modelářského klubu.
Tato soutěž se nakonec nekonala. Škoda, myslím si, že
touto soutěží bychom zakončili hodně úspěšnou sezónu.
Letos se členové našeho modelářského klubu zatím
nepředvedli na žádném veřejném vystoupení. Byly domluveny dětské dny v okolních vesnicích, ale nakonec se pořádající již neozvali. Nicméně tím, že
nemáme kde trénovat a zkoušet své modely to možná bylo dobře. Neradi bychom předvedli něco,
čeho bychom pak litovali. Doufám, že v brzké době se nám začne blýskat na lepší časy. M. Kučera

Letní kino ve Štěpánkovicích
v átriu základní školy
sobota 4. srpna 2018
po setmění...
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Družba volejbalistů Štěpánkovic a Štrby

V letošním roce 2018 už to bude skoro 15 let, kdy jsme zahájili družbu mezi našimi volejbalovými oddíly Sokola Štěpánkovice
a Štrby. Pravidelně se zúčastňujeme volejbalových turnajů pořádaných oběma oddíly.
Všechna letošní setkání probíhala pod hlavičkou 60. výročí
založení družby mezi obcemi Štěpánkovic a Štrbou.
V lednu jsme uspořádali již 28. ročník tradičního „Novoročního
turnaje ve volejbale“ za účasti mužstev Canyon BS, Hospody na
Statku, Štrby, Kietrze a Mazdy Dolní Benešov.
Turnaj měl velmi dobrou sportovní úroveň, všechny zápasy
byly odehrány s velkým zaujetím a závěrečný souboj mezi mužstvy Mazda Dolní Benešov a mužstvem Canyon BS byl nejlepším
vyvrcholením celého turnaje. Turnaj vyhrálo mužstvo Canyon
BS, na druhém místě skončilo mužstvo Mazda D. Benešov, na
třetím místě skončila Štrba, čtvrté místo patřilo hráčům Hospody
na St. a na pátém místě skončilo mužstvo Kietrze.
6. května jsme byli pozváni na volejbalový turnaj do Štrby,
kde se pravidelně koná setkání našich mužstev u příležitosti
„Volejbalového turnaje Štrba – Štěpánkovice“.
Příjemné setkání začalo už po příjezdu, kde nám přátelé ze
Štrby připravili bohaté pohoštění v krásném hostinci MARTEK.

Sobotního turnaje se zúčastnilo celkem 5 mužstev, Štrba,
Štěpánkovice, Paseka, Dupkovia a Jarná. Zahájení turnaje se taky
zúčastnil poslanec Obecního zastupitelstva Ing. Marián Macko,
který po uvítacím projevu a přípitku výbornou borovičkou přivítal všechny účastníky a popřál hodně sportovních úspěchů.
Mužstvo Štrby bylo oproti minulosti posíleno o zkušeného hráče
Štěpánkovic Maxe Glabazňu a to mělo vliv i na konečné umístění,
kdy kombinované mužstvo Štrby skončilo na 1. místě. Na druhém místě skončilo mužstvo Paseka ze Štrby a třetí příčka patřila
mužstvu Jarná z Popradu. Naše mužstvo Štěpánkovic se umístilo
na 5. místě.
V takovýchto turnajích nejde ani tak o výsledky, ale hlavně o setkání několika generací volejbalových hráčů, o posezení
a udržení dobrých vztahů mezi jednotlivými zúčastněnými mužstvy. Všechny zápasy proběhly v příjemném prostředí a závěrečné
posezení v restauraci na fotbalovém hřišti probíhalo za bouřlivého, společného povzbuzování hokejových reprezentací Česka
a Slovenska na probíhajícím mistrovství světa v hokeji v Dánsku.
V neděli jsme si udělali pěkný výlet na Štrbské pleso a někteří,
hlavně mladí, podnikli pěší výšlap na Solisko, Hrebienok.
Celý sportovní víkend proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných a musíme poděkovat organizátorům ze Štrby, hlavně předsedovi volejbalového oddílu Pavlu Dusíkovi, že se o nás tak dobře
postarali.
Při loučení jsme pozvali volejbalisty ze Štrby k účasti na našem Dni obce Štěpánkovic v červnu 2018.
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Tak jako každoročně se v červnu konal další ročník „Dne
obce Štěpánkovice“ a u této příležitosti jsme uspořádali turnaj
ve volejbale, kterého se zúčastnily mužstva už zmíněné Štrby,
Canyon BS, Hospoda na Statku a Vřesiny. V předvečer turnaje
jsme přichystali malé pohoštění našim kamarádům ze
Štrby na hřišti Sokola Štěpánkovice. O hladký průběh
pohoštění se celý večer staral Marek Balarin, kterému
patří velký dík všech volejbalistů.
Celý sobotní turnaj proběhl za krásného, slunečného
počasí a všichni zúčastnění hráči si svými výkony sáhli
na samé dno svých fyzických sil. V jednotlivých vyrovnaných zápasech se nejvíce dařilo kombinovanému mužstvu Štrby a Štěpánkovic, které celý turnaj vyhrálo. Na
druhém místě se umístilo mužstvo Vřesiny, třetí skončili
staří hráči Štěpánkovic a na čtvrtém místě skončila naše
„mladá“ generace. Závěrečné vyhodnocení a posezení
probíhalo v přátelském prostředí školního areálu. Všichni
zúčastnění se shodli na tom, že je třeba nadále udržovat
tyto vztahy a pořádat podobná setkání.
Samozřejmě by se podobná setkání nemohla uskutečnit bez přispění jednotlivých členů oddílu a jejich
rodinných příslušníků. Tímto bych chtěl poděkovat
Tomáši Glabazňovi a Stanislavu Baránkovi, kteří pod hlavičkou
Canyon BS nemalou měrou přispívají k činnosti oddílu a pořádání turnajů.
V neposlední řadě je také potřeba zajistit ubytování a pohoštění našich přátel ze Štrby při jejich návštěvách u nás ve
Štěpánkovicích. V tom nám velmi pomáhají manželé Glabazňovi,
Kurkovi, Harazimovi, Pavláskovi a Pepa Drastík s Emilem
Balarinem. Tímto jim za celý volejbalový oddíl děkuji. JB

TJ Sokol ŠTĚPÁNKOVICE – mládež
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Naše TJ má v současné době 4 mládežnická družstva hrající mistrovské soutěže a tzv. mini školičku. V podstatě se jedná o cca 80 mladých
sportovců, kteří se věnují kopané. Jsme velice rádi, že dlouhodobá soustavná práce s naší mládeží pomalu nese ovoce, i když není vše růžové.
Momentálně nám největší vrásky dělá kategorie dorostu, protože ji momentálně pravděpodobně nebudeme moci přihlásit do soutěží, a to z důvodu malého počtu hráčů. Opačná situace je v kategorii žáků, kdy budeme
nově přihlašovat družstvo mladších žáků (1+5), čímž nám vznikne ročníková posloupnost od mini školičky, mladší přípravky, starší přípravky,
mladších žáků až po starší žáky. Což by nám do budoucna mělo zajistit
opětovné založení družstva dorostu.
Dlouhodobě se prací s naší mládeží věnují Josef Harazim, Jiří Bořucký,
Žákovská mužstva TJ Sokol Štěpánkovice 2018
Dušan Harazim, Jindřich Harazim, Tomáš Kramář, Tomáš Wolf, Štěpán
Harazim, Tomáš Kurka a Lukáš Kramář, za což jim velice děkuji, protože ta práce je velice náročná, a to nejen časově. Pokud by se našel
někdo další, kdo by chtěl rozšířit řady našich trenérů, tak budeme velice rádi.
Mirek Záloha

TJ Sokol Štěpánkovice
muži „A“ postup do I. A třídy
Starší přípravka J Sokol Štěpánkovice 2018

Starší žáci TJ Sokol Štěpánkovice 2018

Naše družstvo mužů se po loňském nešťastném sestupu z I.A třídy pustilo pod vedením nového trenéra pana Dušana Christopha do
nelehkého úkolu, kterým měl být postup zpět do I.A třídy. Podzimní
část po ne úplně ideálním začátku zakončili na prvním místě, ovšem s náskokem pouze jednoho bodu. Hned začátek jara bohužel
přinesl celou řadu zranění v našem mužstvu a přidaly se i některé
špatné výsledky, které vedly k tomu, že jsme opustili první příčku tabulky. Situace dospěla tak daleko, že musel nastoupit i trenér
Dušan Christoph, který se okamžitě stal tahounem mužstva, a pod
jeho vedením se kluci odrazili k mohutnému finiši, který vedl až ke
kýženému postupu do I. A třídy.
Klukům za výkony zejména v závěru soutěže velice děkuji
a přeji si, aby stejné výkony předváděli i v I. A třídě. Mirek Záloha

mladší přípravka a mini školička TJ Sokol Štěpánkovice
Sezónu jsme začali v tělocvičně naší základní školy, kde jsme se připravovali na zimní turnaje a na následnou sezónu. Úspěchy na
sebe nenechaly dlouho čekat a zanedlouho jsme vyhráli turnaj O Pohár města Opavy ve víceúčelové hale, kde tento turnaj byl velice dobře
obsazen a porazili jsme města jako například Vítkov, Fulnek, Kravaře či
Opavu. Dále se klukům dařilo také v Kobeřicích a Bolaticích, kde také obsadili první místa.
Poté jsme se přesunuli na zelené trávníky, kde jsme absolvovali turnaj
v Darkovičkách a o skóre jsme se umístili na výborném 3. místě za chlapci
z Bohumína a Třebovic. Ještě musím podotknout, že naší kluci nepoznali
porážku v jarní části sezóny, což vedlo k tomu, že zvítězili v okresní soutěži
mladších přípravek. Velké poděkování jim patří nejen za krásný přístup ke
hře, ale také za jejich disciplínu. Díky tomuto vítězství jim v letošním roce
náleží ta čest reprezentovat okres Opava na meziokresním turnaji mladMini školička TJ Sokol Štěpánkovice 2018
ších přípravek, který pořádá Moravskoslezský krajský fotbalový svaz dne
26. 6. 2018 od 9:00 na hřišti v Bolaticích. Na tomto turnaji poměří síly s družstvy FK Fotbal Třinec, FC Kopřivnice, FC Hlučín, MFK
Karviná, FC Slavoj Olympia Bruntál, kdy už jen názvy těchto družstev vzbuzují patřičný respekt a zároveň ukazují, jakého úspěchu kluci
dosáhli. V budoucnu se určitě můžeme těšit na jejich účinkování v A mužstvu
nebo ve vyšších soutěžích.
Naše mini školička absolvovala první mini turnaj v Opavě Kylešovicích,
kde nezáleželo na výsledcích, ale hlavně šlo o bavení se samotnou hrou. Na
našich chlapcích byla vidět opravdová radost a zápal do hry. Kluci se vyrovnali hráčům družstev jako SFC Opava, Bohumín, Bruntál, Vítkovu a dalším.
Za to všechno jsem na „SVÉ KLUKY” velice hrdý!
Naše přípravka má momentálně cca 28 hráčů, takže mohu říci, že naše TJ
Sokol Štěpánkovice má pevný základ do budoucna. Další hráče mile přivítáMladší přípravka TJ Sokol Štěpánkovice 2018
me na našem hřišti, a to každou středu a pátek od 17 hodin.  Tomáš Kramář
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nalezen Putovní pohár SK Štěpánkovice 1928

Letos v březnu se k nám po dlouhých letech vrátil náš putovní pohár
z roku 1928. Je to opravdu tak, tento
pohár, jenž je devadesát let starý, prošel zajímavou cestou, než se opět dostal
k nám. V roce 1992 telefonicky kontaktoval nějaký muž z Prahy pana Jana
Bittu, tehdejšího předsedu TJ MSA
Dolní Benešov s tím, že našel na smetišti pohár, jehož posledním vítězem je
právě Dolní Benešov. Shodou okolností
pořádali důchodci z Dolního Benešova
zájezd do Prahy, tak se stalo, že bývalý
předseda TJ MSA pan Karel Kaluža se
s daným člověkem v Praze setkal a došlo k předání onoho poháru.
Pohár nebyl úplný, jelikož scházel podstavec a poklop poháru.
Toto jsme si ověřili z jediné dobové fotografie, na které je zachycen

a která zároveň zachycuje
celý výbor tehdejšího SK
Štěpánkovice. Pan Bitta
následně nechal vyrobit
podstavec v MSA a pohár byl tedy na dlouhá
léta v držení Dolního
Benešova. Letos v březnu u příležitosti Valné hromady naší TJ došlo k předání tohoto poháru do našich rukou, za což představitelům
Dolního Benešova velice děkujeme.
Pro naši TJ se jedná o velice vzácnou relikvii, která sahá
k úplným počátkům organizované kopané ve Štěpánkovicích.
Držiteli tohoto putovního poháru postupně byli 1929 - SK. Dolní
Benešov, 1930 – SK Štěpánkovice, 1931 – SK. Kobeřice, 1933 –
SK. Omladina.
Tento vzácný pohár můžete vidět v restauraci Na Hřišti, kde jsme
za tímto účelem zřídili samostatnou vitrínu. Tam je pohár umístěn
i s popisem a jeho podobou na historické fotografii. Mirek Záloha

další ročník Gulášfestu „Na Statku“
Na Statku proběhl 12. května další ročník Gulášfestu, který se těší rok od roku větší oblibě. Guláše vaří amatérské kuchařské týmy,
které vaří nejen pro radost, ale také pro výhru, o které rozhoduje nezávislá porota. Tentokrát vařilo 8 týmů. Hosté mohli ochutnat guláš kančí, jelení, vepřový, hovězí, francouzský a segedínský. Už od samotného rána
v blízkém okolí hospody voněla cibulka, jelikož každý z účastníků musel uvařit
guláš v kotlíku přímo v areálu hospody.
Všichni účastníci se při celé přípravě dobře bavili a práce jim šla od ruky.
Chvíli před polednem byl každému z účastníků odebrán vzorek guláše, který
byl určen pro hodnocení porotou. Ta se náhodně vybírala z řad hostů. Když bylo
ohodnoceno, guláše se mohly začít prodávat.
Účast byla opravdu vysoká, lidé se dobře bavili. Návštěvníků bylo mnoho
místních, ale také z blízkého a dalekého okolí. Ochutnávali guláše na místě,
nebo si je odnášeli domů.
Odpoledne proběhlo vyhodnocení týmů. Hodnocení bylo obtížné, protože
všechny guláše byly vynikající a body v ohodnocení vyrovnané. Nakonec se
na 1. místě umístil s francouzským gulášem tým Viktora Štefka, na 2. místě se
segedínským gulášem tým Rudolfa Ausficera a na 3. místě jelení guláš týmu
Kamila Harazima.
Všem účastníkům a hostům moc děkujeme. A těšíme se na všechny na dalším Gulášfestu, který proběhne 15. 9. 2018.
Milena Ondrufová

Vycházka na Hraniční vrch
Využili jsme krásného prvomájového počasí a vyrazili na vycházku,
kterou pořádal KČT Chuchelná – Májové setkání na Hraničním vrchu.
Zúčastnili se jak členové, tak nečlenové klubu turistů. Z „Palestiny“ nás bylo
pět, celkem 36.
Do Města Albrechtice jsme jeli vlakem. Od nádraží jsme se vydali zpočátku po asfaltce, odbočka na Hraniční vrch již byla po zpevněné cestě. Stoupání
mírné, které zvládne každý. Nahoře nás čekali zástupci krnovského KČT,
kteří toto setkání organizovali. Mohli jsme si koupit pamětní list, turistické
vizitky aj. Na rozhlednu stoupáme po pohodlných 150 schodech. Shora je
nádherný výhled do okolí i na vzdálené hory – popisky míst jsou na deskách
na rozhledně. Malé dětské hřiště pod rozhlednou čeká na všechny neposedy.
A protože na rozhlednu je to krátká cesta, vydali jsme se ještě na naučnou
stezku „S pohádkou ke Krtečkově studánce“, která je jen asi 1 km rovně od
odbočky na rozhlednu Hraniční vrch. Po cestě je deset pohádkových zastavení s úkoly pro děti aj., poslední je Krtečkova studánka a opodál si můžete
odzvonit konec pohádky. Cesta ke studánce je dlouhá přibližně 3 km. Doporučuji návštěvu všem s malými i většími dětmi.
Nevraceli jsme se zpět do Města Albrechtice, nýbrž jsme pokračovali do Třemešné. Odtamtud jsme se spokojeni vraceli vlakem domů.
Jedete-li autem, jsou u odbočky na rozhlednu i začátku stezky ke Krtečkově studánce parkoviště. 
Krista Quisová
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Elbrus 5.642 m – Burdel kam se podíváš
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Nejvyšší hora Evropy. Anebo ne?

Hranice mezi Evropou a Asií není úplně
přesně daná. Evropa není samostatný odtržený světadíl a tak se hranice určuje spíše
domluvou zeměpisců. Na východě tak hranici tvoří pohoří Kavkaz. Zmínky o něm
najdeme už ve starořeckých bájích. Pověst
o Prométheovi, který byl bohy za trest přikován ke kavkazské skále a orel mu každé ráno

vyrval játra, znají snad všichni. Nicméně
není jasné, zda hranice mezi Evropou a Asií
jde na úpatí hor nebo po hřebeni. V rámci
horolezeckého projektu 7 summits, tedy
dobytí 7 nejvyšších hor kontinentů, je brána
hranice po hřebeni a tedy je potřeba zdolat
Elbrus, jehož západní vyšší vrchol 5.642 m
tak spadá do Evropy. Mt. Blanc 4.810 m je
spíše potom taková lehká třešnička na dortu.
Elbrus je opět sopka jako Kilimandžáro.
Od cca 4000 je ledovec, který je asi nejvíc
znečištěný, co jsem kde kdy viděl. Úplně
tam na to kašlou. Vlastně na všechno. Žádné
kakání do sáčku, aby člověk náhodou něco
neznečistil jako na Aconcagua. Všude je děsný burdel. Sníh se nedá použít k vaření vody.
Je plný nafty a dalšího sajrajtu. Základní tábor ve 4.100 m používá Ruská armáda pro
tréninky svých vojáků. Vojáci běhají s plnou
polní z vesničky ve 2.000 m. Postaví stany
a ráno zase běží dolů. Některá jejich auta vyjedou až do základního tábora. Je zajímavé
sledovat, co všechno jsou ty Kamazy, Uraly

a další auta schopna na ledovci zvládnout.
Jsou obrovská. Silně podhuštěná kola, rychlost 2 km/h. Stoupání 45% po ledu žádný
problém. Celý základní tábor na Elbrusu je
plný rozpadlých unimobuněk a plechových
obytných barelů. Některé z nich se pořád
používají k přespání. Jako protiklad se několik kilometrů vzdušnou čarou staví luxusní
hotely. Jedna stěna Elbrusu slouží jako lyžařské středisko.

Elbrus leží v neklidné pohraniční oblasti. Válečné konflikty v Abcházii a Čečně
jsou tam znát. Před 5 lety tady „bojovníci
za svobodu“ postříleli skupinku horolezců.
4 chlapi odmítli vydat svoji kamarádku, tak
je prostě zastřelili všechny. I přesto nějakou
hlídku, policajta nebo doktora 80 kiláků neuvidíš. Nevedou se žádné statistiky úmrtí,
nikoho to tady nezajímá. Mrtvé
nikdo nehledá. To nám vysvětluje Ekatěrina, která tady bydlí
a jako šerpa nám radí nejlepší
trasu. Celý týden totiž nad námi
létá vrtulník. To je tady rarita.
Nicméně 2 týdny před námi se
šel aklimatizačně projít americký hasič. Už se nevrátil. Bohužel
jejich rodinná pojišťovna měla
v podmínkách, že pokud se nenajde tělo, rodina nedostane nic.
A tak v Kalifornii uspořádali sbírku a najali
vrtulník, který ho hledal. Každý den. Během
našeho výstupu našli v trhlinách ledovce 5
těl. Nejstarší z roku 1991. Ani jedno nebylo
jeho. Ekatěrině to bylo úplně šumák. Nikoho
to tady nezajímá.
Jako obvykle jsme se domluvili po
internetu. Izraelec, Američan, 2 Indové,
2 Rusové a Čech. Nejbližší letiště jsou
Mineralnye Vody, kam nás většina
dorazila z Moskvy stejným letadlem.
Ekatěrina čekala s dodávkou a po 4
hodinách nás vysadila v malé vesničce
na konci Ruska. Atmosféra mi připomíná vesničku z Mrazíka. Čekám, kdy
se objeví 3 bravci v chomoutu vezoucí
Marfušu. Pár stavení okolo bahnitého náměstíčka, na kterém zababušené bábušky prodávají hrubé ponožky
a huňaté vesty. Od Rusa bereme pivo
a aklimatizujeme. Samozřejmě se Rus
přidá i s nějakou flaškou. „Vot éto vodka“. V hlavě se mi promítá nedávná kauza
metanol a všichni oslepnuvší či hůře mrtví.
Když však Rus vezme do huby skoro čtvrt
flašky na jeden lok, je mi to po celodenním
cestování jedno a beru taky. Zbytek dne si
nepamatuju. Nikdo z nás. Akorát jsem pak
objevil čtyři páry obřích ponožek, které jsem
z nějakého důvodu nakoupil pro celou rodinu. Jak se později ukázalo, lepší ponožky
jsme nikdy neměli. Pokud tam někdo pojedete a budete mít místo,
vezměte mi prosím 2-3
páry.
Elbrus není horolezecky těžká hora. Výstup
do 5.642 m trvá asi týden.
Je to samozřejmě primárně o počasí. Aklimatizace
je nutná. Výstup na
nedalekou 3 tisícovku
a potom 1-2 treky ze zá-

kladního tábora do
5.000 m. Tam člověk najde zakopaný červený ratrak.
Před léty tam jakýsi Rus dojel po
ledovci. Nějak se
mu přetrhnul ozubený pás s hroty
a tak tam celý ratrak nechal. Teď je
skoro celý plný sněhu a z velké části pod ním.
Slouží jako orientační bod pro výstup na vrchol. Ve vrcholový den jsme měli mínus 32,
nějaký vítr. Jak se ukázalo, členové expedice
na tom byli s přípravou a vybavením různě.
Na vrcholu jsem tak byl jako první a nějakou
dobu tam vlála pouze vlajka česká. Počasí
a viditelnost byla absolutně skvělá. Ani se
mi nechtělo věřit, že před 10 lety tady našli 4 umrzlé mladé Čechy. Našli je náhodně
v sedle mezi vrcholy cca v 5.200 m, když
hledali ztraceného Poláka. Příčina neznámá.
Dolů jsme pomáhali Indovi, který si pádem
zlomil ruku a Izraelci, který podcenil fyzic-

kou přípravu. Cestou dolů už neuměl ani
mluvit. Ze základního tábora jsme pak využili možnost jet na korbě maslostroje Ural.
Tento zážitek se snad nedá ani slovy popsat.
Musel jsem si to natočit. Větší adrenalin
jsem na Elbrusu nezažil. Vše jsme zakončili
pěknou večeří u bábušek. Moc je pobavila
moje ruština . Každopádně Štěpánkovice
na vrcholu Evropy byly . Salute!
www.jiri-starecek.cz
Jiří Stareček
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Zajištění nemovitostí před odjezdem na dovolenou

Během letních prázdnin mnoho rodin
odcestuje na kratší či delší dobu na vytouženou dovolenou a prožije krásný čas v naší
vlasti či v zahraničí. Před odjezdem bychom
však rozhodně neměli podcenit zabezpečení
bytu či domu, ať nás nečeká nemilé překvapení při návratu. Byty, domy jsou na čas
dovolených opuštěny a právě v tomto období jsou lákadlem pro páchání majetkové
trestné činnosti. Ke vloupání do rodinných
domů či bytů dochází jak během dne, tak
v nočních hodinách. Je tedy důležité udělat
pár bezpečnostních opatření a neulehčovat
„bytařům“ práci v podobě lehce přístupné
a nezabezpečené nemovitosti. Zde je několik rad a doporučení:
Řádně zamkněte a ujistěte se, že všechny
přístupové cesty (okna, dveře) jsou zabezpečené a zavřené. Vhodné je mít bezpečnostní
dveře či dveře s bezpečnostním zámkem.
Za zvážení stojí také monitorovací systémy
včetně kamer, které můžete mít napojeny
na mobilní telefon, který v případě spuštění

alarmu přijme zprávu. Zloděje může odradit
také okenní fólie, v případě přízemních bytů
mříže a tato opatření dokáží znepříjemnit či
zcela zamezit pachateli cestu do objektu.
Zbytečně nikomu neříkejte, že odjíždíte
na dovolenou a nebudete doma a tyto informace nesdílejte vy, vaše děti ani na veřejných diskusích na sociálních sítích, což je
v dnešní době velký trend.
Požádejte někoho z blízkých či známých, aby dohlédl na domácnost (vyvětrat,
stáhnout a roztáhnout žaluzie), aby byt budil
dojem, že není opuštěný. Vhodné je zajistit
i vybíraní poštovní schránky, která může být
zdrojem informací o nepřítomnosti majitele.
Svůj účel splní také elektronický časovač na
rozsvěcování světla, či zapnutí rádia.
Na zahradě nenechávejte zbytečně ležet věci jako je žebřík, nářadí nebo sekačka a ukládejte je do zabezpečené kůlny.
Zahradu opatřete osvětlením s pohybovým
čidlem, které udrží prostor dostatečně přehledný i v noci. Nenechávejte žádné hodnot-

né věci na balkoně a terase, i když nebydlíte
v přízemí. Pokud odjíždíte na delší dobu, je
důležité udržovat také prostor před domem
např. sekání trávníku, zalévání zeleně.
Nezapomeňte před odjezdem uschovat a zabezpečit cenné předměty či větší
finanční hotovost. Poznamenejte si sériová
čísla a zvláštní označení cenných předmětů, elektronických výrobků a případně si
je vyfotografujte. Nechte si cennosti označit dostupnými identifikačními metodami
a prostředky. V případě, že se stanete obětí
zlodějů, tak tato opatření usnadní jejich
nalezení, identifikaci a urychlí řešení celé
události.
Pokud byste po příjezdu domů zaznamenali, že váš byt navštívil nezvaný host,
v žádném případě nevstupujte dovnitř, ale
ihned volejte na linku 158 a o celé události
informujte policii.
Přejeme všem pohodovou dovolenou,
šťastný a bezproblémový návrat domů.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

Hledání ztraceného času
Tak zní název projektu,
který v letošním roce realizuje Sdružení obcí Hlučínska
s polskými gminami Kietrz,
Krzanowice a Krzyżanowice.
V úvodní části projektu probíhal sběr historických fotografií z regionu. Z několika stovek zaslaných snímků byly některé vybrány pro prezentaci na výstavách a pro
česko-polský kalendář na rok 2019.
Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka
probíhají postupně fotografické workshopy, v rámci kterých
účastníci postupně zachycují současný život na Hlučínsku a v polském příhraničí. Úvodní dvoudenní workshop proběhl ve dnech
28.–29. 4. v Rohově, následovaly jednodenní workshopy
19. 5. v Krzanowicach, 20. 5.

v Zabełkowě a 16. 6. v Kietrzu. Závěrečný workshop proběhne
18. 8. v Bolaticích.
Vzniklé novodobé snímky včetně historických fotografií budou
na podzim prezentovány na pěti čtrnáctidenních výstavách. V září
budou moci výstavu obdivovat návštěvníci zámku v Kravařích, v říjnu poputuje výstava na polské území, a sice do gmin Krzanowice
a Krzyżanowice. V listopadu se výstava vrátí zpět na Hlučínsko, aby
ji mohli zhlédnout návštěvníci kulturního domu v Hlučíně. Poslední
prezentace snímků proběhne v prosinci v gmině Kietrz.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie
pro účely projektu, účastníkům fotografických workshopů, obcím
Rohov a Bolatice a městům Kravaře a Hlučín za spolupráci při organizaci workshopů a výstav.
Lenka Osmančíková

Ing. Vladislav Moravec,
jednatel společnosti

MORAVEC
KVALITNÍ PONOŽKY
s.r.o.
Nová 31/2,
747 71 Brumovice
mob.:

+420 608 765 149

moravec@moravec-cz.com
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Penzion „Na Statku“
Představujeme Vám jménem Hospody „Na Statku“ Štěpánkovice nově otevřený Penzion „Na Statku“.
V penzionu se nachází 5 pokojů:

1 x 4 lůžkový, 2 x 3 lůžkový, 2 x 2 lůžkový
Cena 1 osoba na noc / 350,– Kč
Snídaně po domluvě.
Všechny pokoje jsou plně vybaveny.
Každý pokoj má vlastní koupelnu (WC, Sprchový kout).
Všechny pokoje jsou klimatizovány.
Samostatný vchod, parkoviště.
_____________________________________________
www.hospodanastatku.cz
Facebook: Hospoda a Vinárna „Na Statku“

Letní kino ve Štěpánkovicích
v átriu základní školy
sobota 4. srpna 2018
po setmění...
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