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Vážení spoluobčané,
podle počasí a kalendáře začalo letní období. Svou
každodenní činnost přerušíme kratší nebo delší dovolenou,
žáci a studenti pak zaslouženými prázdninami. Dovolenou si
organizujeme podle svých zájmů a finančních možností. Neměli
bychom při tom zapomínat, že u dovolené není ani tak důležité
místo, na kterém ji chceme strávit, ale důvod proč dovolenou
chceme strávit na tom místě. Někomu dovolená strávená doma,
může přinést větší pohodu než cesta okolo světa. Svět je dnes
malý, dopravit se na druhý konec světa je v dnešní době otázkou
pár hodin letu v supermoderním letadle s jedním přestupem.
Stará lidská moudrost říká, že i cesta je cíl. Naučme se proto
užívat si kromě místa pobytu na dovolené i samotnou přípravu
a celou cestu na dovolenou i návrat z ní. Naučme se užívat
si každý den, kdy se nám podaří ráno vstát, někdy s většími
nebo menšími problémy, ale přesto vstát. Ve svém okolí máme
všichni vždy řadu lidí, kteří jsou na tom daleko hůř než ostatní.
Často nás ale „rozhodí“ blbost některých lidí z blízkého,
nebo vzdálenějšího okolí. Ať už to jsou naši poslanci a senátoři
v Praze, kteří pro velké množství svých hlavních činností
nestačí číst zákony, o kterých se hlasuje a dovolí tak vzniku
zákonům, které šikanují celé okolí a neslouží nikomu. Nebo
naši spoluobčané, kteří přesto, že vlastní velké pozemky okolo
svých domů, nechávají stále své „miláčky“ odstavené na
veřejných komunikacích (ti nejhorší na chodníku).

Na závěr jsem si nechal nezodpovědné rodiče, kteří se
nezajímají o to, co dělají jejich nezletilé děti a dovolí, aby se
mládež ve věku 13-15 let opíjela na různých místech obce,
ničila majetek ostatních a v noci se potulovala po obci.
Začal jsem o dovolené, příjemné části roku, a bohužel
skončil jsem věcmi nepříjemnými. Ale míra tolerance už
přetekla a některé řidiče a děti školou povinné budeme řešit
i s pomocí Policie.
Vážení spoluobčané, chci Vám všem popřát příjemné
prožití celého léta, přeji Nám, abychom si užili dovolenou
a prázdniny. Děkuji Vám všem, kteří přispíváte k šíření dobrého
jména naší obce, zajišťujete sportovní a kulturní život v naší
obci a snažíte se udržovat své okolí v čistotě a pořádku. Děkuji
zaměstnancům střediska služeb za úklid obce a neustálé sečení
trávy, která roste a roste…



Bernard Halfar
starosta obce

„Ve štěstí pomatuj na neštěstí.
V létě je dobré pomatovat na zimu
a udělat si zásoby.“
Baltasar Gracián
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Výstavba rodinných domů v obci

Jedním z ukazatelů rozvoje obce je zájem mladých rodin postavit si v obci nový, popř. opravit starší dům. V letošním roce bude v naší
obci dokončena stavba 21 rodinných domů, které po kolaudaci budou určeny pro nastěhování nových obyvatel.
Zájem o stavbu rodinných domů ve Štěpánkovicích tak nekončí. V letošním roce je a bude zahájena stavba dalších 14 nových domů pro bydlení.
Další dobrá zpráva v této oblasti pak je, že se nové domy staví ve všech třech
částech naší obce. Z celkem 35 stavebních pozemků je 7 pozemků, které připravila obec, ostatní jsou buď v majetku investorů, nebo byly zakoupeny od
soukromých osob. Výhodou výstavby rodinných domů ve Štěpánkovicích je,
že se daří zastavovat proluky v zastavěné části obce a obec nemusí rozšiřovat síť kanalizace, vodovodu a komunikací. Výstavba, kde obec rozšiřuje
kanalizační a vodovodní řad, je v ulici Sluneční (obr. 1) a ve Svobodě v ulici
Vlčoch. V okolních obcích se pro výstavbu nových rodinných domů budují
lokality mimo zastavěnou část obce. Výstavba nových rodinných domů v naší
obci bude ještě pokračovat dále, samotná obec bude na podzim mít k dispozici
obr. 1
další tři stavební místa.
Bernard Halfar

Stavební činnost obce
Každý rok naše obec zahajuje několik větších či menších staveb, které se podle
náročnosti dokončí v roce zahájení, nebo se dokončí v dalších letech. Takto jsme například realizovali postupnou rekonstrukci vodojemu nebo rozšíření obecního hřbitova. V letošním roce jsme zahájili stavbu odbočení v ulici Československé armády
ve Svobodě (obr. 2). Zde se jedná o stavbu komunikace a obrub, vodovod a kanalizace jsou v provozu již několik let. Dále byla zahájena stavba vodovodu, kanalizace
a komunikace v prodloužení ulice Sluneční. V konečné fázi zástavby zde může být
vybudováno až 11 nových rodinných domů.
Byla zahájena stavba prodloužení cyklostezky ve směru na Kravaře (obr. 3). Tato
stavba skončí u prvního mostku u kolejí. V dalším úseku dochází k borcení železničního náspu a České dráhy připravují projekt na jeho opravu. Další stavbou jsou
stavební úpravy v Kulturním domě. Na jaře byla zrušena obřadní síň, zde jsme vybudovali tři kanceláře. O prázdninách pak provedeme přestavbu zasedací místnosti obr. 3
na obřadní síň, společenskou
a zasedací místnost. Další stavbou je úprava pozemku po statku
nad Hospodou Na statku (obr. 4).
Máme dokončeno ozelenění
části tohoto pozemku a byla zahájena stavba parkoviště a oplocení. O prázdninách zrealizujeme
stavbu – rekonstrukce parkoviště
před hřbitovem. O prázdninách
taky zahájíme další, pro naši
obec velké stavby – rekonstrukci
obr. 2
ulice Slezská a stavbu komuni- obr. 4
kace, vodovodu a kanalizace pro budoucí stavbu sociálních bytů.
První z těchto staveb bude náročná na organizaci dopravy mezi ulicí Jasanová a centrem obce a hlavně značně zkomplikuje dopravu
dětí do školy. Snad tato stavba přispěje i tomu, že víc dětí bude do školy a školky chodit pěšky.
V průběhu druhé poloviny roku budeme pokračovat v menších i větších opravách kanalizace a vodovodu.
Bernard Halfar

Dokončení hřbitova
Potom, co jsme zrealizovali stavbu rozšíření hřbitova a výměnu celého oplocení,
realizujeme poslední dvě stavby v oplocené části hřbitova. První – urnové skříňky
je již dokončena a je připravena k užívání.
Druhou stavbou, která se realizuje, je sklad hřbitovní techniky, který bude určen
pro uložení našeho pohřebního vozu. Náš pohřební vůz jsme v posledních letech
garážovali na různých místech v obci od Svobody, Štěpánkovic až po Albertovec.
Potom, co byla provedena rekonstrukce pohřebního vozu, rozhodlo vedení obce,
že v místě rozšíření hřbitova bude vybudován „Sklad hřbitovní techniky“ pro stálé
umístění pohřebního vozu.
Bernard Halfar
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Obecní úřad
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Po projednání v zastupitelstvu a radě naší obce bylo rozhodnuto, že na obecním
úřadě budou vybudovány tři nové kanceláře pro úředníky obecního úřadu. Do nových kanceláří se nastěhoval stávající pracovník správy obce, který měl provizorní
kancelář v bývalé obřadní síni.
Další kancelář je připravena pro
nového pracovníka, nebo pracovnici na pozici účetní – správa
obce, který(á) nahradí pracovnici, která ukončí pracovní poměr
ze zdravotních důvodů. Poslední
kancelář je připravena pro nového zaměstnance, který byl přijat na nově zřízené pracovní místo – stavební technik.
Na nově zřízené místo stavebního technika byl na základě výběrového řízení přijat pan
Rostislav Sliwka. Pracovní místo účetní – správa obce, bude obsazeno po výběrovém
řízení, které proběhne na konci června po uzávěrce tohoto zpravodaje. Bernard Halfar

přeměněné Centrum naší obce
V posledních letech došlo k zásadní přeměně centra naší obce. Na místě
staré školy je parkoviště a parčík (obr. 5). Další parčík je na místě ruiny
rodinného domu naproti fary (obr. 6). Začátkem letošního roku obdržela
naše obec dvě nabídky na odkoupení pozemků a budov o celkové ploše
5 000 m2 a budov, které stojí na těchto pozemcích. U první nabídky rozhodli
zastupitelé podat insolvenčnímu správci písemnou nabídku na odkoupení
těchto nemovitostí. Do dnešního dne jsme neobdrželi písemnou odpověď,
ale telefonicky nám bylo sděleno, že dva zájemci nabídli vyšší cenu, než
kterou nabídla naše obec.
Druhá nabídka se týkala
prodeje bývalého statku, naproti prodejny
Tempo. Po ně- obr. 6
kolika jednáních zastupitelů, prohlídce pozemků a budov a po úpravě původní nabídky
pak zastupitelé na květnovém zasedání zastupitelstva rozhodli tyto nemovitosti koupit do majetku obce Štěpánkovice. Všechna jednání zastupitelů,
která se týkala koupě uvedených nemovitostí, byla na poli argumentů koupit – nekoupit. Většina zastupitelů pak rozhodla o uzavření kupní smlouvy.
Obec tak získala do majetku pozemky a budovy v centru obce, které
bude možné v budoucnu využit pro různé účely, o kterých v tomto okamžiobr. 5
ku ještě nevíme.
Bernard Halfar

Pozemkové úpravy opět budeme promítat v Letním kině
Deset roků již v každém zpravodaji informuji o pokračování komplexních pozemkových úprav v katastru Štěpánkovice. Protože
stále ještě není v katastru nemovitostí zapsáno
nové uspořádání pozemků, podávám i zde jenom tuto krátkou zprávu. Podle sdělení pracovníků Pozemkového úřadu a Katastrálního
úřadu bude nové uspořádání pozemků zapsáno
do katastru nemovitostí, a tím ukončení komplexních pozemkových úprav, na konci června
letošního roku.
V průběhu července pak předáme do každého domu ve Štěpánkovicích informaci o průběhu pozemkových úprav a následných krocích
každého majitele pozemků.
Bernard Halfar
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tradiční Den obce

Každoroční příprava programu Dne obce trvá několik měsíců.
Stejně tak i přípravy na Den obce 2017 jsme zahájili už v roce 2016.
V roce 2016 jsme uzavřeli dohodu s členy kapely ABBA revival o vystoupení od 18:00 hod., v květnu nás vedoucí kapely požádal o posunutí začátku koncertu na 20:00 hod. Naštěstí s kapelou Pohoda máme
pohodové vztahy a z jejich strany nebyl problém s rozdělením jejich
vystoupení na dvě části.

Začátkem letošního roku jsme se dohodli s uměleckou agenturou
LEV na ukázce starých řemesel a vystoupení klaunů pro děti. Záměrem
obce bylo přilákat děti a jejich rodiče na program, který byl připraven
od 10:00 hodin. Program hlavně pro děti připravila naše knihovna,
další program připravily členky Klubu maminek. Odpoledne pak mělo
následovat vystoupení klaunů a ukázka řemesel.
Jenže člověk míní a příroda mění. Od osmi hodin se začal hrát fotbal tradičního turnaje v malé kopané, volejbalisté se přestěhovali do
velké tělocvičny, badmintonisté do malé a tenisté odjeli odehrát velkou část turnaje do haly v Kravařích. Po deváté hodině jsme stáli před
rozhodnutím, jestli vše ukončíme. Vytrvalý déšť rozmočil fotbalové
hřiště a jeho povrch je po ukončení turnaje značně poškozen. Budeme
dělat vše pro to, abychom povrch hřiště do konce prázdnin uvedli do
původního stavu.
Po obědě naštěstí přestalo pršet a program mohl pokračovat, i když
nás déšť do večera ještě jednou donutil se schovat pod připravené stany. I přes naprosto nepříznivé počasí se letošní Den obce, podle vyjádření přítomných, podařil a vystoupení kapely ABBA revival navodilo
i přes večerní ochlazení příjemnou náladu.
Připravit program na celý den vyžaduje dosti velké úsilí od všech
pořadatelů. Chci proto poděkovat všem, kteří jakýmkoliv, třeba i malým dílem, přispěli k přípravě a průběhu celého Dne obce. Všem, kteří
během dne stáli před rozhodnutím Den obce ukončit a všem Vám, kteří
jste přišli pořadatele podpořit svou účastí.
Bernard Halfar

Nově vybudovaný stánek u „Hasičárny“ na Svobodě.

Aktuální dění z Albertovce
Pro fanoušky dostihového sportu je jistě příjemnou zprávou opětovné působení albertovské dostihové stáje. Tentokrát za ní ovšem
nestojí má rodina, ale pan Jiří Boček.
V březnu loňského roku jsem si právě jeho vybral jako nájemníka albertovských stájí, a protože je naše dosavadní spolupráce velmi
dobrá, nebránil jsem mu v používání jména Albertovec v názvu jeho dostihové stáje.
A hádejte, koho si pan Boček vybral jako hlavního žokeje? Oběma, jak Jiřímu Bočkovi, tak Markovi Stromskému upřímně přeji
nejen z pozice majitele areálu Albertovec, ale i osobně, hodně štěstí a splnění dostihových snů. Snad se jim podaří navázat na úspěchy
naší dostihové stáje a stáje z let sedmdesátých.
To, že areál Albertovec již není ruinou jako v roce 2005, než jsme jej začali opravovat, je myslím zcela zjevné. A právě jednou z aktuálně posledních oprav a úprav je prostor Kočárovny. Ta se nachází hned vedle restaurace a je propojena se stájemi.
Vznikl tady prostor, který odkazuje na historii místa a má i širší využití, například jako místo k pořádání svatebního obřadu. Ten, kdo
je zvědavý a chtěl by jej navštívit, může si domluvit prohlídku. Bližší informace o prohlídkách najdete na našich webových stránkách
a Facebooku.
Pohodové léto a krásné prázdniny Vám přeje
Josef Hájek
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Důchodci na Svobodě
Na Svobodě funguje již třetím rokem „Spolek důchodců“.
Členové zaměřují svou činnost nejen na zábavu, ale také na pomoc
při jarním úklidu kolem obce a spolu s jinými složkami připravují
zábavné soutěže pro děti. Při poznávání krás naší země jsme navštívili „Sklárnu u Jakuba“ ve Vrbně a Karlovu Studánku. Z oblaku dýmu přišel za dětmi Mikuláš a andělé, z pekelného ohně přišli
dva čerti, u stromečku jsme přivítali Vánoce. Zveme další seniory
i mladší do našeho spolku.
Václavíková Hela
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Vandalství a neohleduplnost
se nevyhýbá ani naší obci

Rodiče, zajímáte se o to, co dělají vaše nezletilé děti?

Máte zájem o zasílání zpráv E-mailem?

Zašlete nám Váš e-mail na adresu:

Zpravodaj@stepankovice.cz

Vozidla parkující na chodnících!
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vítáme Nové občánky
ve Štěpánkovicích
Přehled dětí narozených v naší obci
březen – červen 2017.
Daniel Bolacký, Ema Jankovská
a Vanesa Bolacká.

Rodičům blahopřejeme a přejeme jim hodně hezkých chvil se svými dětmi.
Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narozených dětí, prosíme rodiče, kterým se narodilo dítě, aby narození (na základě rodného
listu dítěte) přišli přihlásit na obecní úřad k paní Janě Gregořicové.

Daniel Bolacký, 13. 3. 2017
váha 3100 g, výška 50 cm

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

Ivana Chřibková
po roce opět v knihovně
„Když to tam není, tak to tam nehledej“ – tak nazvala autorka
volné pokračování knihy „Suchý hadr na dně mořském“. Ivana
Chřibková, výborná spisovatelka, pohodovým a humorným předčítáním pobavila přes desítku posluchačů a svých fanoušků. Milým
překvapením byl doprovod Ivany, a to šéfredaktorkou nakladatelství,
jež Ivaniny knihy vydává – Petra Langrová. Ivanu v její tvorbě podporuje a jsou velmi dobré kamarádky. Bylo ale ještě jedno překvapení.

Vanesa Bolacká, 3. 6. 2017
váha 3190 g, výška 50 cm.

Natálka Rohovská, 16. 2. 2017
váha 3 600 g, výška 50 cm

BLAHOPŘEJEME
Své významné životní jubileum oslaví
v měsíci červenci – září 2017 tito naši spoluobčané:
Červenec
Adéla Dostálová
Hildegarda Harazimová
Anežka Bližňáková
Anna Gargošová
Lucie Mikulášová

75 let
75 let
70 let
94 let
70 let

Září
Anna Slivková
Anděla Kurková
Tomáš Bršlica
Evelina Drastíková

85 let
70 let
80 let
75 let

Srpen
Valeria Hiklová
Hildegarda Harasimová
Anežka Harazimová
Břetislav Vaňhara
Antonie Kristianová
Hedvika Borsutzká

70 let
94 let
80 let
75 let
70 let
70 let

Všem spoluobčanům přejeme, ať je štěstí provází
na každém kroku, úsměv po celičký den
a zdraví pevné po celou dobu roku.

Tvorba Ivany zaujala i regionální autorku paní Annu Malchárkovou,
která dorazila až z Dolního Benešova a v naší knihovně už také se
svými čtenáři besedovala.
Před rokem 13. dubna naši knihovnu paní Ivana navštívila poprvé a bylo moc krásné počasí. Ne jinak tomu bylo i letos. Vždy
s sebou a k nám přiveze sluníčko. Ivaně držíme palce a těšíme se na
její další tvorbu. Bylo to opravdu velmi pohodové, milé a přátelské
setkání.
MT

-6-

Otevírací doba knihovny
v době letních prázdnin
Pondělí a středa: 8.00 – 12.00

13.00 – 18.00 hodin

Zcela uzavřena bude knihovna v době od 10. do 14. července 2017 z důvodu konání příměstského tábora. Taktéž bude uzavřena od 1. do 18. srpna 2017 z důvodu povinné revize knih. MT
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Noc s Andersenem 2017

Klíčkování prvňáčků

Kouzelná noc –
Noc s Andersenem
ve
štěpánkovické knihovně byla
opravdu kouzelná.
Pro 30 dětí knihovnice připravily bohatý program, jehož
hlavním
tématem
byl dětmi velmi
oblíbený
komiks
Čtyřlístek. Hlavní hrdinové Čtyřlístku –
Myšpulín,
Pinďa,
Bobík a Fifinka
byli dětem představeni a současně jim byla přiblížena také historie komiksu
Čtyřlístek. Hrdinové Čtyřlístku malým nocležníkům připravili různé soutěže,
například malování s Fifinkou, skákání s Pinďou, myšlení s Myšpulínem, kvízy a Myšpulín (Jakub Indruch) navíc dětem předvedl karetní kouzla a skládání
několika druhů „Rubicových kostek“. Děti byly nadšené. V pozdní večerní hodině byly děti pozvány do kina na promítání filmu Čtyřlístek ve službách krále.
Nechyběla ani výborná večeře –„Pizza z Kobeřic“. Po návratu z promítání se
malí nocležníci uvelebili ve svých pelíšcích, někteří rázem usnuli a ti vytrvalejší ještě štěbetali a četli knížky pod baterkou. Ráno bylo ospalé, ale buchty
od maminek všem zvedly náladu. Děti pomohly uklidit knihovnu a s rodiči se
šly konečně domů pořádně vyspinkat. Letošní Noc byla velmi vydařená, byla
už dvanáctá.
MT

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.
Vždy paní knihovnice pro děti připravily pestrý program.
Tentokrát se na děti přišel podívat samotný pan král, který
na konci školního roku malé prvňáčky bude slavnostně
pasovat na rytíře knížek a čtenáře knihovny. Pan král si
děti vyzkoušel, jak už krásně umí číst, společně s pejskem
Chlupáčkem jim předal symbolické klíče od záhadné komnaty čtení, popřál dětem krásné Velikonoce a odcestoval
zpátky do pohádkové říše. Děti byly nadšené a těší se na
MT
slavnostní pasování.

Bořek Frýba v knihovně
Známý opavský kreslíř a člen umělecké skupiny X Bořivoj
Frýba se věnuje především ilustrování knih pro děti a dospělé.
Jeho jméno je rovněž spojeno s kresleným humorem. Patří mezi
ty nejlepší.
Tento velmi milý člověk přijal naše pozvání do štěpánkovické
knihovny, kde v dopoledních hodinách velmi příjemně bavil děti
z první a druhé třídy ZŠ Štěpánkovice a také malé předškoláky.
Všem nakreslil obrázek dle vlastního výběru a děti pak následně obrázek vybarvily. Vznikly opravdu krásné originály. Bylo to
krásné pondělní dopoledne s Bořkem Frýbou.
MT

OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK
V naší škole proběhlo 14. 3. 2017 základní kolo pěvecké soutěže v lidové písni – Opavský skřivánek. Zúčastnilo se 33 dětí. Na regulérnost soutěže dohlížela porota složená z odborníků na lidovou píseň. Paní učitelka M. Katolická, paní učitelka M. Dluhošová, pan učitel F.
Peterek, paní vychovatelka S. Lacková.
V tomto ročníku zabojovaly i děti z mateřské školy a získaly 1. místo v triu ELIŠKA ORLOVÁ, MAREK HALFAR, JULIE ŠIŠMOVÁ.
1. místo v sólu vyzpívala v první kategorii Gabriela Horínková z 1. třídy. Ve druhé kategorii zvítězila Klárka Vehovská z 3. třídy, druhé místo
obsadila Lucie Niessnerová z 3. třídy. Třetí příčka patřila Natálii Žůrkové z 3. třídy.
Veronika Václavíková ze 4.B zvítězila ve třetí kategorii. Druhá se umístila
Adriana Pavelková z 5.B. Třetí místo obdržela Aneta Stříbná ze 4.B třídy. Ve třetí kategorii si vyzpívalo duo z 5.B Martina Vybíralová a Natálie Radošovská také
1. místo.
Čtvrtou kategorii posilnil Marek Skuplík z 6. třídy, který si vyzpíval 1. místo
a zároveň postup do okresního kola v Opavě. Druhé místo získala Soňa Kurková
ze 7.A a těsně za ní skončila Julie Běláková ze 7.B třídy. Lucie Pašková z 8. třídy neměla v páté kategorii žádnou konkurenci, stejně jako duo Leona Drastíková
z 9. třídy a Natálie Rásochová z 9. třídy. Porota udělila dvě první místa.
Děkujeme všem účastníkům soutěže Opavský skřivánek. Marku Skuplíkovi
přejeme hodně úspěchů v okresním kole v Opavě. Již se těšíme na další ročník
v příštím roce.
Lc
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Florbalový turnaj
pro žáky 5. až 9. ročníku

Další ze sportovních akcí pořádaných pro žáky školy je florbalový
turnaj tříd. Poprvé jsem zařadil do turnaje pátou třídu, která měla svým
florbalovým uměním potrápit starší kluky. Úkolem každého ročníku bylo
sestavení týmu s minimálním počtem čtyř hráčů, přičemž musela být zastoupena i dívka. Všechna družstva tuto podmínku splnila a vždy hrály
minimálně dvě dívky.
Domněnka o konkurenceschopnosti pátého ročníku se potvrdila hned
od začátku turnaje, protože páťáci dokázali porazit výběr šestého i sedmého ročníku, čímž se probojovali do bojů o medaile společně s týmy 8. a 9.
ročníku. Zkušenosti,
herní praxe a fyzická
vyspělost byly přece
jen nad síly mladického nadšení a starší
ročníky s přehledem
ovládly zápasy se zástupci nižšího stupně.
O první místo si to
rozdaly dva nejstarší
ročníky a po vyrovnané bitvě si těsné vítězství v poměru 4:3
vybojovali osmáci.
Pozitivem na turnaji je zapojení přibližně 50 žáků do aktivního vyžití ve volném čase
a dále pak vědomí, že nám na nižším stupni roste velmi kvalitní, sportovně nadaná skupina žáků, která je poměrně široká a její silnou stránkou je
nadání pro většinu sportů. Proto se již nyní těším na turnaj ve vybíjené
mezi školami okresu Opava.
Pořadí turnaje: 1. místo - 8. třída, 2. místo - 9. třída, 3. místo - 5. třída,
Nc
4. místo - 7. třída, 5. místo - 6. třída

Dáma 2017

Ve čtvrtek 6. dubna pořádala naše škola 1. ročník turnaje
v DÁMĚ pro žáky 5. – 9. ročníku i učitele. Hra v DÁMU je
skupina strategických deskových her určených pro dva hráče.
Existuje mnoho variant této hry, my jsme hráli českou verzi
„RYCHLÉ DÁMY“, jejímž charakteristickým prvkem je pohyb
kamenů po diagonálách a snaha vyřadit přeskočením všechny
protivníkovy kameny nebo získat co nejvíce dam. Do turnaje se
přihlásilo 23 soutěžících, kteří se utkali v devíti hracích kolech.
Pro rozlosování soupeřů a zpracování výsledků jsme využili
počítačový program, aby turnaj byl spravedlivý pro všechny
bez rozdílu věku. V celkovém pořadí rozhodují nejen vítězství,
remízy a porážky hráče, ale rovněž koeficienty náročnosti losu.
Během celého turnajového klání z hráčů vyzařovalo nadšení
a zápal pro hru, což bylo smyslem turnaje. Po celou dobu byl
turnaj velice napínavý a dramatický až do finálových kol. Pořadí
se neustále měnilo a o umístění rozhodovaly mnohdy jen desetiny bodu. Celý turnaj se nesl v přátelské atmosféře. Věřím, že si
tento 1. ročník všichni hráči skvěle užili.
Ve

Vybíjená aneb tři kroky a jsme tam, kde si přejeme být
Otevřená kategorie je mixem libovolného počtu chlapců a dívek v družstvu. Pro letošní rok jsem převážně chlapecký tým posílil o dvě výborné dívky, které si mezi chlapci svým uměním vybudovaly respekt a jsou opravdovými posilami – Natálii Radošovskou a Nikol Pistoriusovou.
Deset z dvanácti členů týmu jsou v družstvu i letos, takže tým je zkušenější a hlavně herně
i fyzicky vyspělejší. Soupeřem v prvním kole nám byla družstva Ludgeřovic, Bohuslavic a Dolního
Benešova. Všechny tři soupeře jsme jednoznačně porazili, postoupili z prvního místa do finálových
bojů a tím udělali PRVNÍ KROK.
Finále proběhlo na ZŠ Edvarda Beneše za účasti osmi nejlepších celků okresu Opava (ZŠ
Štěpánkovice, ZŠ Englišova, ZŠ E. Beneše, ZŠ Kylešovice, ZŠ Stěbořice, ZŠ Hať, ZŠ Bolatice,
ZŠ Otická). Po rozlosování do dvou skupin po čtyřech účastnících jsme sehráli postupně tři utkání
s Otickou, E. Beneše a Stěbořicemi. Zápas od zápasu jsme se zlepšovali a postupně všechny tři
zápasy vyhráli. Tím jsme si vybojovali postup ze skupiny do bojů o medaile. Semifinálový duel
jsme odehráli s týmem Bolatic a poradili jsme si s ním jako nůž s máslem. K úspěšnému zvládnutí
druhého kroku zbývalo porazit družstvo z Kylešovic. První poločas jsme vyhráli o 3 vybité hráče
a v druhém poločase jsme si vítězství pojistili remízou. Tím jsme vyhráli všechny zápasy a udělali
tak DRUHÝ KROK na naší cestě za vysněným cílem, kterým je účast na republikovém finále. Ještě
nás čeká jeden, a sice nejtěžší TŘETÍ KROK, kterým by mělo být vítězství v krajském finále, které
proběhne dne 26. 5. 2017 v Raškovicích.
Rekapitulace: Osm zápasů = osm vítězství, 1. místo v okrese Opava z 33 týmů, které se do
soutěže zapojilo, výborná reprezentace školy nejen na hřišti, ale i mimo něj, týmová soudržnost,
bojovnost a vidina úspěchu dodává družstvu sebevědomí. Už nejsme vyjukaní zajíci, ale vyzrálý
tým, který si jde za svým snem.
„Jste výborní a věřte, že na to máte a spolu na tom TŘETÍM KROKU zamakáme!“
Konečné pořadí: 1. ZŠ Štěpánkovic, 2. ZŠ Kylešovice, 3. ZŠ Stěbořice, 4. ZŠ Bolatice, 5. ZŠ Englišova, 6. ZŠ E. Beneše, 7. ZŠ Otická,
8. ZŠ Hať.
Sestava: Natálie Radošovská, Nikol Pistoriusová, Jakub Rásocha, Tomáš Šimeček, Michal Stuchlík, Tobiáš Prasek, Tomáš Tomíček, Petr
Kurka, Petr Žůrek, Daniel Volný, Vojtěch Jehlář, Vítězslav Nikel.
Nc
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ŠKOLNÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD

Další ze sportovních akcí, která se stává tradicí, je běžecký závod.
Běh – to je pro někoho prokletí hodin tělesné výchovy, o volném čase
nemluvě, naopak jiný ho miluje a těší se na něj. Do první skupiny
bych, podle zájmu o závod, zařadil dívky z vyššího stupně, naopak
do druhé skupiny by patřila většina žáků stupně nižšího.
Běhu se zúčastnilo celkem 70 běhu chtivých závodníků, kteří byli
rozděleni do 6 kategorií (chlapci a dívky 1. a 2. třída, 3. až 5. třída
a 6. až 9. třída). Pro nejmladší byla připravena trať o délce 400 m,
střední kategorie musela uběhnout 800 m a nejstarší účastníci 1 500
m. K vidění bylo vidět nadšení, ale i slzy způsobené pádem, stejně
tak přepálené začátky nebo rozvážné tempo zkušenějších spolužáků.
Vrcholem akce bylo určitě překonání školních rekordů v běhu na 1 500 m Vanessou Krištofovou a Davidem Radošovským z osmých tříd.
Nové rekordy mají hodnotu 4 minuty 54 sekund u chlapců a 6 minut a 24 sekund u dívek, což už jsou hodně kvalitní časy. Pochvala patří
všem žákům, kteří si našli čas a přišli aktivně prožít svůj volný čas bez ohledu na dosažené výsledky. Moc jste mě jako tělocvikáře potěšili
a rád vás uvidím např. na Májové laťce.
Tato akce byla taky přípravou na tradiční běžeckou akci pořádanou štěpánkovickými dobrovolníky pro širokou běžeckou veřejnost
Hlučínska, okresu Opava a Ostrava. Akce proběhla v neděli 30. 4. 2017 na hřišti Sokola Štěpánkovice.
Nc

Krajské finále ve vybíjené
Spanilá jízda našich páťáků a čtvrťačky pokračovala po vítězství v okrskovém a okresním kole krajským finále, které se uskutečnilo v pátek
26. 5. 2017 v Raškovicích (F-M). Turnaje se v otevřené kategorii (v družstvu mohl být neomezený počet dívek) účastnilo šest nejlepších škol kraje,
v tomto případě: ZŠ a MŠ Kozlovice, ZŠ Dětská Ostrava, ZŠ a MŠ Jubilejní
Nový Jičín, ZŠ a MŠ Štěpánkovice, ZŠ a MŠ Majakovského Karviná a ZŠ
Raškovice. V moderní prostorné hale zároveň probíhalo finále v dívčí kategorii.
Turnaj byl ovlivněn úvodním zápasem, kdy jsme se střetli s pozdějším
vítězem školou z Nového Jičína a morálka týmu byla konfrontací s tímto
fyzicky vyspělým týmem narušena. Díky formě turnaje kdy hrál „každý
s každým“ jsme absolvovali celkem pět zápasů a všechny zbývající se změnily v tuhé bitvy, ve kterých rozhodoval každý hod. Ve dvou případech jsme
uspěli, bohužel v dalších jsme tahali za kratší konec provazu.
Každopádně s celkovým umístěním na 4. místě v kraji jsme spokojeni, i přesto, že naše skryté ambice byly vyšší.
Děkuji žákům ze předvedenou hru, snahu, sportovní zápal a věřím, že v budoucnu budou svým sportovním talentem úspěšně reprezentovat školu a obec v mnoha dalších disciplínách.
Pa

Absolventi základní školy – IX. třída
3. řada zleva:
Martin Bořucký, Tomáš Duda,
Štěpán Czudek, Jan Kolečkář,
Ondřej Riemel, Ivo Gacík,
Lenka Starečková, Veronika
Přeučilová, Karolína Stanjurová;
2. řada zleva:
Ondřej Pavlásek, Barbora
Jehlářová, Denisa Sikorová,
Sabina Czieplá, Barbora
Čušková, Michaela Niklová,
Mgr. Jindřiška Jonešová,
Michaela Plačková;
1. řada zleva:
Michaela Tomíčková, Lukáš
Korzonek, Natálie Pytlíková,
Kristýna Večerková, Vendula
Pytlíková, Natálie Rasochová,
Nina Kaspříková, Michaela
Kurková, Leona Drastíková,
Alexandra Běláková.
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Den rodin

Premiérou mezi školními akcemi pro veřejnost se stal projekt
s názvem „Den rodin“, jehož záměrem nebyla jen prezentace výsledků dlouhodobých činností, kterým se mohou žáci ve škole
věnovat, ale především zdůraznění „fungující rodiny“ jakožto největšího vkladu do života dítěte.
V neděli 21. května vystoupily děti všech hudebních kroužků
naší školy na jarním koncertě pro rodinu, který se uskutečnil v jídelně. Celkem se představilo 94 vystupujících. Rodiče a další zájemci
si mohli vyslechnout písně a skladby různých žánrů a od různých
autorů. V první části koncertu vystoupili ti nejmladší – děti mateřské školy a děti z kroužků flétna pro začátečníky a flétna pro mírně
pokročilé, které zahrály několik převážně lidových písní. Krásně
nám zazpívaly také děti mladšího sboru Sedmihlásek. Během přestávky si publikum mohlo prohlédnout výstavu prací žáků v prostorách školy a dát si malé občerstvení, které připravily zaměstnankyně
jídelny. Po přestávce nás čekalo vystoupení nejstarších žáků hrajících na flétny a také pěveckého sboru Štěpánek. Starší žáci předvedli
výborné výkony a jistě potěšili všechny posluchače. Nejen žákům,

ale především rodičům a učitelům patří velký dík za to, že se dětem
po celý rok věnují a rozvíjí v nich nejen hudební talent.
Z reakcí publika si troufáme tvrdit, že se toto nedělní odpoledne
vydařilo a přineslo dětem možnost zažít úspěch mezi svými nejbližšími.

Mezinárodní sportovní den
Ve středu 24. května se vybraná skupina 23 žáků IV. až VII. ročníku zúčastnila jubilejního 10. mezinárodního klání v atletice. Mezi
pěti školami z Žiliny, Katowic, ZŠ Ostrava Srbská a ZŠ Ostrava Mitušova se výkony našich atletů rozhodně neztratily. Každé disciplíny se účastnilo 15 soutěžících, vždy tři z každé školy.
Přestože náš výběr byl ze „strategického záměru do
budoucna“ sestaven z žáků, kteří se budou díky svému
věku a talentu moci zúčastnit i v příštím roce slavili
jsme úspěchy. Mezi jednotlivci musíme vyzvednout
výkon Tomáše Tomíčka v běhu na 800 metrů, Daniela
Volného a Tobiáše Praska v dálce, ve štafetách podali
skvělý skupinový výkon - Klára Gvoždíková, Natálie
Radošovská, Nikol Kremserová, Nela Drastíková,
Michal Stuchlík, Tomáš Kolečkář, Daniel Volný
a Tobiáš Prasek. Mnozí naši žáci odcházeli s cenou
útěchy za „bramborové umístění“, ale i taková zkušenost může motivovat. Pochvalu však zasluhují všichni
žáci za vzorný přístup, předvedené sportovní odhodlání
Pa
a vystupování. Děkujeme za reprezentaci školy.

Branný závod I. stupně
Ve čtvrtek žáci 1. – 5. třídy slavili Den dětí. Paní učitelky si připravily 12 stanovišť, na kterých si žáci mohli ověřit například svou fyzickou zdatnost v disciplíně
hod na cíl, překážková dráha, přenos zraněného. Na dalších stanovištích prověřili
své znalosti v orientaci na mapě a ze zdravovědy. Seznámili se s péčí o hygienu
rukou, jak se zachovat při evakuaci obyvatelstva. Jedno ze stanovišť si ve spolupráci připravili místní hasiči. Žáci cvičili v dalších disciplínách svůj postřeh a luštili křížovku.
Žáci byli
rozděleni do
Radovan Vehovský
smíšených
družstev od
1. do 5. třídy a za každou disciplínu dostávali body. Po sečtení nejvíce
bodů získala skupina 12 ve složení Agáta Andělová a Vanesa Ličková
z 1. třídy, Petr Veselý z 2.A, Ondřej Tietz a Marek Plaček z 2.B, Natálie
Žůrková a Elisabeth Strzyžová z 3. třídy, Tereza Fichnová a Adéla
Krieblová z 4.A, Oskar Wollný z 4.B, Tereza Harasimová a Jakub
Hanzlík z 5.A, Patrik Křesťan a Linda Slivková z 5.B. Gratulujeme!
Zpestřením celého slunného dne byla ukázka výcviku služebních psů
www.posudky-aut.cz
Police ČR ze skupiny Základní kynologické činnosti Ostrava.
Ln

Znalecké posudky motorových vozidel
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Branný závod II. stupně
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Ve čtvrtek 1. 6. 2017 proběhl branný den na VS. Ráno v 8:00 proběhl požární
poplach s evakuací školy. Pak se žáci vydali na Svobodu, kde byli rozděleni
do 9 skupin, přibližně po 11 žácích, napříč ročníky. Jednotlivá družstva plnila
zadané úkoly na stanovištích, které byly rozmístěny přibližně na 3 km okruhu.
Jednalo se o: 1. Policie ČR - prezentace, 2. Přenos raněného, 3. Překážková dráha, 4. Evakuační zavazadlo 5. Hod granátem na cíl, 6. Vzduchovky, 7. opografie,
8. bvazová technika, 9. Hasiči - prezentace.
Samotný závod začal v 9:05, na každém stanovišti strávili soutěžící 15 minut,
pak měli 5 minut na přesun na další stanoviště. Na stanovištích byli obodování
a to tak, že každý vyučující si vytvořil svůj systém hodnocení takovým způsobem, aby bylo možné porovnávat výkony jednotlivých skupin. Po srovnání
jednotlivých výkonů pak vítěz obdržel 10 bodů, 2. 8 bodů, 3. 7 bodů, poslední
pak 1 bod.
V 12:10 soutěžící absolvovali poslední disciplínu a spolu s vyučujícími se
přesunuli ze Svobody zpět do školy, a tím byl branný den ukončen.
Fa

Atletický čtyřboj 4. a 5. tříd – jedním slovem FANTAZIE
Poprvé v historii školy se žáci nižšího
stupně zúčastnili atletického čtyřboje určeného pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Čtyřboj
obsahuje sprint na 60 m, skok do dálky, hod
kriketovým míčkem a vytrvalostní běh na
800 m. Soutěží čtyřčlenná školní družstva,
přičemž součet bodů tří nejlepších žáků určuje konečné pořadí školy.
V družstvu dívek jsme měli pouze tři
zástupkyně: Natálii Radošovskou, Nikol
Kremserovou a Nelu Kaspříkovou. Čtvrtá
dívka se bohužel den před závodem zranila.
Chlapce reprezentoval Daniel Volný, Tobiáš
Prasek, Michal Stuchlík a Šimon Tomíček.
Již před odjezdem jsem tvrdil, že dívky jedou
sbírat zkušenosti a poměřit se s opavskou atletickou špičkou a budou se pohybovat ve
středu startovního pole, kdežto chlapci mají
na to, aby udělali dobrý výsledek. Odhad byl
kolem 5. místa - lehce jsem vás, chlapci, pod-

cenil, za což se omlouvám, ale věřte, že o to
šťastnější jsem byl po vyhlášení výsledků.
Všichni zúčastnění si udělali řadu osobních rekordů. Vybičovala je k tomu atmosféra 171 závodníků na ploše stadiónu, víra ve
vlastní schopnosti a potom také tretry, které
měli na nohách poprvé. Bohužel je nemůžeme používat při bězích a skocích na našem
školním hřišti. V celkovém pořadí jednotlivců (92 chlapců) jsme měli mezi deseti
nejlepšími dva zástupce (4. Daniel Volný, 8.
Tobiáš Prasek). V dívkách skončila Natálie
Radošovská v hodu kriketovým míčkem na
3. místě (32 m), Tobiáš Prasek ve skoku do
dálky na 2. místě (418 cm) a Daniel Volný
figuroval hned ve třech disciplínách (60 m,
800 m a dálka) v první desítce.
A teď k té FANTAZII. Dívky se umístily
na krásném 11. místě z 20 družstev a v konkurenci obstály se ctí. Kluci skončili na fantastic-

kém 2. místě z 23 družstev. Štěpánkovice byly
jedinou vesnickou školou mezi deseti nejlepšími družstvy. Vítězem v kategorii chlapců
byla ZŠ Englišova, což je sportovní škola zaměřená na atletiku a není ostudou s nimi prohrát. Pro ostatní školy muselo být naše druhé
místo velkým překvapením. Dovolím si malé
přirovnání. Přirovnal bych to k tomu, jako
kdyby Dánsko získalo světový titul na právě
začínajícím MS v hokeji. Pro mě osobně bylo
druhé místo taky překvapením, ale ne tak velkým, protože vím, co v těch klucích a holkách
je a věřím tomu, že ještě dokážou velké věci
na poli sportovním. Krásných výsledků ale
mohou dosáhnout všechny šikovné děti ve
Štěpánkovicích, které chtějí na sobě pracovat.
Velká gratulace patří vám všem v článku
zmíněným a smekám svou čepici před vašimi
mimořádnými výkony. Skvěle se mi s vámi
pracuje.
Nc

ŠOS připravuje novou hru
Rok se nám pomalu přechyluje do své druhé poloviny a my se
chystáme nacvičovat novou hru, abychom se vám mohli předvést
s novým kusem mezi vánočními svátky. Doufáme, že to stihneme.
Ještě nás teď čeká výjezd do Kravař (25. června), kde si zahrajeme
v opravené dvoraně zámku. Sami jsme napjati, jak to dopadne, protože
budeme hrát za světla, takže nemůžeme použít světelných efektů mezi
jednotlivými obrazy.
Dosud jsme kromě Štěpánkovic hráli v Bolaticích, Dolním
Benešově a Bohuslavicích. Další nabídky jsme museli s díky odmítnout, protože na Světáky potřebujeme větší jeviště, než jsou v okolních obcích k mání. Proto jsme byli rádi, že si obyvatelé Hněvošic
rezervovali sál ve Štěpánkovicích a my jim mohli zahrát u nás.
Světáci byla hra, na kterou jsme museli mít lepší techniku. To znamená kvalitní osvětlení a zvuk. Zakoupili jsme nové a lepší reflektory,
které používáme i pro hraní mimo obec a lepší mixpult. Tato technika je připravena k využití také pro všechny složky, které pořádají v kinosálu své akce a už se tak i děje při divadelních představeních pro děti i dospělé.
Jak jsme slíbili při představeních, věnovali jsme peníze dětským spolkům. Floriánci si pro svá vystoupení koupili za náš příspěvek motorky, malé mažoretky barevné třásně, které jim mohou závidět i profesionálky. Malým hasičům jsme přispěli na dresy, stejně tak klubu voltiže.
Jak jsem psal na začátku, chystáme se k nastudování nové hry. Držte nám palce, ať se vám můžeme v zimě předvést. Momentálně si
užívejte léta, sluníčka a těšte se.
Za ŠOS principál, Jirka Kolečkář
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Den dětí u Motýlků

Den dětí u Berušek

Dne 1. 6. 2017 proběhl, jako již každým rokem, Den dětí. V mateřské škole ve třídě Motýlků jsme jej oslavili zábavným dopolednem plným her
a soutěží a jako
sladkou tečku
na dortíku jsme
si s dětmi zašli
na zmrzlinu do
místní cukrárny.
Děti si tento
den užily a určitě mají na co
vzpomínat.MM

Dne 2. 6. BERUŠKY prožily krásný den. Oslavovali jsme Den dětí
netradiční formou. Přenesli jsme se do Karibiku, proměnili se v piráty
a hledali cestu za pokladem, na které jsme
zdolávali různé úkoly.
Všechny jsme je za vítězného pokřiku zdolali
a poklad v truhlicích
taky našli. Všechny vás
zdravíme a na našem
korábu
vyplouváme
dál. Tento den jsme si
všichni užili v plné parádě. Ahoj.
DS

Den matek MŠ

Rozloučení s předškoláky
v pohádce na živo
Děti třídy Berušek a Kuřátek zavítaly 5. června na výlet na zámek v Hradci nad
Moravicí, kde zhlédly pohádku Bajaja a princezna na živo. Princ zápasil s drakem
o princeznu, kterou miloval, zachránil a dostal
za ženu. Celou pohádku
provázel kašpárek. Po
pohádce jsme si mohli
vyzkoušet držet zbraně, prát prádlo na valše
a vyzkoušeli jsme si,
jak se zpracovává len.
Domů jsme si odvezli
spoustu zážitků. Naše
velké děti se tímto programem pomalu loučí
s mateřskou školkou
a už se moc těší do 1.
třídy ZŠ.
IL

Skupina Afrikana v MŠ
V pondělí 12. června přijeli do školky dva černoši ze skupiny Afrikana. Dětem vyprávěli o Africe, jak tam žijí děti
a jaká tam v přírodě běžně potkáte zvířata. Společně jsme si
povídali a učili jsme se bubnovat na africké bubny.
Velkou radost měly naše děti, když se naučily svůj první
africký tanec. A tak se školkou ozývaly africké rytmy a prima nálada.
IL
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V úterý 23. května vystoupily děti v kinosále OÚ ve
Štěpánkovicích se svým představením ke Dni matek.

Kinosál byl zaplněn do posledního místečka a všichni
přítomní byli napjatí očekáváním, co jim jejich děti
ukáží. Pásmo básniček, písniček, květinové pohádky
a písničkového pásma o zdraví splnilo jejich očekávání. Všem se vystoupení líbilo a některým maminkám či
IL
babičkám dokonce ukápla i slzička dojetí.

Zlaté mažoretky
V sobotu 20. května 2017 se v Kravařích
konala soutěž mažoretek „O Kravařskou
hůlku 2017“. Soutěže
se účastnily jak základní, tak mateřské školy.
Naše skupina děvčátek
„Sluníčka“, se předvedla v kategorii Velká
formace s hůlkou, kde
se umístila na 3. místě
a v kategorii Velká formace pompon se umístila dokonce na 1. místě.
Byla to opravdu velkolepá podívaná, při které obecenstvo tančilo a tleskalo už při jejich nástupu.
I přes jejich nízký věk jsou děvčata velmi odvážná a vystoupila v kategorii Sólo hůlka, kde vyhrála zlatou medaili Dita Drastíková, dále Sólo
pompon a naše stříbrná medailistka Jindřiška Herudková a v kategorii Duo
hůlka vyhrály další stříbrnou medaili Dominika Nowická a Julie Hartošová.
Za jejich odvahu, výkony a medaile jim všichni gratulujeme! A. Jonešová
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Sluníčka a Berušky z MŠ
v Planetáriu v Ostravě

Prevence znalostí
první pomoci v MŠ

V březnu navštívily děti ze třídy
Sluníček a Motýlků
Planetárium
v Ostravě.
Společně s panem průvodcem si
prohlédli výstavní
prostory. Na simulátoru pohybu si
děti představovaly,
jak se pohybuje člověk na Měsíci.
V kinosále jsme
společně zhlédli pohádku O červené Karkulce a dalekohledu. Do školky jsme odjížděli plni
dojmů a nových znalostí. Moc se nám tam líbilo.
IL

Ve čtvrtek 20. dubna přišly do naší školky dvě pracovnice Českého červeného kříže, které seznámily naše děti se
základy první pomoci. Děti se učily ošetřovat malé zranění
a oděrky na rukou, nohou a masáž srdce na figuríně. Moc se
nám přednáška líbila a děti byly moc šikovné.
IL

Činnost spolku přátel Německa ve Štěpánkovicích
V březnu se v prostorách základní školy uskutečnila oslava Dne žen spojena s výroční členskou schůzí, v rámci které proběhlo jmenování
nových členů výboru. Všichni členové Spolku přátel Německa byli obdarováni malým pohoštěním.
Od března mají naši členové možnost využívat rehabilitační služby dle vlastního výběru a doporučení svého ošetřujícího lékaře a také lázeňskou péči v lázních České republiky. S našimi členy jsme se 22. května sešli v prostorách základní školy, kde proběhla oslava Dne matek – „Muttertag“. Bylo připraveno malé pohoštění a byl dán prostor
volné zábavě. 16. června jsou naši členové pozvání na Frühlingsfest do
Opavy, kde je pro ně připraven zajímavý program.
Již nyní měli někteří naši členové možnost přihlásit se na 5denní
seminář, který se bude konat v září na Horní Bečvě. Zúčastňujeme se
německé mše v Hlučíně v rámci Hlučínsko-německé 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 celého světa.

Riemlová Veronika

Hasičská soutěž na Svobodě
Poslední květnová neděle patří k jednomu z nejdůležitějších dnů
pro hasiče ze Svobody. A tak tomu bylo i letos, 28. 5. 2017, kdy se 1.
kolo Moravskoslezského poháru konalo jako již tradičně právě u nás na
Svobodě, spolu s memoriálem Josefa Halfara. Počasí nám přálo již od
rána a tak nám chystání soutěže šlo pěkně od ruky.
Po obědě sluníčko stále hřálo, pivo bylo vychlazené, trať i ceny
nachystané, a tak jsme mohli přivítat celkově 37 družstev. Naše trať
je jediná v celém Moravskoslezském poháru na 2B, tudíž si své výkony mohla porovnat všechna družstva, například i družstva z Opavské
ligy; Noční hlučínské hasičské ligy a Hasičské ligy Praděd. V součtu

se na nás celkově přijelo podívat 11 ženských a 26 mužských družstev.
A výsledky to byly krásné. V mužské kategorii jsme viděli výsledky
s časem 14 sekund hned 5 krát. Na třetím místě se umístilo družstvo
Prchalov A s časem 14:78 (druhý terč 14:47). Druhé místo si odnesli
muži z družstva Prchalov B s časem 14:76 (druhý terč 14:45) a na stupeň vítězů se vyšplhali muži z Velkých Hoštic s časem 14:56 (druhý
terč 14:40) a odnesli si tak i putovní pohár memoriálu Josefa Halfara.
Tatrovku za nejrychlejšího proudaře si odnesl levý proud z Velkých
Hoštic. Muži ze Svobody skončili na 5. místě.
U žen to byla také skvělá podívaná. Nejrychlejší časy se pohybovaly
okolo 17 sekund a to také hned 5 krát. Třetí místo si zasloužily ženy
ze Skrochovic s časem 17:70 (druhý terč 16:62). Druhou příčku získaly
domácí ženy ze Svobody s časem 17:69 (druhý terč 17:11). Celkovým
vítězem v ženské kategorii se stalo družstvo žen z Velkých Hoštic, které
sestříklo terče v čase 17:67 (druhý terč 17:12). Cenu za nejrychlejšího
proudaře si v ženské kategorii odnesla pravá proudařka ze Skrochovic.
Počasí bylo nádherné, výsledky úžasné a celý den se obešel bez
zranění. Dovolím si tedy tvrdit, že poslední květnová neděle byla pro
požární sport velmi úspěšná.
Ráda bych ještě závěrem poděkovala nejen soutěžícím, za jejich
hojnou účast, ale i všem divákům za podporu. Také bych chtěla poděkovat všem našim sponzorům, obci Štěpánkovice a hlavně hasičům ze
Svobody, za jejich práci a přípravu soutěže od časného rána až do večera.
Krásný zbytek léta a požárnímu sportu sláva!
Kateřina Slivková
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Co nového u modelářů

Tento rok jsme začali jako obvykle hned 1. 1. 2017, kdy jsme
byli na našem letišti udělat první letošní lety. Počasí nám celkem
přálo, takže jsme mohli pokračovat v tradici. S dětmi jsme se pak
od začátku roku intenzivně připravovali na první halovou soutěž,
kterou pořádal náš modelářský klub ve spolupráci s Centrem volného času v Kravařích, v tělocvičně základní školy 28. 1. 2017.
Pečlivá příprava se vyplatila, neboť v kategorii starších žáků jsme
obsadili první dvě místa, kdy první byl Honza Tomíček a druhý
David Vehovský. V kategorii seniorů jsme obsadili opět první dvě
místa. První byl Mirek Kučera a druhý Pavel Kučera. Na šestém
místě pak na své první soutěži skončil Jirka Hladký. Pouze v kategorii mladších žáků jsme skončili těsně pod stupni vítězů, kdy
čtvrtý byl Michal Tomíček a pátý Daniel Kubíček.
Další akcí, na kterou jsme vyrazili, byla březnová seniorská
soutěž, kterou pořádal modelářský klub Minerva Opava. Létalo
se v tělocvičně Střední školy technické na Kolofíkově nábřeží. Opět jsme zaúřadovali a obsadili první dvě místa v pořadí: Mirek Kučera
a Pavel Kučera.
Po této soutěži jsme začali přípravu na létání venku. Připravovali jsme se na venkovní soutěž a další akce. Jenže zima byla dlouhá a tak
jsme byli pozváni ještě na jednu halovou soutěž, kterou tentokráte pořádal klub z Kravař 6. 5. 2017. I na této soutěži jsme ostudu neudělali.
V kategorii mladších žáků se z našich umístil na druhém místě Michal Tomíček a na čtvrtém Daniel Kubíček. V kategorii starších žáků pak
na druhém místě skončil Tomáš Halfar, třetí byl Ondřej Štábl a čtvrtý Petr Kurka.
Pak už jsme trénovali na venkovní soutěž, která proběhla na letišti v Zábřehu pod záštitou SVČ Opava. Létala se kategorie venkovních
házedel. Soutěže se zúčastnilo 13 startujících. V nádherném počasí se naši opět vyznamenali. První byl Honza Tomíček, druhý Tomáš
Halfar, čtvrtý Michal Tomíček, pátý Ondřej Štábl a sedmý Vojtěch Czeplý. Pěkný úspěch.
Kromě soutěží jsme byli pozváni na sportovní den firmy Haberkorn, kde jsme předvedli naše dovednosti v létání s RC modely, ukázali
jsme jak pracuje spalovací motor a děti si mohly vyzkoušet létání s házedly. Hned druhý den jsme vyrazili na Dětský den do Kobeřic, kde
nás pozvalo sdružení rodičů. Počasí rovněž vyšlo a my mohli předvést, co dovedeme. Myslím, že i tato akce se velmi povedla.
Spolu se školním rokem skončil i modlářský kroužek, který začne znovu po prázdninách. Doufám, že navážeme i po nich na naše předM. Kučera
chozí úspěchy.

Ohlédnutí za badmintonovou sezónou 2016/2017
Letošní sezóna 2016/2017 byla šestá
v pořadí, kdy v rámci Badmintonového oddílu Štěpánkovice (BoŠ) pořádáme pravidelné
turnaje. Od sezóny 2014/15 hrajeme v Buly
v Kravařích, kde je výborné prostředí za
relativně solidní cenu. Letos jsme také začali hrát v hale SFC v Opavě. Herní úroveň
jednotlivých hráčů a hráček, kteří se účastní
našich turnajů, má stále stoupající tendenci.
S postupujícím časem také přibývalo turnajů,
které pořádáme. Na nich lze získat zkušenosti a učit se od soupeřů. Dnes se našich turnajů
účastní pravidelně řada hráčů a hráček z širokého okolí.
Kromě „ostrých“ turnajů pořádáme obvykle dva turnaje spíše pro pobavení hráčů
a hráček v tělocvičně ZŠ ve Štěpánkovicích.
Jsou to Silvestrovský turnaj a turnaj ke Dni
obce Štěpánkovice.
Všechny turnaje dvouher v sezóně jsme
před čtyřmi lety poprvé sloučili do dlouhodobé bodovací soutěže, kterou jsme nazvali
„Prajzská badmintonová liga“. Vyhodnocení
proběhlo po ukončení závěrečného turnaje dvouher „Prajzská raketa“ v dubnu
2017. Čtvrtý ročník vyhrál David Chrobak
(Ostrava). Na druhém místě se umístil
Martin Vašek z Bolatic a na třetím místě
skončil Michal Benda z Ostravy. Všichni tři
hráči získali zajímavé ceny od našich spon-
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zorů a vítěz si navíc
odnesl jako trofej
putovní originální
badmintonové rakety z dob reálného
socialismu s logem
posledního turnaje
sezóny PR (Prajzská
raketa). Vítězové
soutěže „Prajzská
badmintobnová liga
2015/2016“: Martin
Vašek,
David
Chrobak a Michal
Benda.
Závěrečný turnaj čtyřher „ostré“ sezóny
pod názvem Mayova smeč proběhl v květnu,
hráli jsme v hale SFC v Opavě. Ve čtyřhrách
mužů dvojic zvítězil v těžké konkurenci pár
Martin Vašek/Libor Tomášek před párem
Jiří Holain/David Chrobak (Ostrava) a na
třetím místě se umístil pár Jiří Kocich/Alena
Frodlová (Frýdek Místek), který se odvážil
přihlásit se do obou částí turnaje, tedy i do té
„mužské“.
V soutěži smíšených párů zvítězil pár
Jiří Kocich/Alena Frodlová před Martinem
Krejčím a Irenou Ferencovou (Ostrava). Na
třetím místě se umístil „domácí“ pár Martin
Harasim/Blanka Harasimová.
MiHa

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.

JK Cipísek Štěpánkovice, z.s.
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V roce 2013 byl pro děti CVC Kravaře pod vedením p. Evy Gintarové založen jezdecký oddíl s poníky. V lednu 2016 se pro velký zájem dětí oddíl osamostatnil a byl
založen JK Cipísek Štěpánkovice, z.s. Děti se v hodinách výuky s velkým zájmem
učí přístupu ke koním, teorii, cvičení a jízdě. Odměnou za jejich píli jsou pořádány
dvakrát ročně „Hry s nocí“, kde mají děti nabitý program. Nechybí zde kilometrové výšlapy s poníky, koupání v bazénu, hry tenisu na tenisových kurtech, návštěva
Albertovce, kde mají možnost seznámit se s jízdárnou, kolotočem pro koně, broděním
s poníky v rybníce a v neposlední řadě se vyfotit u slavného koně Amanta Grise.
Děti se každý rok účastní drezurních závodů „Dítě a poník“ v Kobeřicích, ve kterých si už po tři roky svá vítězná místa obhajují. Umístění dětí na drezurních závodech
bez lonže: (1. S. Kopcová, 2. V. Stromská, 3. B. Straková, 4. A. Piskalová). Drezurní
závody na lonži: (1. M. Svačina, 3. se stejným počtem bodů - J. Beňová, I. Mušíková,
T. Stromská, A. Feldmanová). V soutěži Game hry: každý rok zvítězila nad kobeřickým týmem naše dvojice S. Kopcová a B. Straková.
Nesmíme opomenout ani na každoroční úspěšné vystoupení na Dni dětí, na kterém děti předvádějí voltižní cvičení na poníkovi Majki.
Svůj úspěšný rok 2016 děti zakončily vánočním večírkem u stromečku.
Eva Gintarová

Turnaj ke Dni obce
V sobotu 10. června 2017 proběhl dnes již tradiční turnaj ke Dni obce
Štěpánkovice, kde jsme systémem „losovaných swingers“ odehráli řadu divácky zajímavých zápasů. Počasí letos bohužel moc nepřálo, takže nám zbyla
ke hře pouze jedna tělocvična. Zkrátili jsme proto délku jednotlivých her na
minimum (2 sety do 11) a ve finále jsme si velmi dobře zahráli, navíc jsme se
výborně bavili během večerního programu.
Na prvním místě se v mužské části umístili Martin Harasim (Štěpánkovice),
za ním Martin Vašek (Bolatice) a Aleš Holas (Opava). V ženské části skončila na prvním místě s přehledem Monika Herudková (Bolatice), za ní Helena
Dorčáková (dnes Olomouc, ale pochází z Bobrovníků) a na třetím místě se
MiHa
umístila Růžena Teuerová (Bolatice)

Plán badmintonových turnajů sezóny 2017/2018
Pro sezónu 2017/2018 má Badmintonový oddíl Štěpánkovice (BoŠ) v plánu uspořádat 13 turnajů, budeme tedy pokračovat v turnajích, které budeme hrát pravidelně již sedmou sezónu. V plánu je 5 turnajů dvouher (mužů a žen) a 6 turnajů čtyřher (mužů a smíšených
družstev-mixů). Dva turnaje jsou určeny opět pro pobavení hráčů a hráček – viz níže červeně označeno. V prosinci 2016 to byl 6. ročník
Silvestrovského turnaje mixů (tzv. losovaných swingers), a pro červen 2016 plánujme opět uspořádat turnaj losovaných smíšených družstev
ke Dni obce.
* První smash – čtyřhry muži a mixy – říjen 2017 – neděle
* Říjnový míček – dvouhry – říjen 2017 – neděle
* Padající list – čtyřhry muži a mixy – listopad 2017 - neděle
* První vločka – dvouhry – prosinec 2017, neděle
* Silvestrovský turnaj – losované swingers
– ZŠ ve Štěpánkovicích, 28. prosinec 2017
* Novoroční míček – čtyřhry muži a mixy – leden 2018, neděle
* Zimní brko – dvouhry – Buly Kravaře, leden 2018, sobota
* Valentýnský (úd)er – čtyřhry muži a mixy
– únor 2018, neděle
* Sněženky a Machři – dvouhry
– Buly Kravaře, březen 2018, neděle
* Velikonoční vejce – čtyřhry muži a mixy
– duben 2018, neděle
* Prajzka raketa – dvouhry – Buly Kravaře,
duben 2018, neděle, vyhlášení vítězů soutěže „Prajzká liga“
* Mayova smeč – čtyřhry muži a mixy – květen 2018, sobota
* Den obce Štěpánkovice – losované swingers – červen 2018 – sobota
Modře jsou označeny turnaje dvouher, černě čtyřhry a červeně turnaje pro pobavení. Budeme rádi, když se řady hráčů rozšíří o nové
hráče z našeho okolí, proto tuto informaci předejte i svým známým, o kterých víte, že badminton hrávají.
Chtěli bychom na závěr poděkovat OÚ ve Štěpánkovicích za podporu aktivit, které BoŠ vyvíjí pro rozšíření okruhu zájemců o tento
sport. Je znát, že obliba tohoto sportu za poslední roky v naší obci prudce stoupla. Je dobře, že tato hra do tělocvičen dostala mnoho lidí
nehledě na věkové kategorie. Na naše turnaje jezdí mladí lidé okolo 20 let a výše, ale také řada „padesátníků a padesátnic“, kteří ty mladé
občas pěkně potrápí…
MiHa
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Bezpečně doma, venku i u vody - prázdniny plné pohody

Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volné dny pro děti, které je mohou trávit také bez dozoru dospělých. Není tedy zcela
od věci připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, které mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému
prožití tohoto období. Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.
Bez rodičů doma
V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také
poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již
standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by
měly děti využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu,
Chcete nové dveře do Vašeho interiéru?
aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti
Zastavte se u nás!
o tom, že jsou doma samy sdělovat nikomu na sociálních sítích. Své kamarády si zvát domu pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.
Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)
Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně, případně je odkládat například u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit
někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od
věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně
řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista
VZORKOVÁ PRODEJNA:
užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let.
Po – Čt: 8 – 17 h
VRCHNÍ 30, OPAVA
Samozřejmostí by mělo být již také poučení dětí, které se pohybují venku
Pá:
8
–
15
h
bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími lidmi případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob. Pro všechny děti, ale přede- Naše služby:
• poradenství – 20 let zkušeností
vším pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou
• zaměření, cenové kalkulace
látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měli být ze strany dětí vždy
• prodej dveří, zárubní, kování a pouzdra JAP
informováni o tom, co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet.
• odborná montáž dveří a zárubní SAPELI
Plány by měly děti měnit jen s jejich svolením.
• záruční a pozáruční servis
Pobyt u vody
Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už
o náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly,
a to ani v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud
jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy,
měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo
jinému případnou pomoc. Neměly by mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na
www.sapdoor.cz
řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se
www.facebook.com/Sapeli dveře a zárubně - Sapdoor Opava
doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.
Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí
jejich dětí v době prázdninového období je v jejich
rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou
stranách je vždy přínosem. Odbourá u dětí možný
pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco
dovoleno a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti dětí. Komunikujte
tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový
harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte.
por. Bc. Richard Palát, komisař
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