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Vážení spoluobčané,
dobré ráno, dobrý den, ahoj, pochválen buď Ježíš Kristus a další pozdravy nás odlišují od světa zvířat. Od světa zvířat
nás - homo sapiens odlišují i jiné činnosti např. že zdravý pomáhá nemocnému, bohatý potřebnému. Toto jsou kladná odlišení.
Záporná odlišení pak jsou ta, že jedině člověk zabíjí jiné tvory pro zábavu a že jedině člověk ničí své okolí a přírodu a nemyslí
při tom na budoucnost a hlavně na budoucí lidská pokolení. Blíží se topná sezona a opět si budeme ničit ovzduší spalováním
všeho, co dům dá. A zdravení, hlavně u mladších generací, se už taky moc nenosí. Jak by taky, když i někteří lidé, kteří stojí za
katedrou, považují pozdrav za něco z minulého století. Za každým pozdravem obyčejně následuje úsměv, který nás stojí daleko
méně než elektřina. Přesto ale dává víc světla než žárovka. Mějme proto na mysli, že chceme-li světlo, musíme se usmívat
a nezapomenout se zdravit.
Sklizeň letošní úrody je v plném běhu. Zemědělci ve velkém sklízejí, co zaseli, my drobní zahrádkáři sklízíme poslední
rajčata, papriku, patisony a další plody zahrad. A snažíme se svým sousedům nahradit škodu, kterou jim svou činností způsobujeme. Souseda má každý z nás, ať už je to majitel
sousedního domu, nebo majitel sousedního pole. A máme-li dobrého souseda, máme víc než on.
Vážení spoluobčané, pomalu končí i stavební činnost, kterou v letošním roce provádí naše obec. Opět
se nám podařilo zvelebit část naší obce a opravit část
majetku, který již po opravě volal. Stavby pro naši obec
realizovaly různé stavební firmy, některé s podivným
přístupem ke svým povinnostem.
Přesto chci poděkovat všem, kteří přispěli ke
zkrášlení naší obce, zaměstnancům dodavatelských
společností, zaměstnancům střediska služeb, stavebnímu dozoru za důslednou kontrolu staveb, pracovnicím
knihovny za opět perfektní přípravu letního tábora,
pracovnicím fitka za zajištění provozu v letošní deštivé
sezoně a všem Vám za pomoc při správě naší obce.
Obec očima občanů – Libor Kurka, Řepkové pole



Bernard Halfar, starosta obce
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Spolupráce Štěpánkovic s okolními obcemi
Nikdo nežije na světě izolovaně. Pomáhají si navzájem státy, města, obce, přátelé i rodiny. Hlavně u obcí, které spolu sousedí, se předpokládá, že spolupráce bude automatická, protože soused byl, je a bude vždy ten nejbližší pomocník.
• První společnou akcí byla stavba chodníku, spojujícího Albertovec s nádražím ČD v Bolaticích. Tuto stavbu jsme realizovali spolu
s Bolaticemi.
• Další stavbou byla obnova části polní cesty, spojující Svobodu s Kobeřicemi. Úsek, který jsme opravili, leží v katastru Služovic
a Kobeřic. V místě původní polní cesty jsme museli vykácet vzrostlé náletové stromy a původní, až dva metry hluboký úvoz jsme
vyplnili stavební sutí. Stavbu jsme realizovali ve spolupráci s obcemi Služovice a Kobeřice.
• Opravu cyklostezky ve směru na Kravaře jsme realizovali ve spolupráci s městem Kravaře, kdy Kravaře opravily úsek, který se nachází v jejich katastru.
• Obec Štěpánkovice připravila studii výstavby kompostárny, která měla sloužit všem občanům Kravařska. Další postup realizace kompostárny se zastavil na nepřijatelných podmínkách ze strany poskytovatele dotace na stavbu a nezájmu zemědělců používat kompost
jako hnojivo na obdělávaných pozemcích.
• Při realizaci generální opravy vodojemu ve Štěpánkovicích nám podala pomocnou ruku obec Kobeřice. Severomoravské vodovody
a kanalizace neuměly technicky zajistit dodávku vody při odstavení našeho vodojemu, proto jsme se dohodli s vedením obce Kobeřice
a po dobu rekonstrukce jsme vodu nakupovali v Kobeřicích.
• Spolupráce v oblasti odpadového hospodářství. Po dobu výstavby Sběrného dvora v Kobeřicích umožnila naše obec občanům Kobeřic
odevzdávat tabulové sklo do štěpánkovického Sběrného dvora.
• Poslední velkou společnou akcí je příprava projektové dokumentace pro stavbu cyklostezky, která povede v trase stávajících komunikací od posledního domu v Kobeřicích, až pod Hadí kopec ve výjezdu na Chlebičov. Z důvodu zdlouhavých jednání s některými
majiteli pozemků, trvala příprava pět roků. Přesto dnes máme pravomocné stavební povolení a pokud se nám podaří získat dotaci,
budeme stavbu realizovat. Na přípravě spolupracovaly obce Štěpánkovice, Služovice a Kobeřice. 
Bernard Halfar

Kde všude se v obci staví
Sociální zařízení a sklad v areálu TJ Sokol
Příznivci sportu a fotbalu zvlášť, se konečně dočkají kulturního
sociálního zařízení. Pro potřeby Sokola pak vnikly nové skladové
prostory. Po dokončení stavby byly provedeny terénní úpravy, odtěžení staré betonové plochy a zadláždění vjezdu do areálu hřiště.
Oprava chodníku v parku
Delší dobu jsme se připravovali na opravu chodníku. Po odtěžení asfaltového koberce jsme zjistili, že tento leží na 5-10 cm vrstvě kamení. Spodní vrstvy podloží pak tvořil žlutý, nepropustný jíl
a místy jsme opět narazili na vrstvu šedého, „kobeřického“ jílu. Po
odtěžení těchto materiálů byl „kufr“ stavby zavezen drcenými betony, které jsme získali v loňském roce při rekonstrukci ulice Jasanová.
Po položení obrub a vyrovnávacích vrstev kamení, byl celý chodník
zaasfaltován.

Oprava povrchu silnice Štěpánkovice – Albertovec
Z tankodromu, který na této silnici vznikl po několika provizorních opravách, se na konci letošního srpna stala silnice, jakou bychom chtěli mít po celé obci. Součástí této stavby byla oprava nájezdů na most pod Albertovcem, zaasfaltování výjezdů na vedlejší
komunikace a výjezdy k nemovitostem. Dále jsme původní plastové
zpomalovače nahradili asfaltovými polštáři. Po jednání se zástupcem odboru dopravy Městského úřadu v Kravařích, bude na silnici
v úseku Štěpánkovice – Albertovec rychlost omezena na 70 km/h,
jedná se totiž o místní komunikaci, po které se pohybují ve velké
míře chodci a děti, které navštěvují naši školu. Dále se pokusíme získat souhlas dopravního inspektorátu pro umístění dopravní značky,
která upozorní řidiče na to, že na komunikaci se pohybují bruslaři na
kolečkových bruslích.
Cyklostezka Albertovec – vlaková zastávka ČD Bolatice
Po několika letech jsme v letošním roce dokončili stavbu cyklostezky položením vyrovnávací vrstvy asfaltového recyklátu a nového
asfaltového koberce. V rámci této stavby jsme vybudovali odvodnění
nejnižšího místa cyklostezky a zmírnili výjezd z cyklostezky k bolatickému nádraží.
Střecha na pavilonu tělocvičen ve škole
V loňském roce jsme provedli opravu střechy nad tělocvičnami
a technicky jsme připravili opravu na druhé polovině pavilonu tělocvičen. Po odkrytí vrchní vrstvy střechy jsme objevili několik vrstev
na sebe nalepených lepenek, vrstvu promočeného polystyrenu a hlavně až 30 cm ztvrdlé strusky. Celou plochu jsme rozdělili na čtyři části
a postupně odstranili veškerý původní materiál, až na stropní panely.
Zpětně jsme pak položili vrstvu parozábrany, vrstvu polystyrenu a následně vrstvu speciální střešní krytiny. Napsáno je to na pár řádcích,
na střeše jsme ale strávili celý měsíc. Každý den na střeše pracovalo
deset zaměstnanců naší obce a zaměstnanců dodavatelských firem.
Nejhorší na celé stavbě byl fakt, že jsme během ní zažili čtyři průtrže
mračen a čtyřikrát nám budova protekla dešťovou vodou až do přízePrvky pasivního odpočinku v parku
V létě letošního roku jsme obdrželi dotaci na projekt, jehož sou- mí. Zde musím poděkovat žákům naší školy, učitelům, ostatním začástí je vybavení parku u obecního úřadu lavičkami, odpadkovými městnancům školy a zaměstnancům obce, kteří odstraňovali následky
přívalových dešťů v prostorách pavilonu tělocvičen.
koši, stojany na kola u hřbitova a stavbu dvou krytých pergol.
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Šatny ve škole
Na žádost vedení školy jsme zrealizovali stavbu „Oprava šaten
pro žáky vyššího stupně školy“. A opět nás po zahájení stavby čekalo malé překvapení. Po demontáži ocelových konstrukcí původních
šatních kójí jsme zjistili, že podlaha v jednotlivých kójích má nerovnosti až 3 cm. Stáli jsme tak před rozhodnutím, zda celou plochu
zalít vyrovnávací betonovou vrstvou, nebo původní podlahu odstranit, zabetonovat hrubé nerovnosti a následně položit novou dlažbu.
Nakonec jsme se rozhodli pro druhou variantu a přes velké pracovní nasazení pracovníků střediska služeb jsme stavbu stihli tak, aby
šatny byly připraveny k provozu posledního srpna.
Výtah ve škole
Nejdůležitější stavbu v letošním roce jsme realizovali ve škole.
Jedná se o výtah, který spojuje přízemí s prvním poschodím všech
pavilonů. Výtah je vybudován v objektu schodiště u školní jídelny.
Po získání stavebního povolení ,vybudovali pracovníci střediska služeb 30 cm silnou základovou desku, následně pak pracovníci společnosti AGS-DUO namontovali nosnou ocelovou konstrukci. Do
šest metrů vysokého sádrokartonového tubusu se pak koncem září
montoval samotný výtah. Výtah bude sloužit jak zaměstnankyním
školní kuchyně k dopravě jídla do mateřské školy, tak i dopravě nepohyblivých žáků mezi jednotlivými podlažími školy. A to je hlavní
důvod, proč jsme výtah stavěli.
Oprava části úseku cyklostezky
Cyklostezka vedoucí od čistírny odpadních vod ve směru na
Kravaře, byla v některých úsecích v dezolátním stavu. Proto jsme
ve dvou místech provedli provizorní opravu. Na provedení výstavby
nové cyklostezky v celé délce musíme čekat na dokončení pozemkových úprav a provedení opravy koryta vodního toku Štěpánka
v místě soutoku s kolejištěm, kterou zajišťuje Správa železniční dopravní cesty a Severomoravské vodovody a kanalizace.
Chodník spojujíce ulice Hlavní – Mlýnská
Po vybudování nové ulice U Pekařa jsme dobudovali i další
chodník, který spojuje ulici Hlavní s ulicí Mlýnská. Tuto stavbu opět
realizovali pracovníci střediska služeb a dodavatel zemních prací pan
Patrik Horák.
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Demolice statku nad hospodou Na Statku
Po demolici obytné budovy, chlévů a stodoly, byla stavba zastavena kvůli nebezpečí samovolného spadnutí stodoly, která stojí na
vedlejším pozemku. Po zajištění demoličního výměru a provedení
stavebního zajištění štítové stěny vedlejšího rodinného domu, bylo
rozhodnuto o provedení postupné demolice stodoly a vedlejší budovy, dokončení terénních úprav a vybudování malé opěrné zdi v místě
bývalé stodoly.
Terénní úpravy v ulici Oldřišovská
První stavba v rámci staveb protipovodňových opatření byla
zrealizována v osadě Svoboda. Jedná se o terénní val, který zachytí
dešťovou vodu z polí směrem na Oldřišov. Dešťová voda z retenční
nádrže je odvedena plastovým potrubím přímo do kanalizace. Tady
se musím zmínit o probíhajících „pozemkových úpravách“, které se
snad konečně podaří dokončit a následně zrealizovat další protipovodňové stavby v okolí naší obce.
Výsadba zeleně
Jako každoročně jsme i v letošním roce sadili stromy a nízkou
zeleň. Po dohodě s vedením družstva Tempo byly vysázeny barevné záhony v centru obce. Stejné barevné ostrůvky jsme umístili do
parku u kulturního domu. V loukách, od Bartošovce až k čističce,
jsme sadili nové a měnili uschlé stromy.
Bernard Halfar

Studie „Zvýšení kapacity mateřské školy“
V posledních pěti letech dochází po zápisu dětí do prvního ročníku mateřské školy k nemilým situacím. Pravidelně až desítky rodičů
obdrží oznámení, že jejich dítě nemůže být přijato. Důvodů této situace je několik. Od velkého počtu dětí, které na žádost rodičů nenastoupí
v šesti letech do první třídy základní školy a zůstanou ve školce, přes nízký věk přihlášeného dítěte, až po malou kapacitu naší školky.
Vedení obce může ovlivnit pouze poslední důvod velkého množství odmítnutých žádostí o přijetí do prvního ročníku školky. Proto byla
zpracována studie rozšíření kapacity školky. Studie byla zpracována ve dvou variantách. Po projednání zastupiteli byla jedna z variant upravena a výsledný materiál bude předložen k projednání a připomínkování pracovníkům školy a školky, členům stavební komise a občanům
naší obce.
Poslední varianta, po zapracování připomínek, bude projednána na prosincovém zasedání zastupitelstva naší obce v letošním roce.

Bernard Halfar

GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč




Pletivové ploty, Svařované sítě
Betonové ploty, Kované ploty, brány a branky
Živé ploty – túje na živý plot, stínící tkanina

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

Pozvánka
na Setkání seniorů
V úterý 4. října 2016 v 16.30 hod. zve vedení obce
naše seniory starší 70ti let na „Setkání seniorů.“
Setkání proběhne opět v sále Hospody Na statku,
kde proběhne beseda se starostou obce Bernardem
Halfarem. Pro příchozí je připraveno občerstvení
a kulturní program.
Doprava pro občany z Albertovce a Svobody bude
zajištěna.
-3-
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Přívalové deště

Po loňském suchém roce nám příroda opět ukázala, že je to
ona, kdo rozhoduje o velké části našeho života.
Na jedné straně je dobře, že se zvyšuje hladina spodní vody,
studny se opět plní vodou a zatím u nás nehrozí sucho. Bohužel
velké množství vody zase způsobuje škody na majetku jak soukromých osob, tak i na majetku obce a státu.
V letošním roce se první přívalový déšť přehnal naší obcí
13. června a v jeho důsledku došlo k zaplavení několika rodinných
domů, zahrad a kanalizace. Velkou škodu nám tento déšť způsobil v pavilonu tělocvičen školy, kde jsme tento den ráno zahájili
opravu střechy. Do 29. srpna letošního roku se pak naší obcí přehnalo minimálně šest dalších přívalových dešťů, které dále ničily
majetek. Naštěstí ani při přívalových deštích, ani při odstraňování
jejich následků a škod nedošlo k žádnému úrazu. Největší škody
a náklady vždy způsobuje bahno, které zaplaví zahrady, rodinné domy, komunikace a kanalizaci. Bahno je do obce splaveno z okolních polí.
Dnes už můžeme s klidem říci, že do obce se nesplavuje ornice – ta už na polích není, ale žlutý mazlavý jíl. Největší škody nám tento jíl
způsobuje v kanalizaci, kde se usazuje a zmenšuje průtočný profil potrubí. Problémy s následky přívalových dešťů a zabahnění obcí nejsou
pouze ve Štěpánkovicích, ale pravidelně postihuje i okolní obce. V letošním roce byly nejvíce postiženy obce Třebom a Hněvošice, menší
škody pak byly způsobeny v ostatních obcích našeho regionu.
Po letošních přívalových deštích jsem znovu jednal s pracovníky spol. KONEKO a s pracovníky Krajského úřadu o propustnosti kanalizace. Pracovníci těchto institucí mi potvrdili, že není možné nadimenzovat kanalizaci na množství vody, které spadne během přívalových
dešťů. Jediná reálná možnost, jak částečně ochránit obec od nárazového zaplavení dešťovou vodou a blátem, je realizace opatření a staveb,
které jsou navrženy v Plánu společných zařízení pozemkových úprav. Bohužel schválení pozemkových úprav pro naši obec je už tři roky
zdrženo kvůli námitkám některých občanů a tím je zdržena i realizace protipovodňových opatření.
Bernard Halfar

Letní kino v atriu školy
Za krásného letního večera jsme měli letos možnost
zhlédnout v letním kině český film Padesátka. Při sledování této zimní komedie Vojty Kotka, která se celá odehrává
v zasněžených Krkonoších, bylo návštěvníkům kina jistě
chladno a deky, které si někteří návštěvníci donesli s sebou
přišly vhod.
Velká účast přivedla pořádající k myšlence, že příští rok
by nebylo od věci, kdyby se promítalo vícekrát za sezónu.
O zpříjemnění sledování filmu se také postarali zastupitelé obce, kteří zajistili občerstvení v prostorách společenské místnosti.
VW

Požární stříkačka
BLAHOPŘEJEME
NAŠIM JUBILANTŮM

Své významné životní jubileum v červenci – září 2016 oslavili:
Červenec
Srpen
Konrád Kolečkář
70 let
Eliška Miketová
80 let
Erhard Prasek
85 let
Hildegarda Harasimová 93 let
Anna Blokešová
75 let
Anežka Steuerová
75 let
Marie Jarkulischová
75 let
Edeltrauda Kurková
85 let
Lydie Seidlerová
70 let
Josef Jankovský
70 let
Eliška Pačková
75 let
Anna Harazimová
80 let
Září
Anna Gargošová
93 let
Marie Satková
75 let
Olga Židková
93 let
Ludvík Nevřela
70 let
Všem oslavencům gratulujeme, Jan Pluháček
80 let
přejeme vše nejlepší,
Olga Hendrychová
85 let
pevné zdraví a stálou spokojenost. Gertruda Gebauerová 80 let
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Na žádost vedení Sboru dobrovolných hasičů ve
Štěpánkovicích zakoupila obec novou požární stříkačku, která bude sloužit mládežnickým družstvům hasičů.

Bernard Halfar
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Noví občánci
Štěpánkovic
Daniel Glabazňa, Michaela Grigarčíková,
Jonáš Kamrád, Václav Mrovec,
Mikuláš Bolacký a Tomáš Rycka
Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího, než je on sám.
Blahopřejeme k nově nabytému poznání.
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.

Zaměstnanci obecního úřadu s dětmi svých dětí jdou příkladem
Starosta obce Bernard Halfar, místostarosta Jaromír Nevřela
a pracovnice OÚ Věra Bolacká a Bronislava Rycková
se stali během letních prázdnin šťastnými prarodiči.

Ženské zdraví z pohledu klasické a celostní medicíny
Obecní knihovna ve Štěpánkovicích pořádá ve spolupráci s paní Alenou Václavíkovou přednášku na téma „Ženské zdraví z pohledu
klasické a celostní medicíny“. Přednášet bude MUDr. Bohdan Haltmar – gynekolog.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2016 v 17.00 hodin v prostorách obecní knihovny. Srdečně zveme všechny zájemce.
Vstup je zdarma.

Obec očima občanů
Pro všechny příznivce fotografování, kteří nechtěli schovávat svoje fotografie jen na discích a chtěli se o své výtvory podělit s ostatními byla určena tato
výzva s názvem „Obec očima občanů“.
Vaše fotografické úlovky zaslané do konce září jsou vystaveny v Obecní
knihovně a tři nejzajímavější budou vybrány odbornou porotou, zveřejněny ve
Štěpánkovickém zpravodaji č.4/2016 a oceněny.
Děkujeme všem, kteří na výzvu zareagovali a své fotografie zaslali.

Veronika Wihodová

Františka Kurková, Západ slunce

Kateřina Slivková, Krásný den nad Štěpánkovicemi,

Máte zájem o zasílání zpráv obce elektronickou poštou?
Zašlete nám Váš e-mail na adresu: zpravodaj@stepankovice.cz
-5-
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Příměstský tábor ve Štěpánkovicích již pošesté

Pro téma k šestému ročníku příměstského tábora, konaného v Obecní knihovně ve Štěpánkovicích jsme se rozhodli celkem snadno.
Cesta kolem světa - pro děti i vedoucí velmi zajímavé téma.
soutěžení jsme prožívali v tělocvičně a v knihovně. Sumó – bojové
umění, které nadchlo nejen kluky ale i holky a stalo se oblíbenou
disciplínou na táboře. Malí cestovatelé si vyzkoušeli, jak náročné
je jíst jídelními hůlkami a psát japonským písmem. Děti měly za
úkol nacvičit japonské pantomimické divadlo. Všechna družstva
nacvičila pohádku O Červené Karkulce a se svým vystoupením
se pochlubila na pódiu našeho kinosálu. Malí herci zvládli úkol na
výbornou. Bylo to opravdové divadlo. Snaha a nadšení vládly u každého vystoupení družstev. Sázková kancelář byla opět připravena
a děti si to opět užily.
Čtvrtek patřil Austrálii. Čtvrteční den začal soutěžemi a úkoly
z loveckého safari, které se nestihlo dokončit v úterý. Děti přenášely náklady na zádech, skákaly s míčem mezi koleny, ručkovaly
na průlezkách, stavěly věže ze sirek a vše postupně zaznamenávaly
do hracích průkazů. Lovecké safari se nám podařilo ukončit během
dopoledne a po výborném obědě jsme se vydali do nedalekého aquaDěti byly rozděleny do pěti družstev (Amerika, Austrálie, Afrika, parku, kde se děti opět krásně vyřádily a těšily se na blížící se ausEvropa a Asie) a společně se vydaly na táborovou cestu kolem světa. tralský večer. Unavení a hladoví jsme dorazili do knihovny, vyrobili
Pět světadílů, pět dní, pět družstev. Každý den byl věnován jednomu jsme barevné sukýnky z krepového papíru a děti si vzájemně malosvětadílu. Táborníci soutěžili v různých kláních, soutěžích a plnění valy na tváře znaky a symboly podle vzoru domorodých Australanů.
úkolů. Po vzájemném seznámení a seznámení s pravidly táborových Zanedlouho přijela již očekávaná pizza, na které si všichni pochutdnů si všechny děti vytvořily originální trička, která symbolizovala nali. A protože se již venku hodně setmělo, vyrazili jsme na školní
hřiště. Rozdělaný oheň a bubeník s opravdickým bubnem „Djembe“
jednotlivé světadíly. Práce to byla náročná, ale trička se povedla.
Pondělí patřilo Evropě. Byly připraveny soutěže typické pro byly překvapením pro malé táborníky. Bubeník pan Bedřich Wihoda
různé státy Evropy. Býčí zápasy ze Španělska, unikátní rybolov do svého bubnování zapojil i přihlížející malé táborníky, kteří ho
z Finska a slalomové lyžování ze Švédska. U soutěží se děti i vedou- jednoduchými hudebními nástroji doprovázeli. Ostatní tančili ve vycí moc dobře bavili, byla velká legrace. Během těchto náročných ak- robených kostýmech kolem plápolajícího ohně a poslouchali krásné
tivit se nezapomnělo na hladová bříška malých cestovatelů a svačiny, zvuky bubnů.
A protože už byl čas na spaní, děti si připravily své pelíšky a zaobědy a pitný režim byly samozřejmostí. Po odpolední svačině měly
děti prostor pro výrobu cestovatelského deníku a v závěru každého nedlouho se knihovna ponořila do nočního ticha. Jen někteří nespavtáborového dne byla připravena „sázková kancelář“. Velmi zajímavá ci tiše štěbetali ještě dlouho do noci.
Do pátečního rána jsme se probudili vcelku odpočatí, nabití
a zábavná hra, která byla vyhodnocena až na konci tábora.
Úterý patřilo Africe. Úterní ráno slibovalo krásné počasí a to energií a mohli jsme cestovat dál na poslední světadíl. Pátek patřil
byl důvod k výpravě na koupaliště do Bolatic. Byl to dobrý nápad. Americe. Po výborné snídani, kterou nám zajistily maminky malých
Dopoledne bylo opravdu slunečno a teplo. Děti si to náramně táborníků, jsme částečně společnými silami uklidili knihovnu a využily. Nejenže se krásně vykoupaly, ale také stihly několik soutěží dali se indiánským pochodem do nedaleké osady Svoboda. Během
z loveckého safari. Sluníčko svítilo téměř celou zpáteční cestu do cesty děti vyhledávaly indiánské znaky potřebné k vyluštění tajné
Štěpánkovic, ale jen co jsme usedli za stoly v restauraci Na statku, zprávy a plnily různé úkoly. Na Svobodě byl již připraven výborný
spustil se prudký déšť. Voda se valila po ulicích, ale my jsme byli guláš od pana Zdenka Pavlíka. Po výtečném obědě jsme se vydali
v bezpečí. Po výborném obědě jsme se vydali přes velkou vodu zpět do knihovny, kde na všechny čekalo celkové vyhodnocení tábozpátky do knihovny. Děti si dokončovaly cestovatelský deník a opět ra. To byly nervy! Vyhrálo družstvo malých Afričanů. Nechyběla ani
tradiční táborová svatba, odehrávající se poprvé pod širým nebem.
přišla na řadu oblíbená sázková kancelář.
Středa patřila Asii. Ve středu počasí moc nepřálo, celý den Na závěr si všichni táborníci pochutnali na tradičním táborovém
MT
byl deštivý a chladný. Ale cestovatelům to nevadilo. Celé asijské dortu a s pamětními listy v ruce spokojeně odcházeli domů. 

Jóga opět v knihovně
Zdravotní cvičení pro
všechny věkové kategorie
bude
opět
probíhat
v prostorách Obecní
knihovny a to vždy ve
středu v 18.00 hodin.
Zahájení cvičení bude
ve středu 5. října 2016
v 18.00 hod.
Přihlášky a informace: Lubomír Stuchlý
tel.: 776 781 969 nebo pracovnice knihovny
tel.: 553 609 965. Cena je 600,– Kč / 12 lekcí.
Srdečně zveme všechny zájemce!
MT
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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

Merkur 2016
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Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě uspořádala pro žáky
základních škol již VII. ročník soutěže ve stavění se stavebnicemi
Merkur. Akce proběhla ve středu 15. června 2016 v aule školy a naši
žáci byli při tom.
Soutěžilo 20 tříčlenných týmů sestavených z žáků 6. – 8. tříd s technickými předpoklady. Každá základní škola mohla do soutěže přihlásit
maximálně 1 tým. Týmy soutěžily ve stavění zadaného modelu ze stavebnice Merkur. Každá zúčastněná škola obdržela dárek od společnosti
OSTROJ a.s. v podobě velké stavebnice Merkur. Naši školu reprezentovali chlapci ze 7. a 8. ročníku – Lukáš Stříbný, Lukáš Korzonek a Ondřej
Riemel. Chlapci se umístili na pěkném 7. místě. Gratulujeme.
Fi

Návštěva ostravského Světa techniky
Školní rok není pouze o honění se za dobrými známkami, studování a plnění
domácích úloh, ale také o věnování se tomu, co nás baví, jako například zpěvu,
kterému se mnoho žáků věnuje velice aktivně, nebo také jiným kulturním aktivitám, jako je třeba recitace. Zájmem někoho jiného se však může stát fyzika,
chemie, biologie, či jiné přírodovědné předměty, včetně matematiky.
Pro takové jedince se na škole pořádají nejrůznější soutěže a olympiády. Pro
ty, kteří se takových akcí aktivně zúčastnili a byli úspěšní i při reprezentaci naší
školy, byla přichystána odměna v podobě návštěvy ostravského Světa techniky.
Hned při vstupu do areálu na nás dýchla zvláštní atmosféra zdejších zrezavělých
kovových konstrukcí. Ve vestibulu hlavní budovy Světa techniky nás přivítala
průvodkyně, která se nám představila jako Tadeáš Hájek z Hájku, tudíž dvorní
lékař krále Rudolfa II. Již v této chvíli bylo trochu jasné, čím se budeme hned ze
startu věnovat, tedy alchymii, na kterou úzce navazuje chemie. Přesunuli jsme
se do laboratoře, ve které jsme se dozvěděli mnoho informací o původu této
vědy, její historii a to hlavní, co to vlastně je. Zahráli jsme si interaktivní hru, pomocí tabletů, kdy žáci soutěžili mezi sebou. Po vyslechnutí bezpečnostních pravidel v laboratoři, si všichni oblékli bílé pláště. Jejich úkolem
bylo zjistit, co je tajná substance, která jim byla přidělena, tedy zjistit pomocí nejrůznějších pokusů, o kterou látku se jedná. Když všichni
uhasili své kahany, uklidili zkumavky a uschovali periodické tabulky prvků, shodli se, že se jednalo o chlorid sodný, jednoduše řečeno, o kuchyňskou sůl. Díky těmto chvílím v laboratoři, které hravě zvládali i žáci z nižších ročníků, kteří chemii nikdy neměli, si všichni vyzkoušeli,
jaké to je být na chvíli chemikem, zkrátka se
s chemií tak trochu seznámili.
Po dokončení těchto úkolů byla na řadě
prohlídka Velkého světa techniky. Po nejrůznějších pavilonech se rozuteklo 11 žáků
naší školy a odpovídali na otázky, které měli
zadány v pracovních listech. Mimo to zkoušeli také nespočet interaktivních atrakcí,
třeba rozžnutí žárovek jízdou na kole, nebo
se mohli podívat na jakém principu funguje
transformátor, podívat se dovnitř lidského
těla, ale taky zkoumali fyzikální jevy, jako
například řetězovou reakci. Při odbití dvanácté hodiny se naše skupina odebrala do
„science divadla“. Zaměstnanci Světa techniky si pro nás připravili nevídanou show
mnoha chemických pokusů s doprovodným
výkladem. Například jsme viděli krásný zelený oheň hořícího prvku boru, pronikavý
plamen hořčíku, nebo papír, který díky chemickému triku neshořel. Bylo toho vskutku mnoho, takže všem pořádně vyhládlo.
Zaslouženě jsme se odebrali do druhé budovy a všichni s radostí snědli svůj řízek, který
všechny dozajista zasytil.
Baránek Josef, Horák Denis, Kašný Dominik, Kramář Sebastian, Krištof Samuel, Kubín
Všichni si jsou vědomi, za co tento výlet
Matěj, Lusar Jan, Ondračka Jan, Sněhota Radim, Stošek Robin, Stříbný Jan, Stuchlík Lukáš,
absolvovali, tudíž pevně doufejme, že nikdo
Svačina Matěj, Štědroň Antonín, Andělová Agáta, Horínková Gabriela, Křížová Karolína,
ve svých aktivitách nepoleví, ale bude poLavičková Lenka, Ličková Vanesa, Niessnerová Martina, Schreierová Adéla, Weissová
Barbora, Zálohová Michaela, Chiriseri Simba
Jakub Fojtík, 9.A
kračovat dále.

Seznam žáků I. třídy

-7-

3 / 2016

KANADA OČIMA CESTOVATELKY PANÍ SVOBODOVÉ
Dne 22. června 2016 se žáci 7. až 9. ročníku, v rámci výuky zeměpisu, zúčastnili besedy o Kanadě s amatérskou cestovatelkou a bývalou učitelkou naší školy, v letech 1958- 1960, paní Edeltraudou
Svobodovou.
Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o městě Calgary a zhlédli
krásné fotografie tohoto města a blízkého okolí. Například ohromné
skleněné mrakodrapy, zelené parky, zajímavé sochy a nakonec i dřevěné obydlí bez plotů na okraji města a spoustu dalších zajímavostí.
Také jsme viděli obrázky dokumentující život prvních kanadských
osadníků a práci na místní farmě. V historii jsme se pak dostali ještě
hlouběji, a to do doby před 70 mil. let, kdy zemi obývali dinosauři –
období druhohor. Na rozdíl od našich Dino Parků zde bylo kromě
umělých modelů vystaveno velké množství zachovalých originálních
zkamenělin.
Vyprávění paní cestovatelky E. Svobodové bylo velmi zajímavé,
panovala zde milá a přátelská atmosféra.
MSá

„Huráá do školy aneb Palestina de Janeiro“
Doba, kdy školákům končí prázdniny, je zvláštní. I když děti nechtějí, přesto je škola přitahuje jako magnet. Co mě v novém roce čeká?
Zvládnu učivo? A co spolužáci, učitelé?
Abychom dětem pomohli bezpečně přejít pomyslný most mezi prázdninami a začínajícím školním rokem, připravili jsme pro ně příjemná překvapení. První zažili hned ve čtvrtek 1. září. Shledání se spolužáky, učiteli, třídou bylo skvělé pro všechny děti, zvláště pro prvňáčky, ale největší obdiv patřil novým šatním skříňkám. Každý
žák 5. až 9. ročníku se stal „majitelem“ vlastní šatní skříňky
s osobním kódem. To jste měli vidět, jak jim oči zářily nadšením, když hledali číslo „své“ skříňky, přemýšleli, jaký kód si
zvolí a pak dokolečka zkoušeli, jestli to opravdu funguje.
V pátek 2. září jsme dětem připravili projektový
den „Huráá do školy aneb Palestina de Janeiro“, s myšlenkou
na uplynulé LOH.
Žáci nižšího stupně /1. – 4. ročník/ soutěžili za svou třídu
v různých zábavných disciplínách. Mezi sebou soutěžily jednotlivé třídní kolektivy. Každá třída si vylosovala barvu pro
svůj kolektiv a prožila krásný slunný a barvami projasněný
den na školních hřištích. Úkolem bylo nasbírat co nejvíce bodů
v daných disciplínách pro svou třídu.

V házení míčů do basketbalového koše se nejvíce dařilo červenému týmu
II.A. Žlutý tým IV.A nasbíral nejvíce bodů v přeskocích přes švihadlo a nadhozech míčků na pálce. Při spolupráci ve štafetě a hodu na terč se dařilo modrému
týmu IV.B. Bílou barvu si vylosoval kolektiv III. třídy a ten vynikal v soutěži ve
skoku do dálky. II.B nejvíce uspěla v překonávání překážkové dráhy. Závěr dopoledne patřil vyhodnocení třídních kolektivů a vyhlášení vítězů. Na 5. místě se
umístili zeleňásci z II.B. Čtvrté místo obsadil kolektiv II.A červeňásci. Modrásci
z IV.B získali 3. místo. Stříbrná příčka, 2. místo patří běláskům z III. třídy a vítězem celého zápolení se stali žluťásci ze třídy IV.A.
Družstva žáků vyššího stupně byla složena ze zástupců jednotlivých tříd.
Bylo velmi milé pak sledovat, jak nejmladší „páťáci“ obdivně a s respektem
vzhlížejí k „deváťákům“, kteří je na oplátku povzbuzovali, pomáhali jim a radili, jak zvládnout jednotlivé úkoly. K nejzábavnějším z deseti stanovišť patřilo
„vybírání čísel, provlékání obručí, vratké břemeno, trpasličí chůze, jízda s kolečkem“. Kupodivu v disciplíně „Tangramy“, kde jste v určitém čase z několika geometricky rozstříhaných částí papíru měli složit příslušné obrazce, uspěl
jen málokdo, což je důkazem skutečnosti, že je třeba přepojit na režim „učení“.
K tomu všemu jsme jako bonus obdrželi nádherné slunečné zářijové počasí.
Bezstarostné prázdniny zůstaly stát před vchodem do školy a patří už jen
vzpomínkám. Ale nebuďme smutní, „něco překrásného se končí a něco překrásného se počíná.“
Tak „Huráá do školy“ a hodně štěstí.
Sá, Ln
-8-
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Rozloučení s předškoláky v MŠ

Poslední akce ve školním roce 2015/16 pro naše předškoláčky. Blížil se konec školního roku 2015/16 a poslední akcí každoročně pořádanou mateřskou školkou je „Rozloučení s předškoláky“.
I letos jsme se na rozloučení všichni moc těšili. Naše rozloučení
se neslo v duchu olympiády naší školičky. Předškoláci si namalovali trička a hurá do sportovního zápolení. Celou naši „Olympiádu“
jsme zahájili slavnostním nástupem a zapálením olympijského ohně.
Vrhali jsme koulí, házeli oštěpem, skákali do výšky, běhali překážkový běh, skákali do dálky, běželi rychlý sprint na 40 m a vrcholem
všeho zápolení byl maratonský běh. Sportovní zápolení se dětem
líbilo a všichni byli moc šikovní. Pak přišel podvečer a pasování na
předškoláka s malým dárkem na památku, kterou dětem věnovalo
SRPDŠ. Veselí bylo v plném proudu. Diskotéka a řádění nás pořádně
unavilo. Ale stejně jsme si prožili super odpoledne a večer.
Všem novým prvňáčkům přejeme ve škole hodně úspěchů
a spoustu radosti a zábavy.
/IL/

Zahájení školní roku 2016/2017
1. září 2016 se zahajuje školní rok 2016/17. Vítáme všechny děti po prázdninách zpět ve školce. Moc se všichni těšíme na nové kamarády, kteří k nám nastoupí poprvé. Přejeme jim, i všem ostatním dětem, aby vstup do mateřské školy v novém školním roce byl pro všechny
usměvavý, bez slziček a aby všichni domů odcházeli s radostí a plni dojmů a zážitků.
IL

třída Berušky

třída Sluníčka

třída Kuřátka

třída Motýlci

Tři krásné pohodové dny s Klubem maminek
Letos jsme prožili krásné tři pohodové dny s dětmi v přírodě ve
sportovním duchu. První den jsme jeli vlakem do Chuchelné a prošli se do lesa na Pinkadélko (Zbujnička), kde jsme si opekli párky,
poklábosili u ohně a zurčícího potůčku. Děti se vydováděly v lese na
čerstvém vzduchu.
Druhý den jsme opět jeli vlakem, ale tentokrát do Hlučína. Prošli
se na Dětský ranč Hlučín, kde děti pozorovaly domácí zvířátka,
zajezdily si na koni a zaskotačily na průlezkách. Pak jsme se zašli

okoupat na hlučínskou Štěrkovnu. Večer jsme ukončili u super lidiček
Vybíralových na zahradě, kde jsme si uvařili luxusní buřtgulášek.
Třetí den odpoledne jsme vyrazili na pěší túru do Kravař na dětské
hřiště, kde se děti opět vydováděly. Celou tuto třídenní akci klubu maminek jsme ukončili u dalších super lidiček, rodičů naší klubové maminky Lucky Horákové, u bazénu na zahradě při dobrém vínku a jídle.
Tyto tři dny byly oddechové, plné zážitků a už se moc těšíme na
další rok. 
Kurková Jiřina
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PODĚKOVÁNÍ floriánkům

Pirátské odpoledne

Vážení, rád bych Vám touto cestou co nejsrdečněji poděkoval za
Vaši účast na Mistrovství světa v požárním sportu, které se uskutečnilo v průběhu minulého týdne v Ostravě. Vaše vystoupení bylo naprosto profesionální a přispělo k důstojnému průběhu zahajovacího
a závěrečného ceremoniálu. Ze všech stran vnímám, na Vaši stranu,
pouze a jen kladné ohlasy, za což Vám ještě jednou děkuji. Jsem rád,
že jsem měl tu čest s Vámi spolupracovat a doufám, že toto nebylo
naše poslední setkání.
S pozdravem Marian Mrózek

mjr. Ing. Marian Mrózek, velitel hasičské stanice Karviná – Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Vystoupení Floriánků
na MS v požárním sportu
v Ostravě - Vítkovicích
20. 8. 2016 vystoupily děti z kroužku hasičů se svou ukázkou
u příležitosti Mistrovství světa v požárním sportu na stadionu v Ostravě
- Vítkovicích. V pátek 19. 8. v 16.00 hodin proběhl trénink ve sportovním
IL
areálu na Bartošovci. Tam byly dětem sděleny další informace.

Rozloučení s prázdninami připravil na třetího září pro všechny,
ale především pro děti, Klub maminek ve spolupráci s Hospodou
Na hřišti. Odpoledne se neslo v pirátském duchu.
Děti se s pomocí maminek převlékly za piráty a potom si už
plnými doušky užívaly pirátského života.
Projely se černou lodí s pirátskou vlajkou, doplňovaly zásoby
vody, foukáním do plachet poháněly plachetnice po vodě, bombardovaly nepřátelskou loď, vyrobily si pirátské šátky, samozřejmě
se mohly, jako správní piráti, nechat také tetovat a ještě mnoho
dalšího.
Dále byla připravena zábava nejen pro děti, ale také pro
všechny dospělé celé vesnice. Večerní zábavu odstartovala show
bubenického orchestru Iva Samiece Boris. Poté, když se setmělo,
vystoupil ostravský soubor kejklířů Keltik se svou ohnivou show.
A to ještě nebylo všechno, i nadále zábava pokračovala.
Diskotéku pro děti připravil DJ Vudy. Akce se nám moc vydařila.
Děkujeme všem, co přišli, a těšíme se na další setkání s dětmi.

Kurková Jiřina

Máte zájem o zasílání zpráv obce
elektronickou poštou?
Zašlete nám Váš e-mail na adresu:
zpravodaj@stepankovice.cz

11. ročník STATEK CUP nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 27. srpna 2016, za nádherně slunečného dne bez jediného mráčku na obloze, se uskutečnil 11. ročník tradičního nohejbalového
turnaje tříčlenných družstev STATEK CUP. Hrálo se v obecním sportovním areálu za základní školou. Přihlásilo se devět družstev nejen ze
Štěpánkovic, ale dvě družstva z Dolního Benešova a po jednom z Kravař a také částečně i z Opavy.
Rozlosováním byla družstva rozdělena do dvou skupin, kde hrál každý s každým a určilo se pořadí pro play-off, systémem na dva vítězné
sety. Hrála se čtyři čtvrtfinále, poté dvě semifinále a následovaly zápasy o třetí místo a samozřejmě o finále,
ve kterém se utkalo družstvo Kodl team s družstvem
Kravaraci. Tento zápas byl opravdovým vyvrcholením
celého turnaje a v bouřlivém prostředí dokázal Kodl
team strhnout vítězství na svou stranu a vrátit tak po
roce vítězství zpět do Štěpánkovic. Také v souboji
o třetí místo uspělo domácí družstvo Kuna team.
Pořadatelé naštěstí nic nepodcenili, tekutin byl dostatek a také guláš pro všechny zúčastněné byl výborný.
Po skončení turnaje a rozdělení hodnotných cen, za což
děkuji sponzorům – Obecnímu úřadu Štěpánkovice,
hospodě Na Statku a firmě Temar spol. s r.o., proběhla
v hospodě Na Statku ještě závěrečná párty a oslava vítězství.
Martin Kříž
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TJ Sokol a štěpánkovičtí běžci ve Štrbě
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Během druhého červencového víkendu jsme opět navštívili naši družební obec pod Tatrami. V pátek večer, potom co jsme vystoupili z vlaku
na Tatranské Štrbě, jsme se ubytovali v tělocvičně místní základní školy
a následovalo společné posezení se zástupci místního fotbalového oddílu.
Probírala se uplynulá fotbalová sezóna na obou stranách a směr vývoje fotbalu v obou zemích.
V sobotu ráno nabrala naše výprava směr Štrbské Pleso. Po svezení
se z Tatranské Štrby tradiční zubačkou na Štrbské Pleso jsme se přesunuli
k hotelu FIS pod místní skokanské můstky. Tady jsme se kochali výhledy na okolní horské velikány a pak jsme se lanovkou vyvezli k Chatě pod
Soliskom (1840 m. n. m.). Ti zdatnější z nás zdolali vrchol predného Soliska
(2117 m. n. m.), kde následovalo společné foto. Následně jsme se přesunuli
do Chaty pod Soliskom, kde jsme se občerstvili místní výbornou kapustnicou, česnečkou či výborným chatarským čajem. Po tomto občerstvení
a relaxaci jsme se svezli lanovkou dolů k můstkům. Následovala procházka kolem Štrbského plesa, ale to už se nám v zádech honily mraky. Do
zubačky jsme již nastupovali za vydatného deště a Tatry se s námi loučily tak nějak po svém, aby si všichni uvědomili, že tyto velehory nelze
podcenit ani na okamžik.
Následně jsme se přesunuli na naši základnu do tělocvičny, kde se hlavně mezi hráči probírala taktika k našemu družebnímu fotbalovému
utkání. Po této regeneraci jsme se odebrali na místní stadion, kde jsme od 15:30 hod. nastoupili k družebnímu utkání s místním ŠK Štrba. Před
utkáním proběhlo společné focení obou družstev a vzájemné předání upomínkových a dárkových předmětů. V samotném utkání jsme šli do vedení
po brance Dušana Harazima, nicméně soupeř během minuty vyrovnal a tímto skóre skončil i první poločas. V druhém poločase se domácí dostali
do dvoubrankového vedení, ale na posledních deset minut nastoupil náš trenér Jindra Harazim a nádherným centrem našel Adama Schwalbeho,
který nekompromisním volejem rozvlnil síť domácí branky. Bohužel v závěru jsme do otevřené obrany inkasovali čtvrtý gól. Přesto musím říct, že
naši kluci bojovali statečně a za předvedený výkon i dobrý přístup jim patří
poděkování. Konečný výsledek 4:2 pro domácí tým nebyl až tak důležitý
jako to, že jsme Štrbě byli důstojným soupeřem.
Po utkání jsme společně s domácími fotbalisty zasedli k jednomu stolu
a následovalo společné družební posezení. Místním jsme dovezli na ochutnání sud Svijanského piva a naši kluci na oplátku ochutnali výborný kotlíkový
guláš. V areálu stadionu měla vystoupení místní hudební skupina, kdy toto
vystoupení bylo součástí oficiálního programu 39. ročníku Malého štrbského maratónu, který měl start v neděli od 9:30 hod. před místním Kulturním
domem. Během tohoto večera byl čas na setkání s našimi štrbskými přáteli.
Napříč věkovými skupinami se vzpomínalo na dřívější družební setkání a už
se zároveň plánovala ta budoucí. Musím říct, že celý večer se opravdu povedl
a opět ukázal, že naše družba stojí na pevných základech a není potřeba se
bát o její budoucnost. Naše chlapce místní děvčata opravdu očarovala.
V neděli již o půl desáté sedmnáct z nás stálo na startu 10kilometrové
trati při Malém štrbském maratónu, kdy hlavní tratí je běh na 31 km. Velice
oceňuji přístup všech našich fotbalistů, kteří po náročném utužování družebních vztahů, byli připraveni na startu. Každý to pojal po svém. Někdo
se rval o co nejlepší čas a někdo se držel hesla: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Musím ovšem vyzdvihnout výkon Štěpána Harazima,
který v dorostenecké kategorii nenašel přemožitele a s přehledem zvítězil. Celkem trať na 10 km běželo 237 běžců a Štěpán se časem 45:04
min. umístil v absolutním pořadí na 35. místě, což si určitě zaslouží velké uznání. Odměnou mu kromě finanční prémie, kterou obdržel z rukou
starosty obce Štrby pana Michala Sýkory, byl bouřlivý aplaus naší výpravy při
oficiálním vyhlášení. Naše výprava čítala 21 členů a během celého víkendu nám
s logistickým zabezpečením výpravy, a to skrz auto našich hasičů, pomáhal náš
místostarosta Jarek Nevřela, za což mu patří opravdu velké poděkování.
Ceny vstupného do jednotlivých zažízení
Tento hektický víkend ve Štrbě opět ukázal, že naše obce mají hodně společného a vzájemné vztahy občanů obou obcí jsou plné opravdového lidského
Sauna
100,– Kč/2 hod./osoba
přátelství.
Mirek Záloha

(+ 10 Kč za každých započatých 10 minut)
Posilovna
20,– Kč/1 hod./osoba

(+ 10 Kč za každých započatých 30 minut)
Gymnastický sál
150,– Kč/hod./pronájem cvičitelem
Permanentka sauna
1900,– Kč / 20 vstupů / 3 hod.
1000,– Kč / 10 vstupů / 3 hod.
Permanentka posilovna 650,– Kč / 20 hodin

Fitness centrum
ve Štěpánkovicích

Provozní doba:
Sauna:
úterý 16:00-21:00 (ženy)
čtvrtek 16:00-21:00 (muži)
pátek	16:00-21:00 (muži,
nebo na objednávku)
sobota 15:00-21:00 (muži)

Posilovna,
gymnastický sál:
pondělí - pátek 16:00-21:00
sobota
15:00-21:00
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TŘI TROFEJE PRO KŘESŤANSKOU MLÁDEŽ

Křesťanská mládež naší farnosti má za sebou jubilejní desátou sezónu v první florbalové lize ostravsko-opavské diecéze. Tým se skládá
ze současných a bývalých ministrantů, scholy a dalších mladých lidí, kteří se aktivně zapojují do křesťanského života v naší farnosti. Tento
rok byl tím nejúspěšnějším za celou dobu působení v lize. Držela se nás jak dobrá nálada, tak týmový duch a nejen díky této atmosféře podával tým skvělé výkony po celou sezónu. Toto se odrazilo v konečné tabulce, kde tým skončil na prvním místě a vyhrál prezidentský pohár.
Svou stopu jsme zanechali i v osobních hodnoceních. V tabulce střelců
i brankářů jsme obsadili první dvě příčky. Mezi nejlepšími střelci první příčku obsadil kapitán týmu Matěj Bezděk, druhé místo pak připadlo Vojtovi
Hankemu. Co se týče úspěšnosti brankářů, o první dvě místa se podělili
Lukáš Novák a Filip Drastík. Tato skvěle odehraná sezóna znamenala dobrou výchozí pozici pro play off, kde se mezi sebou utkává prvních osm
týmů z tabulky. V minulých letech se nám v play off nikdy nepodařilo potvrdit úspěchy ze základní části. Až doposud a to i přesto, že tým byl v sestavě velmi oslaben. Při zápasech jsme podali výkony za hranicemi svých
možností.
Odměnou nám proto bylo utkání o třetí místo proti větší a silnější farnosti Hlučín, které jsme rovněž zvládli. Bronzové medaile a pohár tak připadly
našemu týmu. Ačkoliv nás tato ocenění moc těší, především jsme ale rádi za
to, jak nás společná hra stmeluje, protože hrajeme hlavně pro radost. Velký
dík patří těm, kteří nás celou sezónu jakkoli podporovali. Pevně věříme, že
následující sezóna nám přinese mnoho radosti a úspěchů. Sabina Baránková

Kdo zpívá – dvakrát se modlí
Na jaře 2015 vyhlásil Svatý otec Rok milosrdenství. Začal otevřením Svaté brány v Římě 8. prosince 2015 a bude trvat do 20. listopadu 2016. V naší ostravsko-opavské diecézi byly Svaté brány otevřeny na 5 místech, nejbližší je v Konkatedrále Panny Marie v Opavě,
v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě a v Kostele Panny Marie
Sedmibolestné na Cvilíně. Mimořádný svatý rok je pro všechny
z nás příležitostí, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým nás Otec od věků zahrnuje.
A proto hlavním tématem Večeru chval našeho sboru, který se
uskutečnil 23. června, bylo právě milosrdenství. Znova jsme si připomněli příběh o marnotratném synovi a mohli jsme rozjímat i nad
dalšími slovy z bible. Vše bylo prokládáno i naším zpěvem. Začátek
i konec celého večera patřil jedné z našich nejoblíbenějších písní –
Blahoslavení, která byla hymnou letošního Světového setkání mládeže v Krakově.
Náš sbor založila Míša P. a Silva T. na podzim 2007. Od roku
2009 se pravidelně zúčastňujeme setkání chrámových sborů
Hlučínska (letos bude 2. 10. 2016 v Sudicích). V našem kostele
zpíváme během svátečních bohoslužeb a svateb. Dvakrát ročně připravujeme Večer chval. Pravidelností se stala i křížová cesta během postní doby. Kromě čtvrtečních zkoušek na faře společně sem tam podnikneme nějaký výlet. Několikrát jsme s našimi dětmi, případně i manžely, strávili víkend na faře v Pohoři. Nezapomenutelným zážitkem
bylo letošní vystoupení v Kietrzi. Tak trochu o našem společném životě bude
i připravovaný podzimní Večer chval.
Některé členky se po narození dětí už nevrátily, některým už nezbýval
čas, většina to ale táhneme od založení. Oporou nám jsou i kytaristky Hanky,
houslistka Jana, bubenička Kristýna a naše nová klavíristka Veronika. Jediným
mužským hlasem našeho sboru je Kuba. Krásná slova pro večery chval chystá
Hanka a Lucka. Díky patří všem, ale přesto musím zvlášť poděkovat naší vedoucí Silvě za její nekonečnou obětavost a trpělivost s námi všemi.
Nechme se během tohoto roku milosrdenství Bohem překvapovat. Nikdy jej
neunaví otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád
a že chce s námi sdílet svůj život. I dveře našeho sboru jsou neustále otevřené,
pokud rádi zpíváte, přijďte mezi nás. Zkoušky jsou každý čtvrtek ve 20 hod.
Těšíme se na nové členy, třeba i ty bývalé.
J.Č.

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?

(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany…)

Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu zpravodaj@stepankovice.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.
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Historický úspěch Albertovské voltiže
na Mistrovství Evropy
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Juniorská voltižní skupina z Albertovce reprezentovala Českou republiku již po šesté v řadě na vrcholné
akci voltižního kalendáře. Letos se jednalo o Mistrovství
Evropy juniorů, které se konalo 9. – 14. srpna ve francouzském Le Mans. Účasti předcházela nominace, kterou
si tým musel vybojovat. Stříbrné medaile si tým dovezl
z mezinárodních závodů ve Frenštátě a Budapešti a sedmé
místo z Pezinoku. České barvy odjela hájit do Francie
i jednotlivkyně našeho oddílu Kateřina Kocurová. Kačka
se blýskla svou povinnou sestavou, za kterou jí patřilo 17.
místo. Do finálových bojů postupovalo 15 nejlepších juniorek. Bohužel, volná sestava se nepovedla, Kačka během
ní spadla a finálové brány se uzavřely. Nakonec obsadila
s koněm Aquarisem a lonžerem Ladislavem Menšíkem
pěkné 26. místo. Lépe se Kačce dařilo ve skupině, ve které
jí doplnily: Žůrková Ema, Krištofová Vanessa (obě ze
Štěpánkovic), Stříbná Nela, Kubíková Lucie a Reslerová
zleva: Kocurová, Reslerová, Stříbná, Krištofová, Kubíková, Žurková
Kateřina. Tým se po povinné sestavě usadil na 4. pozici,
kůň Patriot s lonžérem Andreou Videnkovou
což bylo pro všechny milým překvapením.
Především na volnou sestavu bylo zaměřené třídenní červencové soustředění na Slovensku a také na ni byly ušity nové dresy. Skupina
svou volnou sestavu předvedla téměř bezchybně a dokonce se přiblížila rakouské skupině na bronzovém stupínku na rozdíl pouhých 0,2
bodu. Po dni volna, které naše ekipa využila k výletu k moři, následovalo finálové kolo volných sestav skupin. I tuto náročnou zkoušku tým
ustál, i když už s drobnými chybami. Nakonec si s koněm Patriotem a lonžerkou Andreou Videnkovou odváží juniorská skupina JK voltiž
Albertovec z Mistrovství Evropy nádherné 4. místo!
Po náročné dlouhé cestě domů následovala malá oslava a opět návrat do tréninkového režimu. Letos totiž i zbytek voltižáků z Albertovce
ještě čeká 10. září závod v Chomutově a dvoudenní Mistrovství České republiky v termínu 27.-28. září na Čeladné, kde budeme obhajovat
několik titulů… A pak už se snad najde chvilka klidu, kdy celou letošní úspěšnou sezónu oslavíme a uzavřeme J.
Bára Komárková

Opět ZAČÍNÁ
FLORBALOVÁ SEZONA
Prázdniny utekly jako voda a se začátkem nového školního roku
se ke slovu opět hlásí FLORBAL – oblíbený to sport s děravým míčkem. Všechny týmy mají již za sebou první tréninky a jsou natěšené
do nové sezony. Ta začne v první polovině září, kdy k prvním zápasům vyrazí starší žáci do Bílovce. Následovat je budou postupně
mladší žáci, elévové, přípravka a jako poslední do zápasového kolotoče nastoupí muži.
Ambice pro sezonu 2016/2017 jsou již nyní jasně dané – zaujmout co největší počet nových dětí a mít trénink od tréninku a zápas
od zápasu lepší a lepší. U dětí pak platí jasné pravidlo a to, že se nehraje na výsledky, ale na to, abychom se co nejvíce naučili a sportem
se hlavně bavili. Mírně odlišné ambice pak mají pro letošní sezonu
muži. Po loňském třetím místu v MS přeboru a velkém herním progresu došlo i k hráčskému doplnění již tak nabitého kádru.
Kromě prodloužení spolupráce s bývalým superligovým trenérem Michalem Deusem, došlo k příchodu hned pěti hráčů se zkušeností z druhé nejvyšší soutěže z S.K. P.E.M.A. Opava. Vedení
florbalového oddílu se dále podařilo vyjednat výjimky pro trojici
nadějných dorostenců, kteří rovněž doplnili mužský tým. Při výše
uvedeném výčtu posil pak muži nemohou mít jiné ambice, než postup do vyšší ligy.
Do florbalového oddílu probíhá CELEROČNÍ NÁBOR! Tréninky
dětí probíhají v pondělí od 16:30 do 18:00 (ročník nar. 2006 a mladší) a od 18:00 do 19:30 (ročník nar. 2005 a starší) v tělocvičnách ZŠ
Štěpánkovice. Dále pak ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 (ročník 2006
a mladší) a od 18:30 do 20:00 (ročník nar. 2005 a starší) ve sportovní hale v Bolaticích. Veškeré vybavení rádi zapůjčíme a v případně
zájmu seženeme. První měsíc se členské příspěvky neplatí.

Adam Wollný
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Hasičský víkend 2016

Dobrovolní hasiči ze Štěpánkovic se rozhodli, stejně jako v loni, uspořádat hasičský víkend plný soutěží jak pro ostatní sbory, tak pro
veřejnost. Program byl jasný, v pátek se vše odstartuje noční soutěží v rámci noční Hlučínské hasičské ligy, v sobotu si zasportují rodinné
týmy a v neděli to uzavře soutěž v rámci Opavské ligy pro muže, ženy a dorost v požárním útoku. Přípravy byly velmi náročné, hlavním
cílem bylo vydržet až do neděle a pokud se podaří, tak předvést super časy a také se pobavit, ne
jen mezi sebou, ale i s ostatními lidmi. Ukázat,
co ten požární sport je a jak si SDH Štěpánkovice
stojí v konkurenci. Začalo to zásahem naší jednotky při likvidaci obtížného hmyzu na Albertovci
v 17:00 hod.
V pátek v 21:00 byl start první soutěže. Na
startu se nám přihlásilo 39 družstev můžu i žen
z okresů Opava, Ostrava a Nový Jičín. Této ligy
se může zúčastnit každé družstvo, ale body do
ligy sbírají jen družstva přihlášená do ročníku
2016 z mikroregionu Hlučínsko. Trať byla krásně
osvětlená, hudba naladěná a občerstvení nachystáno. A jak to dopadlo?
Všech 39 družstev jsme zvládli za 3 hodiny
a 10 minut. Děkujeme obci, že nám dovolila
uspořádat tuto akci a sousedům našeho areálu, že
to vydrželi.
Celkové výsledky:				
Kategorie mužů
Kategorie žen
1. místo Vřesina A
1. místo Kozmice
2. místo Závada A
2. místo Markvartovice
3. místo Služovice
3. místo Závada
19. místo Štěpánkovice
10. místo Štěpánkovice

Výsledky v rámci noční Hlučínské hasičské ligy
Kategorie mužů
Kategorie žen
1. místo Vřesina A
1. místo Kozmice
2. místo Závada A
2. místo Markvartovice
3. místo Služovice
3. místo Závada
11. místo Štěpánkovice
10. místo Štěpánkovice

V sobotu si družstva před soutěží rodinných týmů odskočila na Opavskou ligu do Uhlířova, kde muži skončili na 8. místě, ženy na 4.
místě a dorost soutěž v Uhlířově vyhrál. Soutěž v rodinných týmech je spíše zábavou, než sportovním kláním, a to v pravém slova smyslu. Samozřejmě chtějí vyhrát všichni, to však bohužel nejde. Letos se zúčastnilo 9 družstev, včetně pětinásobného vítěze Černých koňů.
Výsledky nejsou tak důležité :-D.
Tady jsou:
1. místo
*@*&:*
2. místo
Benjamínci z Palestiny
3. místo
Hašci
4. místo
Výčep
5. místo
Bílé koně
6. místo
Černí koně
7. místo
Prvňáci
8. místo
Tomíčkule
9. místo
Tomíčci
Po pěti letech konečně vyhrál někdo jiný než Černí koně. Ten název
družstva si budu pomatovat dlouho. Doufám, že mladí kluci si pro příští rok
změní název na trochu normálnější :-D.
Poslední třetinou celého víkendu byla Opavská liga. V kategorii mužů se
nám přihlásilo 14 družstev. Žen bylo 7 družstev a dorosteneckých družstev
přijelo pět. Po náročném víkendu jsme chtěli předvést nejlepší výkon, i když
unavení z horkých dnů, které po celý víkend panovaly. Tak jsme šli na to.
A povedlo se nám to.
Kategorie mužů
Kategorie žen
1. Uhlířov
1. Malé Hoštice
2. Kom. Chaloupky
2. Štěpánkovice
3. Štěpánkovice
3. Hlavnice
		

Kategorie dorostu
1. Podvihov
2. Hlavnice
3. Komárov
4. Štěpánkovice

Bohužel mladým se to na bednu nepodařilo, ale brambory jsou taky dobré.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat obci a sousedům za přízeň. Hlavně
všem členům i nečlenům SDH Štěpánkovice, kteří obětovali rodinný víkend
a trávili ho s družstvy v plném zápřahu, aby všichni byli spokojeni. Moc, moc
děkuji za odvedenou práci.
Vojtěch Feher
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Na Hlučínsku bojujeme proti invazivním druhům rostlin
V obcích na Hlučínsku a v přilehlém území polských gmin se kromě přirozeně rostoucích a lidmi záměrně vysázených rostlin vyskytují také rostliny, které
označujeme jako invazivní. Toto označení dostaly, jelikož velmi rychle obsazují
nová území, čímž vytlačují původní druhy a mohou také pozměňovat poměry
živin v půdě. Navíc zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují náklady na údržbu krajiny. Některé z nich jsou navíc velmi škodlivé lidskému zdraví. V našem
území jde zejména o bolševník a křídlatku. Jelikož je včasná reakce – prevence
a rychlá likvidace na malé ploše podstatně levnější než řešení následků masové
invaze, rozhodlo se Sdružení obcí Hlučínska zrealizovat společný česko-polský
projekt, jehož cílem je zmapovat místa výskytu bolševníku a křídlatky, informovat veřejnost o jejich škodlivosti, jak se zachovat při jejich nálezu apod. V rámci
projektu budou obcím a městům poskytnuty návody, jak proti těmto rostlinám
bojovat, budou informováni o legislativní a dotační podpoře. V neposlední řadě
budou provedeny na našem území ukázky likvidace porostů křídlatky a bolševníku a zároveň si necháme poradit od těch, kdo již mají s likvidací zkušenosti.
Naše poznatky nám pomohou v budoucnu při vyčištění zmapovaných ploch od
porostů těchto invazivních rostlin.
Z tohoto důvodu připojujeme popisy obou invazivních rostlin a žádáme občany, aby nám podávali informace o jejich výskytu v oblasti Hlučínska a gmin
Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie. Také proto jsme zřídili
mail invazivni-druhy@centrum.cz

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

Jak jej poznáme?
Bolševník je dvouletá až vytrvalá rostlina,
dorůstá výšky až 5 m.
Původně byl bolševník
součástí vysokobylinné
vegetace pod hranicí lesa
mezi nadmořskými výškami 1500 a 1850 m v oblasti Západního Kavkazu.
Semenáčky bolševníku vzcházejí velmi brzy
na jaře, v prvních letech
po vyklíčení vytváří přízemní listovou růžici
a v tomto stadiu většinou
přetrvává 3 až 5 let, v nepříznivých podmínkách
i 12 let.
V prvním roce klíčí
ze semene zpravidla
již v půli února (někdy
i dříve), vytváří pouze listy a shromažďuje zásoby v mohutném kořeni. V druhém až pátém roce (ale možná i později) pak vytvoří listovou růžici a vyžene
mohutnou květní lodyhu s květenstvím. Lodyha je dutá, brázditě žebernatá, narůžověle až fialově skvrnitá, může mít průměr až 10 cm.
Listy jsou veliké, řapíkaté, zvláště přízemní, dosahují nejčastěji délky 50–
150 cm. Řapíky jsou oblé bez zřetelného žlábku.
Kromě bolševníku velkolepého roste v Česku ještě bolševník obecný
(Heracleum sphondylium), který se svému příbuznému trochu podobá. Není
vyloučeno, že se v místech společného výskytu oba druhy kříží. V některých evropských zemích dochází k invazi dalších tzv. „obřích bolševníků“ podobného
vzhledu a vlastností, konkrétně jde o druhy bolševník Sosnowského (Heracleum
sosnowskyi).
Proč je nebezpečný? / Čím nám škodí?
Je silnou invazivní rostlinou, osidluje téměř veškerá stanoviště, nejvíce se
šíří podle cest a vodních toků. Obvykle nejdřív ovládne ruderální stanoviště, pak
se začne šířit i na vlhká a na živiny bohatá stanoviště v okolí, odkud postupně
vytlačí konkurenčně silné byliny. Daří se mu to zejména proto, že jeho semena
vyklíčí velmi brzy na jaře, rychle přerostou většinu rostlin a vytvoří zákryv.
Časem se vytvoří souvislý porost, který zcela znemožní růst ostatních rostlin.
Přirozené šíření zajišťují semena roznášená větrem a tekoucí vodou, dále
semena zachycená na dobytku či pneumatikách.
Bolševník však znamená také velké nebezpečí pro zdraví člověka. Lodyhy
a listy obsahují fototoxické furanokumariny, jež ve tmě jen dráždí kůži, na denním světle (UV záření) však způsobují těžké poleptání a puchýře (popáleniny 3.
stupně). Prvotní kontakt s rostlinou a jejími šťávami je bezbolestný, fototoxické
reakce se aktivují obvykle po 15 minutách osvětlení. Zánětlivá zranění se objevují po cca 24 hodinách, jejich rozsah závislý na množství šťáv, kterými byl
člověk potřísněn, délkou jejich působení a obranyschopnosti poškozeného, jsou
velmi bolestivá a velmi těžce se hojí. Jejich pozůstatky (pigmentace a jizvy)
zůstávají patrné přinejmenším celé měsíce, někdy se objevují dlouhodobější
následky v podobě vyšší citlivosti poraněných míst na UV záření nebo vyrážek
(až několik let). Dlouhodobým následkem mohou být občasné vyrážky (často
iniciované slunečním zářením).
U obzvlášť citlivých jedinců mohou už samotné výpary z většího množství
pokosených rostlin vyvolat pálení v krku, závratě, nevolnost a slzení v některých případech může dojít i k úmrtí

Co dělat při kontaktu a napadení?
Nejjednodušší je se vyhýbat kontaktu s touto rostlinou a upozornit na její
výskyt příslušný obecní úřad. Při likvidaci je nutné se vybavit vhodným ochranným oděvem, brýlemi a také respirátorem.
Je velice důležité v oblastech výskytu bolševníku varovat děti (dutá lodyha
je lákavá a vybízí k hrám – foukačky, dalekohledy) a zamezit jejich kontaktu
s rostlinou. Rostliny je možno částečně likvidovat mechanicky, vyrytím, ale nejúčinnější je chemický postřik směsí herbicidů. Tuto likvidaci je potřeba svěřit
odborné firmě.
Místa potřísněná šťávou je třeba okamžitě omýt silným dlouhotrvajícím
proudem vody a po opláchnutí zabránit přístupu světla zakrytím. Při poleptání,
a když se dostaví druhotné příznaky (bolesti hlavy, třes, závratě, pálení očí), je
nezbytné opustit zasažený prostor a urychleně vyhledat lékaře.

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka
sachalinská (Reynoutria sachalinensis), křídlatka česká
(Reynoutria x bohemica)

Jak ji poznáme?
Křídlatka je vytrvalá rostlina s výrazně článkovitými dutými, dužnatými,
křehkými stonky vyrůstajícími z bohatě rozvětvených, silných a dlouhých podzemních oddenků. Její domovinou je severovýchod Asie (Japonsko, Čína, Tajwan
a Korejský poloostrov), kde obývá vlhčí údolí a horské svahy, vzácněji roste i na
okrajích horských políček ve vyšších nadmořských výškách až do 2600 m n. m.,
většinou na chudé půdě. Do Evropy byla dovezena v první půli 19. Století.
Stonky, které vyrůstají již v březnu nebo dubnu, dorůstají do výše obvykle
1,5 až 2 metrů, jsou přímé a v horní části rozvětvené. V mládí jsou zelené s červenavým nádechem a později zůstávají tmavě kropenaté. Listy jsou lysé s poměrně
krátkými načervenalými řapíky dlouhými 1,5 až 3 cm vyrůstají na stoncích střídavě. Jsou holé, tuhé až kožovité s vyniklou žilnatinou jsou oboustranně zelené
až světle zelené, mladé listy mají okraje stočené.
Je to rostlina dvoudomá, mnohokvěté lichoklasy dlouhé 5 až 10 cm vyrůstající z paždí listů jsou sestaveny do lat, které jsou delší než řapík listu. Pravidelné
pětičetné květy mají nerozlišená okvětí s bělavými, vzácněji nažloutlými nebo
narůžovělými okvětními lístky, samičí květy mají lísky neopadavé.
Plody jsou lesklé trojhranné nažky dlouhé 3 až 4 mm zbarvené černohnědě
až černě, mají křidélka po neopadavém okvětí.
Proč je nebezpečná? / Čím nám škodí?
Jedná se o jednu z nejúpornějších invazivních rostlin. Na svém stanovišti
se díky hluboce kořenícím oddenkům rychle rozšiřuje a zcela vytlačuje původní
rostlinstvo a mění nepříznivě i podmínky pro život většiny tam žijících živočichů.
Rozmnožuje se převážně vegetativně pomoci odlomených oddenků, které bývají
zanášeny při povodních s odplavenou zeminou na zcela nová místa. I drobné
kousky oddenku většinou vyklíčí a během několika let takto nově získaný prostor
zcela zarostou. Kvůli krátké době vegetace u nás semena málokdy dozrávají.
Její kořeny a listový opad navíc produkují látky s alelopatickým účinkem, tj.
znemožňují růst jiných rostlin. Často takto zaberou pásy na březích řek, rozšiřují
se také na náspech cest a na bývalých skládkách, kam byly zavlečeny při rekultivacích. O jejich rozšíření se postarali také včelaři, kteří tuto medonosnou rostlinu
záměrně vysazovali.
U nás byla poprvé zaznamenána ve volné přírodě v roce 1892. Vyskytuje
se hojně po celém území ČR, nejvíce v blízkosti vodních toků a lidských sídel,
většinou na vlhkých substrátech s kyselou reakcí.
Křížením
křídlatky
japonské s křídlatkou sachalinskou vznikl
hybridní druh
křídlatka česká
(Reynoutria
× bohemica),
která je obzvláště rozpínavá a proti mechanické i chemické likvidaci
nejodolnější.
Rozmnožuje se
výhradně vegetativně a na
stanovištích, kde se vyskytují také její rodiče, je vytlačuje.
O neblahém významu křídlatky svědčí také fakt, že byla dokonce zahrnuta
do seznamu „100 nejhorších invazních druhů světa“.
Co dělat při kontaktu?
Křídlatka naštěstí na rozdíl od bolševníku nevylučuje zdraví škodlivé látky,
její hustý zapojený porost však velmi znepříjemňuje hospodaření a pohyb v krajině. Po nalezení porostu křídlatky uvědomte vlastníka pozemku a příslušný
obecní úřad. Pokud roste křídlatka na vašem pozemku, využijte při její likvidaci
příslušnou metodiku nebo se raději obraťte na odbornou firmu.
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.
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Přívalový déšť 14. 6. 2016

Nově zrekonstruované šatny v základní škole

vstupné: 200,-

Českými dráhami nově opravený železniční přejezd u nádraží

neděle 2. října 2016 v 18.00 hodin
v kinosále ve Štěpánkovicích

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování
nebo chystáte akci pro spoluobčany…)

www.stepankovice.cz

e-mail: obec@stepankovice.cz

Kč

knihovna.stepankovice.cz

e-mail: knihovna@stepankovice.cz

Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu
zpravodaj@stepankovice.cz,
donést na obecní úřad,
nebo zaslat poštou na adresu
OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.

Značka: ZPRAVODAJ.
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