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Vážení spoluobčané,
si pomalu zvykáme na léto–neléto, zimu-nezimu. Akorát
jaro a podzim ještě dodržují tradici a počasí v těchto měsících
odpovídá kalendáři. Letošní zima nám opět připomenula, že
budeme muset v letošním roce a příštích létech šetřit vodou.
Přesto se nám podařila zatěžkávací zkouška nového sáňkařského svahu u nádraží a na Bartošovci se bruslilo alespoň pár
dnů. Nedostatek sněhu během celé zimy nám opět připomíná,
že bez zeleného trávníku a lesklého auta se obejdeme, ale bez
pitné vody asi ne.
Vzpomenul jsem tradice. Tradice, hlavně ty, které prospívají všem, by se měly dodržovat. Pár drobných tradic bychom
mohli oživit a pokusit se udržet je při životě. Zdravit kolemjdoucí už se nenosí, přitom to není jenom tradice ale i základní
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lidská slušnost. Jak, ale můžeme chtít pozdrav od někoho
kdo má v uších sluchátka, v očích nepřítomný pohled a své
okolí, přesto, že se pohybuje po chodníku, ani nevnímá. Ještě
nedávno bylo cti, a také tradicí, každého majitele domu ve
Štěpánkovicích, udržovat čistotu na chodníku a silnici před
domem. Tím, že to bylo nedávno, bylo by možná celkem jednoduché tuto tradici obnovit. Ono to celkem nic nestojí, deset
minut času a jedno koště. Výsledek ale stojí za to. Uklizená
obec, pokecání se sousedem při zametání a údiv návštěv,
které naši obec navštíví.
Je začátek roku, uběhly teprve necelé tři měsíce roku,
a noviny, rozhlas a televize jsou plné zpráv o pokračování uprchlické krize. Z důvodu mírné zimy se opět dali do pohybu lidé,
kteří z jakýchkoliv důvodů opouštějí své domovy
a různými způsoby se dostávají do Evropy.
Doufejme, že naši a evropští vrcholní politici přijmou konečně rozhodnutí, jak tuto situaci
řešit do budoucna, aby všichni mohli žít tam,
kde mají svůj domov a nemuseli své rodiny stěhovat do neznámých míst.
Vážení spoluobčané, v tomto vydání
Štěpánkovického zpravodaje je i kalendář akcí
na letošní rok. Jsou to hlavně akce, které pořádají naše spolky, naše škola, farnost a obec.
Chci dopředu poděkovat všem, kteří tyto akce
pořádají a všechny ostatní na tyto akce pozvat.
Všem nám pak chci popřát příjemné prožití
letošního roku.
Bernard Halfar,
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Demolice starých budov

Po ročním jednání s Katastrálním úřadem v Opavě, který odmítl uznat plnou moc, kterou byl pověřen jeden ze spolumajitelů pozemků
a budov po panu Šimetkovi, se nám podařilo počátkem února letošního roku dokončit převod těchto nemovitostí do majetku naší obce. Po
tom co byla kupní smlouva s majiteli podepsána, začátkem loňského roku nám Katastrální úřad oznámil, že plnou moc, která byla ověřená
notářem, neuznává a smlouvu do katastru nezapíše. Následovalo sepsání nové plné moci, její překlad do angličtiny, soudní ověření překladu,
odeslání jedné z majitelek do Spojených států amerických, kde spolumajitelka vyhledala notáře a dalšího vyššího státního úředníka, kteří
její podpis ověřili. Následovalo zajištění podpisů zbývajících dvou spolumajitelů a předání na Katastrální úřad do Opavy k zápisu. Po roční
anabázi se tak pozemky a budovy nad hospodou Na Statku, pozemky a rodinný dům v ulici Jasanová staly majetkem obce.
Následovat bude demolice budov nad Statkem a příprava pozemku pro vybudování parku na ploše přes 3 000 m2. I o tom, jakou bude mít
park podobu jsme se bavili s občany na tradičním setkání nad rozvojem obce.
Pozemky v ulici Jasanová jsou rozděleny na tři nové pozemky. Dva pozemky budou nabídnuty k prodeji pro stavbu rodinných domů.
Poslední bude nabídnut k prodeji s rodinným domem, který zde stojí neobydlen již více než třicet let. Podmínky prodeje jsou zveřejněny na
úřední desce obce a na webových stránkách obce.
Bernard Halfar

Celkem vyprodukované odpady
Množství odpadů, které jsou uvedeny níže je uvedeno v tunách. Jsou zde uvedeny všechny odpady, které jsou vyprodukovány naší obcí.
Jedná se o odpady z meziskládky u nádraží, odpady, které umísťujeme do klasických a hnědých popelnic. Odpady, které odevzdáme ve
sběrném dvoře a ve sběrně Ritschny. Celkem by to byla pěkná řada plně naložených Tatrovek.
Kompozitní obaly (tetrapack) – 2,1
Pneumatiky – 3,6
Směsi betonu, cihel, znečištěna zemina – 4730
Směsné stavební odpady – 1,1
Izolační materiály – 1,8
Kaly z ČOV – 108

Papír a lepenka – 19
Sklo – 54
Olej a tuk – 0,6
Barvy a lepidla – 2,3
Plasty – 70
Kovy ve Sběrně odpadů – 0,4

Opět o třídění odpadů
V roce 2024 bude z rozhodnutí Evropské unie razantně
omezen provoz všech skládek komunálního odpadu. Za odpady
uložené na skládky se pak bude platit až čtyřnásobně větší
poplatek než v letošním roce. Do té doby se určitě zprovozní
nové spalovny nevyužitelných odpadů. Tomu bude jistě předcházet mediální kampaň zaměřená na důsledné třídění našich
odpadů. Ideální stav nastane, když každý z nás bude odpady
pečlivě třídit doma, přímo v místě vzniku.
Odměna, kterou naše obec dostává od společnosti EKOKOM se stanovuje podle množství vytříděných odpadů a podle
toho jaké druhy odpadů v naší obci třídíme. Podle výše této
odměny, která v roce 2015 přesahovala částku 500 000,– Kč
se naše obec řadí mezi obce s velkým množstvím vytříděných
odpadů. Přesto se v popelnicích na zbytkový odpad stále ještě
objevuje sklo, plasty a stavební suť.
Při každoročním výběru poplatku za systém sběru odpadu si
každoročně vyslechneme připomínky spoluobčanů, že bychom
poplatek měli snižovat. Jenomže skutečnost je taková, že každoročně se v naší obci zvyšuje celkové množství odpadů, které
z obce odvezeme. Po jednoročním provozu Sběrného dvora
se nám jenom množství sebraného BRO zvýšilo o přibližně
200 tun.
Žádám proto všechny spoluobčany, aby se zamysleli, zda
v třídění odpadů ještě nemáme rezervy a zda při vyhození
sklenice nebo plastu do popelnice myslíme na příští generace.

Bernard Halfar

Kovové odpady ve sběrně Ritschny – 66
Biologicky rozložitelné odpady – 653
Směsný komunální odpad (popelnice) – 813
Velkoobjemový odpad – 49


Bernard Halfar

Množství odpadů vykoupených
ve sběrně kovových odpadů
Naše obec celoročně provozuje sběrnu kovových odpadů. V loňském roce jsme měli z důvodu rekonstrukce ulice Jasanová a dlouhodobé nemoci obsluhy sběrny tříměsíční výpadek. Přesto jsme v naší
provozovně vykoupili: měď, bronz, mosaz – 658 kg, hliník – 925 kg,
olovo – 35 kg, zinek – 150 kg a železa – 63 861 kg.
Bernard Halfar

Statistika přestupků v obci
Obec Štěpánkovice má jako zvláštní orgán zřízenou komisi k projednávání přestupků, které je svěřen výkon přenesené působnosti na úseku
přestupků dle § 46 – proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, dle § 47 - proti veřejnému pořádku, dle § 49 - proti občanskému
soužití a dle § 50 - proti majetku ve znění zákona č. 200/1990Sb. a pozdějších předpisů.
Tato komise jedná a rozhoduje v tříčlenném složení za předsednictví osoby se zvláštní odbornou způsobilostí pro projednávání přestupků, usnášejí se většinou hlasů. Komise obdržela v roce 2015 celkem
11 oznámení o přestupku.
Jeden přestupek byl spáchán dle § 50 odst. 1a) proti majetku, jeden
přestupek dle § 47 odst. 1d) proti veřejnému pořádku a devět přestupků dle § 49 odst. 1a), 1b) a 1c) proti občanskému soužití zákona
č. 200/1990Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V loňském roce došlo k mírnému poklesu spáchaných přestupků
oproti roku 2014.
BR

Statistika stavebního úřadu
Městským úřadem Kravaře, odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí bylo ve stavebním řízení občanům obce
Štěpánkovice v roce 2015 vydáno: stavební povolení 19, územní rozhodnutí 5, územní souhlas 10, ohlášení stavby 6, změna v užívání 1,
kolaudační rozhodnutí 12, kolaudační souhlas 9, souhlas k odstranění stavby 3, dělení a scelování pozemků 14, výjimka z Obecně technických podmínek 5, souhlasy dle § 15 stavebního zákona 2, usnesení – zastavení řízení 13, pokuty za přestupek - příkaz 3.
BR
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BLAHOPŘEJEME
Své významné životní jubileum oslavili v měsících leden – březen:
Leden
Únor
Jaroslav Záloha
85 let
Marie Vehovská
70 let
Erika Černá
80 let
Milada Malohlavová 94 let
Růžena Moravcová 75 let
Anna Halfarová
80 let
Vilém Grigarczik
99 let
Březen
Hildegarda Šumníková 75 let
Josef Strejc
70 let
Josef Vilášek
70 let
Edeltrauda Běláková 75 let
Všem spoluobčanům gratulujeme a přejeme
pevné zdraví a stálou spokojenost.

Noví občánci Štěpánkovic

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

září – prosinec 2015
leden – únor 2016
David Stromský, Mikuláš Hanzlík,
Tobiáš Jiří Sněhota,
Maxmilián Štěpán Kremser, Tomáš Dostál,
Nela Jarkulišová
Adam Stanjura, Kevin Kurka, Tomáš Hlubek,
Ema Calková, Tadeáš Kurka, Jakub Kurka,
Filip Černohorský, Regína Strouhalová
Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narození, prosíme
rodiče, kterým se narodilo dítě, aby narození (na základě rodného listu
dítěte) přišli přihlásit na obecní úřad k paní Janě Gregořicové.

Události, na které
nemůžeme zapomínat
Nedávno jsme si připomněli 100 let od rozpoutání
první světové války. V loňském roce v květnu uplynulo 70 let od konce druhé světové války. Naše obec se
konce války dočkala o pár týdnů dříve. 16. dubna 1945
nastal klid zbraní v naší obci. Protože na válečné útrapy
a všechny oběti válek je nutné stále vzpomínat, založili
jsme s otcem Mariusem Jónczykem v novou tradici.
Vždy v listopadu, po vzpomínce na všechny zesnulé,
si před památníky u našeho kostela připomeneme hrůzy
válek a vzpomeneme na všechny oběti válek z naší obce.
V dubnu, v den výročí ukončení války ve Štěpánkovicích
pak, jako už po mnoho let, položíme kytice k památníku
v parku u kulturního domu a v Albertovci. Bernard Halfar

Matrika - statistika rok 2015

Životní jubilea
Našim spoluobčanům, kteří oslavili 70 let a výše bylo zasláno 230 písemných gratulací. Čtyři naši spoluobčané žijí dlouhodobě v domově důchodců.
Zástupci obecního úřadu navštěvují naše spoluobčany u příležitosti dožití
80ti a více let. V loňském roce se 80ti let dožilo10 našich spoluobčanů, 85 let
se dožilo 12 spoluobčanů a věku nad 90 let se dožilo 20 spoluobčanů.
Ohlašovna
Naše obec měla k 31. 12 .2015 - 3 225 obyvatel s trvalým pobytem
a 15 cizinců s dlouhodobým pobytem.
V loňském roce se narodilo 26 dětí, z toho 13 chlapců a 13 děvčat.
V kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích uzavřelo manželství 10 manželských párů, 1 pár si řekl své „ano“ v parku u obecního úřadu, 6 párů uzavřelo
manželství v prostorách Hřebčína Albertovec a 3 páry uzavřely manželství
mimo naši obec. Rozvedeny byly 2 manželské páry.
Naše obec se rozloučila se 34 občany, v loňském roce zemřelo 19 mužů,
15 žen. Ve Štěpánkovicích zemřelo 10 občanů a mimo obec 25 občanů.
Do naší obce se během roku 2015 přistěhovalo 61 občanů a 51 občanů
se z obce odstěhovalo. V roce 2015 bylo podáno 9 návrhů na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu a 13 občanům byl tento trvalý pobyt zrušen. Trvale
obydlených domů v obci je ke konci loňského roku 740, popisná čísla končí
číslem 837. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly je způsoben tím, že nové domy
pokračují v číselné řadě bez použití volných čísel domů, které byly odstraněny.
Občanů, kteří si přišli ověřit podpis nebo listinu, bylo 668. Během roku
bylo vystaveno 17 druhopisů matričních dokladů. Zápisy do zvláštní matriky v Brně byl podán od 1 občana. O výpis z rejstříku trestů ze systému
CZECHPOINT požádalo 64 občanů, list vlastnický byl předán 22 občanům,
o výpis živnostenského listu požádal 1 občan, registr řidičů byl předán
3 občanům, žádost o datové schránky podalo 8 občanů a konverze dokumentů
byla provedena 7 občanům. 
Jana Gregořicová

Obec očima občanů
Pro všechny příznivce fotografování, kteří
nechtějí schovávat svoje fotografie jen na discích
a chtějí se o své výtvory podělit s ostatními, je tady
tato výzva s názvem „Obec očima občanů“.
Vaše fotografie vám mohou přinést uznání, otištění ve zpravodaji,
případně využity pro výrobu štěpánkovického kalendáře, nebo jen
pobavit ostatní a i to stojí zato. Stačí si jen vybrat z vašeho archivu,
nebo aktuálně vyfotit naši obec Štěpánkovice tak, jak ji vidíte vy.
Zajímavých objektů se jistě nabízí celá řada, stačí si jen vybrat
a můžete jít do toho.
Vaše fotografické úlovky zasílejte i s malým popiskem a podpisem
na adresu zpravodaj@stepankovice.cz, nebo je můžete přinést do Obecní
knihovny do konce září 2016. Fotografie budou vystaveny v Obecní
knihovně a tři nejzajímavější fotografické postřehy budou zveřejněny
ve Štěpánkovickém zpravodaji č. 4/2016. Hodně štěstí…
VW

Tip na výlet
Mlýn u vodníka Slámy
ve Lhotě u Opavy
Vítejte na ostrově rozkládajícím se mezi řekou
Opavou a mlýnským náhonem, střeženém vodníkem
Slámou. Nenajdete v okolí jiné místo s takovým množstvím pozitivní energie. Nechte se překvapit krásou
zdejší krajiny. Objevte místo příhodné pro relaxaci
s nádechem historie. Místo je jako stvořené pro Vaše
děti. Budou uchváceny čtyřnohými obyvateli mlýna.
A po túře přijměte pozvání na víkendová menu
do nově otevřené Hospody U mlynáře. Na mapce je
vyznačena trasa pro pěší túru ze Štěpánkovic do Mlýna
U vodníka Slámy.
VW
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Rozpočet obce na rok 2016, rozpočtový výhled

Příprava rozpočtu naší obce pro letošní rok představovala několik hodin jednání členů rozpočtového výboru, rady obce a zastupitelů,
kteří jako každoročně připravili návrh, který byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu koncem ledna letošního roku. Desátého února
na veřejném zasedání zastupitelstva byl rozpočet schválen. Základní návrh rozpočtu je sestaven podle skutečnosti konce minulého roku.
Sestavit příjmovou část návrhu rozpočtu většinou není velký problém. Na straně výdajů pak nejprve stanovujeme náklady na provoz vodovodu, kanalizace, bezdrátové počítačové sítě, mzdy a odvody zaměstnanců, náklady na provoz všech budov, které jsou v majetku obce,
opravy zařízení a běžnou údržbu. Dále se do výdajové části rozpočtu zahrnou náklady na splátky úvěrů a náklady na dokončení rozestavěných staveb. Další položkou jsou předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace. Takto připravený návrh rozpočtu je
předložen k projednání členům finančního výboru. Po projednání ve finančním výboru je upravený návrh rozpočtu předložen k projednání
radou obce. Členové rady návrh upraví podle potřeb obce. Dalším krokem je projednání návrhu rozpočtu zastupiteli na neveřejné poradě
zastupitelů. Návrh rozpočtu, který vzejde z tohoto jednání je pak vyvěšen na úřední desce na dobu minimálně 14 dnů. Po této době je svoláno
veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém je možné podat k zveřejněnému návrhu rozpočtu pozměňovací návrhy. Konečnou verzi
rozpočtu pak schválí zastupitelé.
Stejný postup přípravy a projednávání má i rozpočtový výhled na období příštích pěti let. Rozpočtový výhled je materiál, ze kterého
je možné vyčíst, jaké jsou stanoveny priority obce na nejbližších pět let. Tento materiál je pouze informativní a slouží jako vodítko při
sestavováni rozpočtu pro jednotlivé roky. Součástí rozpočtového výhledu, který byl schválen v letošním roce, je i seznam staveb, které naše
obec předpokládá realizovat v období do roku 2025 a v dalších letech.
Seznam staveb, které budeme realizovat, je uveden v tabulce „Přehled staveb v obci Štěpánkovice“.
Bernard Halfar

ROZPOČET obce Štěpánkovice na rok 2016
Výdaje
Položka

Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Kino
Činnosti knihovnické
Kronika
Rozhlas a televize
Záležitosti sdělovacích prostředků, internet
Zájmová činnost v kultuře Srubek
Ostatní záležitosti kultury, církve, koncerty
Sportovní zařízení v majetku obce
Dotace tělovýchova
Využití volného času dětí a mládeže
Dotace spolky
Restaurace, zasedací místnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběrna kovových odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Protipovodňová opatření
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, výsadba
Dotace občanům (kolektory, vsakování)
Ostatní služby sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění
Převody vlastním fondům
Ostatní fin. operace,daň z příjmu obec, DPH
Ostatní činnosti pro FU, SOH, SOH-Z
Splátký úvěrů
Kontokorent
Mezisoučet
Nerozdělený příjem

Výdaje celkem
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tisíc Kč
3550
2600
80
200
4100
4500
3900
200
690
12
15
1000
30
800
2400
450
300
200
400
500
1000
8500
2700
650
500
400
2600
150
170
50
450
1900
3600
550
270
300
500
105
2448
4000

56770
2000

58770

Příjmy
Položka

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvody loterie
Odvod výherní automaty
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu
Dotace na VPP
Převod z vlastních fondů
Převod z učtu ČNB
Převod z vlastních fondů (FKSP)
Zelený bonus - fotovoltaika
Pojistné plnění
Vodné
Stočné
Činnosti kina
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní zájmová činnost (Fitnes-centra)
Příspěvek na tábor
Pronájem majetku obce
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Prodej pozemků - Šimetka, Zecha
Odpady podnikatelé
Sběr a svoz komunálního odpadu EKOKOM
Výkup druhotných surovin
Nájem pozemků, péče o zeleň
Doplatek dotace Sběrný dvůr
Rozvoz obědů
Požární ochrana - z r. 2015
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům
Kontokorentní úvěr
Úvěr 30 000 000
Zůstatek z r. 2015

Příjmy celkem

tisíc Kč
7000
900
800
7500
400
15 000
1600
30
5
120
90
50
1700
879
1000
50
50
110
160
20
2700
1800
10
20
10
1100
50
200
50
450
13
15
2500
140
500
1200
16
230
60
40
1
1
300
4000
0
5900

58770
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komentář – Rozpočtový výhled obce na období 2017 – 2021
Rozpočtový výhled obce Štěpánkovice je zpracován pro potřebu zastupitelů obce Štěpánkovice při přípravě rozpočtů obce v příštích letech, při přípravě
plánu rozvoje obce, pro občany obce Štěpánkovice pro přehled o dlouhodobých
záměrech obce Štěpánkovice a na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V rozpočtovém výhledu jsou zohledněny náklady na správu a údržbu
majetku obce, navrhované investiční akce, jejichž realizace vyplývá ze stávajících zákonů a investiční akce vyplývající z oprávněných požadavků občanů
obce Štěpánkovice.
Hlavní položky příjmové části rozpočtového výhledu jsou skutečné daňové
příjmy, příjmy z vodného, stočného, příjmy za likvidaci odpadů a příjmy z ostatní
činnosti obce Štěpánkovice, vše za rok 2015. Dalším ukazatelem příjmové části
jsou prognózy státního rozpočtu České republiky na příští období. Při aktualizaci
příjmové části rozpočtového výhledu se tyto položky přepočítávají stanoveným
koeficientem podle výsledků předcházejícího roku.
Do výdajové části jsou zahrnuty náklady spojené s běžným provozem obce
a obecního úřadu, správou a údržbou majetku obce, údržbou a obnovou zeleně,
náklady na spolkovou činnost v obci, kulturní akce pořádané obcí Štěpánkovice
a náklady spojené s investiční činností obce.
Výdajová část rozpočtů a rozpočtových výhledů obce Štěpánkovice obsahuje každoroční splátky úvěrů přijatých v minulosti pro dofinancování investičních projektů. Jedná se o tyto částky:
2015 – 2034
1 500 000,– Kč, každoročně, plus úroky,
2009 – 2024
408 000,– Kč, každoročně, plus úroky,
2013 – 2028
540 000,– Kč, každoročně, plus úroky.
Investiční akce, u kterých je předpoklad realizace v nejbližších létech:
rok 2016 – 2025 postupná rekonstrukce místních komunikací v obci, jedná se
především o dokončení komunikace Vlčoch, a U Dvora. Úplná rekonstrukce
komunikace U Bartošovce, Rybniční, Komenského, Slezská, Okrouhlá, Čs.
armády, Družstevní, Lípová. Součástí těchto staveb bude provedení výměny
kanalizačního potrubí, kanalizačních přípojek a zařízení vodovodu ve všech
ulicích v obci

rok 2017 – 2025 postupná rekonstrukce vodovodního řadu a souvisejících staveb
rok 2017 – 2025 a další roky - výkup pozemků, výstavba komunikací a inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů v obci
rok 2017 – 2020 dokončení rekonstrukce zbývajících pavilonů základní školy,
výstavba komunitního centra, rekonstrukce sportovišť v areálu školy
rok 2016 – 2018 pokračování v rekonstrukci kulturního domu
rok 2016 – 2020 rekonstrukce, popřípadě výstavba cyklostezek, v tabulce jsou
uvedeny pod položkou komunikace
stavby uvedené v „Pozemkových úpravách“ jako společná zařízení, jedná se
především o protizáplavová zařízení, zatravnění části pozemků v těsné blízkosti
zastavěné části obce, nové polní cesty, rozšíření stávajících zalesněných ploch.
V rozpočtovém výhledu nejsou uvedeny stavby:
a) jejichž realizace nevyžaduje složitou přípravu
b) náklady na jejich realizaci se budou pohybovat v řádech statisíců korun
Jedná se především tyto stavby:
- oprava většiny chodníků v obci
- obnova centra obce, po vyřízení majetkoprávních vztahů k pozemkům
- drobné stavby v obci – autobusové zastávky, stojany na kola
- výsadba a dosadba zeleně v obci
- údržba a dovybavení dětských hřišť
Součástí rozpočtového výhledu je tabulka předpokládaného plnění rozpočtů
na roky 2017 až 2021 a dlouhodobý seznam investičních celků, které bude obec
Štěpánkovice realizovat v příštích letech.
Tento materiál je pouze informativní, pořadí jednotlivých činností je možné
měnit podle okamžité potřeby obce, připomínek občanů, popřípadě možností
získání dotací na jednotlivé projekty.
Rozpočtový výhled obce Štěpánkovice na období 2017 – 2021 byl projednán
na veřejném zasedání zastupitelstva obce Štěpánkovice dne 10. 2. 2016.


Bernard Halfar

Rozpočtový výhled obce na období let 2016 - 2020
Položka
Daňové příjmy a ostatní příjmy,
Zůstatek z předcházejícího roku
Vodné
Provoz
Investice
Stočné
Provoz, opravy
Projekty, rekonstrukce, investice
Poplatek za svoz PKO
Svoz kom. odpadů EKOKOM
ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o. - Provoz
Investice
Kultura, knihovna, kino, sport
Byty (rekonstrukce, projekt RD, výstavba inž. sítí)
Byty nájem, ostatní služby, prodej pozemků
Hřbitov, investice, provoz,
Správa obce místní zastupitelstvo
Činnost místní správy
Komunální služby a územní rozvoj
Počítačová síť v obci, optokabely
Komunikace, výstavba, rekonstrukce, proj.
Údržba komunikací, zimní údržba
Výkupy pozemků (pod komunikace)
Vzhled obce, údržba zeleně, skládky,
Provoz veřejného osvětlení, rozhlasu
Požární ochrana
Protipovodňová opatření
Změna uzem. plánu
Podpora ekologických opatření realizována občany
Splátky úvěru
Kontokorent
Úvěr 30 000 000
Úvěr 6 000 000 projekty
Úvěr 8 000 000 dotace
Úroky z úvěrů
Celkem
Nerozdělený příjem
CELKEM

rok 2017
příjmy výdaje
34 000
0
4 000
0
2 650
2 850
300
400
1 850
2 500
2 000
1 750
2 800
550
2 900
200
250
2 000
13 000
0
50
100
1 900
3 500
800
2 700
1 100
1 000

rok 2018
příjmy výdaje
35 020
0
348
0
2 756
2 850
400
1 000
1 924
2 625
2 500
1 838
2 856
605
2 987
300
300
2 000
0
7 000
100
53
100
1 995
3 600
840
2 808
1 122
1 000

300
1 000
3 000
500
300
100
200
200

600
1 000
3 000
600
300
400
0
200

10

4 000

51 010
51 010

4 000
1 500
408
533
471
50 662
348
50 662

11

4 000
0

48 916
48 916

4 000
3 000
408
533
800
48 862
54
48 862

rok 2019
příjmy výdaje
36 071
0
54
0
2 866
2 964
400
1 000
2 001
2 756
2 500
1 929
2 913
666
3 136
1 000
330
2 000
0
200
100
0
55
100
2 095
3 852
882
2 920
1 144
1 100
2 000
675
200
3 500
11
600
400
4 000
0
200
4 000
0

50 109
50 109

4 000
3 000
408
533
870
49 323
786
49 323

rok 2020
příjmy výdaje
37 153
0
786
0
2 981
3 083
420
1 000
2 081
2 894
3 000
2 026
2 971
732
3 293
2 000
363
2 200
0
3 000
100
0
58
107
2 199
4 122
926
3 037
1 167
1 100
2 500
709
400
3 000
12
600
500
1 000
200
200
4 000
0

52 384
52 384

4 000
3 000
408
533
870
52 346
38
52 346

rok 2021
příjmy výdaje
38 267
0
38
0
3 100
3 206
441
1 000
2 164
3 039
5 000
2 127
3 120
805
3 458
3 000
399
2 000
0
200
100
0
61
114
2 309
4 410
972
3 159
1 191
1 100
4 000
744
200
2 000
12
630
500
200
0
200
4 000
0

53 238
53 238

4 000
3 000
408
533
870
52 841
396
52 841

Částky v tisících Kč.
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Přehled staveb v obci Štěpánkovice

Stavby
Dokončení rekonstrukce vodojemu
Dokončit výměnu vodoměrů
Dokončení rozšíření hřbitova
Chodník Albertovec – nádraží ČD Bolatice
Dokončení opravy střechy pavilon TD2 škola
Výstavba WC TJ Sokol, nákup pozemku
Terénní úpravy Svoboda Oldřišovská,
Demolice domů a následné využití pozemků
Ulice Sluneční - prodloužení inženýrských sítí
Kanalizace dětské hřiště Mlýnská - směr obec
Odbočení z ulice Čsl. Armády – Svoboda
Cyklosteska ČOV-Kravaře oprava zamokření, asfalt.
Průmyslová zóna
Chodník v parku
Oprava vozovky Štěpánkovice - Albertovec
Přestavba šaten škola
Výstavba sociálních bytů
Rekonstrukce ulice Slezská
Prodloužení ulice Sluneční, komunikace
Výtah škola
Oprava komunikace Albertovec u dvou bytovek.
Rekonstrukce sportovišť škola I etapa
Výkup pozemků a stavba inženýrských sítí.
Výkup a demolice starých domů
Stavby v rámci pozemkových úprav
Poldr na Svobodě Vlčoch
Rozšíření a výstavba polních cest
Výsadba zeleně I, II, III etapa
Meziskládka výkopové zeminy a stavební suti
Rekonstrukce Zahradní - Lípová
Rekonstrukce U bartošovce, Rybníční, Komenského
Optokabely po rekonstrukcí komunikací
Cyklotrasa Kobeřice - Hadí kopec
Rozšíření kapacity mateřské školky
Rekonstrukce Lípová - Poštovní
Rekonstrukce Obecního úřadu
Rekonstrukce Zahradní, Na kopečku II etapa
Rekonstrukce sportovišť škola II etapa
Rekonstrukce Mlýnská I etapa, ČD - Novodvorská
Mlýnská II etapa - Novodvorská - Agroland
Písečná, Střední, Oldřišovská
Bílá Bříza,
Rekonstrukce Novodvorská, Sluneční
Rekonstrukce Generála Svobody, Luční,
Rekonstrukce Petra Bezruče, Mírová
Rekonstrukce Okrouhlá, Polní
Hlavní I, II, III etapa, Svobody
Odhadované náklady

rok
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017-2018
2017
2017
2017
2017
2017
2016-2025
2016-2025
2017-2025

2018
2018
2018
2019-2025
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2022-2025

cena (tisíc Kč)
300
300
1 000
800
500
2 000
400
3 450
400
1 000
500
600
1 500
1 000
2 700
600
20 000
5 000
1 500
450
1 000
10 000
10 000
5 000
15 000

5 000
5 000
8 000
2 000
10 000
3 000
5 000
1 500
4 000
9 000
9 000
6 000
2 000
6 000
4 000
4 000
5 000
45 000
218 500

poznámky
1 x za šest roků
celá stavba
možná dotace

havarijní stav

možná dotace
možná dotace

převod pozemku na obec
možná dotace

projektová příprava
je
bez
je
je
bez
je
je
není
není
je
není
není
GP
není
studie
v přípravě
pro UR
částečně
studie
není
v přípravě

možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace

nutno aktualizovat
není
není
není
pro UR
pro UR

možná dotace, s Kobeřicemi
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace

je
není
není
studie
není
studie
není
není
pasport - studie
studie
dopracovat
není
není
není
není

možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace

Vodné a stočné v obci štěpánkovice pro rok 2016
Vážení spoluobčané, předkládám Vám rozhodnutí rady obce zahájili systematickou výměnu hlavních domovních ventilů, v příštím
Štěpánkovice, ve kterém je stanovena výše vodného a stočného pro rok 2016. roce dokončímě generální opravu vodojemu. Dále provádíme každoročně údržbu armaturních šachtic a ostatních zařízení vodovodního řadu.
Výše vodného a stočného v obci Štěpánkovice pro rok 2016 takto:
Náklady
na uvedené činnosti jsou vyšší, než celkový příjem vodného.
Vodné:
celá obec 29,– Kč/m3
Stočné – výše stočného v naší obci je rozdílné pro lokalitu
3
Stočné: Štěpánkovice, Albertovec 23,– Kč/m
(Všechny částky
Štěpánkovice a Albertovec a jiné pro osadu Svoboda. Důvodem je, že
Svoboda 18,– Kč/m3
uvedeny s DPH.)
Štěpánkovice a Albertovec mají vybudovanou síť jednotné a splaškové
Odůvodnění – obec Štěpánkovice je majitelem a provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod. V osadě Svoboda je v současné
vodovodního řadu a kanalizačního řadu v obci Štěpánkovice
době v provozu pouze dešťová kanalizace. Obec každoročně zajišťuje
Vodné – obec nakupuje pitnou vodu u společnosti SmVaK Ostrava na své náklady provoz veškeré kanalizace, průběžně je prováděno čištění
za cenu 25,93 Kč/m3 s DPH. Obec dále zajišťuje na své náklady pro- kanalizačního potrubí, rekonstrukce propadlých kanalizačních šachtic
vádění rozborů pitné vody, pravidelné odkalování celého vodovodního a výměna části úseků kanalizačního potrubí. Dále obec zajišťuje nepřeřadu, jednou za šest let výměnu vodoměrů. od loňského roku jsme tržitý provoz dvou čistíren odpadních vod a likvidaci kalů.



Výše vodného a stočného v místech, kde vodovod a kanalizaci provozuje SmVaK Ostrava: vodné – 40,70 Kč s DPH, stočné – 37,18 Kč s DPH
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Bernard Halfar

Kalendář akcí v roce 2016
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Každoročně v prvním čísle Zpravodaje zveřejňujeme kalendář akcí na celý rok. Každoročně při tom řešíme problém, že v zimě máme
problém s termíny pro pořádání plesů. Počínaje jarem a konče posledním víkendem v prosinci se pak konají dvě, tři a někdy ještě víc akcí.
V naší obci je v současné době činných 31 spolků s víc než tisícem aktivních členů. Pak se musí stát to, že o jednom víkendu se sejde tolik
akcí, že si neumíme vybrat. Je to ale dobře, protože pak některým škarohlídům můžeme říci, že naše obec „žije“. A za to, že naše obec „žije“
chci poděkovat vedoucím všech spolků a všem členům spolků za jejich celoroční činnost. Chci poděkovat Vašim rodinným příslušníkům,
za to že Vaší záslužnou činnost tolerují a podporují. Dámy a pánové nemáte to jednoduché a patří Vám všem dík.
Bernard Halfar

Kalendář kulturních, společenských
a sportovních akcí ve Štěpánkovicích v roce 2016
9. 1.
10. 1.
16. 1.
24. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.
leden
6. 2.
6. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
11. 2.
15. 2.
15. 2.
20. 2.
27. 2.
28. 2.
28. 2.
29. 2.
1. 3.
13. 3.
13. 3.
13. 3.
14. 3.
23. 3.

Rodičovský bál – SRPŠ
Novoroční míček – čtyřhry – Badmintonový klub
Ples sportovních hasičů – SDH Svoboda
Dětský maškarní ples – Klub maminek
Zahrádkářský ples – ČZS Štěpánkovice
Hasičský ples – SDH Štěpánkovice
Zimní brko – dvouhry – Badmintonový klub
Soutěž halových házedel – Letecko-modelářský kroužek
Volejbalový turnaj Palestina Open Cup 2016 – TJ Sokol Štěp.
Lyžařský zájezd na Karlov – SDH Štěpánkovice
Sportovní ples – Hokejový oddíl
Dětský maškarní ples – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, SRPŠ
Tvořivá dílna k svátku zamilovaných – Knihovna Štěpánkovice
Recitační soutěž – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o.
Bruslení pro děti v Kravařích – Obec a farnost Štěpánkovice
Vystoupení pro děti v loutkovém divadle Opava – Srubek
Vítání jara v Malých Hošticích – Srubek
Mistrovství republiky Havířov – SDH Štěpánkovice
Turnaj – čtyřhry a mixy v badmintonu – Badmintonový klub
Křížová cesta – Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
Beseda nad rozvojem obce – Obec Štěpánkovice
Opavský skřivánek – pěvecká soutěž – ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Bratři Ebenové – koncert – Obec Štěpánkovice
Turnaj – dvouhry v badmintonu – Badmintonový klub
Přednáška – ochrana ovocných stromů – ČZS Štěpánkovice
Velikonoční tlachání a tvořivá dílna – Knihovna Štěpánkovice
Cestovatelské promítání Divoký Madagaskar – Motanni
– Obec Štěpánkovice
27. 3.
Velikonoční odpoledne pro děti a dospělé – Restaurace Štěpánka
27. 3.
Turnaj – čtyřhry a mixy v badmintonu – Badmintonový klub
1. 4.
Noc s Andersenem – Knihovna Štěpánkovice
9. 4.
Koncert pěveckého sboru Štěpánek – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o.
16. 4.
Voltižní závody – Jezdecký klub Voltiž Albertovec
24. 4.
Prajzká raketa – závěr ligy – Badmintonový klub
24. 4.
Běh - Štěpánkovická 12 – Atletický oddíl
24. 4.
HITA-chod po stopách běžců – Turistický spolek HITA
30. 4.
Rej čarodějnic – Klub maminek
30. 4.
Stavění máje – SDH Svoboda, hospody
1. 5.
Mše svatá, svátek sv. Floriána – SDH Štěpánkovice
14. 5.
Koncert Ondřeje Havelky – Obec Štěpánkovice
29. 5.
Pohár Josefa Halfara v požárním sportu – SDH Svoboda
květen Jarní koncert pěveckého sboru Sedmihlásek
– ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o.
květen Kácení máje – SDH Svoboda, hospody
4. 6.
Den dětí – areál základní školy (soutěž o koláč)
– ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o., SRPŠ
11. 6.
Olympijské hry (Den obce) – Klub maminek
11. 6.
Den obce – sportovní areál základní školy
– Obec Štěpánkovice, sportovní oddíly, HITA
11. 6.
Opavská liga mladých hasičů – SDH Štěpánkovice
11. 6.
Soutěž rodinných týmů – SDH Štěpánkovice
24. 6.
Večer chval – Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
25. 6.
Mše sv. na hřišti TJ Sokol – Farnost a TJ Sokol Štěpánkovice
8.-10.7 Florbalový turnaj (atrium školy) – FBC Štěpánkovice
9.–10. 7. Odpust na Svobodě
– Farnost Štěpánkovice, SDH Svoboda, Obec Štěpánkovice
6.–7. 8. Zahrádkářská slavnost – ČZS Štěpánkovice
8.–12. 8. Příměstský tábor – Obecní knihovna

20. 8.
Tenisový turnaj – Oddíl - Tenisová čtyřhra
26. 8.
Noční soutěž – SDH Štěpánkovice
27. 8.
Nohejbalový turnaj – Oddíl nohejbalu
28. 8.
Opavská liga dorostu, žen a mužů – SDH Štěpánkovice
3. 9.
Indiánské odpoledne – Klub maminek
17.–18. 9. Výstava ovoce, zeleniny a květin – ČZS Štěpánkovice
25. 9.
Mše svatá - poděkování za úrodu – farnost Štěpánkovice, ČZS
28. 9.
Svatováclavský pochod – Turistický spolek HITA
září
Turnaj – dvouhry muži, ženy v badmintonu – Badmintonový klub
září
Soutěž venkovních házedel – Letecko-modelářský kroužek
září
Chodníčky k domovu – Srubek
2. 10.
Fachman Kros – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o., SDH Svoboda
4. 10.
Setkání se seniory – Obec Štěpánkovice
8. 10.
Pivní slavnost – SRPŠ
říjen
Cestovatelská beseda – Obecní knihovna
říjen
Turnaj čtyřher a mixů, dvouhry v badmintonu – Badmintonový klub
říjen
Drakiáda – Letecko-modelářský kroužek
4. 11.
Adolf Dudek – Obecní knihovna
4. 11.
Večer kouzelných světýlek – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o. SRPŠ
listopad Turnaj čtyřhry a mixy v badmintonu – Badmintonový klub
listopad Večer chval – Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
6. 12.
Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem – Farnost Štěpánkovice ČZS
17. 12. Vánoční turnaj, mladší přípravka – TJ Sokol Štěpánkovice
27. 12. Vánoční nohejbalový turnaj – Oddíl nohejbalu
prosinec Adventní koncert v kostele – Farnost Štěpánkovice, Obec Štěpánkovice
prosinec Vánoční koncert v kulturním domě – Obec Štěpánkovice
prosinec Bruslení pro děti v Kravařích – Hokejový oddíl
prosinec Vánoční nebo silvestrovské představení – Štěpánkovický divadelní spolek
prosinec Vánoční tlachání – Knihovna Štěpánkovice
prosinec Turnaj ve stolním tenise – Oddíl stolního tenisu
prosinec Turnaj dvouhry v badmintonu – Badmintonový klub
prosinec Vánoční florbalový turnaj – FBC Štěpánkovice
leden-květen, září-prosinec vzdělávací kurzy pro dospělé
– ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o.
Celoročně:
- Mistrovská utkání fotbalových oddílů TJ Sokol Štěpánkovice
-M
 istrovská utkání oddílu hokejového, volejbalového, šachového, florbalového
- Štěpánkovická fotbalová liga

Rozsvěcení stromku na Svobodě u Hasičárny
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Mikulášská nadílka

Vánoční tvořivá dílna u Motýlků

Den plný očekávání je tady! Do mateřské školy přišel Mikuláš s čerty
a andílky. Zábavné dopoledne, plné úsměvů někdy strachu i slziček, se neslo
celým pátečním dopolednem. Milá návštěva přinesla dětem malý dáreček.
Děti Mikuláši i andílkům zazpívaly a čertíci ti jen v pozadí zakukovali.
Byli jsme všichni moc hodní a nadále budeme!
IL

Pohádky u Kuřátek

Vánoční besídka třídy Sluníček

V měsíci lednu jsme zažili mnoho legrace, Povídali
jsme si o zimě a zimních sportech a poslední týden
k nám zavítaly pohádky. Pohádky o princeznách, zvířátkách a různých pohádkových bytostech si užíváme
na plné obrátky. A kdy bude konec pohádek? No přece
nikdy! Kdo má pohádky rád, žije s nimi celý život. IL

Ve středu 9. 12. 2015 v dopoledních hodinách navštívil naši třídu Sluníček
Ježíšek. Přinesl nám spoustu nových hraček,pomůcek a knih. Pod stromečkem
jsme mu zazpívali a poděkovali a vrhli se na připravenou hostinku. Odpoledne
jsme pak rodičům a prarodičům představili vánoční besídku, kterou jsme
zvládli perfektně!
Po
bouřlivém
potlesku jsme rozdali vánoční přáníčka, dárečky od
Ježíška a opět jsme
hodovali, tentokrát
díky rodičům, kteří
pro děti donesli
pohoštění,za které
jim tímto moc
děkujeme!
AJ

Mažoretky
na maškarním plese
V neděli 7. února vystupovaly mažoretky naší MŠ na maškarním plese pořádaném SRPDŠ ve Štěpánkovicích. Vystoupení pro
děti a rodiče se jim povedlo a všechny naše malé tanečnice byly
velmi roztomilé.
AJ
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Maškarní karneval
v Mateřské školce
„Máme bál, hudba
tanec a tak dál…“
V naší školce bylo
ve středu 10. 2. hodně
veselo. Ve všech třídách se ozývala hudba
a smích dětí a paní
učitelek.
Ptáte se proč?
No přece měli jsme
maškarní bál! Naše děti
se proměnily v princezny, rytíře, zvířátka,
supermany a kovboje.
Moc nám to všem
slušelo, podívejte se.

/IL/
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Berušky v lednu 2016
Máme za sebou první měsíc v novém roce a koukáme všichni, jak ten čas
letí. Leden uběhl jak voda a my jsme určitě nezaháleli. První dva týdny jsme
si povídali o povoláních a materiálech. Děti se v námětových hrách proměnily v lékaře, herce, stavbaře, výtvarníky atd. Zábavnou i soutěživou formou
byly děti seznámeny se základy ekologického chování.
Konečně nám začalo mrznou a sněžit, čehož jsme okamžitě využili –
klouzání na Bartošovci, bobování na kopci školní zahrady, koulování a jiné
aktivity na sněhu - dokud byl. Samozřejmě jsme si povídali o charakteristických znacích zimy a péči o volně žijící zvířátka - pravidelně krmíme
ptáčky a pozorujeme je, chystáme se ke krmelci. Děti vytvořily k těmto
tématům spoustu výtvarných prací, které nabízíme ke zhlédnutí v naší galerii.
Nashledanou příště…
Hanka a Dáša

Výstava rodu Lucemburků

Mikulášské bruslení

11. února ve vydaly děti třídy Kuřátek a Berušek na výstavu
rodu Lucemberků v Domě umění v Opavě. Edukační program
pořádaný pracovníky kulturního centra „OKO“ připravili pro děti
příběh pohádkové víly Meluzínky, která se stala symbolem rodu
Lucemburků. Děti byly pohádkovou formou seznámeni s vladaři
Janem Lucemburským, Karlem IV., Václavem IV., a Zikmundem.
Děti plnily úkoly a za odměnu získaly malou odměnu a císařskou
korunu, kterou si samy vyzdobily.
Moc se nám výstava a výlet do Opavy líbil. Velkým zážitkem
pro Kuřátka byla jízda vláčkem v obchodním centru Breda. Už
dnes se těšíme na další výlet.IL

Úterý 1. 12. 2015
předpověď počasí hlásí
zataženo, místy slabý
déšť nebo dešťové přeháňky, denní teploty 6 až
8 °C. Podle předpovědi
to vypadá, že podzim se
stále nechce vzdát své
vlády. Pořádné zimní
počasí nikde. Ani v letošním roce nepřijel Martin
na bílém koni, a proto
žáci nižšího stupně jeli
načerpat pravou zimní atmosféru do Buly Arény v Kravařích.
Než vyrazili na ledovou plochu, bylo potřeba se pořádně obléci
a obout 44 párů bruslí. Nelehký to úkol pro paní učitelky a pana
učitele, kteří se v šatnách pořádně zapotili. Následovalo rozbruslení,
zahřívací rozcvička a spousta her na ledě.
S netrpělivostí všechna dětská očka vyhlížela odkud a kdy už přijde Mikuláš s andělem a s obavami, jestli i letos dorazí čerti. Dočkali
jsme se. Děti odpřisáhly, že během roku byly většinou hodné.
Zazpívaly písničku, předvedly své bruslařské dovednosti a rozverní
čerti měli smůlu, nikoho si nesměli odnést. Anděl rozdával samé
úsměvy, vlídná slova a nezapomněl nás obdarovat sladkou odměnou.
Po hodině strávené na ledě, jsme
domů odjížděli plní zážitků. Červená
líčka, pusy od čokolády, rozzářené oči
a úsměvy na tvářích svědčily o spokojenosti všech zúčastněných.
Na shledanou příští rok! M. Večerek
■ Firma KVSTAV ze Štěpánkovic

Vyřízení DOTACÍ „Zelená úsporám“
Vám vyřídí dotaci na zateplení Vašeho domu

■ Čerpání dotací ve výši 50 % nákladů
■ Proč nevyužít peníze, které Vám stát nabízí!
■ Dotační program „Zelená úsporám“
bude podporován do roku 2021
■ Zateplování fasády bez DOTACE
by bylo vyhazování peněz!

www.kvstav.cz
info@kvstav.cz

737 889 590
koleckar@kvstav.cz

606 374 043
vilasek@kvstav.cz

Odborná konzultace a zpracování cenové nabídky NEZÁVAZNĚ A ZCELA ZDARMA!

Máte něco na srdci?
Chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty, poděkování,
chystáte akci pro spoluobčany…
Podklady můžete zaslat e-mailem
na zpravodaj@stepankovice.cz,
donést do obecní knihovny,
nebo zaslat poštou na adresu OÚ.
Značka: „Zpravodaj“
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Vánoční koncert

Je prosluněné nedělní odpoledne a štěpánkovičtí občané
míří do kostela. Podle krásného
počasí by asi nikdo netipoval,
že se za několik okamžiků kostelem rozezní anglická vánoční
koleda v podání dětí z kroužku
fléten pod vedením paní učitelky Jany Smolkové.
Poslední adventní neděle
s datem 20. prosince 2015 je
spojena s vánočním koncertem v kostele sv. Kateřiny
a všechny děti jsou již připraveny předvést se v co nejlepším světle, aby zpříjemnily poslední předvánoční dny a vykouzlily
tu správnou atmosféru. Koncert začíná přesně ve tři hodiny a kostel
plný lidí, kteří s napětím očekávají vystoupení všech účinkujících,
vítá kroužek fléten se svou anglickou koledou a paní učitelka Blanka
Kučejová. Přeje všem příjemný zážitek.
Stmelujícím prvkem celého koncertu je vánoční příběh, jenž se
táhne celým vystoupením a spojuje jednotlivá čísla, a který vypráví
babička (Michaela Plačková) svému vnoučkovi (Marek Skuplík),
protože ji žádá o pohádku.
Nastupují děti z pěveckého sboru Sedmihlásek pod vedením
paní sbormistryně Blanky Kučejové a za klavír usedá paní učitelka
Magdaléna Czudková. V jejich sborovém vystoupení, které je zpestřeno zpěvem několika sólistů (Agáta Mührová, Onřej Tietz, Vanda
Kesková, Simona Nevřelová, Adéla Stuchlíková, Klára Vehovská),
flétnovým doprovodem (Kateřina Hanzliková, Karolína Lipinová
a Tereza Przeczková) a hrou na různé perkusse (Elen Bajtlová, Vanda
Kesková, Pavla Smažíková, Agáta Mührová, Simona Nevřelová)
a jembe (Natálie Žůrková) najdeme vánoční písně Vločka
a Předvánoční a koledy Pastýřská a Zvěstování.

Mezitím se už v zadní části kostela připravuje pěvecký sbor
Štěpánek pod vedením paní sbormistryně Andrey Antlové, s klavírním doprovodem paní učitelky Jany Smolkové a nastupuje uličkou
za zpěvu kánonu Dú, valaši, dú, na kterou plynule naváže koledou
s polským textem Przybieźeli do Betlejem ve trojhlasé úpravě.
Následuje několik dalších známých koled ve vícehlasých úpravách
jako Chtíc, aby spal, Čas radosti, My tři králové, Dej Bůh štěstí
a v neposlední řadě Narodil se Kristus Pán. Samostatné vystoupení
Štěpánku je ukončeno jednou, pro většinu neznámou, písní z filmu
Vánoční víla pod názvem Šťastné a veselé.
Také vystoupení Štěpánku je ozdobeno několika sólovými
výstupy (Soňa Kurková, Hynek Čuška, Ondřej Keske, Matouš Kubín,
Marek Skuplík a Veronika Stromská), doprovodem na sopránové
(Karolína Lipinová, Tereza Przeczková a Tereza Weissová), altové
(Karolína Lipinová a Tereza Przeczkocá) a dokonce i příčnou flétnu
(Valentýna Vitásková) a hrou na různé perkusse (Barbora Večerková,
Michaela Tomíčková, Valentýna Vitásková, Martina Vybíralová)
a jembe (Jakub Müller).
Po této koledě vyzývá paní učitelka Antlová všechny přítomné,
aby si společně zazpívali koledy Pásli ovce valaši a Veselé vánoční
hody. Společné vystoupení sborů a obecenstva je vítáno a oceněno
potleskem z obou stran.
Poté se dostává ke slovu pan farář, který se se všemi loučí, děkuje
za to, že přišli a přispěli tak na dobrou věc, neboť výtěžek z koncertu
bude věnován na výstavbu bezbariérového přístupu do tříd v prvním patře místní základní školy. Také všem přeje příjemně strávený
vánoční čas.
Vánoční koncert se povedl na výbornou, což posoudili diváci,
kteří na konec zahrnuli všechny účinkující bouřlivým a dlouho neutichajícím potleskem.
Na závěr nezbývá nic jiného než poděkovat za pilnou práci a úsilí
všem dětem a především paním učitelkám a popřát jim hodně elánu
AA
do další, velmi náročné, práce.

Kdo skáče výš? ZŠ Mitušova nebo ZŠ Štěpánkovice
Skvělá sportovní akce ve skoku vysokém, pořádaná ZŠ Mitušovou
z Ostravy Hrabůvky, proběhla 17. 12. 2015. Ve čtyřech kategoriích
(chlapci a dívky 6. a 7. ročníku + chlapci a dívky 8. a 9. ročníku) reprezentovali příslušnou školu vždy čtyři vybraní jedinci. Podle pořadí
v příslušné kategorii skokani získali pro svou školu od osmi po jeden
bod. Celkový součet bodů po odskákání všech kategorií určil odpověď
na otázku „Kdo skáče výš“.
Této sportovní akce jsme se zúčastnili poprvé a nadchla jak závodníky, tak učitele. Čím? Výbornou sportovní atmosférou, vyrovnaností,
nábojem, komentáři moderátorů, propracovanou organizací a v neposlední řadě také pohostinností organizátorů. Celou soutěž zahájili starší
chlapci, následovaly starší dívky, poté mladší chlapci a nakonec mladší
dívky. K vidění byla celá řada výborných výsledků podpořená ohlušujícím povzbuzováním fanoušků, kteří fandili jak domácím, tak hostům a skvělou práci v tomto směru odvedli i moderátoři. Přestože jsme od
úvodního kola prohrávali, byla soutěž napínavá až do konce. Mladší dívky ze Štěpánkovic totiž získaly v závěru pro svou školu maximální
počet 26 bodů (obsadily první čtyři místa) a tím uzavřely konečné skóre soutěže na 69 : 75 ve prospěch ZŠ Mitušova.
Někteří naši závodníci si odnesli individuální ocenění, ale nejdůležitější byl určitě sportovní zážitek a vědomí kolektivní odpovědnosti
za výsledek týmu. Přál bych každému vidět to odhodlání a emoce v obličejích závodníků spojené s pocity štěstí při zdolání výšek třeba až
na třetí pokus. Někoho elektrizující atmosféra vybičovala k vytvoření osobního rekordu, jinému naopak svázala nohy a vzala výbušnost při
odrazu. Ale nejdůležitější jsou krásné vzpomínky na skvělou akci.
Děkujeme tímto organizátorům za pozvání a budeme se těšit na další ročník, ať už v Ostravě Hrabůvce nebo u nás ve Štěpánkovicích.
Tým Štěpánkovic reprezentovali:
Starší chlapci: Miroslav Moravec, Jiří Kolečkář, Radek Lasák, Ondřej Pavlásek
Starší dívky: Lenka Starečková, Martina Jonešová, Marie Krčmaříková, Leona Drastíková
Mladší chlapci: David Radošovský, Lukáš Stříbný, Andrej Kaňok, Jan Slivka
Mladší dívky: Natálie Křesťanová, Kristýna Kramářová, Kateřina Viková, Lucie Pašková
Nycz
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Přehled výsledků tříkrálové sbírky
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od roku 2004 do roku 2016 ve Štěpánkovicích
Rok 2004:
Rok 2005:
Rok 2006:
Rok 2007:
Rok 2008:

73.328 Kč
98.806 Kč
90.610 Kč
90.589 Kč
90.722 Kč

Rok 2009:
Rok 2010:
Rok 2011:
Rok.2012:
Rok 2013:

91.091 Kč
96.606 Kč
105.892 Kč
98.587 Kč
104.973 Kč

Rok 2014: 113.269 Kč
Rok 2015: 118 652 Kč
Rok 2016: 117 609 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2016, kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko
organizovala Charita Hlučín, byla vykoledována částka 1 854 475 Kč. Z výtěžku
sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což představuje částku
1 205 409 Kč. Děkujeme jménem svým i jménem našich klientů všem dárcům, koordinátorům,
koledníkům, spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!

BRAMBOROVÁ MEDAILE VE FLORBALU JE ÚSPĚCHEM
Další finálovou účastí v kategorii chlapců 6. a 7. tříd jsme ukončili úspěšné tažení florbalovými turnaji v tomto školním roce. Chlapci
jednoznačně a se skórem 18 : 1 vyhráli okrskové kolo hrané v Bolaticích (s Bolaticemi 3 : 0, s Bohuslavicemi 5 : 1 a Chuchelnou 10 : 0).
Tyto výsledky nás naplňovaly přesvědčením, že finále hrané v Opavě na ZŠ Otická může být úspěšné.
Do finále postoupilo 8 nejlepších týmů okresu Opava (my, Mendlovo gymnázium Opava, ZŠ Mladecko, ZŠ Slavkov, ZŠ Englišova, ZŠ
Edvarda Beneše, ZŠ Kylešovice a ZŠ Hlučín Tyršova). Finálový turnaj jsme zahájili remízou
4 : 4 se ZŠ Englišovou, výhrou 5 : 0 se Slavkovem a prohrou 2 : 3 s gymnáziem Opava. Tyto
výsledky nám zajistily postup mezi čtyři nejlepší týmy. Další dvě utkání s finalisty jsme prohráli
nejtěsnějšími možnými výsledky 1 : 2 s pozdějšími vítězi – hokejisty z E. Beneše a 0 : 1 s fotbalisty z Kylešovic.
V žádném ze zápasů jsme netahali za výrazně kratší konec. Na klucích je vidět, že hrají florbal
za FBC Štěpánkovice a většina se nebojí hrát florbal – „Když nejde o život, nejde o nic“. Určitým
hendikepem je malý počet konkurenceschopných hráčů, ale ti co hráli, ho nahradili bojovností,
nasazením a běhavostí. Navíc nás podržel brankář
Lukáš Stříbný a měli jsme v týmu hráče s dvojitými
plícemi Davida Radošovského – konstatování učitele hokejistů.
Děkuji klukům za perfektní vystupování
a sportovní reprezentaci školy. Hokejisti a někteří
fotbalisté by se mohli slušnému chování a fair play
jednání od našich kluků učit.
Sestava týmu: Lukáš Stříbný, David
Radošovský, Tomáš Prasek, Jan Moldřík, Dominik
Bršlica, Tomáš Duda, Daniel Blokša, Tadeáš
Tomíček, Andrej Kaňok, Tomáš Kolečkář P. Nycz

Vitamínový den

Vánoční laťka 2015

Dne 10. prosince nás navštívila firma
MK Fruit (dodavatel ovoce do škol).
Čtyři pracovnice firmy měly pro děti 1.
stupně připravenou přednášku o zdravém životním stylu doplněnou o ochutnávku ovoce a zeleniny. Děti vyráběly
špízy z jablek, hrušek, mrkve a nakonec
je samy snědly. Žáci také viděli výrobu
ovocné a zeleninové šťávy lisováním za
studena. Součástí ochutnávky byla také
výroba mléčného koktejlu. Na závěr si
děti jako odměnu do tříd odnesly jablka.

Stu

Dne 15. 12. 2015 proběhla tradiční předvánoční sportovní akce „Vánoční laťka“. Pro
pořadatele byla odměnou rekordní účast v podobě 87 startujících žáků od prvního do devátého ročníku.
Soutěžící poměřovali své skokanské dovednosti v šesti kategoriích (dívky a chlapci
nižšího stupně, dívky a chlapci 6. a 7. ročníku a starší dívky a chlapci 8. a 9. ročníku).
Výkony v jednotlivých kategoriích byly hodně vyrovnané
a o pořadí často rozhodoval
vyšší počet opravných pokusů.
Rekordy školy sice nebyly
překonány, ale atmosféra byla
úžasná. Pohled na povzbuzující spolužáky doplněný
o snahu a odhodlání při překonávání jednotlivých výšek byl
pro soutěžící motivující.
V příštím roce bude tradice
jistě pokračovat. 
Petr Nycz
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Osmitisícovky světa - soutěž ve šplhu

Zpráva z výpravy:
Pro žáky naší školy připravujeme již druhým rokem soutěž ve šplhu
na tyči pod názvem Osmitisícovky světa. Žáci se účastní opakovaného
šplhu na tyči dle individuálních schopností každého žáka a snaží se společně jako expedice zdolat výškovou vzdálenost mezi základním táborem
a vrcholem hory.
V loňském roce se vydala naše horolezecká výprava na jedenáctou
nejvyšší horu světa. Byla to hora Gasherbrum I., vysoká 8 068 metrů. Tuto
horu jsme zdolali celkem třikrát, a urazili jsme společně výškovou vzdálenost 6 204 metrů.
V letošním roce jsme si dali za cíl zdolat horu Annapurnu, která je
10. nejvyšší osmitisícovku světa. Do zdolání hory Annapurny vysoké
8 091 metrů, se zapojilo celkem 37 žáků. Výprava vyrazila směrem
k vrcholu hory v pondělí 11. ledna 2016. Čekalo na nás více než 3 000
výškových metrů. Na vrchol hory ANNAPURNY jsme dorazili unaveni, s překonáním 3 562 výškových metrů dne 15. ledna 2016 v odpoledních hodinách. Je evidentní, že žáci naší školy rádi šplhají a žádná hora pro ně není dost vysoká. V příštím roce se společně pokusíme
zdolat horu Nanga Parbat.
Závěrem je zapotřebí pochválit ty nejzdatnější lezce, kteří vyšplhali nejvíce metrů. Patří jim velký potlesk a také ocenění.
M. Večerek

Škola a Vánoční výstava
u zahrádkářů
První neděle adventní byla pro děti naší školy koncertní,
protože se svým vánočním pásmem vystoupil pěvecký sbor
Sedmihlásek a kroužek Flétničky na výstavě betlémů v areálu zahrádkářů naší obce. Paní učitelky Kučejová, Czudková,
Langrová a Smolková připravily vánoční koncert, kde jsme
mohli slyšet vánoční písně i koledy, známé i méně známé
a v závěru si pak všichni také zazpívali písně Jak jsi krásné,
neviňátko, a Půjdem spolu do Betléma. Všechny děti si
odnesly sladkou odměnu a naše společné těšení na Ježíška
může začít…
MCz

Lyžák 2016

V pondělí 1. února v 8:00 ráno jsme zamávali našim rodičům z autobusu a vyrazili na 5 denní lyžařský výcvik směr Filipovice. Cesta nám
nedočkavostí ubíhala pomalu. Když jsme konečně dorazili do cíle, šli
jsme se ubytovat, potom posilnit a hurá poprvé na svah. Na kopci jsme se
rozdělili na tři skupinky lyžaře, pololyžaře a nelyžaře. Nás méně zdatné
měli na starosti p. uč. Nycz a p. uč. Večerek. A lyžaře měla na starost p.
uč. Moravcová. My, co jsme zrovna dvakrát lyžovat neuměli, jsme přece
jen lyžařský um v sobě našli a podařilo se nám to hned druhý den. A jelikož na horách na čerstvém vzduch dobře tráví, jídlo do nás padalo jako
do Otesánka. Třetí den jsme šli s našimi imaginárními běžkami na procházku, kde jsme se kochali krajinou. Proč imaginárními? Protože sníh
pro letošek v okolí sjezdovek došel. A tak jsme si to vynahradili jako jedna
z prvních tříd v bazénu. Čtvrtý den jsme ukončili soutěží ve slalomu,
který se zdařil všem. Nejen na sjezdovce, ale i při trávení volného času
jsme si potvrdili, že jsme kolektiv, který si umí pomáhat a držet spolu za
všech okolností. Jelikož všechno musí jednou skončit, tak skončil i náš
lyžařský výcvik. I když se nám domů nechtělo, vraceli jsme se spokojení
Anna Trlicová 7.třída
a plní zážitků.

Okresní finále ve šplhu
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V měsíci lednu jsme trénovali ve šplhu. Tréninkem se stal výstup na osmitisícovku světa Annapurnu, což byla celoškolní soutěž ve šplhu. Nejlepší žáci odjeli
4. února 2016 na okresní finále ve šplhu do Opavy Kateřinek. Této soutěže se zúčastnilo celkem 18 základních škol z okresu Opava. Čtyřčlenné hlídky měly za úkol ve
třech pokusech co nejrychleji zdolat tyč dlouhou 4,5 metrů. Naši žáci nezklamali
a v konkurenci 70 soutěžících dosáhli na velmi pěkná umístění. K vytouženému
umístění na bedně chyběl jen kousíček, který činil jednu desetinu sekundy.
Za vzornou reprezentaci školy si zaslouží všichni soutěžící poděkování.

M. Večerek

REPORTÁŽ Z LYŽÁKU 2016
1.den - Je pondělí ráno 1. 2. 2016 a sedmá třída ZŠ Štěpánkovice
se shromažduje na parkovišti před školou. Sešlo se všech zdravých
19 žáků kteří, měli odjet ten den na lyžařský výcvik. Všichni odevzdali kufry a lyže do zavazadlového prostoru autobusu a mohlo se
nasedat. Cesta tam byla dlouhá a ubíhala pomalu. Měli jsme obrovský
autobus, ve kterém jsme nezaplnili ani polovinu sedadel. Po dlouhé
cestě jsme uviděli krásně zasněžené vrcholky Červenohorského
sedla, všichni začali fotit první fotky z cesty po horách, ale ještě jsme
museli vydržet půl hodiny do konce nesnesitelné cesty autobusem.
Kolem 11 hodin jsme na místě, vidíme velkou sjezdovku, na které si
za chvíli budeme užívat lyžování! Hurááá!
Z autobusu začneme vynášet lyže a kufry do naší chatky D2
naproti sjezdovky. Pan uč. Nycz nám rozdal klíče od pokojů, abychom se mohli nastěhovat. Dole v přízemí byli ubytováni kluci a po
schodech nahoru holky. Ve sklepě jsme měli uložené první tři dny
lyže a všechno, co k nim patří. Zašli jsme ve 12 hodin na oběd do
restaurace Stará Pošta, kde jsme dostali výbornou polévku, kterou
jsme ještě tři dny chválili, a druhé jídlo. Po obědě jsme měli hodinku
na pokecání a přípravu na naše první lyžování. O půl jedné jsme byli
všichni nachystáni v plné zbroji před chatkou a čekali na učitele, ti si
nás rozdělili do teamů podle schopnosti lyžování.
Žlutí byli ti, co lyžují, modří ti, co na lyžích už stáli a zelení jsou
ti, co lyže vidí poprvé v životě. Někteří se naučili základy hned a jiní
až poslední den.
Večeře byla stejně dobrá jako oběd. Po večeři jsme měli zábavu
kterou, obstaral vždy jeden pokoj, začaly holky z 201: Terka, Lucka,
Anka, Kiki, Nela a Vaness měly připravené hry, které všechny bavily
a všichni se u nich nasmáli. Po zábavě nastala válka o koupelnu, protože jsme měli jenom půl hodiny na to abychom se osprchovali; kluci
byli hotovi za 10 minut, ale holkám by to trvalo dvě hodiny, než by
se osprchovaly všechny.
2. den - Je úterý 7:30 a chata se začíná probouzet, na snídani
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odcházíme v 8:00h, vrátíme se a nachystáme se na první ranní lyžování, nasadíme těžké lyžáky, vezmeme do rukou lyže a vzhůru na
svah!!! Byla jsem v modré skupině, ale vůbec mi to nešlo. Dopoledne
se taky bodovaly pokoje, náš pokoj dostal 7 bodů. Poobědvali jsme,
měli jsme hodinu pauzu, šli jsme lyžovat, na večeři a byla zábava.
Druhý den měl zábavu pokoj 202 a kluci Natka, Kája, Anet, Sára
a kluci Tom a Danek. Měli taky zábavné hry. Šlo se spát kolem
11hodin večer. Okoupat a spát!
3. den - Je středa, polovina lyžáku za námi. Dnes máme na výběr,
buď půjdeme odpoledne na procházku a do bazénu, nebo půjdeme
lyžovat a do bazénu. Celá naše skupina kromě Danka šla na procházku a do bazénu, Danek šel lyžovat. Do bazénu náš šlo jenom
10: Terka, Anka, Anet, Tom, Danek, Sára, Zdeněk, Vojta, Pan učitel
Nycz a Kuba Koziel.
4.den Je čtvrtek a dneska jsem se konečně dostala na vrchol sjezdovky. První sjezd trval snad půl hodiny, ale každý další byl kratší
a kratší. Měli jsme taky závod ve slalomu, na prvním místě se umístil
Tadeáš. V bodování pokojů byl první pokoj kluků a poslední byl taky
od kluků: Vojty, Tadeáše a Zdeňka, my holky jsme měly 44 bodů
a byly jsme druhé od konce. Strašně jsem si to lyžování užívala, jen
byla škoda, že jsem se tam dostala až ve čtvrtek. Oběd a večeře byly
výborné jako vždycky.
5.den Je pátek, je to tady poslední den lyžáku, ach jo. Ráno byl
úžasně upravený svah, jezdilo se opravdu dobře, nebyly tam ještě
takové ty boule z nahrabaného sněhu, jaké jsou vždy odpoledne.
Nikomu z nás se nechce domů, všichni jsou zklamaní, že se odjíždí.
Pochválíme poslední oběd, koupíme si poslední čepovanou kofolu,
naposledy zkontrolujeme pokoje, sbalíme lyže a kufry. Odneseme
lyže do autobusu, polkneme kynedrily, rozloučíme se se sněhem
a hurááá domůůů!!!
Děkujeme panu učiteli Nyczovi, Večerkovi a paní učitelce
Moravcové za to, že nás naučili lyžovat.
Tereza Pinkavová, 7. třída

Recitační soutěž 2016
Školní kolo recitační soutěže probíhá již tradičně na naší základní škole v únorovém termínu. Nejinak tomu bylo také letos, kdy diváci dne 11. 2. 2016 od 14 hodin zcela zaplnili
prostory obecní knihovny, aby měli možnost zhlédnout výkony 44 přihlášených recitátorů
soutěžících ve čtyřech věkových kategoriích. Přísná, ale spravedlivá odborná porota rozhodně neměla hodnocení výkonů jednotlivých účastníků jednoduché. Na prvních místech se
umístili v I. kategorii (žáci II. - III. ročníku) Julie Bršlicová, v II. kategorii (žáci IV. – V.
ročníku) Matouš Kubín, ve III. kategorii (žáci VI. - VII. ročníku) Nela Drastíková a ve IV.
kategorii (žáci VIII. a IX. ročníku) Natálie Rásochová. Celkové výsledky můžete zhlédnout
na webových stránkách školy www.zsstepankovice.cz
Všichni recitátoři si na památku odnesli upomínkové listy a sladkost, vítězové umístění
na prvních třech místech jednotlivých kategorií byli odměněni drobnými cenami. Soutěžící,
kteří obsadili první
dvě místa v každé
kategorii , budou naši
školu reprezentovat
ve středu dne 24. 2.
2016 v Kravařích na
okrskovém kole této
soutěže.
Přejeme
mnoho štěstí.
Vám všem, kteří
jste se podíleli na
přípravě žáků do soutěže, organizátorům
soutěže i pracovnicím obecní knihovny
patří velké díky. LSv

Pozvánka
na malování
mandal
Přijměte prosím pozvání na
workshop „Tvoříme a kreslíme
mandaly“, který se uskuteční
v pondělí 4. dubna 2016 v 16.30
hodin v Obecní knihovně ve
Štěpánkovicích.
V rámci tvořivé dílny si každý
účastník nakreslí obrázky mandaly.
Naučí se vytvořit návrh vlastní
mandaly, podrobně rozkreslit a přenést návrh na větší formát. Kreslení
je určeno pro ty, kteří chtějí lépe
pochopit sami sebe. Výsledkem
bude MANDALA, která Vám přinese mnoho radosti z dokončené
pečlivé práce.
Zájemci se mohou přihlásit osobně v knihovně, nebo na
telefonních číslech 553 609 965,
724 099 868.
Počet míst je omezen!
MT
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„Lov perel“

Příměstský tábor ve Štěpánkovicích

Již pošesté Obecní knihovna Štěpánkovice pořádá příměstský tábor pro děti, které
tráví část prázdnin doma a chtějí si zpestřit volný čas. Děti prožijí spoustu legrace
a zábavy. Hry, soutěže, koupání a výlety jsou samozřejmostí. Děti prožijí také jednu
noc v knihovně spojenou s opékáním u táboráku, diskotékou a stezkou odvahy.
Tábor je vhodný pro děti od 7 do 12 let. Program každého dne začíná v 8.00
a končí v 16.00 hodin téhož dne, mimo dne přespání.
Termín: 8. srpna – 12. srpna 2016, cena 1350,– Kč
V ceně je zahrnuto: pojištění, obědy, svačiny, pitný režim, vstupné, jízdné, materiály k soutěžím, ceny a upomínkové předměty.
Přihlášky na tábor si můžete vyzvednout v Obecní knihovně Štěpánkovice.
Bližší informace podají pracovnice knihovny osobně nebo na tel. číslech
553 609 965, 724 099 868.
Kapacita tábora je omezena!
Na malé táborníky se těší vedoucí: Martina, Veronika, Martin, Aneta, Ondřej,
Dominik, Karolína, Klára, Martina junior a instruktoři!
MT

Pandořina
skříňka
Uběhl přesně rok a v naší
knihovně jsme opět přivítali
autorku knih s regionální tématikou paní Evu Tvrdou. Eva Tvrdá
vydala 1. prosince 2015 čtenáři
dlouho očekávané pokračování
knihy Dědictví. Kniha nese název
„Pandořina skříňka“. Přítomní
posluchači měli možnost zaposlouchat se do citací krátkých úryvků z této knihy.
Autorka svým vyprávěním a předčítáním své čtenáře velmi zaujala a potlesk jí byl
odměnou. Závěrečná diskuze se nesla v duchu vzpomínání na časy minulé, nechyMT
běly otázky, nechybělo uznání a nechyběla chvála.

Prodej
vyřazených knih
Obecní knihovna ve Štěpánkovicích nabízí
k prodeji vyřazené knihy z farní knihovny, která
ukončila svou činnost.
Knihy si můžete vybrat a zakoupit za
symbolickou cenu 5,– Kč. Prodej je již zahájen
a potrvá až do 30. března 2016.
MT

V naší knihovně probíhá od února 2016 velká
čtenářská soutěž „ Lov perel“. Soutěž vznikla
v královehradecké knihovně a byla dána k dispozici veřejným knihovnám.
V čem celá soutěž spočívá?
Lovcem perel se může stát ten, kdo si
v knihovně půjčí knihu s označením perly-perlorodky. Ke každé perlorodce obdrží lovec hrací
kartu, která obsahuje soutěžní otázky a nepovinné
otázky. Za správné vyplnění soutěžních otázek
získá malý lovec perlu, za vyplnění nepovinných
otázek získá navíc knihovnické peníze –moriony.
Slavnostní ukončení soutěže a vyhlášení vítěze
bude v lednu 2017. Všichni soutěžící si své nasbírané perly odnesou a v malém perlovém krámku si
utratí moriony, které si po celou dobu pilně střádali. Soutěže se mohou zúčastnit čtenáři od 6 do
15 let!
Bližší informace poskytnou pracovnice
knihovny.
MT

Svátek zamilovaných
v knihovně
Valentýnská dílna 2016 se opět
po roce velmi vydařila. Všichni
zúčastnění, a byly mezi nimi
i děti, si vyrobili krásné srdce pro
své blízké. Velmi jednoduchou
technikou pomocí látky, dřevěné
šablony a razítek vznikaly moc
pěkné dekorace, které jistě udělají radost všem obdarovaným. Jsme rádi,
že o tvořivé dílny organizované v knihovně je zájem.
MT

Malování mandal
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Do magického světa vytváření mandal vstoupilo ve čtvrtek
14. ledna několik šikovných mladých žen a dívek. Pod vedením
zkušené lektorky se každá snažila
vytvořit si svou vlastní mandalu.
Ve velmi příjemném prostředí
s tichou meditační hudbou, provoněném vůní aromalampy a vonných svíček, bylo tvoření velmi
příjemné. Byly vyrobeny originální mandaly, které jistě udělaly
radost těm, kterým byly určeny.MT

Velikonoční
tlachy
V pondělí 14. března 2016 se
uskuteční v Obecní knihovně ve
Štěpánkovicích tradiční „Velikonoční
tlachání“ spojené s tvořivou dílnou.
Zveme tímto všechny zájemce.
Přijďte s námi přivítat jaro!
Akce začíná v 17.00 hodin!
Vstup je zdarma. Občerstvení bude
MT
zajištěno.
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Noc s Andersenem
Vážení a milí čtenáři, blíží se již šestnáctá celostátní Noc s Andersenem!
Naše knihovna se do tohoto projektu zapojila již před 11 lety a stále pokračuje v její organizaci. Letošní Noc s Andersenem proběhne z pátku 1. dubna
na sobotu 2. dubna 2016. Děti, které rády čtou a půjčují si knihy v knihovně, si
mohou v knihovně vyzvednout přihlášku, s rodiči vyplní a odevzdají v knihovně.
Upozorňujeme, že se účastníci budou vybírat podle určených kritérií.
Kouzelná noc je určena pro šikovné čtenáře, kteří knihovnu rádi a často navštěvují. Pozor, počet spáčů je omezen!
MT

Zhodnocení činnosti v Obecní knihovně v roce 2015
Všechny knihovny se už řadu let snaží
veřejnost přesvědčit o tom, že v knihovně
nejsou jen knihy. Knihovna má sloužit samozřejmě jako půjčovna, ale také jako místo pro
trávení volného času dětí, mládeže a dospělých. Tomuto záměru se přizpůsobuje již
dlouho i naše knihovna.
Rok 2015 byl pro knihovnu ve všech směrech její činnosti velmi dobrý. Zaregistrovalo
se celkem 364 čtenářů. Návštěvníků půjčovny a kulturních akcí bylo celkem 10 814.
Naše knihovna má své vlastní webové
stránky, které jsou pravidelně aktualizovány.
K 31. 12. 2014 knihovní fond obsahoval 8263
svazků. Knihovní fond se obohatil o 388
titulů. V roce 2015 bylo vyřazeno 640 knih.
Byly vyřazeny knihy opotřebované, zastaralé a knihy ve více výtiscích. Byla zřízena

nová služba knihovny - půjčování audioknih.
Obecní knihovna ve Štěpánkovicích také
převzala několik knih z farní knihovny, která
ukončila svou činnost.
Nabídka kulturních a vzdělávacích akcí
byla také velmi pestrá. Akce byly určeny
široké veřejnosti a dětem ze ZŠ Štěpánkovice.
Pozvání do knihovny přijali spisovatelé,
cestovatelé a další zajímaví lidé. Nechyběla
Noc s Andersenem a příměstský tábor byl
organizován již popáté. Malí čtenáři se také
účastnili soutěže Kamarádi moudrosti a probíhal projekt „Škola naruby“. V knihovně
probíhalo i pravidelné cvičení jógy. V roce
2015 nechyběly tolik oblíbené „Velikonoční
a vánoční tlachy“, které jsou vždy spojené
s tvořivou dílnou.
Paní učitelky prvních tříd pravidelně

navštěvovaly knihovnu, kde byl pro prvňáčky
opět připraven program“ Čtení pro kočku
a taky pro psa“. V závěru školního roku
byli prvňáčci odměněni knihou z projektu
„Knížka pro prvňáčka“ a byli slavnostně
pasováni na rytíře knížek a čtenáře knihovny.
Knihovnu využívají také žáci a učitelé
v hodinách literatury a čtení. Pravidelně se
v knihovně koná recitační soutěž organizována ZŠ Štěpánkovice.
Snahou knihovny je přispět k obohacení
života každého, kdo do jejích prostor vstoupí
(fyzicky či virtuálně), kdo otevře stránky
knihy nebo tomu, kdo se dokáže radovat ze
společných setkání. Knihovna by nemohla
fungovat, kdyby do ní nechodili čtenáři a čtenáři by neměli z čeho vybírat, kdyby knihovna
neměla podporu u svého zřizovatele.
MT

Maškarní ples Klubu maminek
V neděli 24. ledna se v brzkých ranních hodinách nad Štěpánkovicemi a celým
opavským krajem vznášela bílá peřina, ze které padaly sněhové vločky a ty vše zahalily do nádherné zimní krajiny.
Ve tři odpoledne rodiče spolu s dětmi vkráčeli tou pohádkovou zimní atmosférou
do vchodu sálu U Hoňka, kde je čekalo další ledové království s krápníky a vločkami.
Přivítali je Elsa, Anna, Olaf a sob Sven se kterými pak plnili spoustu krásných zimních
úkolů.Dětem také ukázaly své umění mažoretky ze školky. Každé dítko odcházelo
domů plné dojmů a s dárečkem z úžasné tomboly.
Na závěr bych ráda poděkovala všem sponzorům: Patrikovi Horákovi, Jiřímu
Halfarovi, Evě Theuerové, Michalu Hnátovi, firmám střechy Balaj, Salón Beauté –
Blanka Macová, Smíšené zboží – Láďa Žídek, fa Stoklasa, Theuerland, KVStav,
Hospoda Na statku, Unipra elektro a Obecnímu úřadu.
Kurková Jiřina

PUNČ PRO PATRIKA
Ve farnosti Štěpánkovice se o víkendu (12. – 13. prosince) konala úspěšná akce s názvem ‚Punč pro Patrika‘. Po bohoslužbách si lidé
na parkovišti u kostela kupovali předvánoční punč. Výtěžek z prodeje je určen na zdravotnické a další potřeby 11-letému chlapci, který trpí
nízkofunkční poruchou dětského autismu a žije s maminkou sám.
„O Patrikovi jsem před dvěma lety psala bakalářskou práci. Od té doby
jsem ho neviděla. Před pár týdny jsem na něj začala často myslet. Kde je,
co dělá, jak se mu daří. Vyhledala jsem ho a najednou mě při pohledu na něj
napadlo, že mu mám pomoct.“ Do mé vize se zapojily kamarádky z mladšího
chrámového sboru.
Když jsem s nápadem, jak akci zrealizovat, přišla za otcem Mariuszem
Jończykem, dočkala jsem se souhlasu a podpory. Otec s projektem obeznamoval štěpánkovické farníky. Společně jsme využili pomoci ze strany kněží
z okolí, kteří informaci šířili v jejich farnostech. Abychom oslovili ještě větší
okruh lidí, vytvořili jsme událost na Facebooku. Není to naše poslední iniciativa směrem k Patrikovi. Do budoucna bychom mu chtěli zajistit asistenta.

Vanda Melecká
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Andělské odpoledne U zvonečku

Vánoční mše Jana jakuba Ryby

Generální oprava varhan v kostele sv. Kateřiny
V druhé polovině roku 2016 bude probíhat v našem kostele sv. Kateřiny generální oprava varhan. Důvodem opravy jsou
hlavně nehrající tóny nebo zpožďující se
hra v důsledku poškozených a dosluhujících
mambrán. Tyto závady se postupně množí.
Varhanům také neprospívá sání vzduchu
z prostoru věže, což hlavně v zimních měsících ovlivňuje ladění nástroje i funkčnost
a stabilitu seřízení.
Od roku 1953, kdy byly postaveny na
původním dřevěném kůru, byly napadeny
červotočem. Dílčí opravy v letech 1966,
1972 a 1996 řešily jen nefunkčnost různých
částí stroje. Proto součástí opravy bude
i konzervace proti dřevokaznému hmyzu,
plísním a houbám. Opravu provedou Petr
Drastík z Kobeřic s kolegou Martinem
Stomišem. Oba vystudovali varhanářskou

školu v Krnově a mají letitou praxi v oboru.
Nejdůležitější a nejnákladnější opravou
bude výměna všech membrán, vyrobených
ze Similky (vyčiněná střeva) za štípenku
(upravovaná velmi tenká a pružná kvalitní
kůže). Díky tomu získáme záruku na 5 let
a následný servis. Podle zkušeností tyto
membrány vydrží přes padesát let. Každého
napadne, proč se tedy udělaly membrány
z méně kvalitních materiálů. Je třeba si uvědomit, že v padesátých letech ještě fungoval
přídělový systém, v roce 1953 proběhla
měnová reforma a proto byla snaha ušetřit na
všem, co šlo.
Přesto jsou varhany zajímavým, dobře
vybaveným nástrojem, vyrobeným firmou
Továrny na varhany n. p. Krnov (dříve
Riger – Kloss) pod vedením ing. Veverky.
Jsou dvojmanuálové s pneumatickou

VEČER CHVAL
V pátek 13. listopadu se v kostele sv. Kateřiny uskutečnil Večer chval, pořádaný mladším chrámovým sborem. Modlitebního setkání se zúčastnili nejen
místní, ale i farníci z přilehlého okolí. Zazněly písně proložené krátkými úryvky
z bible. K zamyšlení
vedla také krásná slova
P. Mariusze Jończyka,
který svou katechezí obohacuje všechna setkání.
Ti, kteří nemohli přijít
a rádi by viděli, jak Večer
chval probíhal, mohou na
internetových stránkách
youtube.com zhlédnout
záznamy ze všech Večerů
chval (mladší chrámový
sbor Štěpánkovice – Večer
chval).
Hanka Bolatzká

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany…
Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu: zpravodaj@stepankovice.cz,
donést do obecní knihovny, nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice.
Značka: ZPRAVODAJ.
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tlakovou trakturou, kterou plní dva samostatné měchy. Mají šest pevných a dvě volné
kombinace, 22 rejstříků, 10 spojek a další
ovládače. Každý rejstřík je vybudovaný a tak
mají varhany celkem 1734 kovových a 143
dřevěných píšťal. Pro zajímavost největší
kovová píšťala měří 333cm s průměrem
17,5cm a nejmenší má funkční délku 5cm.
Nejhlubší tón však vydává krytá dřevěná
píšťala, ukrytá ve stroji.
Součástí opravy bude rovněž nástřik píšťal v prospektu (řada předních, viditelných
píšťal, které dotváří zvukový a umělecký
charakter varhan) novou stříbrnou barvou.
Celá oprava je posouzena varhanologem
na biskupství a naší farní radou. Věřím, že
tato 300 000 korunová investice bude jistě
dobrým vkladem pro příští generace farníků.

Varhaník Josef Švacha

Jesličková
pobožnost

Neděle 31. ledna byla pro nás věřící poslední
nedělí v době vánoční. Naposledy se v našem kostele rozsvítily vánoční stromečky, naposledy jsme
se mohli poklonit Ježíškovi v betlémě. A zrovna na
tento den si Schola připravila jesličkovou pobožnost. Děti zazpívaly několik písní, kterými potěšily
všechny přítomné.
Velké díky patří i vedoucím scholy Renatě
Žůrkové a Hance Vehovské za to, že se dětem věnují
a učí je stále nové písničky. Bylo to milé a moc
krásné, už se těšíme na vaše další vystupování. J.Č.

1 / 2016

10. ročník tradičního Mikulášského turnaje
v mariáši v hospodě „Na statku“
Dne 05. 12. 2015 se uskutečnil v horním sále hospody „Na statku“ jubilejní 10. ročník
Mikulášského turnaje ve voleném mariáši. Za účasti 27 karbaníků nejen ze Štěpánkovic, ale
i z Kobeřic, Služovic, Hněvošic, Chuchelné, Chlebičova a Kravař se hrálo čtyřkolovým systémem, kde vítěze na konci turnaje určuje nejvyšší počet vyhraných peněz.
Po třech letech, kdy si pohár za vítězství odvezli vždy naši hosté z Kobeřic (dokonce
letos přesunuli kvůli našemu turnaji i hon), jsme doufali, že pohár zůstane konečně doma.
Nestalo se tak. Nejlepším místním mariášníkem a vlastně neoficiálním mariášovým mistrem
Štěpánkovic se stal p. Halfar Petr, který se umístil na pěkném 4. místě se ziskem +86 korun.
Na bronzové příčce ze ziskem +115 korun se umístil p. Drastík Josef z Kobeřic. Na 2. místě,
o kterém rozhodly pouze 2 koruny, se umístil p. Kriebel Erich ze Služovic se skóre +158
korun. A vítězem se ziskem +160 korun se stal p. Halfar Pavel z Kobeřic, který tento turnaj
vyhrál i loni a stal se prvním obhájcem titulu vůbec v historii turnaje.
Všem děkujeme za účast a speciální dík patří všem sponzorům, bez kterých by se tento
turnaj nemohl uskutečnit. A to hospodě „Na statku“, firmám Unipra elektro Kravaře, DHL,
Temar, KV stav, zlatnictví Hubert Harasim, průmyslové zboží Emil Kurka a obci Štěpánkovice.

Karel Kolečkář

Klub tenisové
čtyřhry

Vánoční nohejbalový turnaj
Statek cup 2015
V pondělí 28. prosince 2015 se uskutečnil zimní nohejbalový turnaj. Konal se
v tělocvičně ZŠ. Vzhledem k tomu, že počet účastníků turnaje je kvůli možnosti hrát
pouze na jednom hřišti omezen, mají místa v turnaji zajištěna především domácí
mužstva. Letošní turnaj se nám podařil kompletně obsadit hráči ze Štěpánkovic.

Klub tenisové čtyřhry se pravidelně schází jednou týdně již několik let. Pokud to počasí dovolí,
tak v obecním sportovním areálu, v zimě pak v tělocvičně ZŠ. Snažíme se do soutěží zapojit nejen naše
partnery, ale hlavně děti.
V letošním roce jsme uspořádali už čtvrtý ročník soutěže v tenisové čtyřhře, kterého se mohou
zúčastnit celé rodiny, protože součástí je i turnaj ve
smíšené čtyřhře a soutěže pro děti.
Klub tenisové čtyřhry ve Štěpánkovicích
uspořádal v sobotu 22. 8. 2015 v obecním sportovním areálu IV. ročník tenisového turnaje
„O PALESTINSKÉHO KANÁRA“
Do hlavní kategorie se letos přihlásilo rekordních 18 hráčů, ženy a dívky si s partnery zahrály
smíšenou čtyřhru a děti pak soutěžily ve vlastní
kategorii o sladké odměny.
Smíšenou čtyřhru vyhráli Nikol Grygarčíková
a Michal Tomíček a v hlavní kategorii „Losovaná
čtyřhra“ zvítězila dvojice Vladimír Deutsch
a Michal Tomíček.
J. Latoň

Rozdíl mezi hraním na venkovním
otevřeném hřišti a hraním v tělocvičně
v omezeném prostoru, je markantní.
Hráči si musí dávat pozor na odskoky
míčů u bočních čar, které by byli schopni
na venkovním kurtu lehce vybrat, ale na
palubovce v tělocvičně je limituje stísněný boční prostor. Stejně tak omezuje
hru strop tělocvičny a další vybavení, na
což musí hráči při hře taky myslet.
Podmínky jsou ale pro všechny týmy
stejné. Nejlépe se s tímto popasoval tým,
který byl zároveň velkým překvapením
tohoto turnaje a to Mladé pušky, jak se
sami nazvali mladí fotbalisté, kteří celý

turnaj vyhráli. Na druhém místě skončil
Kuna team a na třetím Cekoba.
Podle ohlasů od samotných hráčů
se turnaj velmi vydařil. Všichni jsme
si krásně zahráli, uprostřed vánočních
svátků rozhýbali a v tom svátečním čase
udělali něco pro své zdraví. Prostě jsme
si to velmi dobře užili. Následné posezení se konalo v Hospodě na Statku za
přispění pana Gerharda Ondrufa.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, kteří drží takovéto podobné
turnaje nad vodou a pomáhají pozvedat
jejich úroveň.
Martin Kříž
Díky!!!

Veselé velikonoční svátky Vám přejí
zaměstnanci Obecního úřadu Štěpánkovice.
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Srubek plakal, slavil
a rozdával radost

Rok 2015 je minulostí. Pro Srubek to byl
rok plný zvratů. Začátkem ledna jsme slavili
kulatiny Míly Kašné a týden nato dobrovolně
odešel z našeho kolektivu výborný muzikant
a klarinetista Standa Herich. Jeho tragická
smrt nás všechny zasáhla. Díky panu faráři
Jónczykovi jsme se se Standou důstojně
rozloučili na našem hřbitově. Čas běžel a my
jsme měli nasmlouvaná vystoupení, která se
nedala odřeknout. 7. března soubor zpíval
Zahrádkářům v Chlebičově. Program uváděl
chlebičovský rodák a náš vypravěč Tonda
König. Vystoupení mělo úspěch a soubor byl
pozván na letošní rok. Koncem března jsme
k významnému životnímu jubileu zakladatelky Srubku Mgr. Stanislavě Václavíkové
zazpívali a předali kytici. Srubek nechyběl ani na Dnu obce 6. 6. 2015. Protože se
oslav zúčastnili i přátelé ze Štrby a Kietze,
zazpívali jsme v programu i slovenskou
Veterskú dolinu a polskou Szla dzieweczka
do laseczka. Závěrem pak zazněla slavnostní
Rodná dědina.
V rámci festivalu s mezinárodní účastí
pod patronací EU vystupoval Srubek 20. 6.
v polském Tworkowě. Spoluúčinkovaly
i Bohuslavické Vlašanky. Akce měla velkou
publicitu, všichni přítomní nadšeně tleskali
všem účinkujícím. Týden po Tworkowě
vystupoval Srubek na karmaši v Rohově.
Kulturní vystoupení připravily učitelky MŠ
v Rohově a naše členky ředitelka Anička
Nevřelová a Zuzka Ondrufová. Srubek doprovázel děti a sám zpíval a tančil. Hlavním organizátorem byl náš rodák Petr Tomíček, který
v Rohově žije. Z Rohova jsme odjeli popřát
k životnímu jubileu Tondovi Königovi. Po

dlouhé době s námi
účinkoval i bývalý
vedoucí
Srubku
Rudolf Engie Kurka.
Je pochopitelné, že
Srubek nemohl chybět ani na významné
mimořádné události.
Srubek
zazpíval
Marku Večerkovi na
jeho slavnostní primici. Rodná dědina
byla písní, kterou
si Marek zvláště přál. Celá primice měla
důstojný a slavnostní průběh. V červenci
zpíval soubor manželům Zálohovým k jejich
diamantové svatbě a koncem měsíce pak ke
kulatinám Aničky Nevřelové. 11. října vyhrál
náš Marek Stromský Velkou pardubickou.
Celá obec toto vítězství přijala s nadšením.
Marka uvítal v kulturním domě starosta obce
pan Bernard Halfar a Srubek, který se o akci
dověděl hodinu před Markovým příjezdem,
zpíval spolu se zaplněným sálem. Pro nás
Marek zůstane navždy vítězem. 12. listopadu
zavítal Srubek na pozvání starostky ing. Elen
Malchárkové do Strahovic, aby potěšil tamní
důchodce. Vystoupení bylo velmi dobře
přijato, o čemž svědčí i děkovný dopis od
pořadatelů. První adventní neděle je tradičně
určena seniorům Domova důchodců v Opavě
na Rybářské. Již sedmým rokem zajíždí soubor v předvánočním čase potěšit „staroušky“
našimi koledami a písněmi. Jsme vždy
potěšeni, když se najde někdo, kdo nás zná
a kdo se k nám hlásí. Nyní to byla naše spoluobčanka Anežka Moravcová. Těsně před

Vánoci jsme blahopřáli k životnímu jubileu
i dlouholetému členu Srubku a výbornému
tanečníkovi Erichovi Dluhošovi. Celý rok
pak Srubek zakončil vystoupením v Opavě
na Mánesově ulici v domově pro mentálně
postižené děti. Zpívali jsme na zahradě domu
a studený a ledový vítr nám mnoho nepřál.
Přesto byli všichni účastníci velmi spokojeni.
Hned po vystoupení jsme zamířili do domova
důchodců na Vančurově ulici, abychom potěšili tamní obyvatele. I zde zazněly tradiční
slezské písně a koledy. Vystoupení v domovech důchodců i v domovech pro děti je
vždy plné dojetí a nostalgie. Díky pochopení
našeho obecního úřadu vystupuje soubor bez
nároku na honorář. Ve stejný den pak Srubek
zamířil do Bolatic, které slavily 765. výročí
založení obce. I zde jsme na přání pořadatelů
vystupovali s pásmem slezských koled. Celé
vystoupení mělo výbornou úroveň a sklidilo
zasloužený potlesk.
Rok 2015 byl pro všechny členy souboru velmi náročný. Srubek vystupoval 25×
a velmi dobře reprezentoval naši obec. JaK

Petra Harasimová – reprezentantka Štěpánkovic
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To že Petra Harasimová dělá atletiku se všichni dočetli ve Zpravodaji už před lety, já bych
chtěla informovat o jejích dalších výsledcích.
V loňském roce nám Petra trošku nemocovala, ale přesto s medailemi na tom nebyla špatně.
V loňském roce byla nejlépe bodovanou závodnicí ve své kategorii v opavském Sokolu. Na
Mistrovství Moravy a Slezska v juniorkách získala dvě stříbrné medaile v běhu s překážkami
a v hodu oštěpem. Bronzovou medaili jí pověsili na krk ze skoku dalekého. V trojskoku obsadila 4. místo v republice. V minulém roce hostovala Petra v Brně a za Brno v družstvech
získaly holky zlatou medaili na MČR a odjely na Evropský mítink, kde Petra bohužel pro
nemoc nebyla.
Ačkoliv je začátek roku Petra má už doma medaile z Mistrovství Moravy a Slezska v hale.
Podařilo se jí získat zlato v překážkách a dvě stříbra - v trojskoku a ve vícebojích. Oba závody
se konaly v nově vybudované hale v Ostravě.
O dalších víkendech se konají Mistrovství České Republiky v Praze a opět v Ostravě,
kde Petra půjde trojskok, překážky a závodit bude i ve vícebojích. Všechny tyto závody probíhají zase v hale, prosíme příznivce atletiky „držte palečky“.
Chtěli bychom touto cestou také poděkovat i trenérovi Lubošovi Kumerovi z Opavy, který
se věnuje nejen Petře, ale malé skupině opavských sportovců, věnuje jim spoustu času a připravuje tréninky na míru. Jeho svěřenci mají velmi dobré výsledky a vozí cenné kovy nejen
z republikových závodů. Děkujeme a jen tak dál.
Petro, přejeme ti do dalších závodů po celý rok hodně štěstí a ať to cinká. Blanka Harasimová
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Soutěž modelářů

V sobotu 30. ledna 2016 pořádal místní modelářský klub ve spolupráci
s Centrem volného času Kravaře 1.ročník soutěže halových házedel. Soutěže
se účastnily modelářské kluby z Opavy, Kravař, Holasovic a Štěpánkovic.
Byla rozdělena do tří kategorií, a to mladší žáci (1. – 4. třída), starší žáci
(5. – 9. třída) a senioři.
V kategorii mladších žáků létalo 9 soutěžících, z toho dva ze Štěpánkovic.
Na prvním místě se umístil Petr Kurka ze Štěpánkovic, duhý byl Jan Kraus
z Kravař a třetí Jakub Rybka také z Kravař. Druhý soutěžící ze Štěpánkovic
Ondřej Štábl, pak skončil šestý. V kategorii starších žáků, kde jsme měli
šest zástupců, pak zvítězila jediná holka v soutěži a to Michaela Klubalová
z Opavy, druhý byl Tomáš Rypel z Opavy a třetí Tomáš Halfar ze Štěpánkovic.
Další žáci ze Štěpánkovic se pak umístili: Jan Tomíček na 5. místě, Jan Slivka
na 6. místě, Sebastian Czölle na 8. místě, Oliver Wolný na 9. místě a David
Vehovský na 11. místě. V této kategorii startovalo 12 soutěžících.
V kategorii seniorů, kde startovalo 13 soutěžících, se na 1. místě umístil Mirek Kučera ze Štěpánkovic, na 2. místě David Kraus z Kravař
a na 3. místě Tomáš Kellner z Brumovic. Další ze Štěpánkovic Pavel Kučera pak obsadil 4. místo a Petr Kučera 6. místo. Jak je vidět, z naší
strany se soutěž vydařila, byť pro většinu dětí to byla první zkušenost se soutěží.
Pro vítěze pak byly připraveny hodnotné ceny, které jsme pořídili za přispění sponzorů jako byli Obec Štěpánkovice, LMK Štěpánkovice,
CVČ Kravaře, Nejceny.cz Kravaře a LM-Model Kobeřice, jímž za to patří poděkování. Poděkování patří rovněž všem, kteří s organizací
a zajištěním soutěže pomáhali.
M.Kučera

Postav a létej

Kroužek stolního tenisu
Již několik let vedeme v prostorách tělocvičny ZŠ Štěpánkovice kroužek stolního tenisu. Momentálně je v něm přihlášeno 16 členů. Pravidelně pořádáme různé
soutěže a turnaje, rovněž hrajeme
Mužstvo
U V R P
Skóre Body
okresní soutěž družstev rekreačního 1. Kuželna Chvalíkovice D 10 8 2 0 76:24 28
10 7
3
0
69:31 27
stolního tenisu a pravidelně vyjíž- 2. Věznice A
3. Johanka A
10 7
1
2
66:34 25
díme na zápasy. Domácí zápasy 4. SK Sportino A
10 5
3
2
58:42 23
odehráváme vždy v pátek od 17.00 5. Holasovice A
10 5
1
4
58:42 21
10 4
2
4
50:50 20
do 19.00 hodin. V případě zájmu se 6. Štěpánkovice A
7. Vávrovice B
10 4
1
5
52:48 19
může kdokoliv přihlásit a zahrát si 8. Sokol D. Životice A 10 2 3 5 45:55 17
s námi. Ke zprávě přikládáme koneč- 9. Haberkorn A
10 1
5
4
43:57 17
10. Zahrádkáři A
10 1
1
8
25:75 13
nou tabulku úspěšnosti.
Za kroužek stolního tenisu Josef Harazim

11. Holasovice B

10

0

0

10

8:92

10

Dne 19. prosince 2015 jsme se zúčastnili každoroční předvánoční modelářské akce Postav a létej
v Brumovicich, kterou pořádá místní modelářský
klub. Bohužel, kvůli časovému vytížení jsme na
ni nakonec jeli jen dva. Létá se zde s halovými
házedly. Soutěž je o to náročnější, že prostory
místního sálu, kde se pořádá, jsou docela stísněné
a navíc má sál snížený strop se světly. Takže zvládnout tyto podmínky je kapku náročnější. Nicméně
v hlavní kategorii halových házedel obsadil Pavel
Kučera 2. místo a Mirek Kučera 1. místo. Ve vedlejší kategorii, podle níž se soutěž nazývá, pak byl
Pavel šestý a Mirek druhý. Na to, že jsme tam byli
jen dva a soutěže se účastnilo 15 závodících, to byl
velmi dobrý výsledek.
Miroslav Kučera

Obec očima občanů
Pro všechny příznivce fotografování, kteří nechtějí schovávat svoje fotografie jen na discích a chtějí se
o své výtvory podělit s ostatními, je tady tato výzva s názvem „Obec očima občanů“.
Vaše fotografie vám mohou přinést uznání, otištění ve zpravodaji, případně využity pro výrobu štěpánkovického kalendáře, nebo jen pobavit ostatní a i to stojí zato. Stačí si jen vybrat z vašeho archivu, nebo
aktuálně vyfotit naši obec Štěpánkovice tak, jak ji vidíte vy. Zajímavých objektů se jistě nabízí celá řada,
stačí si jen vybrat a můžete jít do toho.
Vaše foto-úlovky zasílejte i s malým popiskem a podpisem na adresu zpravodaj@stepankovice.cz,
nebo je můžete přinést do Obecní knihovny do konce září 2016. Fotografie budou vystaveny v Obecní knihovně a tři nejzajímavější
fotografické postřehy budou zveřejněny ve Štěpánkovickém zpravodaji č. 4/2016. Hodně štěstí…
VW
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FLORBALISTÉ VSTOUPILI DO DRUHÉ ČÁSTI SEZONY

Přípravka
Nejmladším členům FBC Štěpánkovice se daří nad očekávání
a to i když na domácím lednovém turnaji ukořistili jen jedno vítězství. Celkově jim totiž patří umístění přesně v polovině tabulky, což
je vzhledem k tomu, že pro všechny se jedná o první florbalovou
sezonu, velký úspěch. Mnohem důležitější je však to, že kluky a holky
sport obecně baví a že si dokážou užít každý trénink a zápas. Vedení
FBC pak připravilo pro přípravku překvapení ve formě výjezdu na
Superligové florbalové utkání – nejenže jsme viděli „velký“ florbal,
ale aktivně jsme se účastnili programu a to když jsme s hráči mohli
vběhnout na hřiště a o přestávce za velké podpory diváků si zahráli
proti kamarádům z Vítkovic.
Elévové
Ještě větší radost než přípravka nám dělají jejich starší kolegové
z elévů. Umístění na stupních vítězů (například na posledním turnaji
2. místo z turnaje v Horní Suché) a vyrovnaná bilance výher a proher
je katapultovala do středu tabulky, což je v počtu 25 týmů skvělý

výsledek. Víc nás těší ještě fakt, že mnoho kluků nastupuje za starší kategorii a nejsou v ní vůbec do počtu.
Věříme, že dobré výkony předvedeme i ve velké konkurenci na domácím turnaji, který se bude konat 6. března
ve sportovní hale v Bolaticích – tímto všechny srdečně
zveme.
Mladší žáci
Radost nám samozřejmě dělají i mladší žáci, i když
jejich výkony nejsou vyrovnané. Na prosincovém turnaji
v Opavě kluci porazili všechny soupeře a po právu tak
zvedli nad hlavu pohár pro nejlepší tým. V lednu to na
domácím turnaji už tak růžové nebylo a kluci, i když
bojovali jako lvi a snažili se, obsadili za jednu výhru
poslední místo. I přes to, že ne vždy se klukům daří, tak
věříme, že získané zkušenosti zúročí již v příští sezoně.
Starší žáci
Leden se týmu starších žáků moc nepovedl. Na prvním turnaji podlehli vysokým rozdílem oběma týmum
opavské P.E.M.Y., na dalším turnaji nedokázali najít recept ani na
Krnov ani na Bruntál. V této sezóně se hráči spíše hledají, zbraně
však neskládáme a do konce sezóny se o další body popereme.
Dorost
Ani dorostencům se vstup do roku 2016 nevydařil. Na prvním
turnaji sice dokázali remizovat s domácím Rožnovem 2:2, v dalších
zápasech se jim ovšem nevedlo. Po prohrách s Frenštátem, Opavou
a Tigers klesl tým na páté místo tabulky. Trápí nás především proměňování šancí, kterých máme mnoho a také hrubky v obraně, které
bohužel soupeři nekompromisně trestají.
Muži
Mužský tým trápí zcela jiné starosti než minulou sezonu. Starosti
jsou to jistě příjemné, muži totiž bojují pod novým trenérem o postup.
Ze čtyř zápasů v novém roce muži ukořistili celkem 7 bodů. Ostatní
týmy z čela tabulky však také přidaly body a tak se bude bojovat
o příčky nejvyšší až do posledního kola – drže nám palce!

Adam Wollny

Zahrádkáři ve vinném sklípku
Třetí listopadový víkend se vydali zahrádkáři na jižní Moravu, do vinného sklípku. Téměř plně obsazený autobus, s naším dvorním řidičem
panem Lubošem Lasákem, vyrazil směrem Brno v brzkých ranních hodinách.
První zastávkou bylo Technické muzeum v Brně. Mnozí z nás ani netušili, že
takové muzeum vůbec v Brně existuje. Zklamáni jsme určitě nebyli. Poznávali jsme
nářadí, zemědělské stroje, kola, která máme ještě doma, nebo jsou v naší paměti
a jezdili na nich naši dědové. Dvě hodiny bylo málo, ale program byl nabitý. Čekal
nás oběd v proslulém nákupním centru, Vaňkovce. Někteří zabrousili na nákupy,
jiní proletěli centrum města a pak odjezd. To už jsme jeli do Valtic, krásného pohraničního města, kde na hranici je zbudováno Muzeum železné opony. Jak už z názvu
vyplývá, je to muzeum, kde můžeme vidět, jak jsme po dlouhých 40 let žili za
ostnatým drátem. Spousta kulis a výpravný film nás vrátil do nedávné doby. A pak
už na nás čekal náš pan vinař Antonín Kňourek v obci Březí.
Ubytovali jsme se a všichni se pak sešli na vydatné večeři ve sklípku. Pak
vinař už nachystal vzorky vín ke koštu a naše ochutnávka vína mohla začít.
Nejdříve jsme si však vyslechli přednášku o pěstování vína v oblasti, kde jsme se
nacházeli, také ohledně postřiků a hnojení, a všeho potřebného k založení vinohradu. Ve vinném sklípku nás čekala sada 15 vín, bílých, růžových a červených
a každý si určitě přišel na své. Někomu chutnala vína sladká, jiným suchá.
Slyšeli jsme spoustu vinařových zážitků, nasáli jsme atmosféru vinného sklípku a pak jsme seděli a popíjeli, někteří až do rána. Rána bývají
krušná i ve sklípku, ale my jsme se hned ráno po snídani vydali na nedělní mši do místního kostela. Náhoda tomu přála, neboť mši v kostele
sloužil kamarád Otce Alfréda. Všechny nás přivítal a zavzpomínal, když byl Otci Alfrédovi ve Štěpánkovicích na primici.
Po mši jsme si nakoupili víno a vyrazili jsme do Mikulova, kde nás čekala prohlídka tohoto nádherného města se svařákem v ruce. Navštívili
jsme zámeckou zahradu a sklepení zámku Mikulov s proslulým obřím sudem. Paní průvodkyně nás seznámila s historií tohoto sudu i s historií
města, ovšem ve zkratce, protože svařák jsme rychle vypili a zima byla veliká. Pak nás už čekal jen oběd v místních restauracích a odjezd domů.
Zájezd do vinného sklípku se nám všem líbil a určitě bychom chtěli jet znovu příští rok.
MCz
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Advent u zahrádkářů

Ani v zimě zahrádkáři nezahálejí. Akcí v adventu jsme měli spoustu.
Tradiční pečení perníků se uskutečnilo již 17. listopadu. Pod vedením
paní Dagmar Harazimové jsme upekly a nazdobily doslova hory perníčků, které byly určeny pro Mikuláše k rozdávání dětem, když se rozsvěcoval vánoční strom u kostela. Vůně svařáku a líbivá hudba vánočních koled přilákaly spousty dětí i dospělých. Mikuláš přišel do kostela
již 4. prosince a všechny děti si mohly odnést perníčků, kolik chtěly.
První adventní víkend se nesl v duchu betlémů, které zahrádkáři
nachystaly v areálu U vrby. K vidění byly betlémy tradiční, z papíru,
perníku, sádry, ale i zvláštní, z alobalu, z háčkované krajky či korkových zátek. Jako již několik let i letos jsme měli zapůjčené betlémy ze
Základní školy z Ucziechowic a Kietrze. O výzdobu se postarala také
základní a mateřská škola. Paní učitelky s dětmi vyzdobily sál vánočními ozdobami, dekoracemi z papíru, přírodního materiálu, různými výkresy či postavičkami čertů, Mikulášů i andělů. V kádi se jako vždy
proháněli kapři a k vidění byly i adventní věnce. Nedělní odpoledne přišly zpestřit děti základní školy, které zpívají v pěveckém sboru
Sedmihlásek pod vedením paní učitelky B. Kučejové a M.Czudkové, se svým vánočním pásmem koled a vánočních písní. Zpěvy pak
doplnily děti hrající na flétny, které připravily p. učitelky G. Langrová a J. Smolková. Po celé dva dny bylo připraveno bohaté občerstvení,
koláče, zákusky, grog, svařák a panovala zde velmi veselá nálada.
MCz

Ples u zahrádkářů
Tradiční zahrádkářský ples se uskutečnil 29. ledna 2016 v areálu
U Vrby. Letošní ples byl opět vyprodaný do posledního místečka.
K tanci a poslechu hrála již poněkolikáté oblíbená skupina UNICO,
která opět nezklamala a svými hity vtáhla na parket i ty největší lenochy. Většina tanečníků sice patřila k mladší generaci, ale na své si přišli
také vyznavači Káji Gotta.
O našem plese se říká, že je to spíše večírek. Ale proč ne? Milé
posezení ve společnosti známých lidí je mnohdy lepší, než nějaký
„hogo fogo“ ples. Jako vždy bohatá tombola potěšila obzvlášť ty, kteří
si koupili vítězné losy a všechny nás naladila k tanci až do rána.
Účastníci se jednohlasně shodli na tom, že akce se opět vydařila,
takže pokud chcete příště přijít mezi nás, včas si rezervujte vstupenky,
zájem bude určitě veliký.
MCz

Alena MUŠÍKOVÁ
Kadeřnické služby
– dámské, pánské, dětské
Manikůra a nehtová modeláž
Barvení obočí
ul. Petra Bezruče 670/3
747 28 Štěpánkovice
tel.: +420 732 370 995
email: musikova.a@seznam.cz

Máte něco na srdci?
Chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty, poděkování,
chystáte akci pro spoluobčany…

Na ulici HLUČÍNSKÁ 261 v KRAVAŘÍCH (blízko Keramika Lissek)
naleznete prodejnu zdravé výživy.
Naleznete u nás bezlepkové pečivo, které je na objednávku.
Také u nás naleznete chlazené výrobky, bylinné sirupy, čaje,
alternativní sladidla, goji a rakytníkovou šťávu, chia semínka,
rostlinná mléka a mnoho dalšího.

Podklady můžete zaslat e-mailem
na zpravodaj@stepankovice.cz,
donést do obecní knihovny,
nebo zaslat poštou na adresu OÚ.

Po – Čt 8:00 – 17:00
Pá 8:00 – 16:00
SO 9:00 – 11:30
PARKOVÁNÍ VE DVOŘE!
pokorna.ve@email.cz, 774 992 188
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Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být
obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí
domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady
a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou
a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů,

kteří byli událostí traumatizováni,
potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí
věnuje výraznou pozornost prevenci
kriminality a na linku mohou zavolat
i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se
mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách:
www.linka-pomoci.cz.

DomA – domácí asistence
D o m A
- domácí asistence, zapsaný
spolek, působí
od roku 2005
jako poskytovatel terénních sociálních služeb v mikroregionu Hlučínsko se sídlem
v Kobeřicích, Stiborská 40, PSČ 747 27,..
Naší cílovou skupinou jsou mladší senioři
(65-80.let) a starší senioři (80.let a více), kterým
poskytujeme pečovatelské služby a osobní asistenci v jejich přirozeném domácím prostředí.
Tým našich zkušených pečovatelek poskytuje pečovatelské služby a osobní asistenci,
včetně pravidelného rozvozu obědů, občanům
Kobeřic, ale i v okolních obcích. Statutární
zástupkyní DomA-domácí asistence, z.s. je
paní RNDr. Ludmila Domonkosová.

V souvislosti s registrací DomA-domácí
asistence, o.s. v České republice jako poskytovatel terénních pečovatelských služeb
a osobní asistence souhrnně nabízíme následující typy služeb:
pečovatelské služby pro mladší a starší
seniory v Kobeřicích a blízkém okolí (pomoc
při osobní hygieně, podávání stravy, pomoc při
oblékání, převoz imobilních seniorů k lékaři
nebo na úřady atp.)
rozvoz obědů do domácností našich uživatelů, do škol a školek
pomoc v domácnosti - úklid, nákup
sociální poradenství (pomoc při kontaktu
s úřady) poskytujeme zdarma. (kancelář na
Zdravotním středisku Kobeřice, 1.p.)
Vznik DomA-domácí asistence, z.s. se
datuje do roku 2005, kdy jsme podali žádost

o registraci terénních sociálních služeb
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Dne 17. 9. 2007 jsme byli zaregistrováni pod
j.č.MSK 97268/2007jako pečovatelská služba,
IČO: 27031012, identifikátor služby: 3043370.
Okruh poskytovaných služeb DomAdomácí asistence, o.s. spočívá i v rozvozu
obědů do domácností seniorů a rovněž do
okolních vesnic. Našimi klíčovými uživateli
zůstávají mladší a starší senioři. Poskytujeme
však i sociální poradenství pro ty občany, kteří
jsou handicapovaní a rovněž zaměstnáváme
občany zdravotně znevýhodněné.
DomA-domácí asistence, z.s. v současné
době působí v mikroregionu Hlučínsko, konkrétně v obcích Kobeřice, Bolatice, Hněvošice,
Štěpánkovice, Rohov, Sudice, Strahovice.
Statutární zástupkyně: RNDr. Domonkosová Ludmila

Silvestrovský fotbal
Předposlední den roku 2015 byl ve znamení tradičního (před)silvestrovského fotbalu, který se odehrál na umělé trávě v Kravařích.
Svobodní se tento ročník vzbouřili a přerušili nadvládu ženatých, když vyhráli vysokým rozdílem 10:3.
Svobodní (v modrých dresech) nastoupili v sestavě: Drastík, Václavík, Bielan, Harasim, Dluhoš, D. Benek, J. Tomíček, Machala, Heider,
D. Tomíček, Schwalbe, Jurček, Liška, Matěj Tomíček, Š. Harazim a Kufka.
Ženatí (v červeném) hráli ve složení: Josef Harazim, D. Tomíček, D. Harazim, R. Grigarčík, Vendelín, D. Novák, Smažík, M. Benek,
P. Harazim, Kretek, Hrbáč, L. Grigarčík, Jindřich Harazim, Záloha, V. Harazim.
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Tradiční hasičský ples

S hasiči na horách

V sobotu 30. ledna se v sále clubu Cobra uskutečnil „Tradiční hasičský ples“ Sboru
dobrovolných hasičů Štěpánkovice. K tanci a poslechu hrála skupina Flames, která
svým repertoárem neustále zvedala ze židlí účastníky plesu všech věkových kategorií,
takže taneční parket byl neustále plný. Příjemným zpestřením večera byla bohatá tombola se spoustou hodnotných cen. Poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by
ples neproběhl. Děkujeme všem zúčastněným za přátelský a vydařený večer. Již nyní
Vás zveme na příští ples, který se bude konat 4. února 2017. O tom, že hasiči nikdy
neusnou na vavřínech, svědčí i odpolední nedělní výjezd na Albertovec, kde se utrhla
část krytiny na jízdarně. 
Marek Ondruf

I když letošní zima nám příliš sněhu nenadělila, rozhodlo se SDH Štěpánkovice 6. února
uspořádat tradiční lyžařský zájezd na Karlov.
Čtyřicet milovníků zimních radovánek, ať už
lyžařů, snowboardistů, běžkařů, či malých sáňkařů naplnilo objednaný autobus a v 8 hodin
jsme se vydali na cestu. V autobuse vládla
výborná nálada a nejmenší děti sledovaly, kdy
uvidí první sníh.
Na místě jsme se rozdělili na dvě skupinky,
jedna skupina zdatných lyžařů vyrazila na černé
sjezdovky, druhá zůstala na menších svazích,
kde mohly děti sáňkovat a méně zdatní lyžaři
si vyzkoušet své dovednosti. Děti využily
lyžařskou školu, kde si vyzkoušely, co takové
lyžováni obnáší a naučily se lyžovat. Pár jich
bylo velice šikovných a v závěru dne už sami
jezdily po celé sjezdovce. Zpáteční cesta utíkala
velice rychle. Všichni byli hodně unaveni, plní
zážitků a nadšení.
Děkujeme panu Lubošovi Lasákovi za bezpečnou dopravu a paní Kubelové za výborný
čaj na zahřátí. Doufáme, že v příštím roce se
zase sejdeme, třeba i ve větším počtu a společně
vyrazíme na hory.
PŘ

Rozpis fotbalových soutěží jaro 2016
I.B třída skupina A - muži
datum

27.3.2016
2.4.2016
10.4.2016
16.4.2016
24.4.2016
30.4.2016
8.5.2016
14.5.2016
22.5.2016
28.5.2016
5.6.2016
11.6.2016
19.6.2016

den

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

čas

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

domácí

Štěpánkovice
Žimrovice
Štěpánkovice
Otice
Štěpánkovice
Velké Hoštice
Štěpánkovice
Světlá Hora
Štěpánkovice
Úvalno
Štěpánkovice
Chomýž
Štěpánkovice

-

hosté

Velké Heraltice
Štěpánkovice
SO Bruntál „B”
Štěpánkovice
Město Albrechtice
Štěpánkovice
Strahovice
Štěpánkovice
Zlatníky
Štěpánkovice
Dolní Moravice
Štěpánkovice
Chuchelná

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

9.4.2016
16.4.2016
24.4.2016
30.4.2016
7.5.2016
14.5.2016
21.5.2016
28.5.2016
5.6.2016

den

sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle

čas

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

domácí

Hrabyně
Štěpánkovice
D. Benešov „B”
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Hať „B”
Darkovičky „B”
volno

-

hosté

Štěpánkovice
Chuchelná „B”
Štěpánkovice
Horní Lhota
Darkovice „B”
Slovan Ostrava „B”
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice

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

8.4.2016
14.4.2016
25.4.2016
5.5.2016
12.5.2016
21.5.2016
30.5.2016
6.6.2016

den

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

čas

pátek
čtvrtek
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
sobota
pondělí
pondělí

domácí

Chlebičov
Štěpánkovice
Dolní Benešov
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Hněvošice
Kravaře
Háj ve Slezsku

-

Žáci starší - Okresní soutěž 1+7
datum

10.4.2016
16.4.2016
24.4.2016
1.5.2016
7.5.2016
13.5.2016
22.5.2016
29.5.2016

den

neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
pátek
neděle
neděle

čas

13:30
14:00
14:00
14:30
17:00
15:00
15:00

-

hosté

Háj ve Slezsku
Štěpánkovice
Dobroslavice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Bolatice
Šilheřovice

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

10.4.2016
19.4.2016
27.4.2016
3.5.2016
10.5.2016
17.5.2016
19.5.2016
1.6.2016
3.6.2016

den

neděle
úterý
středa
úterý
úterý
úterý
čtvrtek
středa
pátek

čas

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

domácí

Rohov
Štěpánkovice
Dolní Benešov
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Hlučín „A”
Bolatice
Vřesina

-

hosté

Štěpánkovice
Hlučín „B”
Štěpánkovice
Chuchelná
Strahovice
Kobeřice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice

Střechy Krömer Radim
Pokrývačství
Klempířství
Tesařství

hosté

Štěpánkovice
Velké Hoštice
Štěpánkovice
Mokré Lazce
Kobeřice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice

domácí

Štěpánkovice
Darkovice
Štěpánkovice
volno
Píšť
Chuchelná
Štěpánkovice
Štěpánkovice

radim.kromer@centrum.cz

www.radimkromer.mypage.cz

721 312 313
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Pořádá Obecní úřad ve Štěpánkovicích

13. března 2016 v 18.00 hod.
Sál kulturního domu ve Štěpánkovicích.
Cena: 200,- Kč

Vstupenky v prodeji na obecním úřadě ve Štěpánkovicích.

Veselé velikonoční svátky Vám přejí
zaměstnanci Obecního úřadu Štěpánkovice
www.stepankovice.cz

e-mail: obec@stepankovice.cz

knihovna.stepankovice.cz

e-mail: knihovna@stepankovice.cz

www.zsstepankovice.cz

e-mail: info@zsstepankovice.cz

Vydavatel: Obec Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice, IČO: 00300756, evidenční číslo: MK ČR E 17526 / Zlom a grafická úprava: Daniel Riemel

