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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
léto je neodvratně pryč a nastal podzim. Počátek listopadu je spojován s dušičkami. Většina spoluobčanů se sešla
na našem svátečně vyzdobeném obecním hřbitově k dušičkové pobožnosti, aby zavzpomínala na všechny, kteří už
nejsou mezi námi, které jsme měli rádi a kteří nám všem
moc chybí. Chvíle strávené rozjímáním jsou v dnešní uspěchané době velmi vzácné, proto bychom si jich měli vážit
a vychutnávat si je. Stromy shodily svůj listnatý oděv a blíží
se vánoční svátky, které jsou spojovány hlavně s rodinou.
Rodinou, která je v životě člověka tou nejdůležitější součástí. Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista.
Ustane shon a měli bychom si každý z nás užívat pohodu,
jak navenek tak uvnitř. Asi nikdo z nás není dost starý na to,
aby se mu před Vánoci nevrátil kousek dětství.
Během blížících se okamžiků před Štědrým dnem
narůstá napětí, hlavně u dětí, čím nás Ježíšek obdaří a jakou
radost budou mít naši nejbližší z našich dárků. Většinou
nečekáme veliké dary, potěší nás i maličkosti, hlavně když
víme, že byly vybírány s láskou. Právě tyto dárky patří mezi
ty nejmilejší. Osobně bych chtěl poděkovat všem, kteří se

starali o chod naší obce, ale taky těm, kteří se aktivně podíleli na vzhledu a pořádku v obci.

Závěrem bych chtěl popřát za všechny zaměstnance
obce Štěpánkovice všem občanům naší obce veselé, klidné
a pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti,
lásky a úspěšné vkročení do nového roku 2019.


Jaromír Nevřela, starosta obce

Komunální volby do zastupitelstva obce
Právě nyní, kdy si začínáte pročítat poslední letošní vydání Štěpánkovického zpravodaje, bych Vás rád informoval o struktuře a složení vedení naší obce po říjnových komunálních volbách do zastupitelstva obce Štěpánkovice.
V tomto roce došlo k dosti velkým změnám. V patnáctičlenném zastupitelstvu se
objevilo osm nových tváří.
Do funkce starosty obce byl zastupitelstvem zvolen p. Jaromír Nevřela, který
vykonával post místostarosty poslední tři
volební období a vystřídal na tomto postu
p. Bernarda Halfara, který vykonával funkci
starosty také tři volební období. Na post místostarosty byl zvolen p. Jiří Kolečkář.
Rada obce také doznala změny ve složení. V radě obce zůstal jeden člen z rady
minulé, a to p. Jaromír Nevřela. Přibyli
čtyři noví členové, a to p. Jiří Kolečkář,
p. Rostislav Sliwka, Ing. Bohuslav Czudek
a p. Jiří Tomíček. Doufám, že tato změna se
pozitivně projeví na dalším chodu naší obce.
Touto cestou bych rád poděkoval za práci
pro obec všem minulým zastupitelům, radním i členům výborů a komisí. V neposlední
řadě, bych chtěl poděkovat také bývalému
starostovi p. Bernardu Halfarovi za jeho
dlouholetou práci, kdy naše obec doznala
spoustu pozitivních změn.

zastupitelstvo obce
pro volební období
2018 - 2022
Starosta: Jaromír Nevřela
Místostarosta: Jiří Kolečkář

V dalším období nás čeká spousta práce.
Máme rozpracované projekty, které je nutno
dotáhnout k úspěšné realizaci a zároveň pracovat na projektech nových.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří přišli k volebním urnám a zvolili do
zastupitelstva obce své spoluobčany, o kterých jsou přesvědčeni, že budou svou práci
vykonávat svědomitě a pro dobro naší obce
Jaromír Nevřela, starosta
i spoluobčanů.

Zastupitelé:
Petr Balarin
Ing. Bohuslav Czudek
Bernard Halfar
Lubomír Lasák
Aleš Novák
Gerhard Ondruf
Rostislav Sliwka
Marek Stromský
Pavel Theuer
Jiří Tomíček
Ing. Vilém Tomíček
Mgr. Tomáš Volný
Mgr. Adam Wollný

Povinné revize kotlů – novinky 2018
Více než tři čtvrtě milionu domácností mělo mít do konce letošního roku hotovou další revizi kotle na tuhá paliva dle zákona o ochraně
ovzduší. Na základě zkušeností z roku 2016, kdy proběhly první zákonné revize, MŽP novelizovalo zákon o ochraně ovzduší. Novela přináší
několik novinek, které lidem ušetří výdaje, a přínos revizí pro kvalitu ovzduší přitom zachová. Od 1. září letošního roku stačí mít revizi pouze
každé 3 roky. Nově se tak povinnost další revize posouvá až na rok 2019.
„Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce
2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá
paliva do konce roku 2016. My jsme po zkušenostech s první vlnou
revizí navrhli změny a ty prosadili ve Sněmovně. Revize jsou nově
povinné ne každé dva, ale každé tři roky, což lidem ušetří peníze, ale
efekt revizí zůstane zachován. Navíc, pokud lidé nebudou mít techniky určené výrobcem svého kotle v dosahu, budou si moci vybrat
jiného ‚revizáka‘ ze svého okolí, aby třeba neplatili nesmyslné částky
za dopravu. Díky našim novinkám zaručujeme, že lidé budou vědět,
s jakou částkou za revizi mají počítat, a také, že tato cena je férová,“
vysvětluje ministr Richard Brabec.
Odklad pro revize kotlů
Až 850 tisíc domácností mělo mít do konce letošního roku hotovou
další revizi kotle na tuhá paliva dle zákona o ochraně ovzduší. První
povinnost revize byla zavedena od roku 2016 a pak každé 2 roky.
Ministerstvo životního prostředí letos novelizovalo zákon o ochraně
ovzduší, díky tomu od 1. 9. letošního roku stačí mít revizi pouze každé
3 roky. Znamená to, že povinnost revize se pro všechny posouvá na rok
2019 a pak znovu až v roce 2022.
Chystá se zastropování ceny za revizi i za dopravu
Pro prevenci před přemrštěnými cenami, MŽP aktuálně jedná
s Ministerstvem financí o možnosti zavedení limitu ceny jak za službu
tak i dopravu při revizích kotlů. Cenová regulace MF by měla zastropovat cenu za službu samotnou i cenu za kilometr jízdy. Cena by tak byla
předvídatelná a nepřekročitelná.
Budete mít možnost najít si levnější službu
Ministerstvo životního prostředí také připravuje novou komplexní
databázi ‚revizáků‘ v ČR. „Díky ní budou lidé moci pohodlně pomocí
formuláře nebo mapového prohlížeče, po zadání adresy, umístění kotle,
výrobce a typu kotle vyhledávat nejbližšího technika a také přímo
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komunikovat s výrobci a porovnávat nabízené ceny se stropem za tuto
službu včetně dopravy,“ doplňuje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP
Kurt Dědič. Databázi se snaží MŽP vyvinout tak, aby byla v provozu již
v průběhu roku 2019, tedy pro druhou vlnou povinných revizí.
Můžete najít náhradníka za chybějící servis
Díky novele budou platit zákonné výjimky nejen pro ty, kteří mají
kotel od již neexistujícího výrobce nebo výrobce jim neznámého, ale
i pro ty, kteří nemají technika, proškoleného na jejich značku a typ
kotle v rozumném dojezdu a tedy za rozumnou cenu. Pokud budete
schopni případné kontrole z ORP doložit, že nemáte jinou volbu, což
bude i díky nové databázi MŽP jednoduché, můžete využít odborníka
od jiné značky, proškoleného na váš typ kotle, který bude v dosažitelné
vzdálenosti a levnější. Tím odpadnou i případy revizí, kdy se cena za
ně vyšplhala do nesmyslné výše kvůli tomu, že technik musel jezdit
z jednoho konce republiky na druhý.
Co jsou revize kotlů
Většina spalovacích zdrojů na tuhá paliva (podle platného zákona
o ochraně ovzduší pro každý spalovací zdroj o příkonu 10 až 300 kW)
napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domů, tedy
včetně krbových vložek a kamen s výměníkem, měla do konce roku
2016 projít kontrolou technického stavu a provozu. Od 1. ledna 2017 si
může příslušný městský úřad (ORP) vyžádat potvrzení o revizi takového kotle. V případě nedodržení povinnosti čeká provozovatele kotle
postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za tři roky je nutné revizi
kotle zopakovat.
Revizi (dle terminologie zákona o ochraně ovzduší „kontrolu“)
může podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze tzv. odborně
způsobilá osoba. Jedná se o technika, který byl proškolen přímo výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci, provozu a údržbě. Stáhnuto ze stránek MŽP, upravil MP
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Setkání seniorů s představiteli obce
Dne 9. října se uskutečnilo setkání našich spoluobčanů
starších sedmdesáti let. V sále Hospody Na Statku se letos sešlo
rekordních 79 seniorů. Krásný slunečný den, jistě strávený na
zahrádkách, ukončili senioři v kolektivu svých vrstevníků, kamarádů, sousedů a bývalých spolužáků, aby si povykládali a společně
se pobavili. Hned u vchodu je přivítali starosta obce Bernard
Halfar a místostarosta Jaromír Nevřela.
Po krátké úvodní řeči vystoupila místní Scholička - pěvecký
soubor čtrnácti malých dětí a tří dospělých, včetně vedoucí souboru Renáty Žůrkové. Scholička zapívala za doprovodu kytar
a rytmů bubnu milé, uším i srdcím lahodící písničky.
Bouřlivý potlesk sklidila zejména písnička „Bůh tě má rád“.
Ta v podání malých dětí vyloudila nejednu slzičku v očích babiček. Své vystoupení ukončili písničkou, kterou zapojili do zpěvu
všechny přítomné.
Starosta poděkoval dětem i jejich vedení za krásné vystoupení
a seniorům nastínil současnou situaci v obci. Vyložil jim, jaké
projekty se chystají k realizaci, co se v obci za poslední rok dělo
a děje.
Řekl, že letos začínáme stavbu prvního nájemního domu na
pozemku zvaném „Suchánkovec“ za kostelem. Druhou stavbou,
která se v brzké době zrealizuje je napojení na zrekonstruovanou
cyklostezku mezi Kobeřicemi a osadou Svoboda, a to díky dohodě
mezi obcemi o spolufinancování zbývající části cyklostezky.
A do konce roku by mělo dojít také k výměně kanalizace na ulici
Zahradní.
Připomněl, že se blíží Velká pardubická a vyzval všechny
přítomné, aby Markovi Stromskému drželi v neděli palce a vyslovil přání, aby to Markovi konečně vyšlo a „Velkou“ konečně
regulérně vyhrál. (Dnes už víme, že všichni palce určitě drželi,

protože Marek se umístil na krásném druhém místě.) Také vyzval
přítomné muže k založení mužského pěveckého sboru, který ve
Štěpánkovicích podle jeho názoru chybí. A pro pobavení společnosti dodal, že poté co zaslechl, jak si chlapi po cestě z hospody
zpívají, nepochybuje o jejich potenciálu.
Na závěr pozval starosta všechny k návštěvě Vánočního
i Adventního koncertu a popřál přítomným krásnou zábavu. Ta
pokračovala u šálku výborné kávy, či sklenky vína v dobré náladě
všech přítomných až do večerních hodin.

Veronika Wihodová

šestnáct let v životě člověka je dlouhá doba
Vážení spoluobčané, v minulém čísle Štěpánkovického zpravodaje jsem napsal, že
čtyři roky v životě každého z nás je dlouhá doba, ale v životě obce je to pouze epizoda. Dnes
chci na tato slova navázat, šestnáct let v životě každého z nás je dlouhá doba, ale v životě
naší obce je to opět pouze epizoda.
Měl jsem v životě štěstí, že po dobu
šestnácti let jsem mohl být místostarostou a starostou naší obce. Samozřejmě, že
výkon těchto funkcí byl pro mne jenom
jedno z mnoha štěstí. Obrovské štěstí mne
v životě potkalo v mé rodině, které vděčím
za toleranci, kritické názory a ochotu snášet
mé někdy špatné nálady. Velké štěstí jsem
měl a snad stále mám ve svých přátelích
(abych byl genderově vyvážený) i přítelkyních. I když přátelé občas odcházejí a nahrazují je často noví.
V uplynulých šestnácti letech jsem mohl
spolu s členy všech zastupitelstev a hlavně
s Vámi, občany naší obce, ovlivňovat život
v naší obci a samozřejmě i vzhled naší obce.
Často se mne různí lidé (od novinářů až po
návštěvy naší obce) ptali, čeho si na naší
obci nejvíc vážím. Vždy jsem s vnitřním
přesvědčením říkal, že největší devizou
naší obce jsou naše spolky, naše škola
a naši občané. To že obec staví kanalizaci,
vodovod, komunikace, hřiště, atd. je povinností obce vyplývající ze zákonů. Podpora
spolků, školy a hlavně občanů je našim
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obrovským vkladem do budoucnosti naší
krásné obce.
Během uplynulých šestnácti let jsem
prožil i těžké chvíle, zemřeli mí nejbližší,
těžké nemoci si vybraly své oběti v mém
blízkém okolí. Vždy jsem ale našel oporu
ve své rodině a svých přátelích. Bohužel,
našli se ale i takoví, kteří nebyli schopni říci
mi svou kritiku do očí, a jejich vinou jsem
několik let strávil vyšetřováním na policii.
Naštěstí vše nepříjemné pominulo,
postupně se vracím ke svým zálibám
a koníčkům. Nevím, jak to zvládnou mí
nejbližší, kteří budou muset častěji snášet
mé nálady. Budu jim to muset nahradit tím,
že se víc budu starat o náš dům a pozemky.
Víc se budu moci věnovat svým vnučkám
a vnukovi, sportu a kultuře, které mi čistí
hlavu.
Vážení spoluobčané, chci Vám všem
poděkovat hlavně za kritická slova a za
pomoc při zvládání funkce místostarosty a starosty, které jsem měl tu čest po
dobu šestnácti let v naší obci vykonávat.
Poděkovat chci otci Mariuszovi Jończykovi

za pozvání na mši svatou ve významný den
naší obce – karmáš, který mně umožnil
veřejně se rozloučit s mým působením ve
vedení naší obce. Lepší způsob ukončení
výkonu funkce místostarosty a starosty
Bernard Halfar
obce jsem si nemohl přát.
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Obecní sad

Vítání občánků

V sobotu 17. listopadu dopoledne jsme se sešli na obecním pozemku na Větrné
ulici na akci „Sázení stromků“. I přes mrazivé ráno se sešlo více než dvacet dobrovolníků, kteří vysadili 32 jabloní, hrušní a slivoní.

Narození dítěte je v rodině velká a šťastná událost. To, že se rodí děti, je důležité také pro obec,
a proto je ve Štěpánkovicích již mnoho let krásnou
tradicí „Vítání občánků“. Jedná se o společenský
obřad, při němž je malé dítě slavnostně uvedeno
do života obce.

Ke každému stromečku se následně nabil kůl, páskou se k němu přichytil kmínek, aby se nezlomil při větru a proti okusu zvěří se stromky ochránily plastovým
pletivem.
Většina účastníků si s sebou přivedla i své děti, pro které to bylo veselé povyražení, hlavně pro ty nejmenší. Děti se velmi činily a byly zdatnými pomocníky při
sadbě. Obec přichystala pro účastníky malé občerstvení, které všechny přítomné
příjemně zahřálo. Dostavil se i pan kameraman z TV Hlučínsko, takže sestřih z této
akce je možno zhlédnout na tomto kanále.
Vysazený strom je prostě taková „radost na pokračování“, protože strom tu bude
třeba další desítky let. My všichni, co jsme se akce zúčastnili, můžeme mít dobrý
pocit z kvalitně odvedené práce, pohybu na čerstvém vzduchu a příspěvku k obnově
životního prostředí v obci.
Kolečkář Jiří
Upřímně děkujeme všem účastníkům za pomoc.

Letos v listopadu přivítal naše nové občánky
a jejich rodiče nově zvolený p. starosta Jaromír
Nevřela. V úvodní řeči vyslovil přání, aby tyto děti
v naší obci zůstaly i v dospělosti, ale i pokud se
jednou odstěhují, aby si pamatovaly, odkud vzešly
a rády na svoji rodnou obec vzpomínaly. Proto se
vedení obce snaží budovat Štěpánkovice tak, aby
byly dobrým a bezpečným místem pro život. Do
budoucnosti dětem popřál, aby vyrůstaly ve zdraví
a v lásce pro radost svých rodičů, prarodičů a nás
všech, v krásném a harmonickém prostředí.
Průběh akce zpestřil kulturní program, který
si připravily děti místní mateřské školy z třídy
Berušek, pod vedením p. učitelek Dáši Slané
a Hanky Osmančíkové. Přednesly básničku „Naše
vesnice“, potom zazpívaly ukolébavku děťátku
v kolébce a závěrečná písnička připomněla všem
hostům funkce rodiny.

Společenská kronika
(říjen – prosinec 2018)

Jubilanti 70 let – 2 75 let – 2 80 let – 4 85 let – 1 90 let a více – 4
Přejeme všem jubilantům, kteří v roce 2018 oslaví významné životní jubileum,
aby se těšili přiměřenému zdraví, měli radost z vnuků a pravnuků a život ve
Štěpánkovicích jim přinášel uspokojení.
Od minulého vydání jsme se rozloučili s 9 a od začátku roku již se 42 spoluobčany.

vítáme Nové občánky
Přehled dětí narozených v naší obci (září – listopad 2018)
Václav Jašek, Katka Michalová, Valérie Konečná,
Jakub Steuer, Daniel Josefus, Martin Skuplík, Adéla Peterková
Jelikož obecní úřad
nedostává pravidelné
seznamy narozených dětí,
prosíme rodiče, kterým se
narodilo dítě, aby narození
(na základě rodného listu
dítěte) přišli přihlásit na
matriku obecního úřadu
k paní Janě Gregořicové.

Václav Jašek – 21. 9. 2018
výška 50 cm, váha 3320 g

Události se zúčastnilo čtyřicet občánků s rodiči
a rodinnými příslušníky. Rodiče přivítání „svého
občánka“ potvrdili zápisem do pamětní kroniky,
jejich dětem byly předány dárky a maminkám květiny. Při slavnostním obřadu nechybělo vyfotografování a pohoupání v obecní kolébce. S uveřejněním
snímků, pořízených při této akci rodiče souhlasili.
Snímky jsou ke stažení na obecních webových
stránkách. Připraveno bylo také malé občerstvení.
Novým občánkům přejme, aby se jim v naší
obci dobře žilo, aby zde vyrůstali v klidu a pohodě.
Jejich rodičům hodně zdraví a úspěchů při výchově
Veronika Wihodová
svých dětiček.

Martin Skuplík –11. 10. 2018
výška 49 cm, váha 3480 g

Adéla Peterková – 3. 11. 2018
výška 50 cm, váha 3,450 g

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

Jižní Amerika

Jan Opatřil – autor knih pro děti a mládež opět zavítal do naší knihovny.
Tentokrát potěšil svými hororovými povídkami celý vyšší stupeň z naší
základní školy ve Štěpánkovicích. Svým netradičním autorským vystoupením pobavil všechny přítomné.
Jeho hororové povídky jsou vskutku hororové, ale každá v sobě skrývá
ponaučení a vyzývá k zamyšlení. Muž v kápi alias sám autor, při hořící svíčce
předčítal přítomnému obecenstvu. Děti s nadšením naslouchaly, byly úplně
zticha, jen tlumený hlas v mikrofonu to ticho prořezával. Jan Opatřil po hororovém čtení, již v civilu, dětem vyprávěl o své tvorbě, o motivaci k psaní,
o svých hororových zážitcích z dětství.
Představil jim své knihy, které si mohly v závěru besedy zakoupit. Bylo to
MT
velmi příjemné, strašidelné a přínosné dopoledne.

V pondělí 8. října přijal pozvání do naší knihovny
cestovatel a fotograf Petr Nazarov. Zvolili jsme téma
Jižní Amerika. A byla to správná volba.
Nazarovo poutavé a místy i zábavné vyprávění vytvořilo mezi přítomnými skvělou atmosféru. Nádherné fotky
a zajímavá videa doprovázely jeho vyprávění po celou
dobu. Byl to opravdu krásný zážitek. V říjnu 2019 se
s Petrem Nazarovem opět setkáme a bude vyprávět o svém
ročním pobytu na Havajských ostrovech.
Knihovní fond jsme obohatili i nákupem dvou knih,
které Petr Nazarov o svých cestách napsal a jsou k vypůjMT
čení u nás v knihovně.

POZVÁNKA NA BESEDU – S vínem nad knihou
Ve středu 9. ledna 2019 v 16.30 proběhne v naší knihovně beseda, autorské čtení spisovatelky Markéty Harasimové, která představí svou třináctou knihu Poháry touhy. Tento
lehce eroticky laděný román je plný nečekaných zvratů, mystiky a tajemna mezi nebem
a zemí. Markéta Harasimová má nyní na kontě šestnáct románů z české současnosti a dětskou knížku Z deníku kočičky Ťapičky.
Markéta Harasimová začala dívčími
romány, nyní píše romanticky a eroticky
laděné detektivky a thrillery. Aktuálně
vzniká filmový scénář podle její knihy
Sametová kůže, jehož je autorkou.
Harasimová pravidelně vystupuje s kulturním programem nejen v knihovnách
a spolupracuje se známými osobnostmi. Je
scenáristkou (TV Barrandov) a publicistkou (např. iPrima.cz, psychologie.cz). Na
konci roku 2017 měla také premiéru její
první divadelní hra. Je členkou České sekce
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autorů dobrodružné a detektivní literatury
AIEP. Připravila online webový kurz Jak
napsat knihu a na začátku roku 2017 založila
nakladatelství MaHa. V současné době spolupracuje na aplikaci zaměřené na čtenářskou gramotnost (1. stupeň ZŠ). Její knihy
se překládají do slovenského jazyka.
Srdečně zveme všechny zájemce na toto
nevšední setkání. Malé občerstvení bude
zajištěno. Vstup zdarma!
Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou
a spisovatelkou Markétou Harasimovovu
Ťapička je bílé kotě s šedými proužky,
které se právě stěhuje do nového domova.
Tam potká především kocourka Balonka,
se kterým prožívá všemožná dobrodružství,
ale také dvě dospělé kočky.
Jak získat jejich přátelství? Musí si ho
přece zasloužit, ale i na to koťata přijdou.
A že se jim pomoc Týnky a Píši bude hodit!
Kniha je interaktivní a děti v ní kromě
příběhu najdou také úkoly, ve kterých budou
hledat rozdíly, vybarvovat omalovánky nebo
pomáhat Ťapičce najít cestu ven z bludiště.
Díky větším písmenům je knížka vhodná
také pro první čtení malých školáků.

Na akci KOČKOHRÁTKY v naší
knihovně lze knihu zakoupit s podpisem
autorky. Pevná vazba, 96 stran, cena 199 Kč.
Počet kusů je potřeba nahlásit do
7. prosince 2018 v Obecní knihovně ve
Štěpánkovicích.
Akce Kočkohrátky proběhne 9. ledna
v 11.00 a 12.00 hodin pro žáky druhých a třetích tříd. Poté 10. ledna 2019
v 8.00 hodin proběhne akce Kočkohrátky
MT
pro žáky prvních tříd.
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Podzimní hrátky dětí z MŠ v knihovně
V týdnu od 5. do 9. listopadu si děti ze štěpánkovické mateřské školy užívaly
dopolední čas v obecní knihovně. Pracovnice knihovny pro děti připravily pestrý
program plný pohádek a zábavy.
Knihovnice v převlečení za skřítky Podzimníčky si s dětmi povídaly o tom, co
k podzimu patří, co se všechno na podzim děje s přírodou, se zvířaty a celým okolním
světem. Podzim děti společně se skřítky nacházely i v pohádkových knížkách, které
si společně prohlížely. Knihovnice dětem převyprávěly pomocí obrázků pohádku
z kouzelného kufříku O Perníkové chaloupce, která se dětem moc líbila, a také se
samotné zapojovaly do vyprávění. Následně si děti poskládaly puzzle s podzimní
tématikou a společně si zahrály pohádku O veliké řepě. Byla to legrace.
Na závěr programu si děti v knihovně vyrobily pomocí vylisovaných listů a pastelek krásné obrázky. V knihovně se dětem moc líbilo, líbily se jim knížky a doufejme, že si děti cestu do knihovny najdou i s rodiči a stanou se jejími čtenáři. MT

Školní přespolní běh

Fotbalový turnaj

Druhý ročník přespolního běhu jsme uspořádali za teplého
a slunečného počasí na školním hřišti. Cílem této akce a akcí,
které děti v průběhu školního roku čekají, je přivést děti ke
sportu, smysluplně a aktivně využít volný čas. Konkrétně přespolní běh je nazýván prologem k Fachman krosu, což je běžecká
akce pořádaná školou s přesahem a ohlasem daleko za hranicemi okresu Opava.

21. 9. 2018 se na naší škole uskutečnil fotbalový turnaj žáků
vyššího stupně. Turnaje se zúčastnilo pět družstev, z nichž jedno
bylo ryze dívčí, složené z žákyň šestých tříd.

Letošního ročníku se zúčastnilo v osmi kategoriích 67 žáků od
prvního do osmého ročníku. Deváťáci nestartovali, asi se všichni
svědomitě připravují na přijímací zkoušky (přejeme hodně štěstí).
Potěšující je početné zastoupení dětí ze školní družiny. Okruh
měřil 700 metrů a vedl po poli, pískovištěm, trávou, po antuce
a nemohl chybět kopeček na zahradě školky, což opravdu splňuje
parametry přespolního běhu. Nejmladší děti běžely 400 metrů a na
ty nejstarší čekalo 1 750 metrů.
Výklad trati, projití závodního okruhu, absolvování závodu,
moderování slovy tělocvikáře a nezbytné vyhlášení a započtení
bodů za umístění do ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO POHÁRU,
to vše musí zajistit pořadatelé. Energie do toho vložená se vrací
mnohonásobně zpět, když vidíte tu bojovnost, odhodlání a zápal
umocněný povzbuzováním závodníků a pobíháním spolužáků. Nc

Ve slunném počasí se se systémem, kdy se hrálo stylem každý
s každým na jeden krát deset minut, nejlépe vypořádali naši deváťáci,
kteří turnajem prošli bez ztráty kytičky. Na druhém a třetím místě
skončila družstva namíchaná ze žáků šestých a sedmých tříd. Čtvrté
místo obsadili osmáci a na pátém místě skončily dívky ze šestých tříd,
kterým patří veliký obdiv a uznání za jejich elán a neutuchající snahu.
Celý turnaj se odehrál v příjemné atmosféře a dovolím si tvrdit, že
z něj museli všichni odcházet spokojeni.
Na závěr nezbývá než věřit, že se v příštích letech bude turnaj
konat s ještě větší účastí a že si mezi sportovními aktivitami žáků naší
Ch
školy získá své pevné místo.

oblíbená Drakiáda
10. 10. 2018 pořádala školní družina oblíbenou podzimní DRAKIÁDU.
Počasí nám přálo a děti se zúčastnily v hojném počtu i v doprovodu rodičů
a prarodičů. Některé draky nebylo třeba pobízet a ihned vyletěly k nebesům.
Pro ty línější dráčky se pořádaly soutěže, ve kterých děti s draky běhaly a obíhaly mety. Zkrátka všechny děti i draci aktivně strávily odpoLc
ledne na školním hřišti a zasloužiliy si krom občerstvení i sladkou odměnu. Již teď se těšíme na další ročník.
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Republika stoletá
Vše nejlepší, republiko!
Dnes, tj. v pátek 26. října 2018, jsme si my žáci, učitelé a zaměstnanci naší školy připjali srdíčko s trikolórou, během 1. hodiny si
vyprávěli o časech minulých, současných i budoucích a popřáli tak
symbolicky republice vše nejlepší do dalších sta let.
Snad každý z nás od začátku roku 2018 vnímal informace o tom,
že 28. října 2018 slaví náš stát významné jubileum – 100 let od vzniku
samostatné Československé republiky. Stoletý člověk už pamatuje
opravdu hodně, a co teprve republika. Vzpomeňme jen památný
rok vzniku 1918, Mnichovskou zradu 1938, druhou světovou válku,
rok politického převratu 1948, rok okupace Československa 1968,
„Sametovou revoluci“ 1989. Téměř samé dějinně „osudové“ osmičky,
jež poznamenaly životy 3 generací.
Aby si i ti nejmladší budoucí občané naší krásné vlasti uvědomili
význam těchto historických událostí, připravili jsme pro ně „muzejní“
výstavku k výročí republiky, jež obsahuje portréty osobností roku
1918, mapky nového státu, státní symboly /malý a velký znak/ - to
vše nakresleno velmi pěkně dětmi. Obrazy jsme umístili na velké
panely spolu s replikami dobového tisku, filmovými plakáty a časopisy z doby „1. republiky“. Nezapomněli jsme ani na klasickou dřevěnou černou tabuli. Součástí výstavky je selský kroj a předměty denní
potřeby z období 20. a 30. let minulého století. Výstavka je umístěna tak, aby si ji kolemjdoucí děti nebo dospělí mohli prohlédnout

a přečíst. Páteční školní rozhlasové vysílání „Rádia Škobranek“ bylo
věnováno danému výročí.
Do konce kalendářního roku připravujeme výstavku nazvanou „Osudové osmičky v dějinách našeho státu“, která připomene
významné okamžiky z naší minulosti prostřednictvím větších obrazů
nakreslených dětmi z 8. ročníku a doprovázených krátkým vysvětlujícím textem. Je potřebné, abychom si čas od času připomínali
nejen minulost našich rodin, ale i dějinný vývoj státu, který je naším
domovem. Vždyť vše, co dnes prožíváme, má své kořeny v minulosti
Sá
a svými současnými činy spoluvytváříme budoucnost.

Osudové osmičky v dějinách našeho státu
Vzhledem k tomu, že v roce 2018 si nepřipomínáme jen výročí sta let vzniku samostatného Československa, ale také výročí dalších
významných události, byl žáky VIII. ročníku vypracován projekt s názvem – OSUDOVÉ OSMIČKY. V souvislosti s českými a československými dějinami se často hovoří o tzv. osudových osmičkách, tedy o letech zakončených číslicí 8, ve kterých se staly důležité události
ovlivňující dějiny našeho státu. Žáci se v hodinách výtvarné výchovy zaměřili na kresbu výjevů vztahujících se k těmto létům:
1618 – v roce 1618 vypukla
třicetiletá válka, což byl ve své
době největší válečný konflikt.
Dlouhé boje třicetileté války
začaly v českých zemích stavovským povstáním. Toto povstání
vypuklo 23. května 1618 tím, že
čeští nekatoličtí stavové vtrhli
na Pražský hrad a tam na protest
proti habsburské vládě z oken
vyházeli královské místodržící.
Tato událost se do dějin vepsala
jako třetí pražská defenestrace.
1648 – v tomto roce po
dlouhých a těžkých bojích končí
třicetiletá válka, ve které se proti
sobě utkali protestanté a katolíci
a během které se počet obyvatel Evropy
ztenčil téměř o polovinu. Tento válečný konflikt je ukončen mírem, který byl uzavřen
v německých městech Münster a Osnabrück
a do dějin vešel jako Vestfálský mír.
1938 – ve 30. letech 20. století se ocitlo
Československo v ohrožení. Adolf Hitler
hodlal k Německu připojit československé
pohraničí (Sudety). Rozhodující jednání
zástupců Německa, Itálie, Velké Británie
a Francie se uskutečnilo 29. září 1938
v Mnichově. Zástupce Československa na
toto jednání nebyl pozván, jednalo se „o nás
bez nás“. Výsledkem byl dokument známý
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demisi (odstoupili z vlády).
Prezident Edvard Beneš demisi
25. února přijal a jmenoval novou
vládu složenou z komunistů
v čele s Klementem Gottwaldem.
Tím byl v Československu na
víc než 40 let zaveden totalitní
komunistický režim.

jako „mnichovská dohoda“, který nařizoval
Československu odstoupit své pohraničí
ve prospěch Německa. 30. září 1938 končí
etapa tzv. první republiky.
1948 – po 2. světové válce zvítězila ve
svobodných volbách komunistická strana.
Toto vítězství komunistům zajistilo nejvíce míst ve vládě, ale také úřad předsedy
vlády, kterým se stal Klement Gottwald.
Komunisté se připravovali na odstranění
demokratických ministrů z vlády, aby mohli
převzít moc v zemi. Demokratičtí ministři
se nechali vyprovokovat a na protest proti
chování komunistů podali 20. února 1948

1968 – v 60. letech 20. století
v Československu přibývalo kritiků poměrů, které zde panovaly.
Ke kritikům patřili i členové
komunistické strany. Ti vytvořili
skupinu tzv. reformních komunistů, kteří se snažili změnit
k lepšímu ekonomiku i nedemokratické poměry v zemi. Na
počátku roku 1968 se do čela komunistické
strany dostal Alexander Dubček. Pod jeho
vedením došlo ke změnám ve vládě. Novým
prezidentem se stal Ludvík Svoboda. Došlo
k uvolnění poměrů, byla zrušena cenzura,
otevřeny byly hranice. Tyto události znepokojily komunistické strany ve východní
Evropě, zejména v Sovětském svazu.
Sovětské vedení se rozhodlo pro ozbrojený
zásah. V noci z 20. na 21. srpna 1968 překročila vojska pěti států Varšavské smlouvy
československé hranice. Okupační vojska se
setkala s odporem a nenávistí, lidé podepisovali petice proti okupaci, ale proti vojákům
a tankům nic nezmohli.
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Nejkrásnější dýně

Vitamínový den

„Dýně, dýně a dýně.“ V tomto duchu se konala soutěž o nejkrásněji
vydlabanou dýni, které se zúčastnili žáci šestých a sedmých ročníků.
Na hodinách výtvarné výchovy se pilně snažili o nejvtipnější
a nejhezčí výtvor. Jejich snažení bylo úspěšné. Žáci vydlabali a vkusně
ozdobili více než třicet dýní, které zdobily chodby naší školy.
Téměř všichni žáci školy se pak zapojili do hodnocení, které přineslo tyto výsledky. Na třetím místě se umístily žákyně 7. A třídy –
Eliška Bližňáková, Klára Gvoždíková a Tereza Hulová. Druhé místo
obsadila děvčata opět ze 7. A třídy – Natálie Harasimová a Kristýna
Hausknechtová. Pomyslnou zlatou medaili získali kluci z 6. B třídy –
Šva
Oskar Wolný a Kristián Křepel.

V pátek 21. září uspořádali zástupci firmy MK FRUIT pro žáky
naší školy program s názvem Vitamínový den. Naši žáci postupně
po třídách navštívili kuchyňku, kde již na ně čekala ochutnávka
ovocných a zeleninových šťáv, ale také banánového smoothie. Děti
měly možnost vidět praktickou ukázku lisování zeleniny a ovoce,
ochutnaly nápoje z řepy, jablek, mrkve, banánu, kiwi a medu.
Kromě ochutnávek měla firma připraveno i stručné povídání
o ovoci a zelenině a zdravém stravování. V letošním roce byl program obohacen také povídáním o koření. Na závěr nechyběla ani
krátká soutěž o ceny. Vítězové dostali zdravou odměnu.
Všem dětem se program líbil a těšíme se na další návštěvu.Sm

Čeps cup neboli florbal pro nejmenší
Nejmladší zástupci z řad žáků naší
školy se v pátek 2. listopadu 2018 vydali
na florbalový turnaj do haly v Bolaticích.
Česká florbalová asociace již poněkolikáté
pořádala základní okresní kolo, ze kterého
si vítěz tohoto turnaje vybojoval postup do
kola krajského.
Do Bolatic se sjelo deset týmů okresu
Opava. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti
a los nám přidělil soupeře z Bolatic, Kravař,

Oldřišova a Hlučína Tyršové. Hned v úvodu
jsme narazili na pozdějšího vítěze z domácích Bolatic a podlehli mu v poměru 4:9.
Druhý zápas jsme sehráli proti týmu Kravař
a stejně tak nás potkala porážka, tentokrát
3:8. Sebevědomí bylo nahlodáno, ale po prozkoumání hry zbývajících dvou soupeřů jsme
si stanovili cíl dvou vítězství. Tento cíl byl
naplněn, nejdříve výhrou nad Oldřišovem 6:2
a následně i nad Hlučínem Tyršovou 5:2. Dvě
porážky a dvě vítězství nás dostaly na 3. místo

ve skupině a po porovnání bodů a celkového
skóre pak naši kluci obsadili 5. místo z deseti
zúčastněných týmů. Za pochvalu určitě stojí
fakt, že se chlapci po dvou úvodních porážkách nesesypali a zabojovali. Sportovně
musíme uznat kvalitu Bolatic a Kravař, kteří
byli herně lepší a zaslouženě nás porazili.
Sestava Štěpánkovic: Ondřej Prasek,
Jakub Hanzlík, Tomáš Gvoždík, Marek
Kolečkář, Matyáš Ceplý, Jan Neudörfler,
Filip Mac, Lukáš Stuchlík.

NOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH
Úkolem závodníka orientačního sportu je překonat danou
trať v co nejrychlejším čase. O výsledku nerozhoduje pouze
rychlost běhu, ale i zvolení nejkratší trasy mezi kontrolami. Když
tyto úkoly absolvujeme za tmy, máme z toho noční orientační běh
s puncem adrenalinu a překonání sebe sama.
Do druhého ročníku se přihlásilo 26 jednotlivců včetně doprovodu. Žáci nižšího stupně měli možnost proběhnout trať, která se
nacházela v nejbližším okolí školy, školky a obecního úřadu, ve
dvojici s kamarádem nebo v doprovodu dospělé osoby. Pro všechny
byla připravena trať o deseti kontrolách a délce 1 500 m, samozřejmě
odlišná od loňského roku.
Před samotným závodem proběhla instruktáž o orientaci a značkách na mapě, způsobu zaznačení trasy závodu do mapy a ukázka
označení kontrolního stanoviště lampiónem s kleštičkami. Kolem
18. hodiny již mohl být odstartován samotný závod. To již byla úplná
tma. Některým stačilo k proběhnutí něco málo přes 10 minut, jiní
strávili na trati i 50 minut. Cílem této akce, ale i dalších sportovních
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soutěží, které na škole pořádáme, není celkové pořadí. Daleko větší
přínos má pozitivní odezva ze strany žáků.
Například: Pane učiteli, bude orienťák i příští rok? Líbilo se mi
to, i když jsem udělala v závodě chybu. Žák si udělá čas i po fotbalovém tréninku. Rodiče si udělají čas a doprovodí své dítě. Docela
jsem se bála, ale překonala jsem se.
Takže za rok snad při třetím ročníku a opět za úplné tmy.

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

„Fachman kros“ – Běžecký závod ve Svobodě
V neděli 7. října se konal již 7. ročník
běžeckého závodu pod názvem „Fachman
kros“. Tento závod se koná vždy první
říjnovou neděli na Svobodě a vzhledem
k velkému množství zúčastněných běžců
a běžkyň různých věkových kategorií
stoupá jeho oblíbenost.
Na startovací čáru se postupně postavilo
200 účastníků v pěti běžeckých kategoriích.
Nejmladší děti byly doprovázeny svými
rodiči a do běhu se pouštěly s velkým nadšením. Také druhé a třetí kategorie žáků od
6 do 11 let a od 12 do 15 let se zúčastnila
spousta mladých sportovců a sportovkyň,
pro které je běh velkou vášní a motivací,
což bylo patrné z jejich tváří. Celkově se
přihlásilo 112 dětí.
V deset hodin se na start postavili
sportovci, kteří své běžecké kvality předvedli na trasách 8 km a 15 km. Krásné
počasí, příroda v okolí Svobody a nadšené
povzbuzování diváků, to vše se proměnilo
v nádhernou atmosféru, která povzbuzovala
sportovce k jejich výkonům. S tratí na 8 km
si nejlépe poradil David Wíttek ze Sokolu
Opava a Jana Němčíková z Ostravy. Na
stupně nejvyšší v královské disciplíně na
15 km se postavili Martin Ocásek z Krnova
a Petra Pastorová, která běžela za Kilpi
Team Racing. Celkově se do těchto dvou
kategorií zapojilo 88 sportovců.
Na běžeckých závodech je krásné, že
nezapomínají i na ty, pro které běhání není
nejsilnější disciplínou, a raději se projdou

lesní krajinou s hůlkami v ruce. V letošním
roce se na pochod přihlásilo téměř 40 jednotlivců a svými výkony ukázali, že láska
k pohybu může mít několik podob.
Pořadatelem akce jsou učitelé ZŠ a MŠ
ve Štěpánkovicích, a proto zde nemohla
chybět ani různá stanoviště, na kterých
si hlavně děti vyzkoušely své dovednosti
v házení na klauna, chození na chůdách,
ježdění na policejních motorkách, chytání rybiček, deskových hrách a kreslení
obrázků.
Poděkování patří také SDH Svoboda za
pomoc při zajištění bezpečného průběhu

běhu, společnosti CETA, s. r. o. za poskytnutí traktoru a mnoho naježděných kilometrů, společnosti Globus za věnované dary
pro účastníky závodu, dalším sponzorům,
kteří přispěli do tomboly a v neposlední
řadě Ostravakovi za zprostředkování „ptačího pohledu“ na závod.
Na všechny zúčastněné čekalo v cíli
výborné občerstvení a na závěr i bohatá
tombola.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se
podíleli na organizaci. Příští rok „Fachman“
proběhne opět první říjnovou neděli a už
teď jste všichni srdečně zváni.

40 roků SRUBKU
I když se to nezdá, na dveře už klepe rok 2019. A my se
Srubkem bilancujeme, co se nám v roce 2018 povedlo. Oslavili
jsme 40. výročí jeho založení. A že to byly oslavy důstojné, mohl
posoudit každý, kdo počátkem května přišel do našeho kulturního
domu a shlédl slavnostní vystoupení našeho souboru. Ve dvouhodinovém pořadu kromě Srubku vystoupily naše spřátelené soubory Bejatka ze Štítiny a Ischias z Opavy. Celý podvečer uváděla
Mgr. Magda Stříbná. Zaplněný sál odměnil potleskem ve stoje
všechny účinkující. Poděkování se nám dostalo i od bývalého
starosty pana Bernarda Halfara, který nad souborem vždy držel
ochrannou ruku a byl naší práci vždy nakloněn. Věděl, že svými
vystoupeními šíříme dobré jméno obce.
Koncem srpna pak Srubek zavítal do Štrby, aby společně
s občany Štrby oslavil 60. výročí družby obou našich obcí.
Vystoupení Srubku bylo velmi srdečně přijato. V rámci návštěvy
Štrby zazpíval soubor novomanželům Garajovým v den jejich
svatby. Celá rodina Garajových má velmi přátelské vztahy s naší
obcí.
Červnové vystoupení na Dnu obce narušil nepříjemný déšť, ale
všichni přítomní, kteří vytrvali, tleskali Srubku i mladým účinkujícím z družební Štrby. Koncem června vystoupil soubor na hasičských slavnostech v nedalekém Rohově.
V srpnu jsme v Hospodě Na Statku přivítali v rámci předvolebního setkání pana Mgr. Herberta Paveru, kandidáta na poslance
Senátu ČR. Dnes už víme, že uspěl.

Prosinec 2018

V měsíci listopadu se Srubek zúčastnil tradiční Haťské Kolaje
a zazpíval a zatančil na Borové tamějším důchodcům.
Prosinec je spojen s adventem a koledami. V Domově důchodců
na Rybářské ulici v Opavě soubor potěšil tamější obyvatele adventním pásmem a obyvatele Štěpánkovic pak v Hospodě Na Statku
společným zpěvem koled pod názvem Česko zpívá koledy. Letos
proběhl již třetí ročník této celorepublikové akce.
Chtěl bych všem členům souboru poděkovat za obrovský kus
práce, kterou bez nároku na odměnu vykonali a za výbornou
reprezentaci obce. Dík patří i bývalému vedení obce a všem, kteří
Jak
jakýmkoli způsobem Srubek podpořili.
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BERUŠKY POZNÁVAJÍ SVOU VESNICI
Rozhodli jsme se spolu s dětmi, že si v letošním školním roce naši vesnici
„prošmejdíme“. Navštívíme známé budovy, které se nacházejí v naší obci. Chceme
se o nich dozvědět více, např. k čemu slouží, co se v nich dělá, kdo v nich pracuje.
Začali jsme tím, že jsme si o naší obci vyprávěli s p. učitelkami Hankou
a Dášou, ukazovali jsme si obrázky budov, ale zjistili jsme, že některé fotografie
již neodpovídají skutečnosti. Proto jsme je osobně navštívili a vyfotili se u nich.
Tak bychom chtěli projít při pobytu venku všechny známější a důležité budovy
v našem katastru. Začali jsme samozřejmě na MŠ a ZŠ, byli jsme Na Statku, navštívili jsme poštu, cukrárnu, průmyslové zboží, květinářství. Procházeli jsme rovněž
prostorem u kostela, kde jsme si řekli o tom, jak náš chrám přišel ke svému jménu,
popsali jsme sochu sv. Kateřiny. V dalších dnech jsme navštívili budovu Obecního
úřadu. Tam jsme navštívili kanceláře úřednic, p. Peterek nám ukázal promítací
místnost pro naše pohádky, které potom vidíme v našem kinosále. Rovněž jsme
prošli i místní hřbitov, který máme moc pěkně upravený, a děti vědí, jak se na
tomto místě chovat.
Všechna místa nejdou navštívit najednou, a proto si je necháváme na období,
kdy si již nemůžeme hrát na zahradě. Pak ještě navštívíme Agroland, zajdeme k vodojemu a k myslivecké chatě, rovněž nezapomeneme na
/DS,HO/
nádraží a čističku odpadních vod a tak budeme pokračovat dál, ať víme, kde bydlíme a známe svou vesnici ze všech stran.

tvořivá dílna Sluníček
Děti si s rodiči přinesly předem nasbírané kaštany, žaludy, oříšky,
špalky, různě větvičky, listy a další přírodniny, aby společně vytvořili
svého „Podzimníčka“.
S pomocí rodičů navlékaly, stříhaly, lepily, trhaly, napichovaly, zatloukaly, zkrátka přiložily ruku k dílu, jak se patří. Hotové výrobky jsme
vyfotili s jejich tvůrci a vystavili je v šatně, kde nám vytvořily krásnou
podzimní atmosféru.
Během tvoření děti rodičům zazpívaly a přednesly básně a písně, které
se naučily. Lepší zakončení integrovaného bloku o podzimu jsme si nemohli
/AJ,MM/
přát a už se těšíme na další.

Drakiáda Kuřátek

„Floriánci“ Hasiči z MŠ
V sobotu 22. září vystupovaly děti z kroužku malých hasičů Floriánků
na okresní soutěži veteránů ve Štěpánkovicích v areálu Na Bartošovci.
Protože v letošním školním roce se kroužek malých hasičů rozjede
teprve od měsíce října, ukázku předvedly děti z loňského roku. Své vystoupení zachráněné zraněné holčičky, chemický zásah hasičů, hasičský útok
a příjezd pomocných hasičských aut děti zvládly na jedničku. O pomoc
hasiče volala policejní hlídka a o zraněnou Aničku se starala záchranná
služba.
Vše dopadlo dobře a naši hasiči sklidili velký potlesk. Odměnou jim
/IL/
byly medaile a malá sladkost.

Celý projekt „Drakiády s občerstvením“ byl zahájen
dopolední činností dětí při výtvarném tvoření a přípravě
k vaření bramborového guláše a čaje. Rodičům i prarodičům
dětí jsme přednesli a zazpívali písničky a básničky o papírových dracích.
Malým vystoupením jsme zahájili naši odpolední
Drakiádu. Všichni jsme společně na školním hřišti pouštěli
draky. I přes slabý větřík nám draci létali a sluníčko nás příjemně hřálo do zad. Na zahradě jsme pak s dětmi pohostili
naše nejmilejší bramborovým gulášem a teplým šípkovým
čajem. Děti za sportovní výkon při pouštění draků byly
odměněny drobnými dárky na památku. Celý den jsme si
/IL/
užili a budeme na něj dlouho vzpomínat.
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„Myška Klárka, veverka
Terka a děda Vševěd“

Motýlci si povídali
o ovoci a zelenině

V pátek 26. října zhlédly děti v mateřské školce představení divadélka
Ententýky. Pohádka „Myška Klárka, veverka Terka a děda Vševěd“ se
nám všem moc líbila. Veverka se naučila používat kouzelná slovíčka,
která my už dobře známe, ale někdy je zapomeneme používat. Teď dobře
víme, že bez slušného chování se žádný člověk, žádné děti a v pohádce
/IL/
i zvířátka neobejdou.

Několik týdnů během září a října jsme si v naší třídě povídali o ovoci a zelenině. Učili jsme se je poznávat a správně
pojmenovávat podle vzhledu, vůně a chuti. Společně jsme si
připravili zdravý ovocný salát a uvařili výbornou zeleninovou
polévku. Podívejte se, jak jsme si na dobrotách plných vitamínů
pochutnávali!
/IP/

Návštěva Planetária
Prohlídku výstavní části ostravského Planetária děti ze třídy
Berušek a Kuřátek zahájily v bloku cestováním na Měsíc, kde si na
simulátoru pohybu vyzkoušely poskoky po Měsíci. Dalekohledem
děti pozorovaly planety sluneční soustavy a určovaly jejich barvy
a velikosti. Společně jsme si prohlíželi meteority, které spadly na
naši planetu a model Země obíhající kolem Slunce. Děti velmi zaujaly
simulace tornád, zemětřesení a blesku. Děti si mohly vyzkoušet řídit
kosmickou loď na trenažéru. V promítacím sále na stropní kopuli
poznávaly nejznámější planety a souhvězdí. Ve filmové produkci
jsme zhlédli výchovný příběh pod názvem „Amigo a lidské tělo“.
V tomto příběhu byl zdůrazněn význam osobní hygieny lidského těla.
Na závěr naší prohlídky Planetária si děti prohlédly skutečný ska/IL/
fandr astronauta. Planetárium se všem líbilo.

HAlloweenská dýně
Podzim máme v naší kultuře spjat především se svátky „Všech zesnulých“, přesto se v posledních letech stále více setkáváme s prvky, které
jsou spojeny spíše s americkým Halloweenem. Halloween se stává stále
oblíbenějším především pro menší děti, a to i přesto, že jej nemáme spojený s množstvím sladkostí jako v Americe, ale především díky špetce
strachu, která jej doprovází pod rouškou tmy a množstvím světel – ať už
z luceren, lampionových průvodů, podzimních ohňů, hřbitovních svíček
nebo z halloweenských dýní.
Vyřezat si takovou dýni jsme si vyzkoušeli i s několika našimi kamarády a nemůžu říct, že by se to dalo sfouknout za pár minut, jak jsme si
původně mysleli. Vyčistit dýni a zbavit ji semínek byla brnkačka, zejména
když většinu dětí bavilo hrabat se v jejich „útrobách“. Což se však nedalo
říci o našich mladých dámách, které se spíše štítily zašpinit si své něžné
ručky. Vybrat motiv řezby či popustit uzdu své fantazii také nebylo těžké,
jen přenést své představy na vydlabanou dýni – to už byl oříšek. Všechny
děti byly moc šikovné, jen je třeba přiznat, že práci s ostrým nožem
musely dozorovat maminky, případně to zcela vzaly do svých rukou. Naštěstí lékárnička zůstala neotevřená. Výsledky stály za to. Naše cíle
byly splněny – příjemně strávené odpoledne a vchody našich domů ozdobené vlastnoručními originálními kousky. A kdo ví, třeba se nám
Hanka Karasová
v příštím roce podaří uspořádat „dlabání dýní“ pro více dětí, třeba jako přípravu na již tradiční akci „Světýlka“.

Prosinec 2018
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Dobytí severního pólu
Tak jako každým rokem, i letos bychom pro
Vás chtěli přichystat divadelní představení, které
plánujeme mezi vánočními svátky a Silvestrem.
Toto představení, Dobytí severního pólu od autorů
Smoljak-Svěrák, jsme uvedli v premiéře ke Dni matek
a Mezinárodnímu dni žen.
Představení bylo o něco zkrácené, protože jsme
tehdy měli vcelku málo času na nastudování celé hry,
která se skládá (jak zasvěcení ví) ze semináře a hry
samotné. Teď bychom chtěli hru (seminář) poněkud
rozšířit a představení tak o něco prodloužit. Bohužel
je obsazení této hry ryze mužská záležitost, takže
naši ženskou část ansámblu tentokráte uvidíte pouze
v hledišti.
Na příští rok plánujeme nastudování nové divadelní komedie, která už bude mít i ženské obsazení,
takže se uplatní celý divadelní soubor.
Principál ŠOSu Jirka Kolečkář
Těšte se!

Spolek důchodců Svoboda
Pomalu bilancujeme další rok - úspěšný či neúspěšný? Samozřejmě úspěšný,
protože jakákoliv činnost, která se dělá společně, přináší radost.

Jezdecký klub
„Cipísek“
Tak uzavíráme další sezónu. Další rok za námi.
Naše děti mají spoustu zážitků a radosti. Letos jsme
se účastnili závodů v Kobeřicích a nově závodů
v Kravařích – Olšinky a v Hlučíně. Děti si odvezly
nejen nové zkušenosti, ale taky 2 vítězství, jedno
druhé místo a další pěkná umístění.
V Kravařích – Olšinkách nám zvítězila v drezurních úlohách Sabina Kopcová, v Hlučíně v LEAD
REIN zvítězila Anežka Grigarčíková, na krásném
2. místě se umístil Samuel Nohál. Do příštího roku
půjdeme s novými plány a pílí.
Rok 2018 zakončíme s našimi dětmi vánočním
večírkem u stromečku. Všem občanům Štěpánkovic
přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a do roku
Eva Gintarová
2019 hlavně zdraví.

Rozšířili jsme naše řady o další dvě členky, a to nás také těší. Jako každým
rokem jsme si v květnu, i když letos v deštivém počasí, usmažili kopu vajíček.
V září jsme se rozjeli na výlet do Chotěbuzi, kde jsme navštívili „Rybí dům“.
V pivovaru „U koníčka“ jsme si k obědu dali více či méně stupňové pivo a nakonec
v „Marlence“ výtečnou kávu a zákusek. Podívali jsme se na výrobu piva a výrobu
dobrot z Marlenky.
Přijeli jsme domů plni nových dojmů a určitě spokojeni a najedeni. Dokonce
Anna Stromská
máme tip na nový výlet, ale všechno nemůžeme prozradit.

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty můžete zasílat e-mailem na adresu:
zpravodaj@stepankovice.cz, nebo donést do obecní knihovny.

-12-

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

Svatováclavský pochod – Velká Čantoryje
Jak už se stalo tradicí, Turistický
spolek HITA opět uspořádal další ročník
Svatováclavského pochodu. Tentokrát to
bylo na nejvyšší horu Slezských Beskyd –
Velkou Čantoryji, která je jedním z nejnavštěvovanějších vrcholů Beskyd a která se
pyšní 29 m vysokou rozhlednou.

nad horizontem vrchol hory Kriváň. Cesta
dolů přes Beskydské sedlo a údolím Střelmy
až do Nýdku uběhla stejně pohodově jako
cesta nahoru. Okolo šestnácté hodiny jsme
nastupovali do autobusu a mířili k domovu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří

s námi tyto výjezdní pochody absolvují
a těší mě, že autobus byl zcela obsazen.
Už se zase těšíme na příští rok, kdy se
opět vydáme někam, ale kam, to je ještě
předčasné prozrazovat.
Jaromír Nevřela – HITA


Autobus s řidičem Lubošem Lasákem
byl opět připraven přesně v 7.00 hodin ráno
a mohli jsme vyrazit. Cesta do Nýdku,
odkud jsme měli naplánováno vyrazit,
uběhla jako voda a v 9.00 hod. jsme vyrazili po Rytířské stezce k vrcholu Velké
Čantoryje. Po malé zastávce na chatě Pod
Čantoryjí jsme dorazili na vrchol okolo jedenácté hodiny. Většina z nás si nenechala ujít
výhledy ze zmíněné rozhledny. Po zaplacení
vstupného a zdolání 29 metrů převýšení
se nám za krásného slunečného počasí
rozprostřely výhledy na Moravskoslezské
Beskydy, Slezské Beskydy, Malou Fatru,
ostravskou a katovickou aglomeraci, ale
hlavně pohled na Vysoké Tatry, kde čněl

Modeláři ožívají
Ano, dá se to tak říci. Modeláři znovu ožívají. Po dlouhém
vyjednávání se nám podařilo domluvit plácek na nové letiště.
Takže jej zakládáme znovu a doufám, že po dlouhou dobu
naposledy.

Sbor dobrovolných hasičů Svoboda
Vás zve na

Ples sportovních hasičů
12. ledna 2019 od 20:00
Club „Cobra“ Štěpánkovice

kapela JEN TAK BAND
Připravili jsme pro vás alko i nealko na dvou barech a bohatou tombolu.

Vstupné 50 Kč, místenka 100,- Kč
Rezervace vstupenek:
Lucie Balarinová, Polní 15, Štěpánkovice, 602 767 607
Kateřina Slivková, Jasanová 48, Štěpánkovice, 720 452 783
Počet vstupenek omezen!
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Plochu již máme osetu trávou a teď jen čekáme, až vzejde,
abychom mohli začít zvelebovat. Víme, že je to na delší dobu,
ale už se těšíme na to, až na něm odstartuje první stroj. Doufáme
jen v to, že nám plochu dříve někdo nezničí. Ještě tráva nevyrostla a už byly na ploše vyhrabány díry od nějakého čtyřnohého
miláčka. Je s podivem, že si někdo neuvědomí, že nás vytvoření
a údržba stojí hodně práce a nemalé finance.
Jinak jsme začali další školní rok s našimi mládežníky.
V kroužku se nám objevili nové tváře a někteří nás opustili. To
však nic nemění na tom, že se pečlivě chystáme na novou halovou sezónu, která nám začne v prosinci soutěží, kterou pořádá
náš klub v tělocvičně v Kravařích. Doufám, že kluci navážou na
výsledky, jichž dosahovali v uplynulých sezónách a opět předvedou výborné výsledky.
Podařilo se nám zajistit i nějaké soupravy na dálkové ovládání
modelů, takže bychom po zprovoznění letiště chtěli začít s kluky
i létání s velkými modely. Uvidíme, jak se vše vyvine. Plánů je
M.Kučera
hodně, jen doufáme, že se nám je podaří naplnit.
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Pospěch cup a Svatomartinský pohár
V sobotu 27. října 2018 se náš fotbalový oddíl TJ Sokol Štěpánkovice zúčastnil tradičního fotbalového turnaje pořádaného oddílem
FK Kylešovice na zbrusu novém umělém povrchu.
Starší přípravka (2008 a ml.) TJ Sokol Štěpánkovice pod vedením trenéra Karla Kolečkáře se postupně utkala ve dvou čtyřčlenných
skupinách o POSPĚCH CUP s týmy z Oldřišova 1:4, Vítkovic 6:0
a Vítkova 4:0. V semifinále naši kluci nastoupili proti týmu z Bruntálu
a i s tímto výborným soupeřem si poradili. Ve finálovém zápase statečně hrající TJ Sokol Štěpánkovice podlehl našemu velkému rivalovi z Kravař v poměru 1:3. Nutno dodat, že celý turnaj odehráli naši
chlapci pouze s jedním náhradníkem a za to jim patří velké DÍKY!
Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen náš Marek Kolečkář.
Složení týmu: Filip Mac, Marek Kolečkář, Nikolas Pavelek, Štěpán
Vendelín, Sebastian Kramář, Oliver Solisch a trenér Karel Kolečkář.

Turnaje se účastnila také naše mladší přípravka (2010 a mladší)
vedená trenérem Tomášem Wolfem. Ve dvou pětičlenných skupinách se postupně utkal náš tým o Svatomartinský pohár s týmy
Darkovičky 0:2, MFK Karviná 1:8, Bruntál 2:6 a Budišov 2:3. Kluci
dřeli, bojovali a odměnou jim byla výhra v poměru 8:1 o celkové
deváté místo nad týmem z Budišova. I tady nutno podotknout, že
naše družstvo nastoupilo oproti soupeřům převážně s chlapci a jednou dívkou, narozených v roce 2011 a 2012!!! Je to velký příslib do
budoucna pro náš fotbalový oddíl, protože ten se v posledních letech
rozrůstá o nové mladé talentované děti.
Složení týmu: Tobias Kořistka, Matouš Vendelín, Matyáš Hnát,
Lukáš Gratza, David Wolf, Adam Koudela, Max Tomíček, Šimon
Horák, Michaela Lihotzká, Petr Riemel a trenér Tomáš Wolf.
Tomáš Wolf


Albertovec slavil
200 let založení
A tak se obyvatelé Albertovce rozhodli založit
tradici a první ročník je za námi.

Areál TJ Sokol
V letošním roce došlo k demolici starého skladu a je připravena
projektová dokumentace k provedení nového vstupního oplocení z ulice
Rybniční. Součástí tohoto oplocení je pergola a budova pro výběr vstupného. Areál TJ se v posledním desetiletí postupně zveleboval až do dnešní
podoby a plánujeme ve spolupráci s naší obcí v tomto i nadále pokračovat.
Závěrem bych chtěl jménem naší TJ poděkovat všem našim fanouškům a sponzorům za obrovskou podporu, které se nám od Vás v letošním
roce dostalo. Stejně tak děkuji všem členům naší TJ, kteří se jakkoliv
podíleli na chodu naší TJ. Příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku přejeme všem občanům Štěpánkovic pevné zdraví, hodně štěstí
a sportovní nadšení po celý příští rok.
Miroslav Záloha – předseda TJ

Sešli jsme se u Horínků na zahradě a speciálně pro
děti byl uspořádán „Orientačně branný pochod“. Děti se
předvedly jako velmi zdatné a odměnou jim byl nalezený
poklad. Nadšení dětí bylo veliké. A my dospělí jsme si
zavzpomínali na staré dobré časy.
Takže za rok na shledanou.
Za občany Albertovce, Karla Zacharikovová
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TJ Sokol Štěpánkovice, z.s.
TJ Sokol Štěpánkovice má v soutěžním ročníku 2018/2019 dvě družstva mužů a čtyři žákovská družstva. Momentálně nám největší
vrásky dělá kategorie dorostu, protože jsme ji v letošním roce nemohli přihlásit do soutěží, a to z důvodu malého počtu hráčů. Opačná
situace je v kategorii žáků, kdy máme nově přihlášeno družstvo mladších žáků (1+7), čímž nám vznikne ročníková posloupnost od mini
školičky, mladší přípravky, starší přípravky, mladších žáků až po starší žáky. Což by nám do budoucna mělo zajistit opětovné založení
družstva dorostu.
Jednotlivá družstva bojovala v soutěžích o co nejlepší výsledky, což se ostatně i povedlo. Naše A mužstvo mužů nás v podzimní části
soutěže velice mile překvapilo, protože předvedená hra byla plná bojovnosti a odhodlání poprat se o co nejlepší výsledek. Tyto aspekty
vedly k tomu, že mužstvo získalo 22 bodů a bude přezimovat na krásném pátém místě.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Záp. Skóre Body
Kobeřice
13
26:6
35
Fulnek
13 41:17
28
Jakubčovice
13 38:19 28
Darkovičky
13 25:19 22
Štěpánkovice
13 20:19 22
Bolatice
13 28:22 20
Chlebičov
13 24:19
19
Kravaře
13 20:20 17
Mokré Lazce
13 22:24 16
Slavkov
13 20:24 16
Vřesina
13 15:29
14
Ludgeřovice
13 18:30 12
Velké Heraltice 13 15:32
11
Suché Lazce
13 10:42
0

Muži „B“
Naše „B“ mužstvo pod vedením trenéra
Gabriela Slaného střídalo lepší výkony s těmi
slabšími a výsledkem je slušná osmá pozice
a zisk 15 bodů. Pevně věřím, že v jarní části
sezóny se kvalita ustálí a bude i více bodů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Záp. Skóre Body
Bolatice „B“
13 75:13 36
Bělá
13 29:17 24
Sudice
13 41:41 24
Závada
13 35:23 23
Strahovice „B“
13 30:31 23
Bohuslavice „B“
13 35:30 21
Darkovičky „B“
13 25:27 16
Štěpánkovice „B“ 13 32:32 15
Chuchelná „B“
12 18:26 14
Dol. Benešov „B“ 13 24:32 12
Kozmice „B“
12 18:35 12
Hať „B“
13 26:35 11
Darkovice „B“
13 27:49 10
Šilheřovice „B“
13 20:44 10

Muži „A“
Družstvo se pod vedením hrajícího trenéra Dušana Christopha rozjíždělo pozvolna, nejprve
přišla prohra v Mokrých Lazcích, pak velice cenná a vybojovaná výhra doma s Chlebičovem,
kdy bylo naše družstvo posíleno o nově příchozího Adama Bartuska. Následně nás v týdnu
posílil Adam Schwalbe, který hned v následujícím utkání v Ludgeřovicích vsítil naši vítěznou
branku. Následovala prohra doma s Darkovičkami a prohra v Kravařích, kdy bylo družstvo
posíleno o Michala Večerka z Dolního Benešova. Dále pak následovala série čtyř výher v řadě
Vřesina, Slavkov, Suché Lazce a Velké Heraltice. Ve Fulneku a doma s Jakubčovicemi nás
čekala opravdu těžká utkání a získali jsme bod za remízu doma s Jakubčovicemi. Následovalo
utkání v Bolaticích, za které mužstvo sklidilo právem pochvalu a bralo tři důležité body.
Do mužstva se po zranění vrátil Rosťa Heider. Poslední utkání doma s Kobeřicemi přineslo
krásný fotbal, ale soupeř byl o kousek lepší a možná měl i více štěstí a zvítězil 1:0.
Všichni hráči a trenéři zaslouží za podzimní část pochvalu a pevně věřím, že již se nebude
opakovat kolaps z roku 2017, kdy jsme rovněž měli po podzimu 22 bodů, a přesto jsme spadli
do I. B třídy.
Mladší žáci:
Toto družstvo jsme do soutěží přihlásili nově a trénuje ho Tomáš Kurka. Hrají
okresní přebor (1+7) a kluci si postupně
zvykají na větší hřiště a větší fyzickou
zátěž. Nicméně musím konstatovat, že
jejich účast na trénincích je příkladná
a pevně věřím, že s přibývajícími zkušenostmi budou přicházet i lepší výsledky.
Ovšem nejpodstatnější je to, že je hra
baví a rovněž trenér velice oceňuje jejich
přístup a nadšení pro hru samotnou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Družstvo
Rohov
Malé Hoštice
Bolatice
Mokré Lazce
Kylešovice
Štěpánkovice
Raduň

Starší přípravka:
Starší přípravka nám v letošním roce opět dělá velkou
radost a pokračují v ní kluci, kteří loni získali velké úspěchy v mladší přípravce. Družstvo trénují naši dlouholetí
trenérští bardi Josef Harazim a Jiří Bořucký. Tito byli
letos posíleni o Štěpána Harazima, který se přípravce
plně věnoval a přinesl i určité oživení do tréninkových
jednotek. Bylo vidět, jak ho kluci hltají a jak možná
v něm vidí i určitý vzor. Kluci předváděli opravdu krásný
fotbal a právem jim patří první místo v tabulce soutěže.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Družstvo
Štěpánkovice
Rohov
Oldřišov
Chlebičov
Služovice
Hněvošice
Bolatice
Chuchelná
Malé Hoštice
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Záp.
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Skóre Body
81:40
22
114:23 21
77:44
15
65:42
13
51:74
10
41:69
9
46:88
9
53:60
7
23:111
0

Záp.
6
6
6
6
6
6
6

Skóre
59:12
48:5
27:21
24:34
14:37
13:41
14:49

Body
16
16
12
9
3
3
3

Starší žáci
Naši starší žáci hrají okresní přebor (1+10) a jejich trenérem je Jindřich
Harazim. Bohužel, v tomto soutěžním
ročníku tuto soutěž hrají pouze čtyři družstva, a proto spolu budou hrát šestkrát.
Naši TJ doplnili někteří žáci
z Chlebičova, jelikož tam nemají mladší
a starší žáky. Družstvo se postupně sehrávalo a pokrok ve hře byl patrný.
Věřím, že družstvo v jarní části
soutěže bude sehranější a bude stoupat
tabulkou.
1.
2.
3.
4.

Družstvo
Záp. Skóre Body
Hať
9
31:10
18
Velké Heraltice 9
13:9
15
Štěpánkovice
9
16:15
11
Kozmice
9
6:32
6

Mladší přípravka:
Našemu fotbalovému potěru se věnují pánové
Tomáš Kramář a Tomáš Wolf a dělají to opravdu
dobře. Vždycky mi udělá radost pohled na hřiště
plné malých capartů, kteří někdy mají problém
s koordinací pohybu, ale zároveň je to maximálně
baví. Jen poctivá a dlouhodobá práce s mládeží nám
může přinést v budoucnu radost a úspěchy. Opravdu
je obdivuji, protože zkrotit těch i více než dvacet
malých ďáblíků opravdu není nic lehkého. U přípravek nejsou výsledky tím nejdůležitějším, hlavní je
radost ze hry a tu na našich dětech opravdu vidím.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
Kobeřice „A“
Dolní Benešov
Kobeřice „B“
Mokré Lazce
Štěpánkovice
Vřesina
Hlučín
Bolatice

Záp. Skóre
7
168:28
7
86:99
7
74:61
7
61:74
7
66:85
7
57:92
7
60:84
7
49:98

Body
21
15
12
9
8
8
4
3

Chtěl bych velice
poděkovat všem rodičům
našich žákyň a žáků
za podporu a pomoc
s organizací a dopravou
dětí na zápasy, turnaje
a tréninky. Této podpory
si velice vážíme a děkujeme za ni.
Velice rádi přivítáme
každého, kdo by chtěl
pomoci s trénováním
naší mládeže.
Miroslav Záloha
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FLORBALOVÁ SEZÓNA JE V PLNÉM PROUDU!
Naši florbalisté rozehráli své další působení v oficiálních soutěžích florbalové unie – jak se jim daří? Pojďme se podívat!
PŘÍPRAVKA – Nejmladší kategorie má za sebou již tři turnaje,
na kterých sbírají kluci a holky své první zkušenosti s florbalem
a sportem jako takovým. Sladkou třešničkou jsou pak vítězství, která
vždy děti ukořistí. Pozitivem je také velký počet dětí, které navštěvují
florbalové tréninky s velkým nadšením a také skutečnost, že registrujeme i dostatek dětí také v kategorii minipřípravka!

DOROST – Nejstarší kategorie se jako obvykle pere s menším
počtem hráčů, a tak není divu, že je doplňována z kategorie starších
žáků, avšak to neznamená, že jsme v soutěži „otloukánci“! První
turnaj jasně ukázal, že kluci nedají soupeři body zadarmo v zápasech podávali heroické výkony, které pokračovaly i na druhém turnaji. Na turnaj kluci odcestovali do daleké Bystřice a odměnou za
snahu a předvedené výkony jim byly hned čtyři body do tabulky MS
ligy, a to když dokázali porazit pořádající Jablunkov a remizovat
s dosavadním suverénem z Opavy.
ELÉVOVÉ – Dva turnaje = dvě bronzové medaile a spousta
zážitků z každého tréninku a turnaje – taková je vizitka našich elévů!
MLADŠÍ ŽÁCI – Kluci a holky z této kategorie měli sice poněkud ospalejší rozjezd na domácím turnaji, ale na dalších dvou turnajích, které se odehrály v Odrách a Hradci nad Moravicí, už soupeřům
ukázali, kdo je pánem na hřišti a tyto turnaje vyhráli! Velkým pozitivem, jak tomu u nás bývá, je skutečnost, že nemalý počet mladších
žáků doplňuje starší kategorii, kde rozhodně nejsou jen do počtu.
STARŠÍ ŽÁCI – Starší žáci střídají úspěchy s propady – po prvním dvoukole, kdy ukořistili výhru a remízu, přišlo hluché období,
které čítalo čtyři zápasy bez výhry, které však bylo rázně ukončeno
dvěma výhrami na posledním turnaji! Suma sumárum je z toho
v dlouhodobé tabulce postavení ve středu tabulky, což trenéry a hráče
naplňuje optimismem, avšak zároveň velkou motivací zlepšovat se.
MUŽI B – Mužská rezerva je nováčkem v nevyšší regionální
soutěži, kdy po prvních třech kolech mají muži bilanci 1 výhry, 2
remíz a 3 porážek – své zápasy však hrají s chutí a zápalem sobě
vlastním, kdy hlavním cílem je hladké udržení v soutěži a pohyb
v horní polovině tabulky.
MUŽI A – První tým se po loňském postupu do třetí ligy
vyznačuje ambicemi nejvyššími i v této soutěži a zle zatápí všem
účastníkům soutěže. Postup do play-off, které hraje osm nejlepších týmů soutěže, pro muže nebude určitě problémem, neboť po
polovině odehraných utkání okupují muži čtvrté místo, což je pro
nováčka soutěže krásná vizitka.
Více o činnosti a akcích naše oddílu se můžete dočíst nejen na
našich internetových stránkách fbcletka.cz, ale také na sociálních
Adam Wollný
sítích, kde nás najdete pod názvem FBC Letka.

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany…)
Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu zpravodaj@stepankovice.cz,
donést na obecní úřad, nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.
Značka: ZPRAVODAJ.
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Voltižní oddíl z Albertovce – WEG Tryon 2018
V září 2018 se voltižní oddíl z Albertovce
zúčastnil mezinárodních závodů WEG
2018 v americkém Tryonu, městě Severní
Karoliny. Jde o světovou jezdeckou olympiádu, které se účastní všechny jezdecké
sporty, a pořádá se jednou za čtyři roky.
Českou republiku na těchto mezinárodních hrách reprezentovali tyto jezdecké
kategorie: čtyřspřeží, drezura, parkur,
paradrezura a voltiž.
Cesta na tyto mezinárodní závody
nebyla vůbec jednoduchá, oddíl musel
sehnat penízky na start na těchto závodech.
Především letenka pro koně byla z nejnákladnějších v rozpočtu závodu. Nicméně
za přispění Moravskoslezského kraje, obce
Štěpánkovice, obce Bolatice, příspěvků na
vyhlášeném transparentním účtu a řady
vystoupení dětí, které se snažily získat
potřebné finance, se dílo podařilo a v září
je tak čekal životní start na nejprestižnějším
závodu světa.

Voltiž reprezentoval v tomto závodě
oddíl z Albertovce pod vedením trenérky
a lonžerky Andrey Videnkové a závodníků
Kateřiny Kocurové, Nely Stříbné, Lucie
Kubíkové, Emy Žůrkové, Terezy Czyžové
a Kateřiny Reslerové. Za jednotlivce startovali Kateřina Kocurová a Jan Hablovič.
Jedná se o seniorskou soutěž, podmínkou
je tedy, aby alespoň jeden závodník dosáhl
v roce závodu plnoletosti. Závodů se účastnilo celkem 12 voltižních skupin, česká
voltižní skupina patřila k nejmladším.
Nejdříve odcestoval do Spojených států
voltižní kůň. Jde o jedenáctiletého valacha
jménem Patriot, který je miláčkem skupiny. Absolvoval karanténu a pak už se pod
dohledem našich ošetřovatelů, manželů
Ondřeje a Adély Svobodových připravoval
na závody. Skupina dětí s trenérkou přicestovala do amerického Tryonu právě v době,
kdy zde řádil hurikán Florenc a jejich vnitrostátní let byl jeden z posledních, který
v daný den nezrušili.
Závody započaly povinnými sestavami,
kdy každý účastník skupiny musí předvést povinné prvky a tyto jsou rozhodčími
obodovány. Hodnotí se provedení cviků,

plynulost, kůň a další atributy. Po těchto
povinných sestavách se skupina umístila na
7. místě. Další den následovala volná sestava,
která s malými chybičkami potvrdila skupině 7. místo. V pořadí druhá volná sestava
byla hodnocena jako 6. nejlepší sestava,
nicméně to nestačilo na posun a konečným
výsledkem je tedy krásné 7. místo. Pro připomenutí, před čtyřmi lety se světové jezdecké hry konaly ve francouzské Normandii
a tam český tým obsadil 11. příčku.

Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří nás podpořili, pomáhali nám,
fandili a drželi pěsti.
Závody v americkém Tryonu proběhly
za podpory Moravskoslezského kraje, obce
Štěpánkovice, obce Bolatice a dalších sponzorů a dobrovolných příspěvků.
Marcela Žůrková
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Setkání chrámových sborů Hlučínska
Jako každý rok, stejně i v letošním roce se uskutečnilo setkání chrámových sborů Hlučínska. Letos tomu bylo o něco málo dní dříve
než obvykle, tentokrát setkání připadlo právě na první podzimní den, 23. září 2018. A ani jsme to neměli daleko, setkání proběhlo v našem
kostele sv. Kateřiny.
Ježíš je cesta, pravda a život. Právě tato věta pronesená
Ježíšem byla mottem setkání. Ježíš nás předchází, aby nám
v nebi připravil místo ke klidnému spočinutí, on je tou cestou k Bohu. Kdo se na něho spolehne, nalezne svou cestu
k životu. Ta není vždy pohodlná, může se stát křížovou
cestou. Přesto kráčejme po této cestě s jistotou.
Stejnou cestou jako my kráčejí i děti z naší štěpánkovické scholy. Právě ty jako první vystoupily a rozjasnily
svými písničkami nejednu tvář přítomných posluchačů.
Stejnou sílu zahřát a potěšit ostatní měla i naše oblíbená,
rytmická písnička „Já jsem Boží děcko“, kterou jsme
zazpívali během našeho vystoupení. Společná píseň všech
chrámových sborů je vždy nezapomenutelným zážitkem.
Děkujeme tímto i obecnímu úřadu za to, jak se ujali
hostování setkání a výborně se postarali o všechny
J.Č.
přítomné sbory.

Kříž v poli
Kdo chodí s očima otevřenýma a je vnímavý, jistě si povšiml
kříže u cesty ze Svobody na Nový Dvůr. Pochází z roku 1912, přečkal obě světové války a pamatuje i vznik našeho samostatného
státu. Za více než 100 let se na něm podepsal zub času a vandalové.
Mezi občany, kteří chodí s očima otevřenýma a není jim okolí
lhostejné, patří rodačka ze Svobody paní Uršula Kramolišová roz.
Riemlová. Spolu se svým manželem se rozhodli, že poničený kříž
vyčistí a opraví. Během letošního roku se dali do díla a výsledek
je znatelný. Kříž po opravě nechali znovu vysvětit. Posuďte sami.
Manželé Kramolišovi si jistě zaslouží velké poděkování. MaK

Dne: 4. – 6. ledna 2019
proběhne ve Vaší obci devatenáctý ročník

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Koledníci přijdou do Vašich domovů
předat Vám radostnou zvěst.
Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem
pomůžete potřebným. Umírající, vážně nemocní,
handicapovaní a opuštění lidé potřebují naši
společnou pomoc a podporu.
Děkujeme Vám za ni.

Charita Hlučín

Letošní podzim je extrémně teplý. V listopadu dokonce vykvetly jarní byliny – Vlčí máky, heřmánek i čekanka.
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Napsali o nás

Zklamání z druhého místa? Kdeže.
Zase mám pro co žít, říká Stromský
Tolik chtěl konečně stanout na nejvyšším stupni pro vítěze Velké pardubické. Tolik příkoří už kvůli tomu vytrpěl. A znovu se to
těsně nepovedlo. Že by byl ale žokej Marek Stromský z druhého místa zklamaný? „Vůbec ne, je to krásné, užívám si to. Ten dostih
mi vyšel úplně nádherně,“ popisoval čtyřiačtyřicetiletý jezdec.
Zažil zvláštní nedělní odpoledne
v Pardubicích. V prvním dostihu spadl se
Shegertonem už na druhé překážce. „To
byl blbý start. Na to člověk musí hned
zapomenout,“ povídal.
Po šestém, druhém a sedmém místě
v dalších dostizích se následně radoval z triumfu v Ceně Labe, kterou ovládl v sedle
Mahonyho. A i na Velké byl k výhře blízko.
Ještě za poslední překážkou prořídlé startovní pole s Hegnusem vedl, v posledních
metrech se ale kolem něj po levé straně prohnal Jan Faltejsek s Tziganem du Berlaisem
a odsunul ho znovu na druhé místo.
Početný fanklub z rodných Štěpánkovic
mu ale smutnit nedovolil.
Hodně vás to nabíjí, když kvůli vám
přijede do Pardubic tolik lidí?
Ve Štěpánkovicích jsou věrní fanoušci.
Jsem za ně rád, že se to dneska povedlo.
Křepčí tady, jako kdybyste vyhrál.
Oni to tak berou. A já vlastně taky. Pro
mě je i to druhé místo jako vítězství.
Jak jste si vlastně užil dostih?
Super, byla to paráda. Musím poděkovat Radkovi Holčákovi (trenér), protože
udělal skvělý kus práce. Dostih mi vyšel
nádherně, chtěl jsem vyhrát, ale druhé
místo beru s pokorou. Užívám si to a mám
zase pro co žít, mám chuť bojovat a zase
vyhrát Velkou.
Pomýšlel jste v závěru na první místo?
Určitě jo, když jsem byl chviličku
vepředu. Ale byl to jen takový okamžik.
Pak kolem vás prosvištěl Tzigane du
Berlais s Janem Faltejskem.
No jo, řeknete si: Zase to nevyšlo. Ale
já jsem fakt za to druhé místo rád. Celý
tým si to zasloužil, s koníkem udělali velký

kus práce. Vždyť já jsem dneska v prvním
dostihu ležel na zemi, proto je to druhé
místo nádherné.
To jste nespadl jen vy, ale právě i Jan
Faltejsek.
Je to blbý start do dne. Člověk na to ale
nesmí myslet, musíte to hodit za hlavu. Já
jsem spadl už na druhé překážce, bylo to
dost nakropené a koni se rozjely nohy, bylo
to dost nevinné. A Honza spadl o kousek
dál v zatáčce. Určitě to není povzbudivé,
ale musíte to hodit za hlavu, sednout si na
druhý dostih a jet dál.
Na druhou stranu, vyhrál jste Cenu
Labe. To vás nabudilo?

Pod altánky umístěné v obci se vybudovalo pevné podloží.
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Jo, to jsem rád i za pana Popelku.
Dodalo mi to síly právě do Velké.
A druhé místo ve Velké vám dodalo síly
pokračovat i v příští sezoně?
Určitě mě to nabudilo. Ale je tady ještě
hodně otázek, záleží, s kým se dohodnu po
sezoně. Mám to daleko na dojíždění a tak
dále.
Ještě nejste rozhodnutý pokračovat?
Ještě ne, ještě ne. Ale tuhle sezonu si
užívám, je krásná. A ještě jednou děkuju
Holčákům, že mi dali šanci jezdit dobré
koně.

Autor: Matěj Tomíček



Zdroj: https://sport.idnes.cz

Majitelé pouťových atrakcí pozvali občany o víkendu u příležitosti „Karmaše“ na pouťové
atrakce, které byly tentokrát umístěny na prostranství bývalého „Dvora“ u ul. Jasanová.
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Klidné prožití vánočních svátků a v roce 2019
rodinnou pohodu, pevné zdraví a štěstí přejí
zaměstnanci obecního úřadu.

Vánoce ve škole
Vánoční koncert
dětí a žáků ZŠ a MŠ Štěpánkovice

Vánoční tvůrčí dílny
pro děti i dospělé

Vánoční jarmark
/prodej výrobků s vánoční tematikou zhotovených žáky a zaměstnanci školy/

Neděle 16. 12. 2018 v 15 hodin
/pavilon tělocvičen/
Vstupné:
dospělí 30,- Kč, děti do 15 let zdarma
/vstup hlavním vchodem/.

Těšíme se na setkání s vámi
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