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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
konečně jsme se letos všichni na sklonku května, a především
začátkem měsíce června, dočkali teplých letních dní, které nám
snad vydrží co nejdéle a jen občas je vystřídá lehká přeháňka,
déšť, případně osvěžující letní bouřka. Voda je pro nás lidstvo
ve všech směrech potřebná a nenahraditelná. Když se však
snese z oblohy v přemíře, může nadělat veliké škody zejména
na majetku. Ale na druhou stranu její nedostatek vyvolává řadu
komplikací, a to zejména v podobě sucha.
Proto bychom si měli pitné vody vážit a zalévat své zahrádky
vodou, kterou si můžeme i za přispění dotací z programu OPŽP
zachytit do jímek či nádrží a následně použít na zalévání své
zeleně.
Máme za sebou polovinu roku 2019. To znamená, že za
námi všemi je již spousta práce, ale nemálo práce je taktéž
před námi. Dny jsou konečně dlouhé a teplé, tudíž většinu
volného času trávíme pobytem venku na čerstvém vzduchu.
Školou povinným nastaly prázdniny a většina pracujících

„Je

během letních měsíců vybírá část dovolené, kterou poté tráví
každý po svém. Někdo poznává nová města a místa v zahraničí
nebo v tuzemsku, někdo zvolí variantu domácího odpočinku
a relaxace třeba na zahrádce.
Děkuji všem spoluobčanům za spolupráci, taktéž za udržování pořádku na veřejných prostranstvích obce a na komunikacích. Děkuji za účast i organizaci různorodých
aktivit kulturního i sportovní života
v obci a v neposlední řadě za šíření
dobrého jména naší obce.
Přeji všem spoluobčanům pohodové prožití letních měsíců.
Jaromír Nevřela,
starosta obce

zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne.

Má

takový smysl, jaký mu dáme.“
Seneca -

římský filozof

74. Výročí osvobození

Volby

do Evropského parlamentu
Také v naší obci 24. a 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu.

Dne 16. dubna 2019 jsme si připomněli 74. výročí osvobození naší
obce sovětskými vojsky v rámci Ostravské operace. Vedení obce uctilo
památku tohoto dne a položilo k pomníku kytici.
Jaromír Nevřela, starosta obce

Uvolněné prostory
mají nového nájemce
Po dlouhé době se nám podařilo obsadit prázdné nebytové prostory
bývalé restaurace Štěpánka a výrobny knedlíků v kulturním domě.
Noví nájemci se věnují výrobě rychlého občerstvení. Jejich sortiment
tvoří pizzy, tortily, hamburgery apod.
Z pohledu obce je dobře, že tyto prostory opět žijí a nechátrají.
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Jedná se o bývalý statek, který obec koupila
od původních majitelů - rodiny Peterkových.
Vize již nějaké máme, ale rádi bychom touto
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Oznámení
Na internetových stránkách obce je nově umístěný Google kalendář. Je to webová služba pro správu času, setkání, událostí, výročí.
Z tohoto důvodu se ruší zasílání Plánu akcí a Zpráv z obce na
e-mailové adresy občanů. Všechny plánované akce v naší obci si nyní
můžete najít na stránkách obce www.stepankovice.cz 
VW

Co s nemovitostí v centru obce
Touto cestou bych chtěl požádat Vás
spoluobčany a všechny, komu není lhostejný
vzhled a potřeby naší obce, o pomoc při rozhodování, jak a na co využít pozemek a nemovitost v centru obce.
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cestou požádali také vás, naše spoluobčany,
o váš názor. Věříme, že vzájemná spolupráce
povede k lepším výsledkům při rozhodování
o využití této lokality. Budeme rádi za každý
námět či názor.
Své podněty můžete zasílat elektronicky
na adresu: peterek@stepankovice.cz, nebo
písemně na podatelnu Obecního úřadu.

Jaromír Nevřela, starosta obce

Úřední hodiny
obecního úřadu Štěpánkovice
Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30
Úterý:

08:00 – 14:00

Středa:

08:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Čtvrtek: 08:00 – 14:00
Pátek:

neúřední den

Poničené pergoly v parku u Obecního úřadu
Obec v minulosti z části revitalizovala park okolo obecního úřadu.
Byla vybudována nová komunikace, zavedeno veřejné osvětlení, provedla
se dosadba zeleně a v neposlední řadě jsme nainstalovali prvky sloužící
k odpočinku a relaxaci, jako jsou lavičky a dřevěné přístřešky - pergoly.
Vize byla taková, že občané, kteří půjdou na hřbitov nebo na procházku, si
budou moci odpočinout a posedět ve stínu nebo se schovat před deštěm či
jinak toto zařízení využít.
Situace je ale úplně jiná. Pergoly okupují naši mladiství spoluobčané
a pubescenti vyšších ročníků základní školy. Co se tam děje asi nemusím
moc rozebírat. Po jejich návštěvách vypadají tyto pergoly dosti zuboženě.
Člověk aby se bál sednout si dovnitř.
Proto se obracím s prosbou na všechny spoluobčany, kterým není náš
společný majetek lhostejný, aby nám pomohli udržovat naši obec krásnou
a čistou a v případě, že se stanou svědky ničení obecního majetku, nahlásili
tuto skutečnost na OÚ. Děkujeme.
Jaromír Nevřela, starosta obce

-2-

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

středisko služeb zvelebuje obec
S jarem přichází sečení trávy, opravy chodníků, opravy šachtic a jejich čištění, výkopy a opravy hydrantů, vod. uzávěrů a jiné práce, které
jsou nutné při údržbě čistoty a funkčnosti obce. Pracovníci střediska služeb provádí od jara sečení trávy. Vzhledem k tomu, že letošní květen byl
bohatý na srážky, tak nám tráva rostla opravdu jako z vody. Neustále se seče křovinořezy, sekačkou s pojezdem, malotraktorkem, mulčovacími
stroji, ale tráva roste stejně rychle, jak se seče. Buďme rádi za déšť, který doplňuje deficit spodní vody, ale nám déšť způsobuje často nemalé
starosti. Tady je třeba poděkovat občanům, kteří si posekají prostor před svým pozemkem, který patří obci, ale jim to není lhostejné a ulehčují
nám tak práci. Děkujeme!
Pracovníci střediska služeb provedli také zvelebení dětských hřišť,
kde byly osazeny na plochu nové prvky pro dětské radovánky a chystáme se ve Svobodě a na Bartošovci dětská hřiště oddělit jednoduchým
plotem z kůlů a provazů od cest a zvýšit tak bezpečí dětí.
Pokračují výměny hydrantů a vod. uzávěrů, které jsou v havarijním
stavu. Musíme je mnohdy vykopat až na vodovodní řad a následně
vyměnit, což se někdy neobejde od odstavení vody v celé obci. Touto
opravou jsme však právě schopni při případné havárii odstavit vodu
pouze v části obce nebo jen v dané ulici. Výměny nejsou jednoduché jak
z technologického hlediska, tak hlediska finančního.
Chystáme se opravovat propadlé chodníky, kterých je v obci nepočítaně, ale nic nejde najednou. Na všechno je třeba čas a finance. Je vždy
třeba zvažovat, co je prioritou a co může ještě chvíli počkat. Proto bych
vás občany rád požádal o trpělivost. Na každý požadavek o úpravu nebo
opravu obecních chodníků, zeleně nebo něčeho dalšího ve správě obce
chceme reagovat, jak nejrychleji to jde. Děkuji všem pracovníkům technických služeb za práci, kterou odvádějí. Mnohdy není na první pohled
vidět, co všechno se za ní skrývá.
Kolečkář Jiří, místostarosta

Lázeň perlivá obecenstvo skvěle pobavila
Vedení obce si pro matky, ženy a dívky připravilo, tak jako každý
rok, dárek v podobě divadelního představení. Letos do kultuního
domu ve Štěpánkovicích v sobotní podvečer 13. dubna zavítal amatérský soubor Velkopolomské hvězdy. Divadelníci obecenstvu představili
francouzskou komedii “Lázeň perlivá“. Hra je vtipná a plná gegů,
které spolehlivě publikum pobaví.
Děj se odehrává v lázních, kde ani v běžném životě není nouze
o různá nedopatření, veselé a nečekané situace. Ani v této hře nebyla
o humorné dialogy a okolnosti nouze. Vše se však vysvětlilo, urovnalo
a muži nakonec zakotvili v těch správných náručích.
Před vstupem do hlediště byla každá žena a dívka obdarována starostou p. Jaromírem Nevřelou a místostarostou p. Jiřím Kolečkářem
malou sladkou pozorností. Návštěvníci divadelního představení odcházeli s dobrou náladou a s úsměvem na tváři.
INZERCE

Červenec 2019

Ve vestibulu Obecního úřadu si také všichni mohli prohlédnout výstavu pod názvem „Hledání ztraceného času“,
pořádanou Sdružením obcí Hlučínska.. 
VW
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realizace Nájemních bytů
V loňském roce jsme začali s výstavbou nájemních bytů v lokalitě „Suchánkovec“. Mělo
by se jednat o bytový dům, ve kterém budou čtyři byty. Tři byty budou 1+kk a jeden 2+kk.

ekologická
tříkolka
Pro potřeby střediska služeb jsme zakoupili
tříkolku na elektrický pohon čili výrazně úspornější vozidlo vzhledem k životnímu prostředí. Tato
tříkolka se bude používat zejména pro potřeby
„sekáčů trávy“ (ale nejen jejich). Nová tříkolka
umožňuje nasečenou trávu hned naložit na vozítko
a odvést. Odpadá tedy čekání na odvoz kupek trávy.
Nabízelo se nám vícero variací tříkolek a my
jsme se rozhodli pro elektrickou, která nevypouští
do okolního vzduchu žádné zplodiny a tak šetří
životní prostředí. Při standardní jízdě a vytíženosti tříkolky během dne je nabíjecí cyklus 2x do
týdne a náklady na provoz jsou zanedbatelné.
Doufáme, že toto vozítko bude přínosem pro
práci střediska služeb. Jiří Kolečkář, místostarosta

Do současnosti, kdy se tento článek
zpracovává, je postavená hrubá stavba,
uvnitř jsou dokončeny rozvody elektro,
vody a odpadu. Místnosti jsou omítnuty, je
připravena podlaha na el. topení a následné
zabetonování, které by mělo být v době
vydání zpravodaje hotové. Stavba je osazena
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okny a dveřmi, venek je zateplen (nebylo
v PD). Bude nutností, dle nového požadavku
ČEZu, položit nový přívodní el. kabel.
Stavební společnost Slezské stavby
Opava by měla dokončit stavbu dle plánu,
tedy do konce letošního roku.

Kolečkář Jiří, místostarosta
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Společenská kronika
Jubilanti:

Duben: 70 let - 5
Květen: 70 let - 2
Červen: 70 let - 1

75 let - 2
75 let - 3
75 let - 2

80 let - 1 85 let - 1
96 let - 1
85 let - 3 90 let - 4

Přejeme všem jubilantům, kteří v roce 2019 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 5 spoluobčany.
Z důvodu zákona o GDPR není možné ve zpravodaji bez souhlasu zveřejnit jména jubilantů.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli dne 17. 4. 2019 rozloučit s mým
manželem Alfonsem Václavíkem. Děkuji za krásné květinové
dary a písemné vyjádření soustrasti.
Stanislava Václavíková

vítáme Nové občánky
Přehled dětí narozených v naší obci (leden – květen 2019)
Adam Dorna, Sofie Rýmlová, Martin Sněhota, Sebastian
Harazim, Karolína Bolacká, Oto Novák, Mikuláš Slivka,
Ondřej Jarkuliš, Adam Jarkuliš a Laura Jankovská.

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

Sběr olejů
a jedlých tuků
Od 1. dubna vstoupila v účinnost
část novely vyhlášky č.321/2014 Sb., na
základě které mají obce mimo jiné zajistit oddělený sběr tuků a olejů od roku
1.1.2020.
Naše obec
již tuto povinnost splňuje,
na
sběrném
dvoře je umístěna
popelnice na tyto
komodity, do
které je možné
vhazovat PET
lahve s olejem
či tukem.
Použité oleje z fritéz a podobně dnes
končí často v kanalizaci, kde způsobují
nemalé potíže. Mohou ucpat kanalizaci
vytvořením neprůchodného škraloupu viz.
obrázek, problém může nastat i na koncové
čistírně odpadních vod.

Červenec 2019
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Tradiční Den obce u nás již po patnácté
V sobotu 8. června 2019 se konal již patnáctý Den obce Štěpánkovic.
Tradičně se již ráno sešli sportovci, aby rozehráli své turnaje. Letos
jsme mohli opět sledovat soupeření ve fotbale, badmintonu, tenisu
a volejbalu, kterého se zúčastnily rovněž i týmy z nedalekého Polska.
Všechny turnaje nabídly slušnou podívanou i pořádnou dávku emocí,
k dobrým výkonům přispělo rovněž i takřka ideální počasí.
Odpolední program Dne obce byl v první části věnován hlavně
dětem, které měli možnost si zatančit v přítomnosti klauna Kalimera,
povozit se na ponících či zaskotačit si v pěně, kterou pro ně připravili
hasiči z Kobeřic. Nutno dodat, že s velkým úspěchem. Nesmíme zapomenout ani na včelaře s jejich workshopem a velmi zajímavým výkladem
o včelařství a letecké modeláře, kteří také předvedli něco ze svého umění.
Hlavním tahákem programu bylo vystoupení pop-gospelové skupiny Goodwork, které se rovněž hodně povedlo, o čemž svědčí samé
kladné ohlasy návštěvníků jejich koncertu. Děkujeme!
Kulturní program uzavíral koncert kapely Mantl. Ta zahrála klasické hity a roztancovala přítomné publikum až do pozdních večerních
hodin.
MP

Modeláři a Den obce
Letos jsme byli osloveni obecním úřadem, abychom se předvedli na
Dni obce. Jsme rádi, že jsme mohli předvést něco málo z naší činnosti.
Počasí, ač celkem pěkné nám moc nepřálo, hlavně vítr, který byl
dost silný. Nicméně jsme vystavili naše modely, se kterými létáme
a předvádíme a později, kdy vítr zeslábl, jsme mohli předvést naše
modely ve vzduchu. Malé modely, se kterými se dalo na hřišti létat,
předváděli Pavel a Mirek Kučerovi. Velké modely pak na zemi předváděl Jirka Hladký. Další náš člen Libor Mašík pak zajistil malé modely,
které mohli rodiče zakoupit svým dětem.
Létali jsme až do doby, kdy se plocha zaplnila dětmi a již nebylo
možné bezpečně pokračovat. Doufáme, že i tak jsme svojí troškou přispěli k programu.
Mirek Kučera
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Včelařský spolek Kobeřice a okolí z.s.
Po dlouholeté zkušenosti s Čsv z. s. (Český svaz včelařů, zapsaný
spolek), se skupina včelařů v Kobeřicích a okolních obcích rozhodla
koncem roku 2016, založit svůj vlastní zapsaný spolek. Tento krok byl
zvažován dlouhou dobu a neměnící se situace v Čsv nás včelaře utvrdila,
že jsme se rozhodli správně. Vytvořili jsme si možnost, jak bychom se
mohli svobodně sdružovat ve společném zájmu v regionu, kde žijeme
a včelaříme. Tento spolek je nezávislý na Čsv a nespadá již pod žádnou
jinou organizaci.
Působíme pouze v mikroregionu Hlučínska a rádi uvítáme v našem
kolektivu každého slušného včelaře z našeho kraje. Budeme a chceme
vystupovat mezi sebou na bázi rovnosti a slušnosti. S upřímností věříme
a vše tomu nasvědčuje, že nám náš nový spolek bude dobře fungovat. Naše
internetové stránky najdete na https://vsk.webnode.cz/.
Naše první veřejná prezentace spolku byla na Dni obce Štěpánkovice
dne 8. 6. 2019. Tímto bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu Štěpánkovic,
za možnost představit a přiblížit veřejnosti, jak a s čím se včelaří. Ukázat,
jak vypadá včelí úl uvnitř a jak žijí včely. Zdeněk Leščinský, předseda spolku

Volejbalový turnaj u příležitosti Dne obce
V sobotu 8. června 2019 se konal již
15. ročník volejbalového turnaje, kterého
se zúčastnilo celkem 5 mužstev. Dvě naše
mužstva Canyon BS a Hospoda Na Statku
a dále Gryf Kietrz, Muks Baborów a Ambit
Pawlowiczky. Bohužel se nedostavil tradiční účastník našich turnajů, mužstvo ze
slovenské Štrby. Předpověď počasí byla
dobrá a tak za sice trošku větrného počasí,
ale se sluníčkem, mohl být turnaj zahájen.
Zahájení provedl vedoucí našeho volejbalového oddílu, který přivítal účastníky
z Polska a popřál všem hodně dobrých
výkonů na hřišti a dobrou zábavu pod stany
firmy Canyon, o které se postaral náš hráč
Tomáš Glabazňa.
K prvnímu utkání nastoupily mužstva
Kietrze a Baborówa. Výhrou 2:0 Baborów
naznačil, že přijel v silné sestavě a bude
chtít našemu mužstvu oplatit porážku z jarního turnaje.
Ve druhém utkání nastoupily mužstva
Pawlowiczek a Canyon BS. Od začátku
byla zřejmá převaha našeho mužstva, ale
konečný výsledek byl pouze 1:1.
Ve třetím utkání nastoupilo mužstvo
Hospody Na Statku proti silnému mužstvu
Baborówa. Naše mužstvo předvedlo velmi
dobrý výkon a porazilo favorizovaného soupeře 2:0. Toto utkání naznačilo, že pokud
naše mužstvo Hospody Na Statku nezaváhá,
tak by mohlo celý turnaj vyhrát. V dalším
utkání podlehl Kietrz mužstvu Pawlowiczek
0:2 a Hospoda Na Statku porazila naše
druhé mužstvo Canyon BS taky 2:0.
Po polovině turnaje nastoupil Baborów
proti Pawlowiczkam a bylo zřejmé, že pokud
chce dosáhnout dobrého výsledku, tak musí
bezpodmínečně vyhrát, což se mu nepodařilo a výsledek 1:1 naznačil, že o 2. až 4.
místě budou rozhodovat rozdíly v uhraných
bodech. V dalších utkáních Hospoda Na
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Statku potvrdila svou suverenitu a porazila
mužstvo Kietrze 2:0 a mužstvo Canyon BS
sehrálo vyrovnané utkání s Baborówem
s konečným výsledkem 1:1.
Předposlední utkání obstarali hráči
Pawlowiczek a zatím neporažené mužstvo
Hospody Na Statku.
Od začátku bylo zřejmé, že naše mužstvo je lepší a nechce připustit žádné diskuse, kdo turnaj vyhraje. Konečný výsledek
2:0 pro Hospodu Na Statku a tím i obsazení
1. místa v turnaji.
Poslední zápas ještě mohl zamíchat
pořadím na ostatních místech, ale naše mužstvo Canyon BS porazilo Kietrz 2:0 a tím
skončilo na velmi pěkném 3. místě.
Celkově bylo pořadí na turnaji:
1.
Hospoda Na Statku
2.
Muks Baborów
3.
Canyon BS

4.
5.

Ambit Pawlowiczki
Gryf Kietrz

Na závěr turnaje starosta obce
Štěpánkovic, pan Nevřela Jarek, provedl
vyhodnocení turnaje a předal pohár vítěznému mužstvu a ostatním drobné upomínkové předměty a diplomy za umístění na
dalších místech.
Závěrem je třeba říct, že není vůbec důležité, kdo tento turnaj vyhrál. Nejdůležitější
bylo, že se podařilo uskutečnit tak přátelské
setkání volejbalistů ze sousedního Polska
a našich mužstev a že se v utkáních potkali
hráči několika generací, vždyť nejstaršímu
účastníkovi Maxovi Glabazňovi bude příští
rok už 70 let a nejmladší hráč Slivka Honza
měl teprve 15 let.
Věříme, že budou následovat další takové
turnaje.
JB
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Noc s Andersenem
Letošního nocování v knihovně se zúčastnilo 30 dětí, které společně strávily kouzelnou noc v knihovně. Páteční večer byl zahájen
úvodním slovem a následně se všichni vydali zasadit pohádkový
strom „Anderseni fabularis“. Se sázením nám pomáhal náš pan místostarosta Jiří Kolečkář.
Po návratu do knihovny si děti vyrobily cedulku na kliku dveří
s motivem Malého prince. Všem se moc povedly. Zároveň vyráběly
i velikonoční motivy vajíček a kuřátek, které zavěsily na čerstvě
zasazený pohádkový strom. Po náročné práci se děti posilnily oblíbenou a tradiční pizzou a už čekaly na vzácnou návštěvu. Přišel k nám
samotný pan Andersen, který s dětmi vedl velmi zajímavý rozhovor
o svém dětství, tvorbě a vůbec o celém svém nelehkém životě. Děti se
trochu zapotily při luštění kvízu o pohádkách H. CH. Andersena, ale
zvládaly ho velmi dobře.
Okolo deváté hodiny večerní jsme se společně s dětmi vydali na
obávanou stezku odvahy. Odvaha dětem nechyběla, a tak strašidelnou
stezku plnou duchů a strašidel prošly téměř všechny. Po tak náročném
výkonu se děti po návratu do knihovny zachumlaly do svých pelíšků,
přečetla se pohádka a byl čas na spaní. Někteří nocležníci si ještě pod
spacákem četli a pak už knihovna spala zaslouženým spánkem. Ráno
si děti pochutnaly na maminčiných buchtách a rozešly se domů. MT

Jak krtek zachránil
kamarádku myšku

Stalo se již tradicí, že děti z místní mateřské školy navštěvují
knihovnu, kde je pro ně připraven pestrý program. I tentokrát si
paní knihovnice pro děti připravily velmi pěkný program. Tentokrát
známá postavička z knížek Zdeňka Milera – Krteček, zachraňoval
svou kamarádku myšku Šedivku.
Krteček společně s dětmi musel procestovat celý svět, aby našel
zázračnou bylinku Matricaria Chamomilla, která uzdraví jeho nejlepší
kamarádku. Cestou děti poznávaly zajímavá, cizokrajná zvířata a cizokrajné rostliny. Cestovaly vlakem, letadlem, balónem, lodí a ponorkou.
Zkusily také plavání v oceánu a nakonec přešly vysoké pohoří Ural,
jen aby se dostaly zpátky domů. Moudrá sova se divila, kde tak dlouho
Krteček byl a jestli bylinku Matricaria Camomilla našel. Krteček
s dětmi byli moc smutní, že kytičku takového názvu nikde nenašli.
Moudrá sova jim ukázala na paloučku krásně kvetoucí heřmánek
a pověděla jim, že toto je ta správná kytička, která myšku vyléčí.
Krteček uvařil myšce heřmánkový čaj a i děti si na něm pochutnaly.
Myška se uzdravila, a tak všechno nakonec dobře dopadlo.
MT

Vandalizmus!

Výpůjční doba Obecní knihovny
v době od 1. července do 30. srpna 2019
Pondělí: 9.00 – 12.00

14.00 – 18.00

Středa:

14.00 – 18.00

9.00 – 12.00

V době od 15. července do 1. srpna 2019
bude knihovna zcela uzavřena!

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty můžete zasílat e-mailem
na adresu: zpravodaj@stepankovice.cz,
Ohnutá značka na ulici Slezská
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Černá skládka na ulici Hrušková

nebo donést do Obecní knihovny.

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

Bookstart neboli „S knížkou do života“
Projekt Bookstart, v českém prostředí
pojmenovaný S knížkou do života, je
mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují
všechny typy knihoven na daném územním
celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších,
ale v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí – knihovny se zde snaží o to,
aby zapojili aktivní rodiče a seznamovali
společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů
(a informací) v ní.
A my pracovnice knihovny jsme rády, že
se do tohoto projektu zapojilo devět maminek
se svými ratolestmi. Je pravda, že maminek
s malými dětmi je ve Štěpánkovicích daleko
více, takže je možné, že se do projektu ještě
zapojí.
S maminkami jsme se setkali v knihovně
již podruhé a bylo to opět velmi příjemné
odpoledne. Dětem i maminkám jsme zahrály
malé divadlo z kouzelného kufříku, děti si
prohlížely knížky a maminky si předávaly
zkušenosti a zážitky ze života na mateřské dovolené. Nechybělo malé občerstvení
v podobě prajzských koláčů a dobré kávičky.
I děti se občerstvily zdravou svačinkou. Je
krásné, když jdete po ulici ve Štěpánkovicích
a potkáváte děti, které se na vás usmívají
a maminky jim připomenou, že to jsou paní
knihovnice z knihovny a knihovnu navštěvují i mimo pozvání na setkání. 
Díky jim za to!
Projekt se setkal s relativně velkým ohlasem, přivítali ho pedagogové, lékaři, psychologové, část veřejné správy, politiků a také
samozřejmě část knihovnické veřejnosti.
Za všechny uveďme vyjádření paní senátorky MUDr. Aleny Dernerové:

„Jsem dětský neurolog praktikující již
řadu let a musím říci, že spektrum pacientů se
v mé ordinaci v průběhu let výrazně změnilo.
V posledních dvou letech významně
stouplo procento dětských pacientů, kteří
mají opožděný vývoj řeči, nebo mluví na svůj
věk velmi špatně. Často chybí smysluplná
slova, místo nich používají svůj žargon, nebo
pouze ukazují. Ve většině případů byl problém v nadužívání digitálních technologií,
zejména tabletů, které děti dostaly od rodičů,
aby si hrály.
Co chybí, je mluvené slovo, které ničím
nenahradíte. Proto velmi vítám a podporuji projekt Bookstart - Návrat ke knize.
Neznamená to však, že absolutně odmítám

digitální vymoženosti. Ty nám musí sloužit
a nikoli nás ovládat. Domnívám se, že je
absolutně nutné dětem před spaním či v jinou
dobu pravidelně denně číst z knížek tak, aby
si je v budoucnu děti četly samy. Je dobré
i vyprovokovat diskuzi o předčítaném. Čtení
vede k rozšiřování slovní zásoby, zlepšuje
vyjadřovací schopnosti a obecně nám rozšiřuje obzory. 
Přeji Bookstartu úspěch!“
O smyslu a významu projektu svědčí i to,
že mu byla udělena státní cena Knihovna
roku 2018 v kategorii významný počin
v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
MT

„Už jsem čtenář“ – Klíčkování prvňáčků
V rámci projektu „Už jsem čtenář“ – Knížka pro
prvňáčka“, který vznikl na podporu čtení nejmladších
školáků, naše knihovna připravila celoroční pásmo
čtení, povídání, pohádek a výtvarných dílen. Každý
měsíc se děti účastnily aktivit vedoucí k rozvíjení čtenářských dovedností a k pochopení textu.
Pravidelná setkávání s pejskem Chlupáčkem
a kocourkem Koblížkem se staly oblíbenou součástí
výuky čtení. Prvňáčci vždy obdržely dopis od pejska
Chlupáčka, na který se náramně těšily. Naposledy se
děti s pejskem Chlupáčkem setkaly v červnu a čekalo
je velké překvapení. Pejsek Chlupáček děti přivítal tradičním rituálem pozdravů a pověděl jim o králi, který
obchází knihovny a vybírá si členy do své čtenářské
družiny.
A opravdu se tak stalo. Král Knihomol do naší
knihovny zavítal a vyzkoušel si děti, jak dobře se naučily číst. Vše si řádně napsal a připravil děti na pasování. Navíc je odměnil symbolickým zlatým klíčem,
kterým se odemyká záhadná komnata čtení.
MT

Červenec 2019

-9-

Fotbalový turnaj žáků vyššího stupně 2019
Naší škole se 28. ledna 2019 uskutečnil fotbalový turnaj tříd
žáků vyššího stupně. Turnaje se účastnily celky VI. A, VI. B, VII.
A, VII. B, VIII. a IX. třídy. Hrálo se systémem každý s každým se
čtyřmi hráči v poli a brankářem. Jeden zápas trval 2 x 3 minuty.
Vítězem turnaje se stali se ziskem 12 bodů deváťáci, kteří sice
podlehli družstvu VII. B, ale díky pomoci osmáků, kteří v posledním zápase turnaje obrali o výhru VII. B, dokázali zvítězit. Na
druhém místě se umístila se ziskem 11 bodů VII. B. O třetím místě
při stejném bodovém zisku rozhodlo lepší skóre, kdy produktivnější
byli žáci VII. A, kteří tak předčili celek VIII. třídy. Na pátém místě
skončili žáci VI. B a šesté skončilo ryze dívčí družstvo VI. A.
Myslím si, že úroveň jednotlivých zápasů byla velice dobrá,
nechyběl potřebný zápal pro hru a nadšení. Věřím, že v příštích
letech se bude hojná účast opakovat.
Ch

Zábavné odpoledne II. stupně
V pátek 1. března 2019 se v naší škole konalo zábavné odpoledne pro žáky vyššího stupně,
které pořádal 9. ročník. Nastalo dlouhé období příprav. Žáci 9. ročníku měli za úkol vymyslet
a připravit celý program. Znamenalo to sepsat seznam oblíbených písniček, vytvořit plakáty a připravit soutěže.
V 15 hodin jsme přinesli do tělocvičny
lavičky, aparaturu a už stačilo jen počkat, až přijdou všichni žáci vyššího stupně. V 16 hodin už
bylo v tělocvičně dost lidí a mohlo se tedy začít.
Hlavními moderátory byli Tereza Kunzová
a Andrej Kaňok. Jako první přišla na řadu soutěž
židličkovaná. Poté soutěže jako jedení jogurtu,

šáteček a také hra Andrej říká. Do všech těchto
her se zapojili nejen žáci, ale také všichni učitelé.
V 18 hodin se přestaly hrát hry a začalo se tančit
na všemi oblíbené písničky.
Myslím si, že si to všichni moc užili a určitě
to nebylo naposledy.

Žáci IX. ročníku

Turnaj v Dámě

Úspěch v lukostřelbě
Na naší škole jsou žáci úspěšní nejen ve vědomostních soutěžích různého charakteru, ale také dosahují skvělých individuálních
sportovních výsledků. Mezi takové žáky patří Karolína Prasková
z IX. B třídy, která se věnuje reflexní lukostřelbě. V letošní zimní
sezóně se Karolíně podařil velký úspěch, když na halovém poháru
města Přerova získala 1. místo. Z jejího úspěchu máme velkou radost
a gratulujeme jí.

Ve čtvrtek 21. března se na naší škole uskutečnil 3. ročník turnaje
v DÁMĚ pro žáky 6. – 9. ročníku i učitele. Existuje mnoho variant
této hry, my jsme hráli českou verzi „RYCHLÉ DÁMY“, jejímž charakteristickým prvkem je pohyb kamenů po diagonále s cílem vyřadit
všechny protivníkovy kameny, nebo získat co nejvíce dam.

Tento úspěch je však podmíněn náročnou přípravou za velké podpory rodičů. Karolína trénuje tři krát týdně v Opavě, kde je její příprava
rozdělena na dvě části. V zimní části sezóny se věnuje takzvané halová
lukostřelba, kde střílí na vzdálenost 18 metrů a trénuje v tělocvičně.
V letní části sezóny probíhá lukostřelba pod širým nebem na travnaté
ploše, kde střílí na vzdálenost 60 metrů. Lukostřelba se stala Karolíně
velkou vášní, proto jí přejeme hodně úspěchů v dalších závodech.  Ve

Do turnaje se přihlásilo 21 soutěžících, kteří se utkali v devíti hracích kolech. Pro rozlosování soupeřů a zpracování výsledků byl využit
počítačový program, aby turnaj byl spravedlivý pro všechny bez rozdílu věku. Celý turnaj proběhl v prostředí učebny IX. třídy na deseti
hracích stolech. Atmosféra byla velice příjemná a kamarádská, přesto
bylo v učebně cítit napětí a soutěživý duch. Celý turnaj ovládl Tobiáš
Prasek z VII. B třídy, který neprohrál ani jednu partii.
Závěrem chci poděkovat všem soutěžícím za účast a příjemně strávené odpoledne.
Ve
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VYBÍJENÁ CHLAPCŮ – V TOMTO SPORTU JSME DOBŘÍ
Okrskové kolo, jinak řečeno první síto mezi školními týmy okresu
Opava ve vybíjené, jsme stejně jako v předešlých letech uspořádali
ve Štěpánkovicích. Přijeli týmy Dolního Benešova, Hlučína Hornické
a Kobeřic. Pouze vítěz si vybojuje postup do okresního finále, kde jsme
v posledních třech letech ani jednou nechyběli.
V prvním zápase proti Hlučínu byla vidět na chlapcích nervozita,
která se projevovala v pomalých přihrávkách a problémech s chytáním
míče. To, co na tréninku jde samo a bere se za samozřejmost, najednou
nejde podle představ. I přesto jsme jednoznačně vyhráli a získali první 3
body. Od tohoto okamžiku stouplo sebevědomí hochů a bez problému si
poradili s výběry Dolního Benešova a Kobeřic. Cíl v podobě postupu byl
splněn a v Opavě určitě nemusíme být za outsidery.
Finále v Opavě bych hodnotil jako jízdu na horské dráze se smutným koncem. Ale pěkně postupně. První zápas se Štítinou byl přesně
podle představ každého trenéra, který si přeje nalít sebevědomí do žil
svým svěřencům (výhra 15 : 8). Jenže hned další soupeř ze Slavkova
u Opavy nás posadil svým agresivním pojetím a hladem po vítězství
na zadek (prohra 11 : 15). Poslední zápas s Kylešovicemi měl rozhodnout o postupu do finálové čtyřky. Kluci ho zvládli a nakonec postoupili
s odřenýma ušima (o dva vybité hráče z 25) do finálové čtyřky. Tímto
jsme ale skončili s výstupem nahoru na horské dráze a následující dva
zápasy jednoznačně prohráli se ZŠ E. Beneše a Melčí. Hodně jsme to
svým soupeřům usnadnili našimi chybami, ale v této věkové kategorii
dělá chyby každý, a kdo jich udělá méně, ten vyhraje. Vlastně úplně
stejně to probíhá ve sportu dospělých.
Družstvo vystupovalo jako jednotný tým, žádné hádání, vymlouvání. Na vítězství to asi nebylo, ale medaile by klukům slušela. Jako

jediný z osmi finálových družstev porazili vítězné družstvo Kylešovic.
Celkové 4. místo z 34 družstev okresu Opava zaslouží palec nahoru.
Finálové pořadí: 1. ZŠ Kylešovice, 2. ZŠ Melč, 3. ZŠ E. Beneše, 4.
ZŠ Štěpánkovice, 5. ZŠ Slavkov, 6. ZŠ Englišova, 7. ZŠ Bolatice, 8. ZŠ
Štítina
Naši reprezentanti: Ondřej Prasek, David Hanzlík, Jan Pistorius,
Matěj Přeučil, Michal Tomíček, Jan Kuchejda, Tomáš Gvoždík, Štěpán
Vendelín, Nikolas Pavelek, Oliver Solisch, Marek Kolečkář, Tobiáš
Hečko
Nc

SPORTOVÁNÍ S KAMARÁDY Z OSTRAVY
Již delší dobu jezdíme poměřovat svou
atletickou výkonnost (akce „Mezinárodní
sportovní den“) do Ostravy Hrabůvky na ZŠ
Mitušovu a dále pak skokanské dovednosti
(„Kdo skáče výš“) do Ostravy Výškovic na
ZŠ Srbskou. Tentokrát obě školy zavítaly
do Štěpánkovic na „Sportovní dopoledne“.
Náplní byla vybíjená smíšených týmů, šplh
družstev, holomajzna chlapců a potom
běžecké hry, kde je zapotřebí přemýšlet, jmenovitě piškvorky a rubiková kostka.
Akce se zúčastnily výběry 4. a 5. ročníku
příslušných škol. Na vybíjenou jsem postavil
proti smíšeným výběrům tým dívek, které se
měly sehrát před okrskovým kolem. Třebaže
oba zápasy prohrály, tak určitě se nemusí
stydět za předvedený výkon proti týmům, kde
převažovali chlapci. V holomajzně naši hoši
zvítězili, přičemž nedostali žádný gól a pět
gólů dali. Stejně tak ve šplhu se našim zástupcům dařilo a snaha za aktivního povzbuzování
kamarádů vedla k vítězství ve šplhu. Běžecko
inteligenční hry se staly v piškvorkách kořistí
ZŠ Srbská a piškvorky naopak ZŠ Mitušova.
Celé sportovní dopoledne v konečném

zúčtování ovládla ZŠ Srbská, 2. místo patřilo našim a bronzovou pozici obsadila ZŠ
Mitušova.
V konečném hodnocení není hlavním
motivem těchto akcí honba za získáním putovního poháru, ale prvořadé je absolvování akce
v duchu FAIR PLAY, dále pak dostat žáky do
pohybového režimu, naučit je nové soutěže

a hry a v neposlední řadě vhodná reprezentace
školy mimo chodby a učebny. To vše se podařilo a tímto můžeme prohlásit akci za smysluplnou a úspěšnou.
Děkuji kolegům tělocvikářům, že si našli
čas a přijeli a všem štěpánkovickým reprezentantům z řad dětí za předvedené výkony
a reprezentativní vystupování.
Nc

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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VYBÍJENÁ DÍVEK
Okrskové kolo se nám hned v úvodu smrsklo ze šesti zápasů na
jeden jediný, který měl rozhodnout o postupujícím do finále. Proč?
Protože soupeř z Velkých Hoštic rekonstruuje tělocvičnu a nemá kde
trénovat. Hlučín Hornická se omluvila bez udání důvodu. Jediným
soupeřem tak byly holky z Kobeřic, které jsme jednoznačně přehráli
v poměru 13 : 2 a postoupily do Opavy.
V Opavě to je jiná liga, i když po zkušenostech z předešlých let
se mi letos zdály finálové týmy slabší. Těsná prohra 10 : 12 s Vrchní,
následně těsné vítězství 9 : 8 nad Bohuslavicemi a potom už bohužel
prohry s dalšími soupeři (7 : 11 s Kylešovicemi, 9 : 12 se Šrámkovou
a 8 : 15 s E. Beneše). Měl jsem pocit, že na holky dopadl obrovský kámen
v podobě nervozity, a když ještě žáci místní školy vytvořili ohlušující
atmosféru, tak se našim holkám roztřásla kolena úplně.
Naše dívky skončily na 6. místě z šesti finálových účastníků, ale
když se to převede na celkový počet družstev, která se do soutěže přihlásila, tak 6. místo z 23 účastníků není vůbec špatné. Každá taková
zkušenost se do života hodí a vždy nejde vše podle představ a papírových předpokladů.

Finálové pořadí: 1 . ZŠ Šrámkova, 2. ZŠ Bohuslavice, 3. ZŠ E. Beneše,
4. ZŠ Vrchní, 5. ZŠ Kylešovice, 6. ZŠ Štěpánkovice
Naši reprezentanti: Mia Pistoriusová, Nela Černá, Eva Oberherrová,
Pavla Smažíková, Lucie Niessnerová, Elisabeth Strzyžová, Natálie
Pinkavová, Anna Vitásková, Natálie Žůrková, Barbora Nováková,
Simona Nevřelová, Karolína Vinárková
Nc

Mistr piškvorek 2019
Ve čtvrtek 2. května se uskutečnil již čtvrtý ročník turnaje v deskových hrách
s názvem „Mistr piškvorek 2019“. Celkem 24 přihlášených hráčů se utkalo ve dvanácti kolech této známé hry.
Turnaj proběhl podle švýcarského herního počítačového systému, aby vše proběhlo regulerně a podle pravidel. Každý ze soutěžících zažil alespoň jednou radost
z vítězství, což vypovídalo o vyrovnané hře až do posledního kola. Pořadí se neustále
měnilo a o umístění rozhodovaly jen desetiny bodu. Po hodině hry však bylo rozhodnuto. Vítězem letošního turnaje se stal Michal Sivák z IX. B třídy, který dosáhl
v tomto turnaji na stupně vítězů poprvé. Na 2. místě se umístil Vojtěch Jehlář ze
VII. A třídy, který si oproti minulému ročníku polepšil o 6 míst a na 3. místě skončil
Tobiáš Prasek ze VII. B třídy, který se umístil na stupních vítězů již podruhé za sebou.
Věřím, že v deskových hrách budeme pokračovat také v příštím školním roce.
Ve

Přivítání jara tradičním Jarním koncertem
Přivítání jara na naší škole je úzce
spojeno s tradičním Jarním koncertem, na
kterém vystoupí děti od těch nejmenších
z mateřské školy až po nejstarší žáky. Celé
pololetí se všichni pilně připravovali a pilovali svá vystoupení, aby je mohli zhlédnout
rodiče, prarodiče, kamarádi i hosté.
Koncert zahájily děti z kroužku fléten
mateřské školy s paní učitelkami Pekařovou
a Mušíkovou. Děti zahrály směs lidových
písní s klavírním doprovodem. Hned nato nás
čekalo vystoupení pěveckého sboru Štěpánek.
Poslechli jsme si vícehlasou lidovou píseň
z Hodslavic Pod našima vršíčkama, anglickou píseň I’m going up yonder a Ráj, známou
skladbu Daniela Hůlky. Hudební vystoupení
nám zpestřila také dvě vystoupení recitátorů.
V podání Martiny Niessnerové jsme si mohli
poslechnout báseň Miloše Kratochvíla Bota
a tkanička a Matěj Svačina zarecitoval báseň
Jiřího Žáčka Jak taškář napálil taškáře. Oba
žáci se umístili na pěkných místech v recitační soutěži.
Velký zájem dětí o hudební vzdělání sledujeme také u výuky na flétnu. Paní učitelky
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Langrová a Smolková vedou dva kroužky a připravují děti od 1. do 5. třídy. Tyto děti vystoupily
také s různými lidovými i umělými písněmi
s klavírním doprovodem. Velmi oblíbené jsou
rovněž melodie z pohádek a filmů, a tak v jejich
podání jsme mohli slyšet písně z pohádky
Zlatovláska a Princové jsou na draka.
Pomyslnou tečku Jarního
koncertu udělaly děti z přípravného pěveckého sboru
Sedmihlásek, který vede
p. uč. Czudková. Sbor čítá
kolem 20 členů a jsou to
předškoláci a děti 1. a 2. třídy.
Děti zazpívaly písničky pánů
Svěráka a Uhlíře Motýlí
hotýlek a Pizzicato, píseň
Marie Kružíkové Bonbóny,
Co je v lese a Pampelišky.
Sólo na xylofon si zahrály
Dita Drastíková a Eliška
Orlová a ostatní děti doprovodily písně na rytmické
hudební nástroje či zvonečky. V hudebním vzdělání
děti podporujeme, vytváříme

jim podnětné prostředí pro jejich rozvoj a jsme
velmi rádi, že děti všechny hudební kroužky
navštěvují a pečlivě se připravují. Bez této
přípravy by nemohla vzniknout taková vystoupení, na která jsme náležitě pyšní a každý rok
se těšíme na nové děti, které přicházejí hrát
a zpívat do našich hudebních souborů.
Cz

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

Nahrávání alba k 20. výročí založení
dětského pěveckého sboru Štěpánek
V říjnu loňského roku se pěvecký sbor Štěpánek odvážně pustil do
přípravy na nahrávání dalšího alba, které bude tentokrát věnováno
20. výročí založení pěveckého sboru. Skladby byly vybírány jako průřez repertoárem pěveckého sboru Štěpánek.
Album jsme nahrávali 24. a 25. května 2019 v nahrávacím studiu
Českého rozhlasu v Ostravě. Nahrávání probíhalo ve velmi příjemné
atmosféře. A přestože jsme v nahrávacím studiu strávili během těchto
dvou dní skoro 18 hodin, uteklo to jako voda.
Všichni zpěváčci byli velmi šikovní, a přestože už byli značně unavení, stačilo rozsvítit červené světlo, a všichni se snažili co nejvíce koncentrovat na svůj výkon. Velmi jsme ocenili profesionální přístup zvukového mistra Radka Roubala a zejména hudebního režiséra Františka
Mixy. Spolupráce s těmito pány nás moc bavila a jejich podnětné připomínky nás motivovaly k ještě lepšímu výkonu.
Zvláštní pochvalu zaslouží všichni hosté, které jsme si pozvali, aby
rozezněli doprovodné nástroje. Kytary – Hana Vehovská a Jiří Stareček,
housle – Jana Maiwaldová, klavírní doprovod – Lucie Pavelková
a Veronika Kociánová, jembe – Jakub Müller.
Největší dík však patří současné klavíristce sboru paní učitelce Janě
Smolkové, která měla s klavírními doprovody práci největší. V sobotu
jsme po páté hodině odjížděli domů totálně vyčerpaní, ale s vírou v to,

že všechna naše námaha bude po zásluze odměněna albem, na které
budeme moci být právem hrdí.
An

„Ukliďme svět“
projekt EVVO
EVVO je celosvětově uznávaný obor a znamená
Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, jejímž
cílem je vést veřejnost, tedy i děti, k odpovědnému jednání a chování vůči přírodě, přírodním zdrojům a životnímu prostředí.

V úterý 7. 5. 2019 žáci vyššího stupně, učitelé a provozní zaměstnanci, rozděleni do 13 skupin, pomáhali přírodě a životnímu prostředí v nejbližším okolí všemi svými
silami. Ráno jsme si donesli místo školních batohů nářadí,
tj. hrábě, metly, kopačky, kbelíky a v 10 hodin nastoupil
každý na místo, aby uklidil svou část světa.
Deváťáci vyrazili již v 8 hodin na Svobodu, kde během
dopoledne zasadili 40 okrasných stromů, uklidili remízku
v okolí hřiště a připravili prostor pro osazení lavičky.
Ostatní pracovali jak venku v prostranství před školou,
školního pozemku, hřiště a školního atria, tak vevnitř, kde
prováděli úklid odborných učeben a kabinetů – chemie,
fyziky, školní kuchyňky, tělocvičny.
Žáci i dospělí poctivě pracovali a možná podvědomě
cítili, že je to věc záslužná a užitečná pro nás pro všechny.
Skončili jsme s pocitem dobře odvedené práce, zdálo
se, že svět kolem nás začal volněji dýchat… Zaměstnaci ZŠ
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Dopravní hřiště 2019
V úterý 21. května jsme se s žáky čtvrtých tříd a páté třídy vydali na Dopravní
hřiště do Malých Hoštic. Vlakem jsme vyjeli před osmou hodinou ráno a dopravili se
na místo určení. Zde jsme si nejprve vyhráli na dětském hřišti na průlezkách a snědli
chutné svačiny.
Poté nás paní lektorka rozdělila do dvou skupin. První skupina dostala kola a přesunula se na dopravní hřiště s asfaltovými cestami, dopravními značkami, přechody pro
chodce, kruhovým objezdem a dokonce i železničním přejezdem. Zde se děti nejprve
dozvěděly, jak si mají bezpečně upevnit cyklistickou přilbu a poté prakticky zkoušely
bezpečnou jízdu po silnici.
Druhá skupina se přemístila do učebny, kde žáci plnili testy mladého cyklisty.
Nejlepší řešitelé, kteří ztratili maximálně 3 body, získali Průkaz cyklisty. Po určité době
se skupiny vyměnily, aby všichni měli možnost ověřit si nejen své teoretické znalosti,
ale i svou zručnost na kole.
Počasí nám přálo a na dopravním hřišti se nám velmi líbilo.
Sm

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ŽÁKŮ VYŠŠÍHO STUPNĚ
Je jedno páteční odpoledne, konkrétně
17. 5. 2019, přesně 14:00 hodin a společně
se mnou nás stojí na školním hřišti rovných
12, z toho jsou dva žáci pomocníci. Je krásné
slunečné počasí, téměř bezvětří, prostě ideální podmínky pro pohybovou aktivitu. Devět
žáků (7 chlapců a 2 dívky) vyššího si našlo
čas v pátek odpoledne po škole absolvovat
atletický čtyřboj. Ale co, aspoň to mělo spád.
Tradičně se začíná sprintem na 60 m,
kde nejrychleji běželi Daniel Volný (8,60 s)
a Adriana Pavelková (9,87 s). Následoval skok
do dálky, kde se hlavně kluci potýkali s přešlapy, které by se na oficiální soutěži počítali
za neplatné pokusy. Hod kriketovým míčkem
je disciplínou, která činí obecně žákům na

základní škole velké problémy. Máme na škole
pár vyjímek, které mají dynamit v ruce, ale dát
dohromady švih v ruce s práci nohou je už problém. I tady se potvrdilo, že švih v ruce žákům
nechybí, ale trefit výšku hodu, švih a práci
nohou se až tak nedaří. Nejdelší hod u kluků
zaznamenal Tobiáš Prasek (45,97 m) a Adriana
Pavelková (29,61 m). Nakonec čekal na účastníky tolik oblíbený vytrvalostní běh (holky
600 m a kluky 800 m). Daniel Volný zaběhnul
kvalitní čas 2:37 před Tomášem Tomíčkem
2:40 a vím, že kluci umí běžet i rychleji,
takže dobří běžci na škole nechybí. Adriana
Pavelková absolvovala 600 metrů za 2:18.
Při porovnání výsledků loňského čtyřboje
s tím letošním došlo u všech žáků k bodovému
zlepšení, takže výkonnostní růst nechybí.

Těm, kteří se zúčastnili, patří poděkování za
to, že si našli čas na školní sportovní akci. Nc

OKRESNÍ FINÁLE

dĚTSKÁ LETNÍ SLAVNOST

Podruhé za 19 let jsme se zúčastnili finále atletického
trojboje žáků nižšího stupně v Opavě na ZŠ Englišova.

V sobotu 1. června se uskutečnila „Dětská slavnost“. Akce se konala jako
každý rok v areálu školy a krásné počasí přilákalo spousty lidí. V samotném
úvodu mohli rodiče zhlédnout vystoupení dětí z mateřské i základní školy.
Floriánci nám předvedli, jak jsou sehraní v protipožárním zásahu a nechybělo
ani vystoupení mažoretek.

Od tohoto školního roku má tento závod nový formát,
který spočívá v soutěži smíšených družstev (2 dívky a 2
chlapci), kteří absolvují sprint na 50 m, hod kriketovým
míčkem, skok do dálky a na závěr běží celé družstvo štafetu
na 4 x 60 m. Vítěze určuje součet bodů celého družstva.
V předchozích mnoha ročnících se místo závěrečné štafety
běhal vytrvalostní běh na 800 m, který byl, a asi i je, strašákem pro většinu dětí, tak byla tato disciplína nahrazena
štafetou. Hold „pokrok“ nezastavíš : o(.
Na start jsme postavili dvě družstva a celkově se
v Opavě sešlo 32 družstev, což představuje 128 žáků na
startu, 64 dívek a stejný počet chlapců. V této konkurenci
jsme se neztratili a za zmínku určitě stojí 1. místo Mii
Pistoriusové v hodu míčkem (36,40 m) a 5. místo Nely Černé
v absolutním pořadí dívek po všech disciplínách. V soutěži
družstev obsadilo naše „béčko“ 23. místo a „áčko“ obsadilo
skvělé 10. místo z již zmiňovaných 32 týmů.
Tři členové družstva „A“ můžou na této soutěži startovat i v příštím školním roce, protože jsou letos ve čtvrté
třídě tak dosažené umístění je velkým příslibem do příštího roku. Gratuluji tímto žákům k dosaženým výkonům
a děkuji za sportovní reprezentaci školy.
Nc

-14-

Byl
připraven
skákací hrad a soutěže
pro děti, ve kterých
musely děti prokázat
svou zručnost, ale
také svou obratnost
a postřeh. Vše se
neslo v duchu pevnosti
Boyard. Děti získávaly
na jednotlivých stanovištích razítka a ty pak
směňovaly u otce Fura
za odměnu.
Připraven
byl
i doprovodný program – jízda na ponících a malování na
obličej. Rovněž nechybělo ani občerstvení a bohatá tombola.
Bylo to krásné sobotní odpoledne plné zábavy a příjemného posezení.

Ncá

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

Výlet Čtenářského klubu DO ZÁMKU kRAVAŘE
Ve čtvrtek odpoledne, 23. května Léta Páně 2019, vyrazil Čtenářský
klub v počtu 18 členů a v doprovodu p. učitelky Stříbné a p. Gilarové
na výlet do zámku v Kravařích. Vše začalo na vlakovém nádraží ve
Štěpánkovicích, kde jsme se všichni sešli. Stalo se, co nikdo nečekal –
všichni přišli včas. V dobrém rozpoložení jsme nastoupili a vyjeli směr
Kravaře.
V Kravařích jsme, i přes drobné kapky deště dopadající na naši skupinu, vyrazili k zámku. Jako housenka postavená z našich barevných
deštníků jsme se hrdě sunuli vpřed. Odráželi jsme nápory vody i větru
a u toho si ještě stačili povídat.
V zámku nás přivítala milá paní průvodkyně. Dozvěděli jsme se
mnoho o jeho historii i jeho majitelích. Navštívili jsme alchymistickou dílnu, starou doškovou chaloupku, zajímavou expozici o pravěku.
Zaujaly nás také legendy a pověsti o lidech, kteří v něm kdysi žili.
Nadšeni z celé prohlídky jsme se vydali k vlakovému nádraží. Už
nepršelo, takže se šlo mnohem lépe. Vlak nás v pořádku dopravil domů.
Plánovanou zastávku na gyros jsme bohužel nestihli, snad to napravíme
příště. Je neuvěřitelné, že za humny jsme objevili něco, co jsme o našich
předcích ještě neznali.
Za úžasný zážitek tímto děkuje celý Čtenářský klub paní učitelce
a všem ostatním, kteří se na akci podíleli.

za Čtenářský klub, Veronika Štáblová, VII. B
Čtenářský klub pro žáky vyššího stupně se scházel pravidelně
ve středu /6. a 9. ročník/ a ve čtvrtek /7. ročník/ v prostorách školní
knihovny. Během roku jsme se seznámili s různými literárními žánry
od pohádek, fantasy literatury, příběhů ze života dětí, poezie, deníkových záznamů až po historickou beletrii, detektivky a divadelní hry.

S úspěchem jsme nastudovali a uvedli před publikem z mateřské školky
krátkou divadelní hru „O pokažené válce“, v níž zazářili žáci 7. ročníku.
Nesmíme zapomenout také na ústní lidovou slovesnost – zvyky, obyčeje, říkanky, pořekadla, přísloví – vztahující se k různým částem roku
/Dušičky, Vánoce, Velikonoce…/, kterou jsme znovu objevili a oživili.
Rozmlouvali jsme a přemýšleli nad přečtenými knihami, četli a rozebírali úryvky. Mnozí z nás si opět našli cestu k četbě, zjistili, jaký literární žánr jim vyhovuje. Setkání Čtenářského klubu byla vždy přínosná
a příjemná.
Děkuji všem členům klubu za jejich snahu, zvídavost, názory,
děkuji milým paním knihovnicím, které nám vždy ochotně vyšly vstříc
a mnohdy se našich besed účastnily.
Sá

HEC OLYMPIÁDA
V pátek 31. května proběhla oslava Dětského dne formou HEC OLYMPIÁDY.
Děti soutěžily po dvojicích ve dvaceti zcela netradičních disciplínách, se kterými
se však popasovaly velmi dobře. Ten lepší z dvojice soutěžících vždy získal bod. Na
základě bodů pak byl vypočten průměrný zisk na žáka v jednotlivých třídách. Nejlepší
žáci třídy pak byli odměněni.
Toto netradiční školní dopoledne, které pro děti připravily nejen jejich paní učitelky, ale také paní ekonomka, velmi rychle uteklo a dětem se moc líbilo.
An

MÁJOVÁ LAŤKA
Další ze sportovních disciplín
započítávaných do ŠKOLNÍHO
SPORTOVNÍHO POHÁRU, který
probíhá v průběhu celého školního
roku, byla Májová laťka. Ve skoku
vysokém získávají obecně výhodu
vysocí závodníci. U Májové laťky
tomu tak není, protože vítěze
určuje rozdíl mezi tělesnou výškou závodníka a výškou skočenou. Tato domněnka se potvrdila
i v letošním ročníku.
Žáci z nižšího ročníku nevynikají technikou skoku, ale o to více
je u nich vidět nadšení a radost
z překonání laťky i na nižších výškách. Naopak starší chlapci i dívky
už mají povědomí o technickém
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provedení a umí to náležitě využít při skoku. Mladších chlapců
z nižšího stupně se přihlásilo 9,
mladší dívky pouze 3. Stejně tak
cestu do tělocvičny si našlo jen 5
starších dívek, kdežto chlapců bylo
na soupisce 20. Nejhodnotnější
výkony předvedly Anežka Žůrková
(145 cm) a Andrej Kaňok (160 cm).
Oběma tyto skočené výšky stačily na vítězství, i když u Andreje
to bylo dělené první místo
s Vojtěchem Jehlářem, který sice
není velký vzrůstem (145 cm), ale
slušný odraz v jeho nohách nechybí
(skočil 125 cm).
Akce slouží k aktivnímu vyplnění volného času a využilo toho 38
žáků školy.
Nc
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Sluníčeka v Planetáriu
Pátek 12. 4. 2019 byl den, na který jsme se všichni velice těšili. Autobusem jsme jeli do ostravského Planetária. Po příjezdu jsme si v příjímací hale dali svačinu a vyrazili jsme na exkurzi.
Nejprve jsme zamířili do místnosti, kde
jsme si zkoušeli měsíční krok. Děti se na
lehátku odrážely od zdi. Poté jsme si vyzkoušeli řídit raketoplán, navštívili zrcadlové bludiště, koukali jsme se teleskopem na hvězdné
plátno, na animačním plátně jsme se prošli po
Marsu, Měsíci a u vesmírného vozítka jsme si
natočili krátké video. Prohlédli jsme si robotické sondy, kopuli, která nám představila

povrchy všech planet, vzdušný vír a mnoho
dalšího.
Po prohlídce jsme zamířili do kinosálu,
kde byl pro nás připraven edukační program.
Pan průvodce nám předvedl na hvězdné obloze
různá souhvězdí, známé hvězdy a planety.
Poté jsme zhlédli pohádku Červená Karkulka
a hvězdný dalekohled, ve které byl dětem
velmi pěkně přiblížen Vesmír a planeta Země.

Tento projekt byl velice zajímavý a přínosný, děti si mohly vše osahat a odnesly si
spoustu krásných a nevšedních dojmů. /MM,AJ/

Berušky Návštívily SLEZSKÉ MUZEum V OPAVĚ
Čtvrteční projektový den jsme zahájili
odchodem do šatny, kde měly děti připraveny
baťůžky, do kterých si daly svačinku. Zde
jsme si rovněž připomněli, jak se máme chovat v hromadných prostředcích, jak přecházet ulici a jak se pohybovat v muzeu. Potom
jsme se přemístili na nádraží a užili jsme si
cestu vlakem do Opavy. Po odchodu z vlakového nádraží, jsme pomalu přecházeli přes
světelné křižovatky, prošli jsme parkem a na
lavičkách posvačili a pomalu došli k budově
muzea, před kterým jsme se vyfotili. Pak už
jsme přešli dovnitř.
Zde se nás hned ujal zaměstnanec muzea
a instruoval nás, jak prohlídka probíhá. Děti
si v boxech uložily své osobní věci a už nás
průvodce seznámil s prostory a sekcemi, které
můžeme vidět. Hlavní dominantou muzea je
slon indický a děti mohly na něm nechat oči.
Průvodce jim povyprávěl, jak se do muzea
dostal a odkud. Potom jsme již přecházeli do
jednotlivých sekcí. Začali jsme v místnosti,
která dětem nabídla hudební strunné nástroje
a seznámila je malinko, z čeho a jak se
vyrábějí. Postoupili jsme do další části a zde
jsme měli možnost vidět stolování našich

předků, jejich vybavení při slavnostním obědě
a mnoho dalších pomůcek a překrásného
nádobí v kuchyni.
Následovala prohlídka, která děti velmi
zaujala, protože je vtáhla do světa džungle.
Byla motivována Knihou džunglí a zde na

Už se těšíme na chemii!
Třída Kuřátek a Berušek se 16. a 17. 4. zúčastnila ukázkové
hodiny s názvem „Malý chemik“, kterou připravila paní učitelka
chemie ze základní školy. Pro děti to bylo něco nového.
Vidět na vlastní oči pokusy se zbarvením vody, s rostoucím hadem,
s nafukováním balónků pomocí PET láhve, sody a octu bylo velmi zajímavé. Všechny
děti se po této
hodině těší do
školy na chemii
a další pokusy.
Děkujeme
paní
učitelce
Kašné za krásné
zážitky a těšíme
se na další setkání
s ní a s chemií.

/JŠ/
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vlastní oči děti mohly vidět v reálné podobě
zvířata, která v knižním provedení provázela
malého Mauglího. Toto se našim předškolákům velmi líbilo a měli spoustu dotazů
a postřehů.
Pokračovali jsme prohlídkou suterénu,
kde jsou stálé expozice savců, dravců, ptáků
a hmyzu. Děti velmi zaujala vitrína, která
ukazovala rozklad živočicha (zajíce) a stromu.
Viděly i krásná akvária a měly možnost krátce
projít jeskyní. Zde jsme naplno využili i audio
techniky, která dětem nabízela zvuky z živé
přírody. Část sklepních prostor byla věnována
také minerálům a na obrazovce děti měly
možnost vidět, jak dochází k výbuchu sopky,
a co se děje v jejím žhavém nitru.
Nahoře probíhala výstava, která se týkala
naší části republiky – Slezska. Děti viděly,
jak žili naši prarodiče, jak se bavili a jaké
pracovní nástroje používali. Nejvíce je zaujalo
divadélko s marionetami, kde měly možnost
pomocí audio panelů slyšet hlasy z pekla
a krátké úryvky z pohádek.
Potom už naše prohlídka skončila a my
jsme se pomalu přemístili na opavské nádraží
a jeli zpátky domů. Všem dětem se návštěva
/DS,HO/
velmi líbila.

Sluníčka a setkání členů
Svazu tělesně postižených
V pondělí 13. 5. 2019 na schůzi Svazu tělesně postižených vystoupily
děti ze Sluníček. Babičkám a dědečkům předvedly jarní pásmo básniček, písniček a tanečků. Děti měly zpočátku trochu trému, ale s prvním
bouřlivým potleskem z nich vše opadlo. Publikum bylo skvělé, dětem se
vše krásně povedlo, a dokonce získaly sladkou odměnu.
Děkujeme za pozvání.
/MM/
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Cesta za pokladem vodníka Česílka
Dnešní den je pro nás velmi důležitý. Slavíme DEN DĚTÍ, který je motivovaný
CESTOU ZA VODNÍKEM ČESÍLKEM. Všechny Berušky přišly převlečené za víly
a hastrmany. Hned po příchodu a přivítání jsme společně s dětmi museli připravit obydlí vodníčka. Paní učitelky namalovaly podobiznu Česílka, děti dokreslily
vodu, připravily potok a nezapomněly ani na dušičkové hrníčky a ryby. Ty krásně
vykreslily, nazdobily a vystřihly a darovaly. Vodník z nich měl radost.
Potom si u stolečků děti připravily své
„dušičkové“ hrníčky, které si nazdobily za
pomocí lepicích pásků a hvězdiček. Hned po
svačině začala výprava za naším vodníkem.
Podle plánku cesty se naše víly a vodníci
vypravili k velkému rybníku na návštěvu.
Abychom mohli vstoupit, museli jsme znát
správné heslo: „Za vodnickým pokladem,
vesele si spolu jdem, vodníci a víly, budeme
tam za chvíli“. To nás vpustilo pod hladinu,
kde jsme si nejdříve zatančili a vyhledali jikry
kapra Šupináče, ukryté v obalech z Kinder
vajíček.
Potom nás plán cesty zavedl na „louku
u rybníka“, která se nacházela v tělocvičně.
Tam jsme si zahráli pohybovou hru - Na hastrmana, víla Amálka (paní učitelka Hanka)
roztrhala korálky a malé víly a vodníci měli za
úkol je najít, navléknout a spočítat. Za chvíli
plakal vodník Bartík (paní učitelka Dáša), že
mu zloděj ukradl portréty kamarádek rybiček.
Víly a vodníci mu rychle běželi na pomoc

a rybky mu našly a po skupinkách
poskládaly puzzle. Další cestou
jsme došli pod vrby (síň a schodiště ve škole), kde jsme předvedli
své znalosti z vodního a lučního
prostředí. Pohybové dovednosti
předvedly děti při hře Na hada
a dokázaly, že umí míjet překážky
a vzájemně spolupracovat.
Vrátili jsme se k našemu vodníčkovi do třídy a pořádně jsme
se posilnili zásobami z baťůžků,
abychom mohli putovat dále
a plnit úkoly. Doputovali jsme až k našemu
rybníku, kde nás Česílko vyzkoušel z počítání jiker a z přivazování jeho stužek na ruku
kamarádky víly či vodníka. Předposledním
úkolem, kterým nás vodník překvapil, bylo
vykreslení vzájemně propletených stužek na
pracovním listu (labyrint). A už jsme pomalu
došli do cíle. Museli jsme najít poklad, který si
pro nás připravil a dobře ukryl vodník Česílko.

Den matek u Motýlků

Samozřejmě, že hastrmani a víly tento poklad
nalezli a spravedlivě, u velkého rybníka, se
o něj rozdělili. Byly tam bublifuky, píšťalky,
lízátka, brčálové bonbóny a jiné dobroty.
Všechno jsme si schovali do našeho nazdobeného hrníčku, vodníčkovi poděkovali za
krásné a veselé dopoledne a rozloučili jsme se
s ním básničkou „Vodníci a víly“.

/HO,DS/

Den matek u Kuřátek
V úterý 21. května odpoledne zavítali naši milí rodiče i prarodiče
do třídy Kuřátek, kde jsme si v rámci svých výchovně vzdělávacích
činností připravily pro maminky k jejich svátku klasickou hudební
pohádku Zlatovláska. V herně jsme vyzdobili kulisy a celé prostředí
herny, třídy a šatny bylo ději pohádky přizpůsobeno. Všechny děti
byly součástí pohádkového děje.

Tak jako každý rok i letos měly maminky svátek. Po týdnech nacvičování a zkoušení jsme mohli 16. května 2019 ve třídě Motýlků přivítat všechny maminky, babičky a také některé tatínky a ukázat jim, co
vše v nás je. Letos děti zahájily besídku ve dvou skupinkách. Nejdříve
vystoupila děvčata s pohybově znázorněnou písní o jaru a poté vystoupili chlapci se známou písní „Hřej, sluníčko, hřej…“.

Pohádka byla provázána písničkami a jednoduchým tanečním
pohybem. Kulisy i rekvizity si děti s p. učitelkami připravily již dříve.
Děti v pohádce vedly krátké dialogy, při kterých jsme se zaměřili na
správnou výslovnost, artikulaci, melodii slova a na výrazný přednes.
V pohádce byly zahrnuty i dětmi zpívané písničky. Jako dárek pro
maminky si děti vymalovaly obrázek v rámečku a vyrobily přáníčko.
Malým poděkováním maminkám za jejich lásku, starost a obětavost
byla kytička a sladká pusa.
Krásně prožité odpoledne nenechalo mnohé maminky bez slziček
dojetí. Dětem se představení moc povedlo a za své umělecké výkony
sklidily zasloužený potlesk.
/IL,JŠ/

Všechny přítomné přivítala dvě děvčata uvítací básní o maminkách a také babičkách. Potom následovalo pásmo jarních básní a písní
ve spojení s hrou na tělo, jednoduchými tanečky a sólovým zpěvem.
Zařadili jsme také tradice předvelikonočního a velikonočního období.
Některé starší děti si nacvičily dramatizaci pohádky „O Koblížkovi“.
Na závěr jsme přednesli básně a písně věnované maminkám a děti
předaly malý dáreček v podobě obrázku s květinkou a vlastnoručně
vyrobeného přání. Všechny děti byly odměněny velkým potleskem
a úsměvem na tvářích všech přítomných.
/IP,MM/
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Výlet dětí třídy Kuřátek do ZOO v Ostravě
Projektový den zaměřený na poznávání exotických zvířat v zoologické zahradě jsme zahájili ihned po příchodu dětí do MŠ. Děti si
v herně postavily ohrady a hospodářská zázemí pro zvířata.
Cestou jsme si opakovali básničky, hádanky a písničky o zvířátkách. Po příjezdu do ZOO v Ostravě jsme se vydali na malou výpravu
za poznáním exotických zvířat. První dojmy v nás zanechali plameňáci,
o kterých jsme si již v mateřské škole povídali. Procházkou celé zoologické zahrady jsme s dětmi poznávali různé druhy býložravců, savců,
plazů, ptáků a ryb. U každého zvířete, které jsme zahlédli, jsme si opakovali, co o nich víme. Dalším pavilonem, který jsme navštívili, byla
expozice plazů, zvířat a ryb Papui. Dětem se expozice moc líbila, protože chodili v kleci mezi exotickými papoušky. V pavilonu Tanganika
jsme viděli velkého hrocha a dva krokodýly kajmany. V některých z nás
byla malá dušička.
U výběhu slonů jsme pozorovali dospělého samce, samici a jedno
slůně. U výběhu vyder malých jsme se zúčastnili jejich komentovaného
krmení. Paní chovatelka nám o vydrách řekla mnoho zajímavostí. Sami
jsme se stali chovateli kaprů, které jsme společně s jejich opravdovým
chovatelem krmili. Ale víme, že bez chovatelů se zvířátka v ZOO krmit
nesmí. Poslední naší zastávkou byl areál sudokopytníků. Teď už víme,

že pruhovaný koník je zebra a flekatý stožár vystrkující hlavu zpoza
stromu je krásná žirafa. Děti byly nadšeny velkým pavilonem pro primáty – šimpanze, kteří náš pohyb za sklem opakovali. Nakonec jsme
si výlet zpříjemnili jízdou vláčkem, který nás dovezl k areálu dětských
průlezek, kde jsme si procvičili naše tělíčka. Sluníčko nám přálo a své
dojmy z výletu jsme všem hned vyprávěli. Zážitky z výletu jsme následující den ve školce nakreslili.
/IL/

Den dětí se SRPDŠ

VÍTĚZNÉ MAŽORETKY

V rámci kulturního programu u příležitosti Dne dětí předvedl kroužek
malých hasičů Floriánci příběhovou ukázku hasičského zásahu.
Dopravní nehodu cisterny, kterou viděl malý chlapec na koloběžce, ohlásil
telefonicky na policii. Dva policisté ihned vyjeli do terénu a o pomoc žádali
své kolegy hasiče. Hasičský útok se zásahem hasičských chemiků, dojezdem
malých hasičských aut a zdravotní záchrankou dokázali zachránit zraněného
řidiče cisterny a zajistit ucpání díry, ze které vytékala neznámá tekutina. Po
zdárném zásahu si všichni uklidili a sbalili své nářadí a náčiní a společně se
vrátili na své základny. Velkou odměnou malým hasičům, policistům i záchra/IL/
nářům byl velký aplaus a společný vítězný pokřik.

V sobotu 19. 5. 2019 pořádalo CVČ v Kravařích ve
Slezsku u základní školy soutěž mažoretkových skupin.

„OPAVSKÁ RŮŽE“
V neděli 24. 3. 2019 jsme se s mažoretkami Sluníčka zúčastnili 6. ročníku
soutěže mažoretek a roztleskávaček „Opavská růže“, která se konala ve víceúčelové hale v Opavě. Při slavnostním zahájení jsme byli druhé nejmenší družstvo. Soutěže se zúčastnily také soubory z Polska a Slovenska. Naše děvčátka
vystupovala s hůlkou v kategorii „MINI DĚTI“, kde získala 3. místo a z tanečního vystoupení s pompomy
si odnesla krásné 2. místo.
Publikum šílelo, sklidily jsme
bouřlivý potlesk. Přivezly
jsme si vítězné poháry, sladké
odměny a každá mažoretka bronzovou a stříbrnou
medaili. Děti i rodiče byli
nadšeni atmosférou, úspěchem a spoustou nezapomenutelných zážitků.
AJ
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Soutěže se zúčastnily naše mažoretky Sluníčka z mateřské školy ve Štěpánkovicích, ale i družstva z Velkých Hoštic,
Kravař ve Slezsku, Štítiny a Markvartovic. Po slavnostním
zahájení a průvodu všech mažoretek probíhala různá soutěžní
vystoupení. Za naši MŠ v disciplíně SÓLO HŮLKA získala
1. místo Gabriela Kalusová, 2. místo Arlettka Sperlingová
a 3. místo Ema Josefusová. V disciplíně TRIO HŮLKA
obdržela 1. místo Nela Hahnová, Gabriela Kalusová a Sára
Lukoviczová, DUO POMPOM získala 2. místo Karolínka
Ondračková a Adriana Balarinová. Za SOLO s POMPOMY
vyhrála 1. místo Leonka Slivková a za DUO s POMPOMY
obdržela 2. místo Viktorie Nováková.
Naše velká skupina, v počtu 18 mažoretek, se představila
ve dvou tanečních skladbách. V soutěžní disciplíně velká formace s hůlkou v kategorii Děti MŠ a Děti 3. - 5. třída jsme
vyhrály 1. místo! Byly jsme odměněni zlatou medailí. Za
taneční vystoupení s pompomy v soutěžní kategorii Děti MŠ
a DĚTI 6. - 9. třída jsme získaly krásné 3. místo a bronzovou
medaili.
Akce probíhala celé dopoledne, ale stálo to opravdu za
to. Byla to úžasná atmosféra, děvčátka sklízela velké ovace
a byla odměněna bouřlivým potleskem publika. Domů jsme
přijely unaveny, ale se spousty dárečků, dortem a ověšeny
medailemi. Velký dík patří p. učitelce A. Jonešové.
AJ
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Mše svatá za deváťáky

stráž u Božího hrobu

26. května v 9.30 hod při mši svaté v kostele sv. Kateřiny poděkovala mládež z IX. tříd za společně strávený čas na základní škole.
Přejeme všem deváťákům, aby vykročili do nové etapy života tou
správnou nohou.
JB

Na Bílou sobotu drželi naši hasiči z farnosti již potřetí čestnou stráž
u Božího hrobu v kostele sv. Kateřiny. Od devíti hodin, kdy začínala
adorace a požehnaní pokrmů, se u hrobu pravidelně střídaly po třiceti
minutách dvojice hasičů ve slavnostních uniformách.
Marek Ondruf

INZERCE

0

a příslušenství

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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MLADí HASIČi na ČHP 2019

Svátek sv. Floriána

V letošním roce mladí hasiči ze Štěpánkovic zahájili halovou sezonu
závody v běhu na 60 m s překážkami v Ostravě a Jablonci nad Nisou.
V sobotu 9. 3. 2019 jsme se vydali na první závod Českého halového
poháru do vítkovické Ostravar arény, kde se během jediného dne představilo ve čtyřech kategoriích celkem 531 závodníků. První se na start
postavili naši mladší žáci Michal Tomíček a Honza Pistorius. Míša si
s časem 17,39 s z prvního pokusu vybojoval 44. místo. Honza v druhém
pokusu zabojoval a s časem 14,84 s se umístil na krásném 3. místě ze 108
závodníků. Poté se v odpoledním programu představili naši starší žáci.
V konkurenci 157 závodníků se nejvíc dařilo Honzovi Tomíčkovi, který
se umístil na 38. místě. Za ním skončili Jakub Hladký 78. místo, Radek
Balarin 86. místo, Cyril Šíma 109. místo, Ondra Pistorius 122. místo
a Tomáš Trnečka 148. místo.
Na druhé kolo ČHP jsme se vydali do dalekého Jablonce nad Nisou.
Tentokrát se závody konaly celý víkend. V sobotu začínaly starší
žákyně Linda Slivková a Jana Schiedková. Obě holky zaběhly podobné
časy okolo 16 s a v konkurenci 213 závodnic obsadily Jana 124. místo
a Linda 148. místo. U starších žáků to bylo podobné. Nejlépe se umístil na 48. místě Honza Tomíček s časem 14,50 s. Další byli 105. Ondra
Pistorius, 140. Radek Balarin, 163. Cyril Šíma a 181. Tomáš Trnečka
z 214 závodníků.
V neděli se na start postavil Honza Pistorius. Naše očekávání bylo
veliké. Po prvním pokusu, kde si Honza nebyl jistý na kladině a zaváhal
na rozdělovači, to stačilo s časem 14.84 zatím na druhé místo. Druhým
pokusem zabral a čas vylepšil na 14,52, tím se posunul na nejvyšší
příčku, a zaslouženě si odvezl 1. místo. Na dalších místech se v této
kategorii umístili Franta Tomíček na krásném 81. místě s časem 19,84 s
a Michal Tomíček s časem 17,89 na 57. místě ze 161 závodníků.
Závěrem patří poděkování všem trenérům za jejich obětavou práci
a dětem za jejich krásné výkony.
Martina Pistoriusová

První květnovou neděli proběhla tradiční mše svatá, za všechny
živé a zemřelé hasiče z farnosti, u příležitosti svátku sv. Floriána
patrona hasičů.
Sv. Florián, mučedník ze 3. století, byl římským vojákem a narodil
se v dnešním Rakousku. Legenda říká, že pomáhal za Diokleciánova
pronásledování křesťanů, až byl sám zajat a mučen. Nakonec byl
s mlýnským kamenem na krku utopen v řece Emži, a tak sv. Florián
je dodnes ctěn jako patron hasičů.
Marek Ondruf

Zápis do RC Myška
ve Štěpánkovicích
na školní rok 2019-2020
Zápis proběhne v ZŠ Štěpánkovice v prostorách pod jídelnou ve středu 4. září v 9:30 hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek
(6 týdnů až 6 měsíců), (6 měsíců až 1 rok), (od 1 roku do 5 let).
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou. Děti se mohou naučit poznávat barvy, ovoce,
zeleninu, zvířátka atd. Dále cvičíme na balonech, svačíme,
kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji. Kdo jste ještě mezi
nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Jiřiny Kurkové
tel.: 605 866 906
JK

Klub maminek Ukončil svou činnost
Krásných jedenáct let si užívaly štěpánkovické maminky pořádáním akcí pro děti. Prožily spolu spoustu krásných okamžiků u příprav kulis
a kostýmů na různé akce pro místní i přespolní děti. Čerpaly nádherné pocity, když děti na akcích měly rozzářené oči a odcházely plné zážitků do
svých domovů.
Děti díky nim mohly zažít Maškarní ples, Rej čarodějnic, Z pohádky do pohádky, Indiánské léto,
Piráty, Andělské odpoledne, Strašidla, Drakiády a mnoho a mnoho jiných akcí. V řadách
Klubu maminek bylo od roku 2007 do 2018 celkem třicet žen, které s láskou tuto práci
prováděly.
Od roku 2016, kdy na perfektně přichystanou akci Pirátské odpoledne s bubenickou
a ohňovou show přišlo jen čtyřicet dětí, elán do akcí pomalu a jistě upadal. Rok od roku
přicházelo méně a méně rodičů s dětmi. Zájem o jejich práci pro jejich rodiny ubýval.
Proto jsme všechny roku 2018 odsouhlasily zánik Klubu maminek. V pátek 25. května
jsme uspořádali rozlučkovou sešlost na hasičské zbrojnici ve Svobodě. Všechny maminky
si zavzpomínaly na krásně strávené chvíle, které jim utkvěly hluboko v jejich srdcích.
Děkuji touto cestou všem, kdo někdy přiložil na akcích Klubu maminek ruku k dílu.
Také zaměstnancům Obecnímu úřadu a základní školy, že nám vycházeli maximálně
Kurková Jiřina
vstříc. Všem občanům, kteří nám za tyto roky podali pomocnou ruku.

Červenec 2019
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Volejbalový turnaj v Baborowě
V lednu na Novoročním turnaji jsme
si slíbili, že budeme pokračovat v rozvíjení
našich volejbalových aktivit s mužstvy Polska
a zatím se nám to velice úspěšně daří. Byli
jsme pozváni na turnaj do města Baborowa,
který se konal v sobotu 13. dubna za účasti
mužstev Baborowa, Kietrze, Pawlowiczek
a našeho mužstva Canyon BS.
Baborów je město v okrese Głubczyce
v Opolském vojvodství. Město má přes 3200
obyvatel, nachází se v Opavské pahorkatině a patří k historickému regionu Horního
Slezska.
Turnaj zahájil burmistrz Baborowa
Tomasz Krupa, který přivítal všechny účastníky a popřál všem hodně sportovních úspěchů. Naše mužstvo hrálo ve složení Glabazňa
Max, Drastík Josef, Kurka Vilém, Baránek
Josef, Obrusník Pavel, Malohlava Roman
a Glabazňa Tomáš. Během turnaje náš nejstarší hráč Glabazňa Max navázal přátelské
kontakty s vedoucími mužstev a pozval
všechny účastníky na turnaj pořádaný ke Dni
obce Štěpánkovic.
Celý turnaj se hrál na dva sety což znamená, že některé zápasy mohly skončit
i nerozhodně. Zahajovací zápas obstarali volejbalisté Kietrze a Pawlowiczek a hned tento
zápas skončil nerozhodně 1:1. V dalším utkání
jsme nastoupili proti favoritu celého turnaje

mužstvu Baborowa. Ve velmi vyrovnaném
utkání rozhodli toto utkání v naše vítězství 2:0
Tomáš Glabazňa a Roman Malohlava vynikajícím výkonem na blocích a v útoku. V dalším
utkání porazil Baborow mužstvo Pawlowicki
2:0. Naše mužstvo ve druhém utkání nastoupilo proti mužstvu Kietrze a i když jsme
nepodali nejlepší výkon, tak jsme zvítězili
opět 2:0. V předposledním utkání turnaje jsme
hráli proti mužstvu Pawlowiczek a i když
jsme hráli dvě utkání krátce po sobě, tak jsme
přesto zvítězili 2:0. V posledním utkání turnaje potvrdil Baborow roli favorita a porazil

mužstvo Kietrze taky 2:0. Toto utkání taky
určilo konečné pořadí turnaje. Celkovým
vítězem se stalo naše mužstvo Canyon BS,
na druhém místě se umístil Baborow, třetí
skončili Pawlowiczki a poslední místo obsadilo mužstvo Kietrze. Závěrečné vyhodnocení provedl burmistrz Baborowa, který taky
vyhodnotil nejlepším hráčem celého turnaje
našeho Tomáše Glabazňu. Na závěr musíme
konstatovat, že toto setkání volejbalových
mužstev mělo velmi dobrou úroveň a všichni
zúčastnění se už těšili na další turnaj v červnu
u příležitosti Dne obce Štěpánkovic.
JB

69 let rodinné tradice pokračuje
Málokdo v obci Štěpánkovice ví, že se zde
předává již po tři generace tradice klasického
zemědělství a sedláctví.
Léta páně 1950 zasadil Jan Ploch, se svou
ženou Annou Plochovou, za svůj rodinný
domek, první ovocné stromy. Tehdy byl dům
první v ulici, v širokém okolí se nacházela jen
samá políčka. Postupem času sad nabýval m²
a dosáhl rozlohy až 30 arů. Byly zde k vidění
nejen vzácné odrůdy jablek, třešní, sliv, švestek,
rynglí, hrušek, ale dokonce i drobného ovoce.
Sad, kráva, koza a slepice sloužily tehdy pětičlenné rodině plnohodnotně k obživě. Brambory a zeleninu si rodina obstarávala též z vlastních zdrojů – avšak na jiných polích než za domem. Tento model hospodaření se bohužel díky změnám v politickém režimu vytratil a hodnoty
tradičního zemědělství byly potlačeny. Nicméně rodina i přes těžké časy
nezanevřela na klasické postupy a udržela si svou lásku k půdě. Dokonce
se podařilo některé významné a staré druhy odrůd zachránit (přeroubovat) a pěstují se dodnes (slívy, ryngle a jablka). Oplývají totiž jedinečnou
chutí a vyznačují se výraznou odolností proti škůdcům.
Od roku 1974 syn Pavel Ploch navázal na rodinnou tradici v pěstování ovocných dřevin a rozšířil výběr o nové odrůdy.
Roku 1986 byla jeho pozornost zaměřena též i na jehličnany, především borovice a smrky, které postupem času prodával jako vánoční
stromky. V tomto období Pavel Ploch, se svou ženou, začal sázet brambory pro svou spotřebu, a to konkrétně klasickou ruční metodou - na
hnoji a s vlastním organickým kompostem. Libuše Plochová (manželka)
se jako koníčku věnovala pěstování drobného ovoce (jahod, malin,
ostružin, angreštu a rybízu) a zeleniny. Tato oblast jí je dodnes velmi
blízká, neboť pochází též z rolnické rodiny. Nadbytek ovoce byl dětmi
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zpracován lisem, z kterého se šťávy uchovávaly
formou zamrazování po celou zimu. Z dalších
přebytků byly zpracovány marmelády a kompoty. Pro obhospodařování travnatých pozemků
rodina chovala ovce, které sloužily jako „živé
sekačky“.
S růstem dětí se rozšiřoval sortiment
i o jejich osobní zájmy – dcera Barbora našla
oblibu ve sbírání a sušení léčivých bylin, pěstování rakytníku, aronie atd.
Syn Rostislav, ač chtěl v pubertě maminčinu
zahradu zabetonovat a natřít na zeleno, dnes
využívá část pozemku a okolních ploch k pěstování okrasných dřevin.
Tento přístup je pozitivní díky zadržování vody v krajině a zabraňuje
negativním škodám vzniklých v důsledku přívalových dešťů a záplav.
V horkých letních dnech zeleň snižuje teplotu vzduchu a zvyšuje její
vlhkost.
Obě děti byly od útlého věku vedeny ke kladnému vztahu k přírodě
a využívání dostupných místních zdrojů. Práce na zahradě byla každodenní rutinou – toto bylo dětmi dlouhá léta vyčítáno… Dnes však s úsměvem na tváři vzpomínají na sbírání mandelinek a okopávání záhonků.
V současné době se rodina Plochových věnuje klasickému způsobu
pěstování zeleniny, ovoce, okrasných dřevin bez anorganických hnojiv
a s minimem chemické ochrany.
Pro loňský rok byly charakteristické přebytky, které byly nabídnuty k prodeji - domácí zelenina (brambory, česnek, cibule, mrkve,
petržel, celer, rajčata, okurky a zelí hlávkové, krouhané a kysané)
a ovoce.
Práce na zahradě je pro rodinu nejen radostí, ale celoživotním
postojem v rámci podpory pěstování domácích živočišných i rostlinných produktů.
Zpracovala: Ing. Barbora Plochová, dne 7. 6. 2019
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Zahrádkářský výlet do Bohuslavic
Skupina zahrádkářů (36 dospělých a 4 děti) se 4. května vydala autobusem
na zájezd do nedalekých Bohuslavic. Mnozí úsměvně kroutili hlavou, protože
netušili, jak zajímavé cíle máme „za rohem“.
Odjezd byl v 9.30 hod od hasičské zbrojnice a prvním bodem programu byla
„česneková farma“ Statek U Veverků. Majitel, pan Karel Veverka, nás vřele přivítal
a krátce nás zasvětil do historie jak obce Bohuslavice, tak do fungování své farmy.
Je to rodinná farma, která se věnuje pěstování a zpracování česneku, kmínu, máku,
dále pěstují len, řepku a červený jetel inkarnát, jehož semeno vyváží do zahraničí.
Byla pro nás připravena i malá ochutnávka dobrot, které vyrábějí. Pak nám ukázal
stroje a mechanizaci na obdělávání i sklízení česneku, sušárnu česneku a osvětlil
nám postupy zpracování. Nakonec jsme ještě navštívili jejich prodejnu, kde jsme
si měli možnost nakoupit různé výrobky – česnekové pasty i pesta, nakládané
stroužky nebo nezvyklé česnekové stvoly, sušený česnek, ale i kmín, mák, či bio
oleje a jiné, zaručeně vše z naší oblasti. Prodejna U Veverků je otevřena každou sobotu dopoledne přímo na farmě.
Další naší zastávkou byla Halfarovic kozí farma. Už z dálky nás vyhlížela paní majitelka a asi 40 koz a 1 kráva. Nejenom že tato zvířata přilákala pozornost dětí, ale svou
roztomilostí a velkýma očima si získala i některé dospělé. Na farmě chovají také stádo ovcí
i jiná drobná hospodářská zvířata. Také jsme se dozvěděli zajímavé informace o chovu
a zpracování mléka. Paní Halfarová trpělivě odpovídala na naše otázky. Ukázala nám
sýrárnu a rovněž jsme si mohli zakoupit výrobky či mléko, které farma nabízí.
Třetím cílem v Bohuslavicích byl kostel Nejsvětější Trojice. Výklad pana kostelníka
byl vyčerpávající. Vyprávěl o historii kostela, malbách a obrazech, opravách, kterými kostel prošel, až po dnešní život farnosti.
Plni informací, ale s prázdným žaludkem jsme nasedli do autobusu a mířili k dalšímu
bodu programu zájezdu. Tím byla pstruží farma pana Chmelíka v Bělé. Počasí bylo ideální,
pstruzi pečení na másle s kmínem a pivo… A po obědě, ve stínu vzrostlých stromů, přišla
k chuti ještě káva s jablkovým závinem. Co víc si přát! I naše děti byly nadšené, zachytaly
si samy pstruhy a v areálu si zahrály na schovku. Poslední krátkou zastávkou bylo nahlédnutí do krásně opraveného Rotchildova dvora v Bělé. A hodnocení zájezdu? Super! Krásně strávený den se zajímavostmi a příjemnými lidmi nedaleko od domova. Už se těšíme na další výlet. Liana Běláková

Netradiční
Jarní ples
Zahrádkáři pozvali 25. května
2019 své příznivce na netradiční Jarní
ples. Pozvání přijalo 46 tanečníků
a tanečnic.
Sál vyzdobený krásně zelenými
břízami a na stolech voňavé jahody – to
v zimě není! K tanci i poslechu hráli Jirka
Mazánek s partnerkou a synem oblíbené
hity i písničky na přání. Po sledování
nevydařeného hokejového utkání u baru
určitě zvedla všem náladu bohatá tombola a příjemná zábava.
Už teď se těšíme na další ročník
netradičního plesu, který se třeba stane
tradicí…
Liana Běláková
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Nejen sadit, ale taky ošetřovat!
Vážení občané, zahrádkáři, do našeho katastru Štěpánkovice již byla zavlečena bekyně zlatořitná. Je to motýl, jehož samičky mají rozpětí křídel 32 až 40 mm. Samci 26 až 32 mm. Jsou sněhobílí, na křídlech mají ojedinělé tmavé tečky a na konci zadečku hnědorezaví. Housenka je velká 30
až 35 mm. Dorostlé housenky jsou černožluté s hnědorezavými bradavkami, skvrnami a chloupky,
na hrudních článcích červené skvrnité bradavky. Kukla je kryta červenohnědě.

Přes zimu je larva třetího instaru v zimním
hnízdě v korunách stromů. Počet generací 1.
Larvy po přezimování v době rašení pupenů
ovocných stromů okusují poupata, listy a vyvíjící se plody. Poslední instary jsou velmi žravé
a mohou způsobit při větším výskytu i holožír.
Dorostlé larvy se kuklí nejčastěji ve štěrbinách kůry. Po vylíhnutí dospělců a následném
páření kladou samičky po skupinách vajíčka
na listy. Snůška vajíček je překryta chomáčkem rezavých chloupků, které si samička po
vykladení vajíček stírá pomocí nohou z konce
zadečku. Vylíhlé housenky skeletují listy a ve
třetím instaru si společně vytvářejí spředením
většího počtu listů zimní hnízdo, ve kterém
přezimují. Patří k druhům, které se lokálně přemnožují po uplynutí několika let. Často bývají

napadané neošetřované stromy. Tato bekyně zlatořitná je schopna zničit během několika let celé
sady nebo aleje, proto je nutno tomu předejít,
a to alespoň dvěma ošetřeními. První ošetření je
nutno provést na jaře, při začátku rašení stromů,
a druhý postřik aplikovat při dokvétání stromů.
Člověk udělal v přírodě hodně špatných zásahů,
proto teď je na něm, aby přírodě pomohl. Stromy
jsou továrny na kyslík, který člověk potřebuje
k životu. Zároveň nám zkrášlují prostředí, ve
kterém my lidé žijeme. Nesmíme dopustit, aby
se tento škůdce rozšířil tak katastrofálně, jako
kůrovec v lesích, to by byla hotová pohroma!

Takto napadené stromy je možno vidět kolem
silnice od konce Štěpánkovic až do Kobeřic
a také ve Štěpánkovicích u čističky odpadních
vod.
Vilém Tomíček
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Úspěchy modelářů před prázdninami
S dětmi jsme se zúčastnili 27. dubna 2019 soutěže halových modelů v Kravařích. Tentokráte byla účast velmi slabá
jak ze strany naší, tak i ze strany ostatních klubů. Nicméně
i z toho mála jsme dosáhli maxima, kdy kategorii mladších
žáků vyhrál Kryštof Anděl a v kategorii starších žáků obsadil
první místo David Vehovský a druhý byl Pavel Harazim.
Zato na další soutěži, která se konala 19. 5. 2019, jsme
o vítězství museli bojovat již s větším nasazením. Poprvé jsme
měřili síly nejen s kluby z Kravař a Opavy, ale i se soutěžícími
z Hlučína a Fryčovic. Nicméně příprava a trénink udělaly své.
Naši kluci zabojovali a výsledky byly super.
Kategorii mladších žáků vyhrál Michal Tomíček, druhý
byl Vojta Poštulka a třetí Franta Tomíček. V kategorii starších žáků byl první David Vehovský, druhý Jan Tomíček
a třetí Pavel Harazim. Tentokráte se „létala“ i soutěž seniorů,
kde obsadil Mirek Kučera druhé místo a Pavel Kučera místo
sedmé. To bylo velmi úspěšné zakončení naší činnosti s dětmi
v tomto školním roce.
Teď si dopřejeme prázdniny a po nich doufejme, že navážeme na naše úspěchy i v dalších soutěžích a akcích. M. Kučera

Tři poslední badmintonové turnaje sezóny
„Ostrou“ sezónu turnajů smíšených čtyřher jsme letos ukončili turnajem „Mayova
smeč“, který se konal 19. května v hale SFC
v Opavě. Sešlo se nás docela dost (16 párů),
které byly velmi vyrovnané. Turnaj mužských čtyřher vyhrál pár Aleš Holas/Michal
Kokošek, v turnaji smíšených čtyřher zvítězil
pár Libor Tomášek/Petra Setlová. Některé
výměny byly tak „nabušené“, že ostatní
účastníci mohutně skandovali.
V sobotu 8. června proběhl dnes již tradiční turnaj ke Dni obce Štěpánkovice, kde
jsme systémem „losovaných swingers“ odehráli řadu divácky zajímavých zápasů. Bylo
fajn, že nakonec nepršelo, takže jsme mohli
hrát v obou tělocvičnách. Sice bylo letos téměř
nedýchatelno, ale venku se badec v rámci turnajů opravdu hrát nedá, protože každý závan
větru by vadil. Na prvním místě se v ženské
části umístila Monika Herudková z Bolatic,
za ní její dcera Barča a na třetím místě skončila Maruš Kurková. V mužské části vybojoval první místo (jako již tradičně) Martin
Harasim, druhý skončil Danek Riemel a na
třetím místě se umístil Martin Kříž.
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V neděli 10. června odpoledne se v tělocvičnách naší Základní školy uskutečnil třetí
ročník dětského turnaje dvouher. Děti jsme
opět rozdělili do dvou skupin podle výkonosti.
Z reakcí přítomných rodičů jsme dostali zpětnou vazbu, že se děti ve hře výrazně zlepšily.
První místo vybojovala v kategorii „pokročilí“
opět Eliška Hanzlíková. Na druhém místě se
umístila Linka Slivková a třetí místo vybojovala Nikol Pisturiosová. V této kategorii je
již vidět poměrně slušnou jistotu v úderech
a také zmíněný pohyb po kurtu, který je
u této hry velmi důležitý. Sparring partnerku
jim dělala Eliška Schönová z Opavy (na fotce
s Kristiánem Křepelem), která navštěvuje
badmintonový oddíl „Boreček“ v Opavě. Bylo
vidět, že je v přemýšlení a úderech o dost dále
a našim dětem ukázala, kam by se mohly
v příštím roce posunout. V kategorii „začátečníci“ zvítězila Barča Przecková, druhé místo
vybojovala Pavla Smažíková a na třetím místě
se umístila Mia Pisturiosová. Podle reakcí dětí
i rodičů, kteří se přišli v hojném počtu na své
ratolesti podívat a podpořit je, se jim tato akce

opět velmi líbila. Další turnaj plánujeme pro
děti uspořádat v lednu. A zvolíme opět nedělní
odpoledne, kdy je lepší si zasportovat, než
odpočívat „u mobilu či notebooku“.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat
všem hráčům a hráčkám, kteří se účastní našich
turnajů, za účast a hlavně hru „fair-play“. Dále
bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří nám
pomáhají v rámci získávání drobných darů pro
oceňování vítězů našich turnajů, především
firmě Moravec kvalitní ponožky, s. r. o. a také
obecnímu úřadu ve Štěpánkovicích za každoroční pořádání skvělé akce, kterou Den obce
Štěpánkovice rozhodně je.
MiHa
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SRUBEK V PRAZE
Národopisné muzeum připravilo projekt Folklorní regiony Čech,
Moravy a Slezska. V rámci toho byly osloveny dva soubory z našeho
regionu. Karmašnice z Kravař a Srubek ze Štěpánkovic. Vystoupení
se uskutečnilo 8. 6. 2019 jako součást akce Pražské muzejní noci. Pro
náš soubor to bylo vyvrcholení a zúročení čtyřicetileté práce. Náš program měl prezentovat folklor Hlučínska. To je řeč, tance a zpěv.
Vystupovat v Praze je velká čest, ale i velká zodpovědnost. Bylo
potřeba sehnat harmonikáře a klarinetistu, abychom měli kvalitní
hudbu. Ti původní soubor ze závažných důvodů opustili. Vypomohli
nám kamarádi ze Štítiny.
Nastala doba zkoušení a pilování. Program v Národopisném muzeu
v Praze začal již odpoledne přednáškou Mgr. Metoděje Chrásteckého,
ředitele Muzea Hlučín, který přítomné návštěvníky poutavě seznámil
se složitou historií našeho regionu.
Večer pak přišlo na řadu vystoupení obou souborů. Pořadatelé
byli zaskočeni velkým počtem diváků, přidávali židle a část účastníků zhlédla program ve stoje. Po úspěšném programu kravařských
Karmašnic oceněném dlouhým potleskem nastoupil Srubek. Jeho
temperamentní vystoupení strhlo k průběžnému potlesku všechny
přítomné. Ať to byl zpěv nebo tanec. Mluvené slovo v našem nářečí
vyvolávalo smích, přestože diváci mnohým výrazům nerozuměli.
V řadách přítomných jsme viděli dokonce černochy, vietnamce i indy.
Po ukončení programu byli diváci pozváni na malý raut a ochutnávali
naše výborné domácí prajzské koláče, masné výrobky firmy Klemens ze

Zábřeha, pivo Rohan z rodinného pivovaru A. Komárka i něco „ostřejšího“. Na sponzorování akce se podílel také náš obecní úřad zastoupený
místostarostou J. Kolečkářem, který nás do Prahy doprovázel.
Účinkující potěšilo, že nás přišel morálně podpořit i senátor
Mgr. Herbert Pavera s dortem, na kterém byla zobrazena děvčata v krojích našeho regionu a nápis Hlučínsko.
Řada diváků osobně přišla poděkovat za krásný zážitek. Byla mezi
nimi i zástupkyně ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová.
Večer pak členové souboru učili zájemce tančit naše tance a kapela
Srubku hrála a zpívala spolu s diváky do pozdních nočních hodin.
Atmosféra byla více než srdečná. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme
v Praze zaujali a region i obec jsme důstojně reprezentovali.
Závěrem bych chtěl poděkovat celému souboru i všem, kteří se
JaK
jakýmkoli způsobem podíleli na velmi úspěšné akci.

Soustředění starší přípravky
Ve dnech 31. 5. až 2. 6. proběhlo soustředění naší starší přípravky v Karlově. Zázemím jim
byl hotel Kamzík. Trenéři společně s rodiči připravili klukům opravdu pestrý program. Nechyběl
výběh do kopců, fotbálek v tělocvičně, výšlap na rozhlednu, opékání špekáčků a samozřejmě
regenerace v bazénu.
Během soustředění se kluci potkali
s Davidem Moravcem, olympijským vítězem
z Nagána, který tam vedl na soustředění 15
leté hokejisty Sarezy Ostrava. Slovo dalo slovo
a kluci si proti starším hokejistům zahráli fotbálek, ve kterém dokázali hokejisty porazit. Sám
jsem byl v sobotu účasten a musím říct, že jsem
měl velmi dobrý pocit z celé této akce. Na podzim by mělo podobné soustředění absolvovat
družstvo mladší přípravky.

Soustředění se povedlo a výsledek se dostavil. Kluci dokázali v sobotu 8. června vyhrát
mezinárodně obsazený turnaj v Hněvošicích.
Turnaje se účastnilo 12 družstev. Ve skupině
naši kluci podlehli pouze Kobeřicím, a to
v poměru 0:2. Ovšem ve finále si obě družstva
souboj zopakovala, ale tentokrát naši kluci
zvítězili 2:0. Nejlepším hráčem turnaje se stal
Marek Kolečkář. Velká gratulace kluci!

Miroslav Záloha

Mladší přípravka třetí ve Vřesině
TJ Vřesina pořádala v sobotu 8. června turnaj, kterého se účastnili kluci ročníku narození
2012 a mladší. Turnaj byl po všech stránkách na
vysoké úrovni, ať už organizace zápasů, občerstvení pro kluky atd.
Turnaje se účastnilo 10 týmů, které byly rozlosovány do dvou skupin. Ve skupině A se utkali
proti sobě týmy FCB - bílá, Vřesina - modrá,
Strahovice, Štítina, Bolatice. My jsme byli nalosováni do skupiny B, kde byli našimi soupeři
týmy Vřesina - bílá, Dolní Benešov, FCB - modrá
a Hlučín. Kluci v prvním utkání zvítězili nad
Vřesinou v poměru 5:1, ve druhém utkání nás
čekal velmi silný soupeř z Dolního Benešova, ale
i toto utkání kluci odehráli fantasticky a výhra
3:1. Ve třetím utkání nás čekal největší favorit
na celkové prvenství v turnaji a to tým Baníku
Ostrava. V tomto nádherném zápase jsme skvěle

Červenec 2019

začali a dostali jsme se do vedení 2:0, nakonec
i díky neproměněným šancím jsme odešli poraženi výsledkem 2:5. Kluci zvedli hlavy vzhůru
a v posledním utkání základních skupin jsme
porazili Hlučín 5:2. Ve skupině B jsme obsadili
nádherné druhé místo, kdy nám chyběl jeden bod
k postupu do finále. V souboji o konečné 3. místo
v turnaji jsme se utkali proti týmu Štítiny, byl
to nádherný zápas a i když kluci prohrávali, tak
nakonec předvedli skvělý obrat a výsledkem 3:2
jsme si zajistili konečné třetí místo. Turnaj vyhrály
týmy FC Baníku Ostrava a naši kluci byli trenéry
těchto týmů pochváleni za výborné výkony po
celý turnaj.
Na závěr bych chtěl říci, že i v této kategorii
nám rostou opět další talenti, o které je již velký
zájem a nejen ze strany Baníku. Na závěr už jen
dodám: Sportu zdar a fotbalu ve Štěpánkovicích
Tomáš Wolf
zvlášť.
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Super nedělní odpoledne ve Štěpánkovicích
poděkování panu Stoškovi

V neděli 26. května 2019 jsme s dvanácti dětmi našeho domova
přijali pozvání pana Stoška ze Štěpánkovic na sportovní odpoledne,
které za přispění ochotných sponzorů připravil pro děti DD Loreta ve
vlastní režii.
Jako první si pro nás připravil návštěvu Aquaparku v Kravařích. Po
příjemném osvěžení a radovánkách v bazénu, a že to právě v tento den
super vyšlo, bylo krásně a teplo, jsme se přemístili na hřiště do nedalekých Štěpánkovic, kde nás čekalo další příjemné překvapení. Pan Stošek
nás srdečně přivítal a seznámil s programem celého odpoledne. Program
započal mistrovským fotbalovým utkáním 1. A třídy mezi místním
a fulneckým mužstvem. O přestávce, před zraky všech přítomných
fanoušků, si i naše děti zahrály krátké fotbalové utkání s žákovským
mužstvem Štěpánkovic. Zápas pro nás dopadl s úspěšným výsledkem
2:1. Ceny našim dětem předávali ligoví fotbalisté z Opavy, kteří byli
velmi ochotní a příjemní a s dětmi se i vyfotili.
Mimo jiné si děti zpestřily odpoledne jízdou na ponících, kolotoči
a do širokého okolí se mohli podívat z osmimetrové plošiny. A hlavně,
žádný zúčastněný netrpěl ani žízní ani hladem – pan Stošek dětem
a vychovatelům připravil občerstvovací kartičku v hodnotě 200 Kč

a mohli si dát, na co měli chuť - koláče, klobásky, langoše, nanuky, dobroty všeho druhu…
Děkujeme panu Stoškovi a všem ostatním za krásné odpoledne,
děkujeme za moc krásný dárek pro naše děti, děkujeme za příjemně
strávený čas. Moc si toho vážíme. Za děti DD Loreta ve Fulneku děkuje
teta Jindřiška a strejda Zdeněk.


vzorná reprezentace Mládežnických družstev
Náš fotbalový potěr nám opět dělal velkou
radost. Kluci vzorně reprezentovali naší TJ
a samozřejmě také naší obec. Svou poctivou
práci a nadšení z tréninků dokázali přenést
na hřiště v mistrovských zápasech a odměnou jim byly dosažené výsledky.

Všem našim malým fotbalistům blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji jim, ať
jim fotbal neustále dělá jen radost. Za všemi
těmito výsledky stojí neocenitelná práce
trenérů mládeže, kteří se našim malým fotbalistům poctivě věnují. Jejich kvalitní práce
nezůstává bez povšimnutí a krouží kolem nich

Konečné tabulky našich mládežnických družstev

.
1.
2.
3.
4.

Starší žáci:

Družstvo
Hať
Velké Heraltice
Štěpánkovice
Kozmice

Skóre Body
56:22
40
56:22
34
32:49
14
16:67
12

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mladší žáci:

Družstvo
Malé Hoštice
Rohov
Bolatice
Mokré Lazce
Štěpánkovice
Kylešovice
Raduň

Skóre Body
79:7
34
100:20
31
49:41
21
39:72
13
37:57
12
22:72
7
23:80
6

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ligové celky. Všechno je to založeno na symbióze klub, rodič a dítě. Pevně věřím, že tato
filozofie je tou pravou a zajistí naší TJ světlou
fotbalovou budoucnost. Velké díky patří všem,
kteří tuto symbiózu spoluvytvářejí tj. vedení
TJ, trenéři mládeže, rodiče a hlavně naši malí
sportovci.

Mladší přípravka:

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

Skóre Body
260:77
42
173:172
29
166:168
22
147:129
18
131:158
14
107:141
14
108:170
11
96:173
6

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Starší přípravka:

Družstvo
Rohov
Štěpánkovice
Chlebičov
Oldřišov
Bolatice
Služovice
Hněvošice
Chuchelná
Malé Hoštice

Skóre Body
222:48
45
161:61
43
140:90
28
127:103 25
111:161
24
85:135
16
74:125
15
109:160 14
53:199
3

Muži nám svými výkony dělali také radost
Našemu A mužstvu se v letošním
ročníku dařilo velice dobře. Družstvo
vedené hlavním trenérem Dušanem
Christophem a asistentem Danielem
Tomíčkem bylo před sezónou okysličeno
o mladou krev Adam Bartusek (Opava),
Michal Večerek (Dolní Benešov) a vrátil se k nám Adam Schwalbe. Mužstvo
se postupně propracovalo do popředí
tabulky a svými výkony dělalo nám
všem obrovskou radost. V tabulce
skončí nejhůře na šestém místě, což jednoznačně považuji za obrovský úspěch
a všem našim hráčům a oběma trenérům
děkuji za předvedené výkony. Opravdu
si nepamatuji, že bychom v jedné sezóně
dokázali dvakrát porazit Bolatice. Ještě
jednou pánové BRAVO!
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A muži - I.A třída sk. A
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Družstvo
Kobeřice
Fulnek
Jakubčovice
Chlebičov
Štěpánkovice
Bolatice
Ludgeřovice
Darkovičky
Kravaře
Vřesina
Mokré Lazce
Slavkov
Velké Heraltice

Skóre Body
53:18
53
53:21
51
58:33
46
47:34
41
34:39
34
43:34
33
29:42
27
33:47
27
30:37
25
29:54
24
37:47
23
31:47
23
26:50
16

Jsem velice rád,
že stále máme B mužstvo mužů, i když si
uvědomuji, že to není
vůbec lehké.
Všem
klukům
„srdcařům“
velice
děkuji, že jsou neustále schopni hrát fotbal, a to i přes některých vyšší věk. Co je
vlastně dneska vyšší
věk? Pokud je chuť
a zdraví to dovoluje,
tak proč nehrát ten
milovaný fotbal.
Děkuji kluci!

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

B muži – III. Třída sk. A

Družstvo
Bolatice „B“
Závada
Bělá
Bohuslavice „B“
Dolní Benešov „B“
Strahovice „B“
Štěpánkovice „B“
Kozmice „B“
Sudice
Darkovičky „B“
Chuchelná „B“
Šilheřovice „B“
Darkovice „B“
Hať „B“

Skóre Body
130:41
60
87:45
51
66:43
43
69:57
42
62:54
40
61:60
40
71:54
37
62:69
37
76:81
36
50:64
31
42:68
23
45:85
20
40:91
18
41:90
14
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Abdikace vedení TJ Sokol Štěpánkovice
Po událostech předchozích dní, kdy se nejprve rozhodl ukončit
své působení ve vedení TJ pan Vlastimil Harazim, jsem se rovněž já
rozhodl abdikovat na funkci předsedy TJ Sokol Štěpánkovice. S mým
odchodem se rozhodli spojit ukončení své činnosti pro TJ i ostatní členové vedení. Proto proběhla dne 30. 6. 2019 volební Valná hromada.
Rád bych poděkoval:

Vlastíkovi Harazimovi – za jeho podporu, starost o chod TJ
(administrativě se nevěnoval úplně rád, tu jsem si zajistil většinou sám,
za to organizačně zajistil cokoliv – vepřové hody, mše svaté na hřišti,
turnaje dětí, exhibiční utkání ligových celků apod., a v případě potřeby
se nebál ani vaření, údržby trávníku, dětského hřiště či zázemí TJ, to
vše i nad rámec běžných povinností místopředsedy a opatrovatele obecního majetku), neúnavnou energii věnované fotbalu ve Štěpánkovicích
a mnoho cenných rad. Vlastík byl místopředseda, za jakého by byl
každý předseda a vlastně celý klub rád. Takže: Vlastíku, díky!
Dalším členům vedení TJ – Chlapi, díky! Ani bez Vás by to nešlo!

Ludvíkovi Korpasovi – ani bez jeho obětavé práce na TJ bychom

fungovat nemohli (od údržby trávníku až po praní a opravy dresů)

Trenérům – ve fotbalovém prostředí se pohybuji už léta (začínal
jsem jako hráč, pokračoval jako rozhodčí a teď jej zajišťuji funkcionářsky (jsem předsedou Okresního fotbalového svazu v Opavě, členem
výkonného výboru RS České unie sportu v Opavě a členem výkonného
výboru Moravskoslezského krajského fotbalového svazu – mohu tedy
říct, že jsem ve fotbale a sportu obecně „v obraze“), ve Štěpánkovicích
jsem funkcionářsky působil v TJ od roku 2001 a od roku 2009 jsem
jej vedl, našel jsem tady parťáky se stejným zájmem o fotbal a s nadšením předávat své zkušenosti a vědomosti dále. Společně s vedením TJ
jsem se snažil trenérům a hráčům vytvořit co nejlepší podmínky pro
fungování fotbalu v obci (administrativní zajištění trenérských licencí,
oslovení sponzorů a vyřizování dotací, apod.) a věřím, že i já jsem přispěl k tomu, že TJ Sokol Štěpánkovice je v rámci kraje pojmem. Nebylo
to vůbec jednoduché, když jsme před 10 lety začali s Pepou Hrazimem,
Jirkou Bořuckým, Dušanem Harazimem a dalšími, budovat silnou mládežnickou základnu, protože jen díky ní může fotbal na vesnici přežít.
A mužstvo hraje 1. A třídu a jsem hrdý na to, že základ mužstva vždy
tvořili hráči ze Štěpánkovic (nákup placených hráčů úplně nepodporuji
a taky to z rozpočtu TJ ani nebylo možné, přesto jsme v okrese plně
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konkurenceschopní), naše 4 žákovská družstva jsou v této chvíli záviděníhodná (tolik jich mají jen velké obce, kluci patří mezi 4 družstva
okresu, která jsou schopná hrát ve starších žácích velký fotbal a mladších 1+7 a je tady možnost přihlásit žáky do krajských soutěží, což
tady již 15 let nebylo) a jejich úspěchy jsou ještě lepší vizitkou (kluci
se pravidelně umísťují na bedně a jejich hráčská kvalita je neskutečná).
Velice dbám na klubovou příslušnost a snažím se to v našich mládežnících pěstovat od malička. Klubové logo na prsou našich mládežníků
a jejich hrdost mi dělá velkou radost. Věřte, že není pro předsedu nic
lepšího, než vidět žákovská družstva naší TJ, jak se dokáží poměřovat
s Baníkem, Opavou, Hlučínem apod. Když se mě ptají z jiných obcí,
jak jsme toho dosáhli, tak věřte, že hrdě odpovídám, že mám štěstí na
skvělé lidi, bez trenérů, kteří svou práci dělají dobrovolně bez nároku na
odměnu a ve svém volném čase, by to opravdu nešlo. 
Velké díky proto patří i všem trenérům!

Hráčům – v době, kdy zájem o aktivní fotbal celosvětově klesá,
si vážím každého fotbalisty, ať už školou povinného nebo pracujícího.
Rodičům našich malých fotbalistů – ani bez nich by ta spolupráce nebyla možná. O to víc mě těší, že mě rodiče sami aktivně oslovovali a mnohdy pomohli s organizací fotbalových akcí. 
Díky, že vychováváte malé-velké sportovce!
Erichovi Stoškovi – za dlouholetou podporu naší TJ.
Marušce a Tomáši Kurkovým – za dlouholetou práci na našem

fotbalovém zpravodaji.

Své rodině – bez jejich podpory a hlavně neskutečné tolerance
bych to dělat nemohl.
Závěrem
Jelikož letní přestávka je velice krátká, je potřeba aby se na VH
zvolilo nové vedení, protože již začátkem srpna začínají soutěže mužů.
Věřím, že nově zvolené vedení TJ bude pokračovat v tom, co jsme začali
a nenechá štěpánkovický fotbal upadnout. Taky věřím, že se jim ve spolupráci s obcí i nadále bude dařit zvelebovat areál TJ (i to je předpokladem pro to nejlepší fungování fotbalu v obci, stačí nakouknout do jiných
obcí). A třeba vedení obce najde zalíbení ve fotbale a začne TJ Sokol
Štěpánkovice podporovat tak, jak si zaslouží (přece jenom je to největší
spolek obce s největší členskou a fanouškovskou základnou) a tak, jak
Miroslav Záloha
proklamovalo ve svém předvolebním prohlášení.
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Senátor Pavera se sešel s novým
předsedou okresní agrární komory
Valná
hromada
Okresní
agrární komory Opava, Ostrava,
která se konala ve slezské metropoli, si zvolila nové vedení, a sice
dozorčí radu a představenstvo.
To si pak ze svého středu vybralo
nového předsedu, kterým se stal
Vilém Tomíček ze Štěpánkovic.
S Vilémem Tomíčkem se poté
na pracovní schůzce sešel senátor
Herbert Pavera, který je členem
hospodářského,
zemědělského
a dopravního výboru Senátu České
republiky. Oba pánové projednávali současné problémy českého
zemědělství.
„Shodli se na tom, že největší
potíže představuje vysoký podíl
dovozu potravin z ciziny, extrémní
pokles výroby vepřového masa
u nás, půdní eroze, sucho i rozdělování evropských a národních dotací.
Setkání mělo informativní charakter,

nový předseda i senátor se společně
dohodli na další spolupráci,“ přiblížil
Radek Kotík z regionální senátorské
kanceláře Herberta Pavery.
Na schůzce přišla řeč i na to, jak
zvýšit podporu malých farem a soukromých zemědělců. „Oba se shodli,
že fungující zemědělství pomáhá
rozvoji venkova a spolupodílí se na
tvorbě krajiny,“ doplnil Radek Kotík

Zdroj: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/senator-pavera-se-sesel
-s-novym-predsedou-okresni-agrarni-komory-20190615.html
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