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Vážení spoluobčané,
letošní prázdniny se našim školákům
po dlouhé době vydařily. Po celou dobu
prázdnin se mládež mohla slunit u vody,
užívat si dovolenou s rodiči či podnikat
výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí
naší obce. Koncem prázdnin jsem asi po
měsíci navštívil remízku v Jankovci a nevěřil jsem svým očím. Nevěřil jsem tomu,
že za měsíc se dá do takové vzdálenosti od
obce donést tolik odpadků. Celosvětově
se pořádají dny přírody, dny úklidu - slušní lidé tak uklízejí naši přírodu po těch
neslušných. Začátkem srpna si celá naše
obec, ale i některé okolní obce užily týden
silného zápachu, který se do obce dostal
z okolních polí. V minulosti jsme podobný
zápach zažívali v době, kdy zemědělci přes
obec vozili siláž, nebo hnůj. Letošní situace se ale s minulými roky nedala srovnat.
Pan Bernard Žídek nám sice vysvětlil, co
bylo příčinou tohoto zápachu, avšak my
všichni musíme doufat, že to bylo poprvé
a naposledy. Pravdou je, že v naší oblasti se
razantně omezil chov zemědělských zvířat,
chybí statkové hnojivo a i náš zelený odpad
se odváží na skládky.
Vážení spoluobčané, končí čtyřleté období od posledních komunálních
voleb. V říjnu budeme mít možnost zvolit
nové zastupitelstvo naší obce. Čtyři roky

v životě každého z nás je dlouhá doba, za
kterou se každý z nás změnil. Čtyřleté období v 750leté historii naší obce je pouze
epizoda. Přesto i v tomto období se znatelně změnil vzhled naší obce. Ubyly ruiny,
které často obec hyzdily, přibyly stromy,
které pomáhají ochlazovat a čistit ovzduší.
V obci bylo postaveno několik desítek nových rodinných domů a neustále se zvyšuje
počet trvale žijících občanů, různé statistiky sice uvádějí různá čísla, všechny ale
ukazují stoupající počet obyvatel.
Naše obec se může chlubit školou, kostelem a děním kolem něj, bohatým spolkovým životem a pořádkem v obci, který
společně udržujeme každou sobotu.
Vážení spoluobčané, chci poděkovat
všem členům stávajícího zastupitelstva
a rady naší obce za čas a práci, kterou věnovali při správě obce po uplynulé čtyři
roky. Zaměstnankyním a zaměstnancům
naší obce za vedení agendy obecního úřadu
a práci spojenou s provozem střediska služeb. Zaměstnankyním Obecní knihovny
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a Fitness centra za nadšení pro svou práci.
Poděkovat chci také všem členům
spolků, sportovních, společenských a kulturních za to, že organizují akce pro nás,
občany naší obce.
Otci Mariuszovi Jończykovi chci poděkovat za čas společně strávený nad šálkem
dobré kávy.
Společně s místostarostou chceme poděkovat Vám všem za pomoc, kterou jste nám
projevovali po celé uplynulé čtyři roky při
správě naší obce. Poděkovat chci i své rodině, která po celé čtyři roky snášela a tolerovala mou častou nepřítomnost doma, a přesto mi pomáhala zvládat mou práci pro obec.
Vážení spoluobčané, chci nám všem
popřát, abychom měli u volebních uren
šťastnou ruku a na příští čtyři roky si
zvolili zastupitele, kteří budou uvážliví,
ale rozhodni ve svých rozhodnutích, kteří
budou naši obec spravovat tak, abychom
v budoucnu na ni mohli být hrdí.





Bernard Halfar,
starosta obce

„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna,
a to platí o všem v životě.“

Benjamin Franklin
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Co se nám podařilo v uplynulém volebním období

Vážení spoluobčané, uplynuly čtyři roky
od posledních voleb do zastupitelstva obce.
Chci Vám proto v krátkosti předložit, co vše
se stávajícím zastupitelům a členům rady
obce podařilo za čtyři roky zrealizovat.
Především to je stálá podpora společenských, sportovních a kulturních organizací
s působností v naší obci. Obec jednotlivé spolky podporuje jak finančně, tak i spoluprací
při přípravě celoobecních akcí. Osvědčilo se
zapůjčování stanů a lavic a další činnosti, kterými obec podporuje jednotlivé spolky. Tam,
kde dobře fungují spolky, funguje občanská
společnost a dobře funguje i celá obec.
V průběhu uplynulých čtyř let jsme dokončili rekonstrukci vodojemu, který je v majetku naší obce. Opravu vodojemu jsme dokončili opravou vnější části zásobníku pitné
vody a nátěrem vnitřní i vnější části dříku
vodojemu. Součástí této stavby byla také výměna izolace zásobníku vody a oprava plechového obalu. Příštích minimálně třicet let
tak budeme provádět hlavně běžnou údržbu
a kontrolu stavu celého vodojemu. Během
čtyř let jsme provedli výměnu několika desítek hlavních ventilů vodovodních přípojek.
Prováděli jsme pravidelně odkalování vodovodního řadu a čištění šachtic s vodovodními
armaturami. V letošním roce jsme vyměnili
zařízení pro sledování provozu vodojemu.

Během uplynulých čtyř let jsme pravidelně prováděli čištění kanalizace a odkalovacích jímek v obou čistírnách odpadních
vod. Po celou dobu obec zajišťovala provoz
obou čistíren odpadních vod. V rámci stavby
„Rekonstrukce ulice Jasanová a Slezská“ byla
provedena výměna betonového kanalizačního potrubí v celé ulici Jasanová, Slezská a ve
dvou částech ulice U Dvora. Současně bylo
vyměněno i potrubí kanalizačních přípojek.

V plynulých čtyřech letech jsme provedli
celkovou rekonstrukci komunikace Jasanová,
Slezská a části ulice U Dvora. Tyto stavby
byly náročné, protože je po nich, kromě ulice
Hlavní, vedena hlavní část dopravy v obci. Po
demolici staveb v místě bývalé pekárny zde
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byly vybudovány inženýrské sítě, komunikace, veřejné parkoviště a chodník, spojující
ulici Hlavní s ulicí Mlýnskou. V tomto místě
jsou nově postaveny čtyři rodinné domy,
z toho jeden bude dvojdomek. Tři stavební
místa prodala zájemcům o stavbu rodinných
domů naše obec. Po získání pozemků a rozestavěné komunikace ulice Větrná, obec dobudovala inženýrské sítě a komunikaci, která
dnes nese název (na přání majitelů nových
rodinných domů) „Větrná“. Celkem v této
lokalitě může být postaveno 11 rodinných
domů, z toho dva na pozemcích, které zájemcům prodala naše obce.

Byla zahájena stavba inženýrských sítí
a komunikace v lokalitě Suchánkovec. V této
lokalitě bude do konce roku zahájena i stavba
prvního z domů, ve kterém budou nájemní
byty.
Ve Svobodě jsme dokončili stavbu odbočení z místní komunikace Čs. armády. V této
slepé ulici dnes stojí dva nové rodinné domy.
Jeden je již zkolaudován a obydlen, druhý
je ve výstavbě a pro třetí je připraven pozemek. Obci se podařilo odkoupit pozemek
v trojúhelníku ulic Jasanová - Petra Bezruče
- Lípová. Pozemek byl rozdělen na tři části,
na kterých dnes stojí dva nové a jeden zrekonstruovaný rodinný dům.
Položením asfaltového koberce jsme
dokončili stavbu cyklostezky z Albertovce
k bolatickému nádraží. Vybudovali jsme prodloužení asfaltové komunikace od čistírny
odpadních vod ve Štěpánkovicích k prvnímu
mostku směrem na Kravaře. Provedli jsme
opravu dvou úseků polní cesty, která je využívána jako cyklostezka ve směru do Kravař.
Provedli jsme opravu dvou úseků polní cesty
ve směru na Střední dvůr. Po dokončení
opravy oplocení hřbitova jsme provedli opravu části chodníku spojující ulici Slezskou
s hlavní bránou na hřbitov. Součástí této stavby je i přechod pro chodce v křižovatce ulic
Jasanová – Slezská.
Po získání do majetku obce byla provedena demolice domu naproti fary a na jeho místě
jsme vybudovali malý parčík. Po dlouhých
jednáních se podařilo odkoupit torzo statku
v ulici Lípová. Po jeho demolici a vyklizení
všech odpadů byla na jeho místě vybudována
travnatá plocha s výsadbou stromů a zpevněná plocha - parkoviště. Obci se podařilo získat
do majetku bývalou stolárnu v ulici Mlýnská.
I zde jsme několik let jednali s postupně se
měnícími majiteli objektu o jeho odkoupení.
Po demolici původních staveb byl pozemek
odprodán a dnes zde stojí nový rodinný dům.

Od roku 2014 se v naší obci postavilo
více než 40 nových rodinných domů, z toho
devět na pozemcích, které připravila obec.
Po několika letech jednání o dalším využití posledních dvou budov v areálu U Dvora
bylo rozhodnuto budovy zbourat a pozemky
připravit pro další využití. Tomuto rozhodnutí předcházela řada jednání s projektanty, občany Štěpánkovic i odborníky z Vysoké školy
báňské v Ostravě. Byla provedena demolice
obou budov, na pozemku byla vyseta tráva,
vysazeny stromy a pozemek tak je připraven
pro další využití.
Do majetku obce přibyly další pozemky
a nemovitosti v obci, když obec odkoupila
bývalý statek v centru obce naproti hasičské
zbrojnice. O využití těchto nemovitostí pak
rozhodnou občané naší obce v příštích letech.
Po dlouhé přípravě byla provedena celková rekonstrukce asfaltového chodníku
v parku. Park jsme následně vybavili dvěma
altánky, lavičkami a odpadkovými koši, které
byly okamžitě poškozeny naší mládeží.

Na dvě etapy jsme provedli opravu
oplocení stávajícího hřbitova a vybudování
nového oplocení v místě rozšíření hřbitova. Kovová část oplocení byla repasovaná
a umístěná na původní místo. Součástí stavby
oplocení bylo i zvětšení parkoviště u hlavní
brány hřbitova. V nové části hřbitova jsme
pak vybudovali garáž pro umístění repasovaného pohřebního vozu s vjezdem do ulice
Jasanová.

Po zapsání nového uspořádání pozemků
(Pozemkových úprav) do Katastru nemovitostí v Opavě jsme zjistili, že na katastr byly
předány chybné údaje. Museli jsme proto zajistit provedení opravy zápisu pozemků, které
jsou v majetku obce a některých občanů. Tím
se opozdila úprava projektové dokumentace
pro rekonstrukci polní cesty ze Svobody směrem na Chlebičov a příprava projektové dokumentace suchého poldru v lokalitě Vlčoch.
První stavba v rámci staveb protipovodňových opatření byla zrealizována v osadě
Svoboda. Jedná se o terénní val, který zachytí
dešťovou vodu z polí směrem od Oldřišova.
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Začátkem uplynulého čtyřletého období
se nám podařilo dokončit stavbu a zahájit
provoz Sběrného dvora. Podařilo se nám tak
maximálně zvýšit komfort našich občanů ve
sběru tříděných odpadů.

V uplynulých čtyřech letech obec uzavřela řadu smluv, na základě kterých kupovala
a prodávala pozemky. V mnoha případech se
jednalo o výkupy pozemků pod komunikacemi a chodníky v obci, konkrétně se jednalo
o pozemky v ulici Novodvorská, Mlýnská,
Sluneční, Lipová, Hlavní, Oldřišovská,
Albertovec a Čsl. armády. Po dokončení pozemkových úprav začala obec vykupovat pozemky v místě hřiště na Vlčochu ve Svobodě.
Po dlouholetých jednáních, která trvala neuvěřitelných 90 let, se podařilo zajistit pozemky pod 1/3 plochy fotbalového hřiště Sokola.
Po 70 letech se podařilo dořešit převod
pozemků pod a vedle hasičské zbrojnice ve
Štěpánkovicích. Zde chci poděkovat otci
Mariuszovi Jończykovi za vstřícné jednání při
převodu těchto pozemků do majetku obce.

V areálu TJ Sokol Štěpánkovice jsme
vybudovali sociální zařízení pro příznivce
sportu a sklad pro potřeby Sokola. Po dokončení stavby byly provedeny terénní úpravy,
odtěžení staré betonové plochy a zadláždění
vjezdu do areálu hřiště.
Obec každoročně provádí stavební úpravy
v budovách naší školy. V uplynulých čtyřech
letech jsme provedli opravu střechy na pavilonu tělocvičen, žáci vyššího ročníku naší školy
dostali nové šatní skříňky, byla provedena
výměna podlah v šatnách a v pavilonu jídelny
jsme vybudovali výtah, který slouží jak zaměstnankyním školní kuchyně k dopravě jídla
do mateřské školy, tak i dopravě nepohyblivých žáků mezi jednotlivými podlažími školy.

Po celé čtyři roky jsme ve spolupráci s občany naší obce sadili na různých místech obce
ovocné a lesní stromy.
Naše obec každoročně zaměstnává několik našich spoluobčanů, kteří jsou v evidenci
nezaměstnaných na Úřadu práce.

Počet obyvatel naší obce se od roku 2014,
kdy v naší obci mělo trvalý pobyt 3 200 obyvatel, zvýšil do roku 2018 na 3 236 obyvatel.
Během uplynulých čtyř let jsme připravili
projektovou dokumentaci a stavební povolení
pro stavby, které se mohou realizovat v příštích letech:
• Rekonstrukce hřiště v areálu školy I etapa
• Venkovní učebna v areálu školy
• Kanalizace v ulici Zahradní I etapa
• Hlavní polní cesta Svoboda – Chlebičov
• Sklad zahradní techniky středisko služeb
Pro realizaci těchto staveb je připravena
projektová dokumentace:
• Výměna kanalizace od dětského hřiště
v ulici Mlýnská
• Rekonstrukce komunikace Albertovec
Je vydáno Územní rozhodnutí pro stavbu:
• Kanalizace v ulicích Rybniční,
U Bartošovce
Rozpracována je příprava projektové
dokumentace:
• Oplocení a pergola TJ Sokol
• Dopravní značení Mlýnské a přilehlé ulice
• Výměna kanalizace v ulici Petra Bezruče
Po celé čtyři roky zaměstnanci střediska
služeb prováděli údržbu stále se zvětšujících
zelených ploch v obci. Dále prováděli realizaci drobných staveb, parkovišť a chodníků.
Toto jsou hlavní činnosti, které jsme ve
spolupráci s Vámi, občany naší obce, zrealizovali v uplynulém volebním období.
Bernard Halfar, starosta obce


Den obce ve Štrbě
Koncem srpna se vypravila část členů zastupitelstva naší obce
a členové souboru Srubek do naší družební obce Štrba. 26. srpna se
ve Štrbě konal Den obce. V neděli, v den konání Dne obce, od rána
hustě pršelo a jak na hostech, tak hlavně na pořadatelích bylo znát
mírné rozladění.
Po prohlídce historické dřevěnice a základní školy se okolo čtyř
hodin vyčasilo a vystoupení souboru Srubek i oficiálního zahájení
Dne obce Štrba již proběhlo za příznivějšího počasí. Jako dar naší
obce k 60. výročí navázání přátelství občanů obou obcí jsme starostovi obce Štrba panu Michalovi Sýkorovi a místostarostce obce
Štrba paní Dagmar Vincové předali nástěnnou fotografii všech tří

částí obce Štěpánkovice, symbolických šedesát koláčů upečených ve
Štěpánkovicích a láhev šedesátileté slivovice z moravských švestek.
Po dlouhotrvajícím loučení se s přáteli ze Štrby se nám podařilo před
osmou hodinou večer vyjet a spolehlivý řidič pan Luboš Lasák nás
před půlnocí dovezl do Štěpánkovic. Chci poděkovat všem, kteří se
cesty do Štrby zúčastnili, za reprezentaci naší obce a přátelům ze
Štrby, za krásné přijetí a zajištění ubytování a programu po dobu naší
návštěvy ve Štrbě.
Šedesát let družby – přátelství mezi dvěma obcemi je pravděpodobně raritou v Česku i na Slovensku. Je pouze na nás, občanech
obou obcí a hlavně na mladší generaci, zda se toto přátelství podaří
Bernard Halfar
udržet i pro příští generace.

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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Požární nádrže v obci
Málokdo ví, že v naší obci se ještě nacházejí podzemní nádrže na požární vodu.
Dnes už tyto nádrže neslouží jejích prvotnímu účelu – totiž zadržovat vodu pro případ
požáru v obci. Nádrže jsou umístěny po celé obci, jedna se nachází v osadě Svoboda.
V Albertovci sloužil jako zdroj požární vody rybník naproti stávající restaurace. Jako
zdroj požární vody přestaly nádrže sloužit v době, kdy byl uveden do provozu obecní
vodovod, který má parametry zdroje požární vody. V letošním roce byly všechny nádrže
vyčištěny a geodeticky byla zaměřena jejich poloha.
Rada obce rozhodla, že zatím nebude provedena demontáž těchto nádrží, ale že bude
pravidelně prováděna jejich vizuální kontrola a zápis o jejich technickém stavu. V případě, že dojde k narušení stavební části některé z nádrží, rozhodne rada obce o jejich
Bernard Halfar
dalším osudu.

Deštivý konec prázdnin
Celé letošní prázdniny jsme si stěžovali
na horko a abnormální sucho. Až poslední
prázdninový víkend se naše prosby vyplnily
a zapršelo. Jenže sobota 1. září se opět zapíše do historie naší obce a především osady
Svoboda.
V sobotu přibližně v 18:00 hodin došlo
k zaplavení vjezdu do obce od Kravař, v místě
regulační stanice plynu, zeminou z okolních
polí.. Komunikaci od naplavené zeminy vyčistili členové JSDH Štěpánkovice a členové
jednotky HZS z Opavy a Kravař.
Večer se znovu rozpršelo a přibližně ve
23:00 došlo k zaplavení části osady Svoboda
v místě části ulice Vlčoch, části ulice Písečná
a části ulice Oldřišovská, zeminou a slámou

z okolních polí. Jenže to už byla situace
o hodně horší, protože kromě komunikací
byly zaplaveny i sklepy a zahrady některých
domů. Odklízení následků se v první fázi zúčastnili hasiči a občané ze Svobody a jednotky
HZS z Opavy, Bolatic a Kylešovic. Od 24:00
do 18:00 dne 2. 9. 2018 prováděli odstraňování následků přívalového deště majitelé
jednotlivých rodinných domů, jejich přátelé
a rodinní příslušnici. Odstraňování blátivé
zeminy (ornice to již zdaleka nebyla) z veřejných prostranství prováděli členové JSDH
Svoboda a SDH Svoboda. Za to jim patří
velký dík jak občanů bydlících ve Svobodě,
tak i vedení naší obce. Byli to tito muži:
Petr Balarin, Jakub Polomský, Sebastian

Fluger, Daniel Moravec, Pavel Černý, Martin
Vltavský a ráno se na místo dostavil Lukáš
Holík. Od ranních hodin, v neděli 2. 9. 2018,
se do úklidu naplavené zeminy zapojil místostarosta obce Jaromír Nevřela, zaměstnanci
obce Milan Čupa a Lukáš Prasek a stavební
stroje poskytl a obsluhoval pan Patrik Horák.
Všem, kteří se na odklízení následků
zaplavené části osady Svoboda zeminou
a slámou z vymlácené řepky podíleli, děkuji
jménem vedení naší obce.

Bernard Halfar, starosta obce

Oznámení
redakční rady
V minulém vydání Štěpánkovického zpravodaje č. 2/2018 byla
na str. 2 uveřejněna nabídka všem stranám a sdružením, kandidujícím ve volbách do zastupitelstva ve Štěpánkovicích, umístit do
zpravodaje placenou volební inzerci.
Zástupci sdružení ANO, kandidující do obecního zastupitelstva obce Štěpánkovice, do uzávěrky Štěpánkovického zpravodaje k otištění kandidátní listinu, ani jiné materiály nedodali.
-4-

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

vítáme Nové občánky ve Štěpánkovicích
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Rodičům blahopřejeme a přejeme jim hodně hezkých chvil se svými dětmi.

Viktorie Krištofová, 19. 8. 2018
výška 49 cm, váha 2960g

Elen Menšíková, 9. 6. 2018
výška 49 cm, váha 3020 g

Kateřina Vitásková 13. 7. 2018
výška 49 cm, váha 3610 g

Annemarie Poštulková, 11. 7. 2018
výška 50 cm, váha 3430 g,

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.

Přehled dětí narozených v naší obci (květen – srpen 2018)
Ondřej Grigarčík, Antonín Gai, Elen Menšíková, Štěpán Lefenda, David Kardaš,
Annemarie Poštulková, Šimon Ševior, Thea Winkler, Kateřina Vitásková,
Richard Černý, Viktorie Krištofová.

David Kardaš, 8. 7. 2018
výška 49 cm, váha 3530g.

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

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,
výška, případný komentář nebo přání) na adresu
zpravodaj@stepankovice.cz a my ji otiskneme vždy
v nejbližším vydání zpravodaje.
Veronika Wihodová
Těšíme se na Vaše příspěvky.

Společenská kronika
(červenec – září 2018)

Jubilanti

70 let – 12
75 let – 4
80 let – 6
85 let – 2
95 let – 1
Přejeme všem jubilantům, kteří v roce 2018 oslaví významné životní jubileum, aby se těšili přiměřenému zdraví, měli
radost z vnuků a pravnuků a život ve Štěpánkovicích jim
přinášel uspokojení.

21. - 24. ledna 2019 denně 9.00 - 18.00 hod.

Od minulého vydání jsme se rozloučili s 5 a od začátku
roku již s 33 spoluobčany.

MOŠTOVÁNÍ OVOCE

✂

probíhá v zahrádkářském areálu
KAŽDÝ ČTVRTEK od 1600 do 1800 hod.
až do odvolání
-5-
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Volební program
Sdružení nezávislých – Štěpánkovice

pro volby do zastupitelstva obce Štěpánkovice v roce 2018.
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám členy sdružení a volební program „Sdružení nezávislých –
Štěpánkovice“ pro volby do obecního zastupitelstva v říjnu roku 2018. Věkové, profesní
a osobnostní složení členů našeho sdružení zajišťuje, že budoucí zastupitelstvo naší obce bude
garantem dalšího rozvoje Štěpánkovic. Několik kandidátů již bylo členy zastupitelstva obce
v minulých obdobích a mají tudíž zkušenosti se správou naší obce. V následujícím volebním
období chceme pokračovat v podpoře stávajícího kulturního a spolkového života v naší obci,
v podpoře podnikatelského prostředí a v realizaci opatření či činností zajišťujících udržitelný
rozvoj naší obce.
Kromě již zmíněné podpory spolkového a kulturního života v obci budeme podporovat
i další občanské aktivity pro různé věkové skupiny, včetně podpory sborů dobrovolných hasičů
v jejich důležité činnosti.
Našim záměrem je dokončit, či zrealizovat projektově připravené či rozpracované stavby
jako je - dokončení projektu nájemního bydlení v lokalitě ,,Na Suchánkovci“, vybudování
chodníku (cyklostezky) spojující Štěpánkovice se Svobodou, rekonstrukce kanalizace,
vodovodu, včetně rekonstrukce místních komunikací Rybniční, U Bartošovce, Komenského,
Tyršová, části ul. Zahradní a Lipová, povrchu vozovky ulice Albertovec, dokončení opravy
povrchu ulice Vlčoch, výměnu stávajícího oplocení s pergolou v areálu fotbalového hřiště.
Dále máme záměr pokračovat ve výsadbě zeleně v obci, v podpoře instalace ekologického
topení v rodinných domech a dalších opatřeních směřujících k ochraně životního prostředí
v obci.
Jednáním s poskytovateli zdravotní péče chceme pokračovat ve zlepšení zdravotní
péče v naší obci a zajištění základních zdravotních služeb. Jednáním se zástupci České
pošty chceme připravit nové místo pro umístění pobočky České pošty ve Štěpánkovicích.
Ve spolupráci se státními institucemi chceme v rámci pozemkových úprav zrealizovat
protipovodňová opatření v osadě Svoboda a ve Štěpánkovicích. Jedná se o stavbu poldru,
trvalé zatravnění některých pozemků, obnovu některých polních cest a zajištění možnosti
vybudování nových komunikací a cyklostezek ve směru na města Opavu, Kravaře a okolní
obce.
Jednáním o odkupech pozemků a následnou výstavbou inženýrských sítí a komunikací
zajistíme nová stavební místa určená pro výstavbu rodinných domů. Podpoříme tak
atraktivnost obce pro bydlení a udržení, popřípadě zvýšení počtu trvale žijících občanů v naší
obci. Naším společným cílem je podpora prosperující obce a zdravého životního prostředí.
Klademe důraz na spokojenost občanů.
Vážení spoluobčané, věříme, že námi navržený program rozvoje naší obce,
a splněné dílčí cíle a úkoly z našich volebních programů v předchozích volebních
obdobích, Vás přesvědčí volit kandidáty Sdružení nezávislých - Štěpánkovice.
Za sdružení nezávislých
Bernard Halfar
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Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva
obce Štěpánkovice pro volební období 2018 - 2022
Název volební strany: Sdružení nezávislých - Štěpánkovice
1.

Halfar Bernard, 62 let, starosta obce, Jasanová 490, Štěpánkovice, bez politické
příslušnosti, navržen hnutím Starostové a nezávislí.

2.

Mgr. Volný Tomáš, 42 let, právník, Mlýnská 635, Štěpánkovice, bez politické
příslušnosti, navržen hnutím Starostové a nezávislí.

3.

Ing. Záloha Miroslav, 38 let, Svobody 503, státní zaměstnanec, Štěpánkovice, bez
politické příslušnosti, navržen hnutím Starostové a nezávislí.

4

Ing. Záloha Martin, 35 let, stavební technik, Lípová, Štěpánkovice bez politické
příslušnosti, navržen hnutím Starostové a nezávislí.

5.

Lasák Lubomír, 56 let, řidič, Rybniční 470, Štěpánkovice, bez politické příslušnosti,
navržen hnutím Starostové a nezávislí.

6.

Bolacký René, 37 let, obchodní zástupce, Vlčoch 834, Svoboda, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát.

7.

Ing. Kurka Petr, 37 let, ekonom, Oldřišovská,699, Svoboda, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát.

8.

Mgr. Kučejová Blanka, 36 let, učitelka, Větrná 849 na mateřské dovolené, bez
politické příslušnosti, nezávislá kandidátka.

9.

Ing. Drastík Filip, 24 let, ekonom, Rybniční 689, Štěpánkovice, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát.

10.

Harazim Vlastimil, 44 let, stavební technik, Rybniční 342, Štěpánkovice, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát.

11.

Mgr. Franek Aneta 25 let, projektová specialistka, Rybniční 426, Štěpánkovice, bez
politické příslušnosti, nezávislá kandidátka.

12

Peterek Martin, 35 let, referent samosprávy, Větrná 850, Štěpánkovice, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát.

13.

Ing. Nevřela Rudolf, 63 let, technik, Štěpánkovice, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát.

14

Jankovský Josef, 61 let, dělník, Novodvorská 463, Štěpánkovice, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát.

15

Martin Kurka, 45 let, finanční poradce, Hlavní 570, Štěpánkovice bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát.
-7-
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám představili volební program a kandidátku Sdružení
nezávislých kandidátů ‒ Za prosperitu Štěpánkovic pro
komunální volby, které se uskuteční 5. - 6. října 2018.
Chceme se vyhnout heslům a slibům, které znáte z vysoké politiky a
které nelze splnit. Nechceme vás oslnit velkým množstvím volebních
bodů, na které nakonec nebudou ﬁnanční prostředky. Ze zkušenosti
víme, že obecní rozpočet je omezený a že úkolem každého
zodpovědného zastupitele je umět vyvážit současné potřeby a
ambiciózní plány.
Proto bychom vám rádi představili priority, které v příštím volebním
období vidíme jako klíčové.

volte č.

CHCEME OBEC
PRO BYDLENÍ

Proto bychom rádi připravili dlouhodobou strategii obce, která by
umožnila podporu stavebních aktivit (dostupné pozemky) pro
občany v produktivním věku a zároveň zajistili důstojné bydlení pro
seniory.

DOTACE?
PROČ NE?

Naším cílem je ve větší míře využívat dotace na užitečné projekty
přínosné pro obec ‒ možností je dost, tak proč je nevyužít. V této
oblasti jsou ještě rezervy, i ve srovnání s jinými obcemi v regionu.

UŽIJTE SI VOLNÝ ČAS,
ZASLOUŽÍTE SI TO!

A k tomu bychom jako zastupitelé chtěli přispět, ať budováním
nových cyklostezek (zlepšení napojení Štěpánkovic je pro nás
prioritou), či revitalizací areálu za školou nebo zkvalitněním dětských
hřišť.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU,
ZÁKLADEM OBCE JE
SPOLEK!

Chceme upravit způsob přidělování dotací spolkům, aby byly více
ﬁnančně podporovány dobré nápady a rozvojové aktivity spolků.

POŠTU NEDÁME A
PEDIATRA POTŘEBUJEME!

Pošta je základní služba infrastruktury a proto musí být jako služba
občanům zachována v maximálním rozsahu. Už nyní pracujeme na
tom, abychom zajistili do obce dětského lékaře.

KAŽDÝ DOBRÝ
NÁPAD SE POČÍTÁ

Chceme vám dát šanci, abyste mohli více ovlivňovat chod obce
dobrými nápady. Proto bychom rádi prosadili systém, který by
umožnil všem občanům přicházet s návrhy na zlepšení a který by
garantoval, že jejich nápady nepadnou pod stůl.

OBEC JE TADY
PRO OBČANY

Víme o místech, která by se dala a měla zlepšit a zefektivnit. Pokud
nám dáte šanci, tak vyvineme maximální snahu o jejich zlepšení.

ROZVOJ A REVITALIZACE
INFRASTRUKTURY JE
SAMOZŘEJMOST

Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci kanalizací, vodovodů,
opravách místních komunikací a zkvalitňování připojení obecního
internetu instalací optického kabelu, případně pomocí jiné investice.

SVOBODA A ALBERTOVEC
JSOU SOUČÁSTÍ

A proto vše, co je psáno výše platí i pro tyto osady. My
nezapomeneme na jejich rozvoj a podpoříme všechny rozvojové
akce v těchto částech obce.

Podpoříme každý dobrý názor či nápad, který by vedl ke zkvalitnění života v obci.
Naším cílem je dobře fungující obec a spokojený občan.
-8-

Naši kandidáti jsou plnohodnotně zapojeni do společenského, politického a kulturního života obce.
Jsou aktivními členy mnoha zájmových spolků, které v obci máme, a významně se podílí na jejich fungování.
Tedy jsou schopni dobře porozumět problémům, které občany, obec i spolky trápí.
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Jsme dobře poskládaný tým, který je schopen nabídnout pracovní zkušenosti z různých zaměstnání a oborů a tyto
zkušenosti jsme připraveni zúročit v práci pro naši obec. Mnoho kandidátů také pracuje s dětmi a mládeží, čímž
potvrzujeme náš zájem o budoucnost, kterou naši mladí představují.

Náš kandidát na starostu

JAREK NEVŘELA
současný místostarosta

Volte Sdružení nezávislých kandidátů ‒ Za prosperitu Štěpánkovic č.

KANDIDÁTKA PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

1. Nevřela Jaromír ‒ 57 let, Štěpánkovice, místostarosta obce Štěpánkovice, vedoucí spolku HITA
2. Kolečkář Jiří ‒ 44 let, Štěpánkovice, OSVČ, vedoucí Štěpánkovického ochotnického spolku, člen SRPŠ
3. Ing. Czudek Bohuslav ‒ 43 let, Štěpánkovice, provozní ředitel DHL Express, člen spolku Zahrádkářů
4. Tomíček Jiří ‒ 39 let, Štěpánkovice, jednatel fa. CADservis, místostarosta hasičů
5. Sliwka Rostislav ‒ 54 let, Štěpánkovice, technik OÚ Štěpánkovice
6. Mgr. Wollný Adam ‒ 28 let, Štěpánkovice, asistent soudce krajského soudu, ﬂorbalový trenér dětí a mládeže
7. Balarin Petr ‒ 36 let, Štěpánkovice, referent nákupu PF Plasty, velitel SDH Svoboda a vedoucí mládeže
8. Ondruf Gerhard ‒ 61 let, Štěpánkovice, OSVČ a jednatel fa. AGS DUO, člen folklórního souboru Srubek
9. Novák Aleš ‒ 44 let, Štěpánkovice, zemědělský mechanizátor Agroland, člen spolku Zahrádkářů
10. Hanzlík Jan ‒ 38 let, Štěpánkovice ‒ Bílá Bříza, obchodní zástupce ARMATURY Group, člen FBC Štěpánkovice
11. Harazim Jiří ‒ 60 let, Štěpánkovice, farmaceutický chemik
12. Bělák Petr ‒ 38 let, Štěpánkovice, policista, člen spolku Zahrádkářů
13. Benek Michael ‒ 35 let, Štěpánkovice, vedoucí nástrojárny a konstrukce, člen TJ Sokol Štěpánkovice
14. Ing. Alžběta Gratzová ‒ 41 let, Štěpánkovice, ekonomka, členka SRPŠ
15. Mgr. Katolický Jan ‒ 74let, vedoucí folklórního souboru Srubek, režisér Štěpánkovického ochotnického spolku

POKUD CHCETE, ABYCHOM VAŠE NÁZORY HÁJILI PRÁVĚ MY, DEJTE NÁM SVŮJ HLAS !!!
HLASOVÁNÍM PRO CELOU NAŠI KANDIDÁTKU ZVYŠUJETE ŠANCI
NA PROSAZENÍ PRIORIT, KTERÉ ZASTUPUJEME.
DĚKUJEME !
-9-
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Pasování prvňáčků 2018
Rok uběhl jako voda a malé prvňáčky a jejich rodiče opět v knihovně přivítal
král Knihomol, královna Knihomila a písař Pravčický.
Prvňáčci celý rok knihovnu navštěvovali, setkávali se s pejskem Chlupáčkem
a kocourkem Koblížkem, a všichni zkoušku čtení splnili na výbornou. Král s královnou je všechny přijali do královské družiny čtenářů. Děti slavnostně potvrdili
čtenářský slib slovy „Tak slibuji“ a král Knihomol je následně pasoval opravdovým mečem na rytíře knížek a čtenáře knihovny. V rámci projektu „Knížka
pro prvňáčka“ děti za odměnu obdržely knihu „Bráchova bota“, kterou napsala
Evelína Koubová a pamětní list na upomínku pasování.
Celkem byly pasovány dvě třídy. Velmi milé překvapení bylo rozhodnutí paní
učitelky z I. A třídy, která využila této slavnostní chvíle a předala prvňáčkům
MT
jejich první vysvědčení právě v knihovně.

Dobrodružství v knihovně – příměstský tábor 2018
Již po osmé pracovnice knihovny připravily pro štěpánkovické děti příměstský tábor.
Tentokrát zvolily na každý den jiné téma.
Pondělní pirátské dobrodružství v knihovně
začalo přivítáním dětí, rozdělením táborníků
do družstev a zdobením triček krásným motivem lapače snů. Dětem se trička moc povedla, každý byl originál. Po dopolední svačině
začala pirátská stezka. Děti si vyzkoušely
přechod po úzké lávce, zkusily nelehké přesuny čočky a hrachu pomocí čínských hůlek,

Úterý patřilo indiánům. Indiánská stezka
začala již v knihovně, kde se děti pomalovaly barvami na obličej jako správní indiáni
a vydaly se do nedalekých Kobeřic. Počasí
sice nebylo nejvlídnější, ale malí indiáni si
velmi užili dovádění na dětském hřišti, vyrobili si indiánské čelenky, korálkové náhrdelníky a náramky a asi největším zážitkem
pro ně, byla jízda na ponících u pana Ziegla.
Pan Ziegl a jeho svěřenci také dětem předvedli, co všechno poníci umí. Byla to pěkná

poznávaly podle čichu různé druhy koření,
vyzkoušely si střelbu z děla a poslední úkol
pirátské stezky byla záchrana vzácného náhrdelníku ztraceného na pustém ostrově. Na
konci pirátské stezky čekal na děti pirátský
poklad. Děti objevily pravou plastovou minci
a sladkou odměnu. Pirátská mince byla prvním přívěskem, který si táborníci zavěsili na
kožený řemínek. Hospoda Na Statku se stala
po celých pět dní tábora táborovou jídelnou,
kde vždy dětem milé paní kuchařky uvařily
výborný oběd. V závěru každého dne se hrála
dětmi oblíbená hra Bingo, při které každé
družstvo získávalo body. Body získávaly
také při každé táborové hře.

podívaná. A jelikož se již blížil čas obědu,
vydal se celý tábor zpátky domů. Po obědě
si každé družstvo vyrobilo indiánský totem
a jako hlavní úkol indiánského dne byla záchrana staré aztécké vázy. Děti na určeném
místě nacházely střepy této vázy a měly za
úkol ji řádně slepit. Všichni odvedli skvělou
práci. Závěrečné Bingo bylo opět velmi napínavé. Odměnou pro děti byl přívěsek indiánské pírko, který si opět zavěsily na kožený
řemínek.
Středeční den byl věnován bájným rytířům. Bylo krásné počasí, a tak příjemnou
pěší túru do kravařského zámku si děti velmi
užily. V zámeckém parku si vyzkoušely
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rytířské souboje, zjevila se jim dokonce i víla
kouzelníka Merlina, která děti uchvátila.
Prohlídka zámeckých prostor byla také velmi
zajímavá. Děti se dozvěděly spoustu nových
poznatků. Souboj se silákem byla další táborová disciplína, která spočívala v obyčejném
přetahování lanem. Děti si i tento úkol náramně užily. Zpáteční jízda vlakem byla pro
mnohé první jízda v životě. Závěr dne opět
patřil hře Bingo a odměnou dětem byl krásný
korálek v etno stylu.
Ve čtvrtek krásné počasí vyzývalo ke
koupání, a proto se celý tábor vydal na blízké
koupaliště do Bolatic. Táborníci si to ve vodě
náramně užili. Byla to paráda. Na hřišti pro
plážový volejbal se družstva utkala v přehazované a v bazénu proběhl závod o nejrychlejšího plavce. V odpoledních hodinách se
celý tábor vydal zpátky do Štěpánkovic, kde
je čekal výborný oběd a další táborové klání.
Předposlední den byl věnován šamanům
a kouzelníkům. Ve večerních hodinách si
táborníci rozdělali oheň ve štěpánkovickém
parčíku, opekli si buřty a vyzkoušeli kouzlo
změny barvy ohně. Vyrobili si dešťové tyče
na přivolávání deště, a velmi hezkým zážitkem pro ně byly výbuchy sopek v barvách
jejich družstev. Kouzelnický a šamanský
večer pokračoval dále i v knihovně zábavnou
diskotékou se světelnými efekty a nealko
mojitem. Překvapením byla i tolik oblíbená
pizza, na které si všichni pochutnali. Děti
si zábavu moc užily a postupně uléhaly do
svých připravených pelíšků. Po dlouhé noci
se děti probudily s dobrou náladou, těšily se
na buchtovou snídani od maminek a výborné
kakao. Těšily se samozřejmě i na další, poslední táborový den tábora, který měly přislíbený strávit na koupališti. A to se také stalo.
Další den koupání a zábavy byl opět super.
Děti i vedoucí si jej užily. Odpoledne pak
v knihovně táborníci pomáhali uklízet a po
závěrečném vyhodnocení si děti pochutnaly
na výborném dortu. Všechna družstva obdržela medaile dle umístění a také tašku s dárkovými předměty. Dle reakcí dětí i rodičů
se letošní tábor opět vydařil. Děkujeme maminkám za buchty k páteční snídani a paním
kuchařkám z Hospody Na Statku za výborné
MT
obědy a výbornou obsluhu.

3 / 2018
Petr Nazarov
o sobě prozradil:
Cestování mi dalo
víc než všechny
školy světa, jelikož
je pro mě tou nejzajímavější a nejpoučnější školou života. Kromě poznávání nových míst
a kultur jsem si při svých cestách uvědomil spoustu souvislostí,
které by mě doma v obývacím pokoji asi nenapadly, a hlavně
jsem měl dostatek času nad nimi přemýšlet. Uvědomil jsem si,
že spousta našich zdánlivě nepřekonatelných problémů jsou jen
malichernosti, nad kterými je možné velkoryse mávnout rukou.
Na cestování je fascinující nejen objevování zajímavostí a krás
různých míst na světě, ale zejména objevování sama sebe,
svých možností a limitů, ale také boření mýtů a pseudopravd,
které jsme ať už vědomě či podvědomě přijali za své.

jižní amerika

Obecní knihovna ve Štěpánkovicích zve všechny zájemce na

Přednáška
Petra nazarova;
putováníkterá
napříč
amerikou.
cestovatelskou
besedučtyřměsíční
Petra Nazarova,
sejižní
uskuteční

vVpondělí
8.2018
října
2018
17.00 Obecní
hodin
v prostorách
knihovny.
pondělí 8.října
v 17.00
hodin vvprostorách
knihovny
ve Štěpánkovicích.
Vstup je zdarma!
Vstup je zdarma.
Všichni jste srdečně zváni!

INZERCE

Chudobky

Pověsti a báchorky z Hlučínska
je název nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové. Kniha
by se mohla zařadit jako první dílo, které obsahuje soubor dochovaných pověstí z území Hlučínska. V písemné formě se mnoho
pověstí nedochovalo, a pokud ano, jsou to jen kratičké zmínky.
Větší část z nich zůstala v ústním podání a jejich konečná podoba
záležela na umění jednotlivého vypravěče.
Kniha je rozdělena do dvou
částí. První část
jsou
pověsti,
vtáhnou vás do
zaniklých tvrzí
a hradů, budete
hledat poklady,
dovíte se o propadlých
zámcích, podivném
zmrtvýchvstání,
chodbách pod
zemí, zbojnících
a také o věčné
lidské touze po
spravedlnosti.
V druhé části
zase dáte průchod
fantazii.
V báchorkách se
dočtete o hastrmanech, bludičkách, raráškovi,
ohnivém psu, Moře, která dusila lidi a také o místech, kde se tyto
bytosti zdržovaly.
Autorce se podařilo zmapovat podstatnou část území Hlučínska,
kde se nějaká pověst nebo báchorka ještě dochovala. Naši předkové jim věřili, výměnou generací se ale postupně vytrácely. A proto
použijeme slova autorky: „Co bylo - vám přiblíží čtení mezi řádky.
Co zbylo – to jsou jen dávno zapomenuté pověsti a báchorky. Co
přetrvá - názvy vsí a měst, některá místa a snad i kniha napsaná pro
zachování nehmotného dědictví Hlučínska.“
Ilustrovaná kniha obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných
jednak z historických pramenů, ale i z dochovaného lidového
vyprávění. Pro zájemce je v prodeji také v Obecní knihovně ve
Štěpánkovicích.
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Školní rok 2018/2019

I. A třída

I. B třída

Příprava na nový školní rok zahrnovala, mimo jiné, činnosti související se snahou získat podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Jsem velice rád, že naše práce byla úspěšná a naše škola
tak může realizovat různorodé aktivity, které projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro děti ZŠ a MŠ
Štěpánkovice č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/18_063/0009448 zahrnuje.
Získaný grant ve výši 1 756 043 Kč bude v následujících školních
letech 2018/19 a 2019/20 použit na následující činnosti:
Komunitně osvětová setkávání dětí a žáků školy s veřejností
Projektové dni mimo školu
Projektové dni ve škole
Školní asistent ve školní družině
Čtenářský klub I. stupně
Čtenářský klub II. stupně
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – M, Jč, Ja, Jn
Vzdělávání pedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Cílem našich plánovaných aktivit je nejen v co největší míře podpořit našich 112 dětí MŠ, 55 žáků Školní družiny, 172 žáků I. stupně a 129
žáků II. stupně, ale pracovat na naší dlouhodobé vizi komunitní školy,
která je založena na dobře fungujícím školním společenství spolupracující na kulturním a sportovním životě obce. Představujeme si ji jako
prostor, kde je dítě, respektive žák kvalitně připravováno pro život, kde
všichni účastníci mají možnost bezprostřední a efektivní komunikace
a kde jsou účelně využívány všechny zdroje.
Představujeme si ji jako centrum volnočasových aktivit dětí, žáků,
jejich rodičů a občanů Štěpánkovic obecně a jsem velice rád, že po
mnohaletém úsilí se tato vize naplňuje a stává se každodenní skutečností. Pevně věřím, že s pomocí našeho zřizovatele – Obce Štěpánkovice
se podaří realizovat další záměry, pro které je již připravena projektová
ŠRS
dokumentace.

Posměch tady nechceme
Výstižný název projektu, který
se v naší škole uskutečnil na začátku
září. Posměch je častým jevem ve
vrstevnických vztazích, a to nejen
u žáků základní školy. Mohli bychom
ho charakterizovat jako chování,
které upozorňuje na odlišnost či nedostatečnost druhého jedince, vede
k zesměšnění jeho oběti a může být
podkladem pro rozvoj dalších patologických jevů, tolik jedna z definic.
V rámci budování zdravého školního klimatu se dlouhodobě na začátku každého školního roku věnujeme
činnostem, které mají za cíl navodit
příznivé podmínky pro práci v jednotlivých třídních kolektivech, a letošní
rok nebyl výjimkou.
Díky kreativitě našich pedagogů
měli žáci možnost zažít mnoho pestrých činností, které jsme směřovali
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ke stmelení třídních kolektivů a podpoře autoregulačního mechanismu
v kolektivu (zastávání se navzájem)
a k motivování žáků v převzetí zodpovědnosti za dění ve třídě. Cílem bylo,
aby žák porozuměl, že posměch je
nevhodný, nezdravý v mezilidských
vztazích. Aby žák dokázal pojmenovat pocity, které zažívá oběť posměchu a aby žák věděl, že posměchu lze
čelit a jakým způsobem.
Téma bylo jednotlivými vyučujícími uchopeno rozmanitě, využity
byly hry, dramatizace, morseovka,
výtvarné techniky, brainstorming,
sebereflexe, myšlenkové a postupové
mapy, hledání pokladu, loutkové divadlo, nácvik vymezování se a mnohé
další, které se odehrály v areálu školy,
parků, lese nebo sousedních obcích.
Věřím, že naše úvodní aktivita
přispěla k restartování chodu školy
po prázdninách a byla pro učitele
a žáky zkušeností, která se odrazí
v běžném každodenním chodu školy
a přispěla k vědomí, že ten, kdo se
posmívá, má sám problém. K vědomí, že posměch druhým ubližuje
a k vědomosti co říct, když se mi
ŠRS
někdo posmívá.

INZERCE

FACHMAN KROS
7. ROČNÍK

7. ŘÍJEN 2018

ŠTĚPÁNKOVICE / SVOBODA
(hasičárna)
15 km / 8 km + dětské kategorie

START v 10.00 h. (děti v 9.30 h.)

POCHOD - START 9.30 h.

tombola a pestré dopolední aktivity
nejen pro děti zajištěny !!!!

startovné: 50,- kč (děti a pochod zdarma)
Tombola určena pro závodníky + účastníky pochodu
ZÁVOD ZAJIŠŤUJÍ:

Nabídka zájmových činností
Nabídka zájmových činností ve školním roce 2018/2019
pro žáky ZŠ a MŠ ve školním roce 2018/19

3 / 2018

Podrobnější informace získáte v ZŠ a MŠ Štěpánkovice, tel.: 553 675 129, nebo e-mail: info@zsstepankovice.cz.

Termín

Název zájmových činností
Čtenářský klub pro žáky 9. ročníku

středa

14.00 hod.

Čtenářský klub pro žáky 7. ročníku

čtvrtek

13.00 hod.

Čtenářský klub pro žáky 2. ročníku

středa

13.00 hod.

Doučování žáků ZŠ - Nj pro žáky 9. ročníku

pátek

7.00 hod.

Doučování žáků ZŠ - Aj pro žáky 6 ročníku

pondělí

7.00 hod.

Doučování žáků ZŠ - Aj pro žáky 4. - 5. ročníku

úterý

13.00 hod.

Doučování žáků ZŠ - Čj pro žáky 8. ročníku

úterý

7.00 hod.

Doučování žáků ZŠ - M pro žáky 9. ročníku

středa

14.00 hod.

Doučování žáků ZŠ - M pro žáky 8 ročníku

čtvrtek

7.00 hod.

Doučování žáků ZŠ - Čj/M pro žáky 3. ročníku

pondělí

7.15 a 13. 15 hod.

Doučování žáků ZŠ - Aj pro žáky 7 ročníku

středa

7.00 hod.

Německý jazyk pro žáky 7. ročníku

čtvrtek

7.00 hod.

Německý jazyk pro žáky 8. ročníku

středa

7.00 hod.

Matematika - příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník

pátek

14.00 hod.

Přípravný pěvecký sbor Sedmihlásek

pondělí

13.00 hod.

Pěvecký sbor Štěpánek pro 3. - 5. ročník

pondělí

13.45 hod

Pěvecký sbor Štěpánek pro 6. - 9. ročník

čtvrtek

13.50 hod

Hra na zobcovou flétnu pro děti předškolního věku

pondělí, čtvrtek

12.15 hod.

Hra na zobcovou flétnu pro 2. ročník

pátek

11. 55 hod.

Hra na zobcovou flétnu pro 3. ročník

čtvrtek

13.40 hod.

Hra na zobcovou flétnu pro středně pokročilé

středa

7.00 hod.

Hra na zobcovou flétnu pro pokročilé

čtvrtek

7.00 hod.

Hra na kytaru pro začátečníky

pondělí

14.30 hod.

Hra na kytaru pro pokročilé

středa

15.00 hod.

Keramický kroužek 1

úterý

15.00 hod.

Keramický kroužek 2

čtvrtek

15.00 hod.

Výtvarné tvoření

úterý

první schůzka 2. 10. v 13. 30 hod.

Volejbalový kroužek pro žáky 7. - 9. ročníku

čtvrtek

14.00 hod.

Sportovní hry pro 6. - 9. ročník

pátek

14.00 hod.

Mažoretky pro MŠ

čtvrtek

15.30 hod.

Mažoretky

úterý

první schůzka 2. 10. v 15. 30 hod.

Hasičský kroužek pro děti od 4,5 do 7 let

středa

14.30 hod.

Bojová umění pro 1. - 9. ročník

středa

první schůzka 3. 10. v 17.30

Kroužek gymnasticko-taneční pro 1. - 5. ročník

čtvrtek

první schůzka 4. 10. ve 13.00

Letecký modelář - volně létající modely pro 3. - 9. ročník

pátek

první schůzka 5. 10. ve 13.00

Podrobné informace:

ZŠ a MŠ Štěpánkovice

tel.: 553 675 129;

Předškoláci v HZS Hlučín

e-mail:

info@zsstepankovice.cz

V úterý 12. června jeli předškoláci na návštěvu k hasičům do Hlučína.
HZS Hlučín nás přivítala s otevřenou náručí.
Viděli jsme celý vozový park hasičů a vše, co hasiči ke své práci potřebují. Páni hasiči byli moc milí a o jejich důležité práci nám toho hodně
popovídali. Ukázali nám vše, co vozí ve velkých hasičských autech a největším zážitkem pro nás bylo to, že jsme mohli vejít do kabiny v opravdickém hasičském autě.
Děkujeme všem hasičům HZS Hlučín směny C i panu Vybrančíkovi za
/IL/
možnost této návštěvy.
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Rozloučení s předškoláky

A je to tady! Není to tak dávno, kdy přiváděly maminky své děti poprvé do mateřské školy a dnes už jim zbývá jen pár dnů ve školce. Léta běží a jejich první malá
etapa dětství bude za nimi. Loučíme se se školáky. Děti, které od 1. září půjdou
do 1. třídy, se s MŠ loučily na zábavném odpoledni, které pro ně připravily paní
učitelky Iva, Jarka a Hanka. Zábava byla veselá od samého začátku, až do konce.
Odpoledne rozproudily naše kamarádky, myška Klárka
a veverka Terka, se
zábavným pásmem
na rozloučenou se
školičkou. Společně
jsme mlsali v cukrárně zmrzlinu a pak první a zároveň poslední večeři ve školce.
Hm, ta byla dobrá. To už se přiblížila nejslavnostnější chvíle, kterou bylo pasování
na školáka 2018. Atmosféra houstla a dětem docházelo, že tato chvíle je výjimečná.
Podívejte se, jak nám to slušelo. A aby bylo veselo, vypukla ta nejlepší diskotéka, kde nikdo nestál, ale pořádně řádil. Kolem osmé hodiny večer si nás vyzvedli
rodiče a my jsme únavou doma padli do postýlek.
/IL/
Dobrou noc, bylo to super.

Okresní Festival přípravek hasičů 2018
V sobotu 16. června se konal v areálu SDH ve
Štěpánkovicích Na Bartošovci okresní Festival přípravek malých hasičů. Celkem 5 družstev dětí předškolního
věku ukázalo, co umí a jak si hrají a jak sportují. Festivalu
se zúčastnili i Floriánci z naší MŠ se svým programem.
Každé vystoupení dětí – hasičů sklidilo velký potlesk.
Hasičský sbor z Hlubočce všem přítomným ukázal, jak se
hasí hořící auto a hydraulickými nůžkami stříhá.
Největší odměnou všem malým hasičům byly medai/BV/
le, se kterými se při ukončení Festivalu pyšnili.

Zahájení nového školního roku 2018/19
A první den je za námi!
Prázdniny plné sluníčka utekly jak voda a nastal čas povídání si o něčem pro nás třeba úplně novém a neznámém. Začala škola a pro naše
nejmladší děti bylo 3. září dnem úplně neznámým. Nevěděly, co je čeká a nemine. První odloučení od svých milovaných rodičů naše děti
zvládly na jedničku s hvězdičkou. Některým z nich sice ukápla slzička, ale to nevadí, jsou ještě malí a brzy si zvyknou. V školce na ně čeká
spousta hraček, kamarádů, milé paní učitelky a prima zábava.
/IL/
Milé děti, přejeme Vám hodně úsměvů a zážitků, na které budete určitě celý život vzpomínat.
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zahrádkářská
slavnost

Zahradnická výstava
Tulln – Rakousko

Jako každý rok patřil poslední červencový víkend zahrádkářské slavnosti. Během celého léta
nás provázely vysoké teploty a nejinak tomu bylo
i 28. a 29. července. Zahrádkáři tradičně měli
připraveno bohaté občerstvení – vychlazené pivo
Rohan nebo tmavé Krušovice, lahodné stáčené
víno i koláče s kávou. Nemohu zapomenout na
kýtu na grilu a letos jsme mohli nově ochutnat
výborné domácí klobásy. Vyhlášené bramborové
placky samozřejmě také nechyběly. Atmosféru
letní noci skvěle doplňovala skupina Unico, která
hrála své hity k tanci i poslechu. Nedělní parný
den nám do areálu U Vrby přijel zpříjemnit folklórní soubor Vlašanky z Bohuslavic. Vystoupení
plné lidových písní i různých vtípků „po našemu“ sklidilo veliký úspěch. Hudbou pokračovalo
i pozdní odpoledne a večer, kdy hrálo již tradičně
duo Jiří Mazánek s partnerkou. Děti si mohly po
oba dny zadovádět na skákacím hradě nebo na
kolotoči. Zahrádkářskou slavnost jsme zakončili
losováním věcné tomboly.
I přes BIO předpověď na stupni 3 bylo po
celý víkend u zahrádkářů plno, a to nás velmi těší.
Chceme Vás proto pozvat na další zahrádkářskou akci, a to 28. zahrádkářskou výstavu
ovoce, zeleniny a květin, která se bude konat 22.
- 23. září 2018. Jste srdečně zváni.Liana Běláková

Dne 30. 8. 2018
navštívili zahrádkáři s firmou Kozák
Tour zahradnickou
výstavu v rakouském městě Tulln na
Dunaji. Mezinárodní
veletrh je nejdůležitější akcí pro pěstitele květin a zeleniny.
Okolo 500 vystavovatelů zde představuje nové trendy
v pěstitelství květin,
zeleniny,
ovoce
i různých rostlin, ale
také zahradní nábytek, bazény i vířivkové vany. Velká část výstavy je věnována prodeji
všeho do zahrady na ulehčení práce, ale i zahradní dekorace a k odpočinku na zahradě.
V každém pavilonu je občerstvení. Prodávají se mošty z různého ovoce, zeleninové pochoutky a třeba bramborové placky s přidáním nastrouhané mrkve, petržele i celeru – byly
velmi chutné. Samozřejmě nechybí káva, koláče, záviny či gulášovka.
Jiné pavilony jsou věnované aranžování tisíců květů všech barev, třeba v kombinaci
s labutěmi apod. Zvláštností je ukázka aranžování hrobů. Splnil jsem si úkol – nasbírat
inspiraci pro naše výstavy v zahrádkářském areálu.
Obohacením zájezdu byla prohlídka centra města Tulln an der Donau a nábřeží druhé
největší řeky Evropy Dunaje.
Počasí bylo ideální, výstava inspirující a poučná, zkrátka pěkný zájezd. Emil Kurka

Zahrádkářský zájezd do Štrby
Již v zimě se zrodil nápad, že by zahrádkáři letos, kdy se slaví 60 let trvání družby,
mohli navštívit Štrbu. Termín zájezdu byl stanoven na 15. - 17. června. Autobus se zaplnil
do posledního sedadla a program se rýsoval.
Ve spolupráci s manžely Chalúpkovými
ze Štrby se doladily detaily a v pátek 15. 6.
ráno jsme vyrazili vstříc Vysokým Tatrám.
První zastávka byla na Salaši Krajinka,
kde jsme měli možnost ochutnat i koupit
krajové speciality – různé druhy ovčích sýrů
i pečiva nebo jsme si mohli prohlédnout výstavu starých traktorů a zemědělských strojů.
Další zajímavou zastávkou bylo Národopisné
a ovčiarské múzeum v Liptovském Hrádku.
Paní průvodkyně nám popsala život i práci na
salaši, viděli jsme vybavení koliby, nástroje
ke zpracování ovčího mléka i vlny a dozvěděli jsme se, jak náročný byl a je život bači.
Do cíle to již nebylo daleko, ale přesto
nás čekal ještě jeden bod programu. Tentokrát
jsme dojeli na biofarmu Východná v nadmořské výšce 930 m n. m. Autobusem jsme
jeli pastvinami až pod lesy, kde se na stráních páslo stádo ovcí, které čítalo 663 kusů.
Opravdový dnešní bača nám stručně, ale
výstižně povykládal o životě na pastvinách,
na kterých tráví skoro celý rok (od dubna do
října), kde s pomocníky „hlídá“ a stará se
o stádo ovcí. Neuvěřitelné a velmi zajímavé
bylo vyprávění lidí, kteří žijí dobrovolně bez
elektřiny, vodovodu aj. v přírodě, kde zpracovávají mléko a chrání ovce i před vlky.
Ochutnali jsme čerstvou žinčicu a ovčí sýr,
který přímo na salaši vyrábějí.

A konečně jsme byli u cíle… Protože
někteří účastníci zájezdu ještě ve Štrbě nebyli, udělali jsme okružní jízdu s výkladem
po obci, pozdravili jsme se se známými a ve
večerních hodinách jsme dorazili do hotelu Meander v Tatranské Štrbě. Po výborné
večeři jsme zalehli a těšili se na další den.
Sobotní den byl ve znamení vysokohorské
túry. Naplánované trasy byly dobrovolné –
každý dle své kondice. Někteří se vydali
na Štrbské pleso, jiní na Popradské pleso,
Solisko, Vodopád Skok nebo na Ostrvu ve
výšce 1984 m – i tam byla noha štěpánkovických zahrádkářek. Krásné počasí nám přálo,
takže o zážitky a panoramata nebyla nouze.
Na závěr dne byla pro nás připravena občany
Štrby gril párty se spoustou dobrot. Setkání se
známými byla pro všechny velmi příjemná.
Zpívali jsme písničky za doprovodu harmoniky, vyprávěli jsme česko – slovenské vtipy
a skvěle se bavili.

Po nedělní snídani jsme se již chystali
k odjezdu. Po mši svaté ve štrbském katolickém kostele jsme ještě navštívili Štrbskou drevenicu. Je to původní obydlí obyvatel Štrby
s dochovaným vybavením. Paní průvodkyně
nám povykládala, jak se žilo před lety v obci
pod Tatrami. Bylo to velmi zajímavé.
Po přátelském rozloučení se všemi známými jsme nasedli do autobusu a vydali se
směr Česká republika. Krátká zastávka na
oběd v motorestu Dechtáre u Liptovské Mary
přišla vhod, protože poslední bod programu
byl ještě před námi.
V Muzeu Juraje Jánošíka v Těrchovej
jsme se dozvěděli něco o zbojníkovi, který
bohatým bral a chudým dával… Byl to rebel,
o tom není pochyb…
A pak už hurá domů… Myslím si, že
celý víkend ve Štrbě s bohatým programem
a s příjemnými lidmi, se všem líbil a budeme
Liana Běláková
na něj hezky vzpomínat.
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Jezdecký klub Cipísek

SCHOLIČKA A VÝLET DO ZOO

JK Cipísek opět o prázdninách pořádal „Hry s nocí“. Děti
se těšily z nabitého programu plného her, soutěží a zábavy.
Navštívily místní kino, tenisové kurty, vydaly se na výšlap
s poníky, tentokrát k rybníku na Albertovec. Své podruhé
pořádané prázdninové „Hry s nocí“ jsme zakončili předáním
medailí, diplomů a odměn. JK Cipísek přeje všem dětem
Eva Gintarová
úspěšný nový školní rok.

Dne 30. 6. 2018 jsme jeli na společný výlet do ZOO v Ostravě. Na
cestu jsme si připravili naše vyzdobená žlutá trička s nápisem SCHOLA
ŠTEPÁNKOVICE a naší písničku „Dneska jedem do Zoo“. Počasí nám sice
moc nepřálo, bylo chladno, ale nepršelo.
V devět hodin ráno jsme se sešli u hasičské zbrojnice a tam na nás čekal
žlutý autobus s panem řidičem. Když všichni nastoupili, mohli jsme vyjet.
Dostali jsme také kvíz, který jsme v Zoo mohli vyplňovat. V Ostravě jsme
byli za necelou hodinu a všichni už se nemohli dočkat.
V Zoo jsme se pak vyfotili v našich žlutých tričkách a mohli jsme jít za
zvířátky. Viděli jsme spousty zvířat. Od pavouků až po slony. Byla tam také
spousta atrakcí pro děti, jako třeba lanový park, nebo dětské hřiště. Po prohlídce Zoo jsme si zašli na občerstvení a vydali jsme se safari vláčkem na začátek
Zoo, kde jsme si mohli koupit suvenýry. Pak jsme se vrátili zpátky do autobusu
plni zážitků. Ve Štěpánkovicích jsme byli okolo čtvrté hodiny odpoledne.
Byla to krásně prožitá sobota se SCHOLIČKOU. Tímto chci poděkovat
všem, kteří nám vše zorganizovali.
Marek Skuplík

Klub tenisové čtyřhry

13. ročník Statek cup
nohejbalový turnaj trojic
Klub tenisové čtyřhry ve Štěpánkovicích uspořádal v sobotu 18. 8. 2018 v obecním sportovním areálu VII. ročník
tenisového turnaje „O PALESTINSKÉHO KANÁRA“.
V krásné letní sobotě se losované čtyřhry zúčastnilo 16
soutěžících, kteří byli po odehrání pěti kol rozděleni do dvojic.
Po velmi vyrovnaném průběhu si pohár za vítězství v kategorii „Losovaná čtyřhra“ odnesla dvojice Petr Teichmann
(vítěz ročníku 2017) a Martin Valeček (vítěz ročníku 2014).
Jaroslav Latoň
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V sobotu 25. srpna 2018 se uskutečnil již 13. ročník tradičního nohejbalového turnaje tříčlenných družstev STATEK CUP. Počasí tentokrát bylo do
10:30 nepříznivé a místy docela intenzivně pršelo, přesto nikdo ani nenavrhnul, že bychom turnaj zrušili a hrálo se. Zbytek turnaje už probíhal za stále
se lepšícího počasí a kolem poledne už bylo chvílemi, kdy vysvitlo Slunce,
dusno jako v prádelně. Toto bylo poprvé za 10 let, co bylo takto špatné počasí. Hrálo se na obecním sportovním areálu za základní školou. Přihlásilo
se bohužel pouze šest družstev nejen ze Štěpánkovic, ale i Kravař a Opavy.
Hrálo se systémem každý s každým a určilo se pořadí pro play-off na
dva vítězné sety. První dvě družstva postoupila automaticky do semifinále
a ostatní čtyři si to rozdali o zbývající dvě místa v předkole. Tady zabralo
družstvo Chudobec team a přestože nevyhráli v základní skupině ani jediný
zápas, postoupili do semifinále. Následovaly zápasy o třetí místo, které zvládl Feler team a samozřejmě finále, ve kterém se utkalo družstvo Kuna
team s družstvem Miboro. Tento zápas byl opravdovým vyvrcholením celého turnaje a v bouřlivém prostředí bohužel nedokázal Kuna team strhnout vítězství na svou stranu a vrátit tak po roce
vítězství zpět do Štěpánkovic. Vítězství obhájilo
družstvo z Kravař, i když v pozměněné sestavě.
Pořadatelé naštěstí nic nepodcenili, tekutin bylo
dostatek a také guláš pro všechny zúčastněné byl
výborný.
Po skončení turnaje a rozdělení hodnotných
cen, za což děkuji sponzorům – Obecnímu úřadu
Štěpánkovice, Hospodě Na Statku panu Gerhardu
Ondrufovi a firmě Temar, spol. s r. o., proběhla
v Hospodě Na Statku ještě závěrečná párty
Martin Kříž
a oslava vítězství.

Tradiční hasičské stanování na Bartošovci
Tak jako každý rok, měli malí členové SDH Štěpánkovice možnost odložit svá mobilní zařízení a mohli tak společně prožít (bez rodičů) několik úžasných dní. Každý tým potřebuje stmelovací akce, a tak
jsme si kromě tréninků a získávání odborných způsobilostí (strojník,
preventista a kronikář) užili i hóóódně zábavy. 
Na vlastní oči jsme viděli, jak to vypadá na profesionální hasičské
základně v Hlučíně, kde jsme navštívili Záchranný útvar HZS v ČR
(Hasičský záchranný sbor). Podívali jsme se k „Eiffelovce“, zažili vodní bitvy, namalovali si hasičská trička, učili se nebát se tmy,
a hlavně jsme se učili být spolu a navzájem se respektovat se všemi
rozdíly, které máme.
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Děti byly úžasné a níže si můžete
přečíst, jak tyto dny samy zhodnotily.

Hasičské stanování

Po příchodu na Bartošovec, jsme
si museli všichni postavit stany, abychom do neděle měli v čem přenocovat. Pak nás p. Jiří Tomíček rozdělil
do 3 táborových oddílů, které mezi
sebou bojovali po celou dobu stanování. Ve čtvrtek jsme se vydali do
Hlučína na návštěvu bývalých kasáren, kde teď jsou hasiči, prohlédli
jsme si techniku a viděli taky psy záchranáře. Po obědě se jelo do Ostravy na výstavu miniatur. Po večeři
šli starší žáci na noční pochod. Páteční den byl volnější, protože se
trénovalo na sobotní závody na 60 m překážek v Bruntále. A jelikož
bylo hodně horko, vytáhl se bazén a začaly vodní radovánky. Vedoucí
nám nachystali vodní balonky a my mohli začít vodní bitvu.
Měli jsme brzo večerku, jelikož se ráno už v 6 hod. vyjíždělo na
závody. Závodilo 8 dětí, 3 mladší a 5 starších. Honza Pistorius skončil
na pěkném 5. místě a celkově ve Slezském poháru skončil na 2. místě.
Ve starších žácích byl nejlepší Zdeněk Balarin na 10. místě a celkově
taky 10. Po příjezdu domů se opekly párky a konala se stezka odvahy,
kterou zdolaly všechny děti. V neděli po snídani jsme zbourali stany,
uklidili Bartošovec a po vyhlášení výsledků se stanovaní ukončilo.
Chceme poděkovat všem dospělým, co se o nás starali a už se
Děti a R.P.
těšíme na příští rok.

Úspěšná sezóna mladých hasičů!
„Hurá, je tady další sezóna!“ zvolávají děti v areálu Bartošovce,
které si našly zálibu právě v hasičích. Tahle sezóna nám přinesla
znovu spoustu úspěchů. Jak všichni moc dobře víme, někdy se daří,
někdy zase ne. Některé disciplíny máme zvládnuté víc, některé míň.
Ale ať už šlo o jakýkoli výsledek a umístění, největším vítězstvím
vždycky byla radost dětí po dokončení. Každoročně se k hasičům
přidávají další a další děti, které přicházejí třeba teprve z přípravky
z mateřské školy. Mezi některými je i větší věkový rozdíl, proto máme
z dětí utvořené dokonce dva týmy. A to znamená, že prožíváme dvojitou radost. Jako tradičně jsme i letos odjeli všechny kola Opavské
ligy mládeže, kterých bylo celkem 8. Pyšnit jsme se mohli výhrou,
ale také pro nás ne příliš uspokojivými výsledky. Radost, emoce, ale
také zklamání.
Nejlépe jsme se předvedli na domácí soutěži ve Štěpánkovicích,
kde jsme všem našim fanouškům ukázali, jak nám to běhá a že máme
také na krásné výsledky. V tomto dni se objevila radost největší a to
proto, že jsme obsadili 1. místo. Sezóna postupovala dál, a když se
chýlila ke konci, my jsme se díky našemu poslednímu úžasnému výsledku umístili do elitní pětky celkového umístění! To pro nás znamenalo postup na soutěž „O pohár starosty“ okresního sdružení hasičů
Opava, která se konala v Hlavnici. „Jóóóó, máme medaile!“ všichni
radostně křičeli, když už bylo jasné, že jsme tuto soutěž ovládli. I když
jsme to nečekali, prvenstvím v Hlavnici jsme si potvrdili také postup
na závod „O pohár starosty“, tentokrát už krajského sdružení hasičů.
Na soutěžích tohoto typu, se objevuje již více týmů, které postoupily stejně jako my. Děti sice mohly zabojovat více, ale i tak jsme

moc pyšní. Bedna vítězů nám utekla o jedno místo, ale 4. místo na
takové soutěži je vážně úspěch. Jako poslední bych chtěla také zmínit
tým menších dětí s názvem Štěpánkovice „B“, kde se děti spíše ještě
zaučovaly a i tak obsadily krásnou 12. příčku. To je na nováčky taky
velký úspěch, jelikož se celé ligy účastnilo celkem 23 týmů.
Já bych jménem celého vedení SDH Štěpánkovice chtěla moc poděkovat všem dětem, že jsou do hasičského sportu tak zapálené a rodičům, že pomáhají, jak mohou. Taky doufám, že do této nové sezóny
vkročíme všichni pravou nohou a bude nás to společně bavit, alespoň
Michaela Tomíčková
tak jako do teď.

Mistryně ČR ve skoku dalekém je ze Štěpánkovic
První víkend v září letošního roku se v Ostravě konalo Mistrovství České republiky v atletice. Těchto závodů se zúčastnila i naše
mladá sportovkyně Petra Harasimová, která v současné době závodí za Duklu Praha. V Ostravě se jí velice dařilo a svým výkonem
získala medaili v kategorii do 22 let.
Bernard Halfar
Všichni jí určitě blahopřejeme a přejeme další úspěchy ve sportovní kariéře.
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Zlato putuje do Štěpánkovic

V sobotu 1. září se konalo Mistrovství České republiky v atletice do
22 let v Ostravě. Dva naši mladí atleti ze Štěpánkovic se tohoto klání
účastnili. Byli to Péťa Harasimová a Ondra Lampa.
Péťa od září začala studovat na FTVS Karlovy Univerzity v Praze
a zároveň řešila přestup ze Sokolu Opava do Dukly Praha. Změna režimu, kolektivu i tréninku jí přinesla nemálo komplikací.
S těmito novými starostmi se jí podařilo postupně vypořádat a až
na konci sezony dokázala všem okolo, že ty roky dřiny stály za to.
Dokazuje to její úsměv na fotce po získání zlaté medaile v trojskoku na
MČR do 22 let 2018.
Ondra Lampa, další štěpánkovický atlet, začal letošní halovou sezonu výborným umístěním. Získal zlatou medaili na Mistrovství Moravy
a Slezska v hale
v běhu na 400 metrů.
To byl předpoklad, že
letošní hlavní sezona
bude velice slibná, ale
bohužel přišlo zranění
vazů a svalu a rekonvalescence nedovolila Ondrovi ukončit
sezonu tak, jak by si
představoval, ale 9.
místo na MČR je také
velmi dobré.
Gratulujeme
a přejeme do dalších
závodů hodně síly,
čistou mysl, už žádné
výpadky v tréninku a ať to i nadále
BH
„cinká“.

Tip na výlet

Unikátní meč posledního Přemyslovce v Muzeu Hlučínska
Když se 13. listopadu 1521 odebral na věčnost ratibořský kníže
Valentin řečený Hrbatý, málokdo ze současníků si uvědomoval, že
spolu s ním po mužské linii vyhasl i slovutný rod Přemyslovců.
Stejně tak ani většina české veřejnosti netuší, že Přemyslovci zmizeli ze scény až 215 let po známé olomoucké vraždě Václava III.
Učebnice totiž zcela zapomněly na nemanželské potomky, kterých po světě tehdy pobíhala celá řada. Nejvýznamnějším z nich
byl Mikuláš, kterého nechal jeho otec Přemysl Otakar II. dokonce
legitimizovat. Záměr, aby Mikuláš posléze po otci královskou korunu převzal, bohužel neprošel, a tak se nemanželský syn usadil
v Opavě. Jím založená rodová větev nakonec vládla ve Slezsku až
do 16. století a Valentin Hrbatý byl její poslední mužský příslušník.
Když zemřel, zlomili na znamení vymření rodu rituálně jeho meč
a položili jej na rakev. Na scéně se meč objevil opět v roce 1996 při
rekonstrukci dominikánského kláštera v Ratiboři, když byl vyjmut
z Valentinova hrobu.
Od té doby představuje nejdůležitější exponát ratibořského
muzea. Jako takový zůstává na
místě, kde byl nalezen, a jen při
mimořádných příležitostech jej
muzeum zapůjčuje. Naposledy
se tak stalo před třemi lety, kdy
meč krátce zavítal na výstavu
do Opavy. Nyní budeme mít
jedinečnou příležitost obdivovat meč posledního žijícího
Přemyslovce také na Hlučínsku.
Na zámku v Hlučíně bude vystaven mezi 21. až 30. zářím.

Jiří Neminář

ukončení sezóny našich žákovských družstev
V sobotu 15. července naše TJ uspořádala turnaj mladších přípravek, kterého
se účastnilo šest družstev. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Byla radost
se dívat, jak se tyto mladé fotbalové naděje rvou o každý míč a každá vstřelená
branka odstartuje obrovskou radost v jejich tvářích. Toto jsou přesně ty momenty, proč mají děti sportovat a proč radost sdílená v kolektivu, je tím nejlepším
povzbuzením. Turnaj tedy skončil následovně: své kvality potvrdilo a v turnaji
zvítězilo družstvo SFC Opava. Druhé místo obsadili naši borci, třetí skončili hráči
Bolatic, kteří byli následováni Oldřišovem, Chlebičovem a našimi nejmenšími
hráči. Turnaj se celkově velice povedl a za
výbornou organizaci
sportovní stránky děkuji našim trenérům
Tomáši Kramářovi, Tomáši Wolfovi, Štěpánu Harazimovi a Jindrovi Harazimovi.
Odpoledne jsme společně s rodiči našich fotbalových nadějí uspořádali ukončení
našich žákovských družstev. Kluci a děvčata hráli fotbal proti svým rodičům, což
byl opravdu zajímavý pohled. Zejména maminky nedaly svým ratolestem nic zadarmo a opravdu bojovaly o každý míč. Toto
zase ocenili tatínkové
obrovským aplausem.
Děti měly možnost zahrát si i vodní fotbálek,
což se nakonec ukázalo jako největší tahák. Každý hráč pak obdržel na památku fotografie svého družstva, které vytvořil pan Lukáš Lamla. Ten dlouhodobě
spolupracuje s naší TJ a vytváří fotografie či video záznamy z našich akcí, za
což mu patří velký dík. Děti si přály pizzu, a to přání jsme jim rovněž splnili.
Celkově musím říct, že celé odpoledne se velice vydařilo a všem našim trenérům
a rodičům hráčů, kteří se této akce účastnili, velice děkuji za příjemnou atmosféru
a organizaci celé akce. Věřím, že i v příštím roce budeme tuto akci opakovat,
protože byla velice přínosná pro děti a zejména angažovanost rodičů nám udělala
Mirek Záloha
velkou radost.
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Sportovní slavnost
Naše TJ pořádala v sobotu 30. června sportovní slavnost. Jednalo se
o odpoledne plné fotbalu a večerní karneval. Program byl opravdu pestrý a celou sportovní slavnost zahájilo utkání starých gard SFC Opava
a Štěpánkovic. Utkání bylo bohaté na góly a přineslo nespočet krásných fotbalových akcí a hlavně všechny fanoušky hodně dobře bavilo.
Po tomto utkání následoval hlavní tahák naší sportovní slavnosti, a to
utkání mezi ligovým týmem SFC Opava a OKS Odra Opole hrajícím
druhou nejvyšší soutěž v Polsku. K vidění byl fotbal, který se odehrával v obrovském tempu a přinesl i krásné góly. V poločase tohoto utkání jsme připravili překvapení pro naši velice úspěšnou mladší přípravku, která zvítězila v okresní soutěži mladších přípravek OFS Opava.
Pohár a medaile za toto vítězství jim předával hráč SFC Opava Joel
Ngandu Kayamba. Utkání nakonec skončilo vítězstvím SFC Opava
3:2. Na toto utkání si našlo cestu necelých 500 platících diváků, což je
potřeba velice ocenit, jelikož ve stejnou dobu se odehrávalo opravdu
velice atraktivní čtvrtfinále MS mezi Francií a Argentinou. Velice nás
potěšila pochvala ze strany vedení SFC Opava za výbornou organizaci
a za perfektní stav naší hrací plochy, a to i přes nepříznivé klimatické
podmínky. Ovšem největší radost nám udělal příslib, že i v příštím roce
rádi odehrají v rámci naší sportovní slavnosti přátelské utkání.
Posledním utkáním, které mělo celou sportovní slavnost završit,
bylo družební utkání našeho A týmu mužů se stejným týmem ŠK
Štrba. Bohužel, jsme k utkání nastoupili v sestavě, která se dávala
dohromady na poslední chvíli, protože většina mužstva byla podpořit

Dušana Harazima v jeho svatební den. Všem klukům, kteří nastoupili,
patří velký dík. Utkání jsme sice prohráli 1:4, ale to nebylo to nejdůležitější. Důležité bylo samotné setkání a společné posezení obou
mužstev po utkání. Kluci ze Štrby si večer našli čas a byli osobně
poblahopřát novomanželům, kteří neskrývali dojetí a radost z jejich
přítomnosti. Toto jsou přesně ty situace, které družbu utužují a zároveň se vytváří nová či upevňují stará přátelství.
Závěrem musím říct, že celá sportovní slavnost se velice povedla,
za což všem, kteří se na ní podíleli, velice děkuji. Pevně věřím, že
i v příštím roce budeme v organizaci této úspěšné akce pokračovat a ta
si opět najde své pevné místo v kalendáři akcí pořádaných v naší obci.


Mirek Záloha

Rozpis fotbalových soutěží Podzim 2018
I.A třída skupina A - muži
datum

12.8.2018
19.8.2018
25.8.2018
2.9.2018
9.9.2018
16.9.2018
23.9.2018
30.9.2018
7.10.2018
13.10.2018
21.10.2018
28.10.2018
4.11.2018

den

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

čas

10:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00

domácí

Mokré Lazce
Štěpánkovice
Ludgeřovice
Štěpánkovice
Kravaře
Štěpánkovice
Slavkov
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Fulnek
Štěpánkovice
Bolatice
Štěpánkovice

-

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

11.8.2018
19.8.2018
25.8.2018
1.9.2018
8.9.2018
15.9.2018
22.9.2018
29.9.2018
6.10.2018
13.10.2018
20.10.2018
27.10.2018
4.11.2018

den

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

čas

17:00
17:00
17:00
15:00
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00

domácí

Štěpánkovice
Dolní Benešov „B”
Štěpánkovice
Chuchelna "B"
Štěpánkovice
Bolatice „B”
Štěpánkovice
Kozmice "B"
Bohuslavice „B”
Štěpánkovice
Darkovičky „B”
Štěpánkovice
Sudice

-

hosté

Štěpánkovice
Chlebičov
Štěpánkovice
Darkovičky
Štěpánkovice
Vřesina
Štěpánkovice
Suché Lazce
Velké Heraltice
Štěpánkovice
Jakubčovice
Štěpánkovice
Kobeřice
hosté

Závada
Štěpánkovice
Šilheřovice „B”
Štěpánkovice
Hať „B”
Štěpánkovice
Darkovice "B"
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Strahovice „B”
Štěpánkovice
Bělá
Štěpánkovice

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

30.8.2018
11.9.2018
13.9.2018
25.9.2018
3.10.2018
5.10.2018
16.10.2018

den

čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý
středa
pátek
úterý

čas

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

domácí

Kobeřice "A"
Štěpánkovice
Hlučín
Štěpánkovice
Mokré Lazce
Vřesina
Štěpánkovice

-

hosté

Štěpánkovice
Kobeřice "B"
Štěpánkovice
Bolatice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Dolní Benešov

Žáci starší - Okresní přebor 1+10
datum

25.8.2018
2.9.2018
9.9.2018
16.9.2018
22.9.2018
30.9.2018
7.10.2018
14.10.2018
21.10.2018

den

sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle

čas

14:00
14:15
10:00
13:45
13:30
13:15
12:45
10:00
11:45

domácí

Kozmice
Štěpánkovice
Hať
Štěpánkovice
Velké Heraltice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Hať
Štěpánkovice

Štěpánkovice
Velké Heraltice
Štěpánkovice
Kozmice
Štěpánkovice
Hať
Kozmice
Štěpánkovice
Velké Heraltice

-

Rohov
Kylešovice
Malé Hoštice
Štěpánkovice

Žáci mladší - Okresní přebor 1+7
datum

5.9.2018
12.9.2018
19.9.2018
21.9.2018
3.10.2018
10.10.2018
13.10.2018

den

středa
středa
středa
pátek
středa
středa
sobota

čas

17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
10:00

domácí

Štěpánkovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Mokré Lazce
Volný termín
Štěpánkovice
Bolatice

hosté

-

hosté

- Raduň
- Štěpánkovice

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

23.8.2018
31.8.2018
6.9.2018
16.9.2018
20.9.2018
30.9.2018
5.10.2018
11.10.2018
23.10.2018

den

čtvrtek
pátek
čtvrtek
neděle
čtvrtek
neděle
pátek
čtvrtek
úterý

čas

17:00
17:00
16:30
14:15
16:30
13:30
16:00
15:30
15:00

domácí

Štěpánkovice
Rohov
Volný termín
Hněvošice
Štěpánkovice
Oldřišov
Chlebičov
Štěpánkovice
Služovice

hosté

- Bolatice
- Štěpánkovice
-

Štěpánkovice
Malé Hoštice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Chuchelná
Štěpánkovice

Máte zájem o zasílání zpráv obce
elektronickou poštou?
Zašlete nám Váš e-mail na adresu:
zpravodaj@stepankovice.cz
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Štěpánkovice – Štrba, 280 km a 11 hodin na kole

Celá akce začala poměrně nevinně, kdy
jsem si během prázdnin půjčil v Popradu od
kamaráda silniční kolo. A ač jsem to neplánoval, dojel jsem na něm domů do Štěpánkovic.
Dnes už nevím přesně, kdy pan starosta
poslal email s informací, že Štrba pořádá
Den obce, který se spojí s 60letým výročím
družby Štěpánkovice-Štrba. Srubek na takové akci nemůže chybět a tak je možné se do
autobusu směr Štrba přidat. Automaticky mě
napadla cesta na kole a tak se to vyhlásilo.

O informace se přihlásilo více lidí. Někoho
odradila vzdálenost, někoho silniční kola.
Jediný, kdo měl však jasno hned, byl Mirek.
Super parťák na sport, se kterým jsme řešili
pouze jednu otázku, zda to jet 1 den nebo 2.
Chtěli jsme si užít celý víkend samozřejmě,
sobotní trek na Rysy, cestu na kole zpět a tak
vidina večerního pivečka, halušek a všeobecné pohody zvítězila. Tedy 2 dny s odjezdem
ve čtvrtek odpoledne. I přes 35 °C ve stínu
nemohlo tričko družby u značky chybět.

Tak jako většina sportů je i cyklistika
o 3 věcech. Kondice, technika a vybavení. Situace, kdy spolu vyrážejí 2 lidé, kteří
spolu nikdy nejeli na trasu bezmála 300 km,
je dost odvážná. Nicméně na Hanůvce jsme
měli jasno a tak cíl pro čtvrteční večer zněl
jasně: Oščadnica 110 km. A frčeli jsme.
Hlučín 27 minut. Přívoz 43. Bezva tempo
na pohodu. Měli jsme radost. Do momentu,
než jsme radostně vjeli do čerstvého asfaltu
nově pokládané cesty za mostem přes Odru.
Nechtěná hodinová pauza strávená čištěním
kola na blízké benzince nás však nezastavila. A když jsme konečně opět radostně vyjeli
očištění na silnici, bouchlo mi přední kolo
. Každopádně: tváříme se radostně, i když
Oščadnica byla ohrožena. Přesně z těchto důvodů je dobré objednávat nocleh tak hoďku
před dojezdem „někam“, kdy je již jasné, co
je to to „někam“. Naše „někam“ byla i přes
banalitky nakonec plánovaná Oščadnica. Ve
20 hodin jsme si dali pár piv, halušky a vzhledem k plánovanému výjezdu v 6 ráno jsme
od skvělé vrchní vyfasovali sáčky se snídaní.
V pátek ráno nebylo takové horko a tak
jsme pěkně valili směr Dolný Kubín. Na benzince v Těrchové jsme si udělali pauzičku
se snídaní a půl litrovým kafem. Následný
úsek směr Zázrivá se svým stoupáním 14%
byl dost výživný, ale vzhledem k výborné
snídani jsme bez problému dali úplně všechno . V Kubíně jsem konečně dofoukal
kolo ze 3atm do správného tlaku 8,5atm,
Mirek dokoupil hořčík a tak jsme si mohli
dále užít pěknou trasu okolo Mary na oběd
v Liptovském Mikuláši.
Tam jsme byli v poledne. Karamba. Směs
fazolí, chilli, jakéhosi masa, které připomínalo kočku, a pomletá zelenina. Absolutně
výborné. Dost jsme se z toho nabuchali. Do
Štrby 38 km normální cestou. Představa několikahodinového čekání v hotelu na autobus
ze Štěpánkovic se nejevila zdravě a tak jsme
oprášili Mirkův skvělý nápad, vzít
to přes Štrbské Pleso. A tak se také
stalo. V Hrádku se k nám přidal
kamarád ze Štrby Matúš a společně jsme si tak vychutnali nejen
krásné 30kilometrové stoupání pod
Kriváněm až na Pleso, ale taky pivo
v oblíbeném stanu pod mostíky
před hotelem FIS. Druhá 170 km
dlouhá etapa tak končila sjezdem
do Štrby s nádherným výhledem na
celé podhůří Vysokých Tater.

Ubytování výborné, nálada výborná, co
víc si v pátek večer ve Štrbě přát. S vidinou výletu na Rysy v následující den jsme
k čekání na autobus ze Štěpánkovic přistoupili velmi zodpovědně. Mirek mi ukázal
krásy Štrby, o kterých jsem ani nevěděl.
Každopádně příjezd autobusu si již moc nepamatuji. Druhý den jsem mu tak na revanč
ukázal krásy a možnosti Chaty pod Rysmi
2.250 m, kam jsme něco vynesli, něco snesli
a bylo nám fajn.

Rád bych poděkoval panu starostovi za
skvělou organizaci, všem členům Srubku za
výbornou atmosféru po celý víkend a řidiči
autobusu, že nás vzhledem k vytrvalému dešti
vzal zpět. Od návratu abstinuji, ale protože
jedu na kole do Štrby zase v polovině září,
tak nevím, jak dlouho mi to vydrží. Zdraví
www.jiristar.cz
cyklistický oddíl. Salute;)!

Fitness centrum ve Štěpánkovicích
Ceny vstupného do jednotlivých zažízení
Sauna
100 Kč/2 hod./osoba (+ 10 Kč za dalších 10 min.)
Posilovna
20 Kč/1 hod./osoba (+ 10 Kč za dalších 30 min.)
Gymnastický sál
150 Kč/hod./pronájem cvičitelem
Permanentka sauna
1900,– Kč / 20 vstupů / 3 hod.
1000,– Kč / 10 vstupů / 3 hod.
Permanentka posilovna 650,– Kč / 20 hodin
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Provozní doba:
Sauna:
úterý
16:00-21:00 (ženy)
čtvrtek 16:00-21:00 (muži)
pátek	16:00-21:00 (muži,
nebo na objednávku)
sobota 15:00-21:00 (muži)

Posilovna, gymnastický sál:
pondělí - pátek
16:00-21:00
sobota
15:00-21:00
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Napsali o nás v Týdeníku Region č. 15

ŠTĚPÁNKOVIČTÍ HASIČI S DLOUHOU TRADICÍ

Založení organizované požární ochrany
ve Štěpánkovicích spadá pravděpodobně do
roku 1893. Písemné doklady o založení hasičského spolku ve Štěpánkovicích neexistují, ale letopočet 1894 na první ruční stříkačce
nasvědčuje, že spolek roku 1893 již existoval. Pod vedením starosty obce Petra Slivky
vzniklo „Sdružení pro zakoupení ruční stříkačky“. Sdružení střádalo peníze, aby pak
v roce 1894 stříkačku s příslušenstvím zakoupilo. Starosta obce Petr Slivka byl i prvním předsedou tohoto sdružení. Jeho vznik
pokládá Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

Štěpánkovice za vznik organizované požární
ochrany v obci.
Nyní čítá základna 120 členů, z toho 55
dětí do 18 let. V roce 2009 byli ve štěpánkovické mateřské školce založeni minihasiči –
Floriánci. Jde o děti ve věku od 3 do 6 let.
Jejich vedoucími jsou paní učitelky Ivana
Lihotská a Jarmila Šímová a také Bohumil
Vybrančík.
„V roce 2011 jsme pořádali první Krajský
festival přípravek. Přípravka se představila
i jako součást programu Mistrovství světa
dospělých v roce 2016 v Ostravě. Letos

Sbor žije kulturou i sportem
K činnosti hasičů patří i kultura.
Ve vánoční době uskutečňují mikulášskou nadílku pro žáky, představení „Živý betlém“. K tradičním
akcím patří ples i zájezd na hory
pro širokou veřejnost. Co se soutěžní sezony týká, začíná v dubnu
a končí v říjnu.
„Všechna naše družstva jezdí na
ligové a pohárové soutěže. Pro mládež pořádá okresní ligu mládeže.
Pro muže, ženy a dorost uskutečňujeme opavskou ligu v požárním
sportu. Pořádáme i noční soutěž,
pro amatérské nadšence pak klání
rodinných týmů v disciplíně požární útok s překvapením. Děláme
i soutěž veteránů pro muže a ženy
nad 35 let. Všem členům sboru,

jejich blízkým, obci a všem sponzorům patří velký dík,“ řekl za SDH
Marek Ondruf.
Úspěchy sbírají i jednotlivci:
Český pohár v šedasátkách jednotlivců 2014 (Jakub Hluchník
4. místo), okresní kolo dorostu
(Milan Havrlant - 1. místo, Jakub
Vybrančík - 3. místo), krajské kolo
dorostu (Milan Havrlant - 1. místo),
mistrovství ČR dorostu (Milan
Havrlant- 10. místo), okresní kolo
dorostu 2015/2016 (v krajském
kole Milan Havrlant – 1. místo a Jiří
Bena – 2. místo), okresní kolo dorostu 2016/2017(Jakub Vybrančík –
1. místo, Jiří Bena – 2. místo,
v krajském kole Jakub Vybrančík –
(ber)
6. místo).

naše přípravka vystupovala na Slovensku ve
Štrbě“ uvedl za SDH Štěpánkovice Marek
Ondruf a pokračoval: „U příležitosti 120 let
od založení sboru jsme uspořádali okresní
Svatofloriánské setkání praporů a zástav.
V místním kostele byla sloužena mše svatá
za živé a zemřelé hasiče. Letos pak u příležitosti 125 let byl uspořádán první ročník
Opavské rallye. Je to cvičení určené pro
všechny hasičské jednotky, které se setkají
s různými mimořádnými událostmi, ať je to
dopravní nehoda, pád ze střechy, vyhledávání osob nebo štafeta a testy.“

Víte, že…?
Ve 30. letech 20. století naši hasiči založili divadelní
kroužek? Nyní v jejich stopách pokračujeme SDH vystoupením Živého betlému. „Máme připravenou scénku
příchodu Ježíška do Betléma, vše doplňuje zpěvem mladší chrámový sbor, k vidění jsou živé ovce, kozy, koně
i kovář,“ poznamenal za SDH Marek Ondruf. Stávající
hasičská zbrojnice byla slavnostně otevřena v roce 1953
a na svou dobu byla jednou z nejmodernějších v okrese.
Do nové zbrojnice přišla i nová technika – cisterna Praga
RND ASC 16 a o rok později stříkačka PS 16.
Od roku 1971 začala družba s hasiči ze Štrby, kdy 40
štěpánkovických hasičů přijelo do Štrby pod vedením pana
Josefa Večerka a Františka Drastíka. „Stále se setkáváme
při různých soutěžích, valných hromadách a výročích.
Před šesti lety jsme navázali družbu s polskými hasiči
z Wojnowic. Všechny hasiče spojuje jedno heslo: Bohu ke
cti - bližnímu ku pomoci,“ dodal Marek Ondruf.

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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Útěk „MTO“ z veder

V letošních prázdninových dnech se počasí zbláznilo. Nastala pekelná vedra. A proto
jsme se rozhodli, že jim aspoň na jeden den
utečeme. Kam? Nejlíp tam, kde je chladněji,
zalesněno. Volba padla na Šerák.
Ve čtvrtek 2. 8. 2018 jsme my, MTO
(malý turistický oddíl – tak nás pojmenoval
jediný mužský člen výletu), v 6:30 hodin vyrazili autem do Ramzové.
Z parkoviště pod lanovkou na Šerák jsme
se vydali po zelené značce směrem na Obří
kameny. Z Obřích kamenů výhled nádherný, i když byl ještě místy slabý opar. Chvíli
jsme se kochali a poté pokračovali po modré
na Chatu Jiřího na Šeráku. Po cestě rostlo
mnoho borůvek, takže se nám cesta časově
trochu prodloužila. Z Ramzové (n. m. 759 m)
jsme zdolali na Chatu Jiřího na Šeráku (n. m.
1351 m) převýšení 592 metry. Na chatě jsme
poobědvali, dali si pivínko (chata byla otevřená ) a relaxovali. Zpět jsme se rozhodli
jet lanovkou na Čerňavu, což je mezistanice
lanovky na Šerák. Z Čerňavy do Ramzové
jsme v pohodě došli po červené značce.

Cestou jsme „potkali“
kapličku První pomoci, pěkné místo pro
chvilku odpočinku.
A protože bylo
brzké odpoledne a do
večera času dost,
zajeli jsme do Horní
Lipové, odkud vede
cesta na Lesní bar.
A další stoupání 1,5 km dlouhé - před
námi. Ale vyplatilo
se – moc pěkné místo
i pro rodiny s dětmi.
Zde si můžete posedět na lavičkách – je jich tady dostatek, děti
si mohou pohovět na židličkách se Sněhurkou
a trpaslíky. Jsou zde i různé jiné „vychytávky“. Občerstvení? Samoobsluha. Vyberete
si z mnoha pochoutek, např. si můžete opéct
párky – stačí Lesní bar navštívit. Za vypité
nápoje a snědené potraviny zaplatíte do kasičky (u všeho jsou ceny). A kdo chce a má

dost sil, má možnost navštívit horní Lesní
bar – studánka. Kousek dál je posezení,
odkud je krásný výhled na Jeseníky.
A potom hurá domů. Po krásně prožitém
dni nás doma čekalo překvapení v podobě vynikající večeře u jednoho z členů MTO.


Krista Quisová

STARTUJE FLORBALOVÁ SEZONA
Léto uteklo jako voda a se začátkem podzimu a nového školního roku se ke slovu opět hlásí FLORBAL – oblíbený to sport s děravým míčkem. Všechny týmy, od přípravky po muže, mají již za
sebou první tréninky, některé týmy i soutěžní utkání, a jsou natěšené
do nové sezony. Mládež bude nastupovat v soutěžích od přípravky
až po dorostence, opět jsme tedy přihlásili 5 mládežnických týmů,
v Moravskoslezských soutěžích. Věříme, že během letošního ročníku
budou podávat také tak výborné výsledky jako v té loňské, kdy jsme
sbírali úspěchy nejen v ligových soutěžích, ale také v mimosezonních
turnajích a že se nám podaří, už tak početnou základnu, ještě rozšířit.
Veškeré zápasy mládeže se budou odehrávat ve sportovní hale
v Bolaticích. Mužské béčko dokázalo minulou sezonu, coby nováček soutěže, díky dobrému umístění v tabulce, vybojovat postup do
Regionální ligy (5. nejvyšší soutěž v republice) a může se tak těšit
na kvalitní utkání s dosud nepoznanými týmy z Moravskoslezského
a zejména Olomouckého kraje.
Největší úspěch a radost všem našim příznivcům pak udělal A tým
mužů, kterému se povedl postup do Národní ligy (3. nejvyšší soutěž v republice). Kádr zůstal přes léto pohromadě, byl navíc vhodně
doplněn. Prošel náročnou letní přípravou a tak je jisté, že i letos, ač
v pozici nováčka soutěže, budeme chtít pomýšlet na pozice nejvyšší
a také na postup do 1. ligy.
Do florbalového oddílu probíhá CELEROČNÍ NÁBOR! Tréninky
dětí ročníku narození 2008 a mladší probíhají v pondělí od 16:30 do
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18:00 v tělocvičnách ZŠ Štěpánkovice a ve čtvrtek od 17:00 do 18:30
ve sportovní hale v Bolaticích; děti ročník narození 2004 až 2007
trénují v úterý od 18:00 do 19:30 a ve čtvrtek od 18:30 do 20:00 –
oba tyto tréninky jsou ve sportovní hale v Bolaticích. Tam mají své
tréninky i naši dorostenci, kteří trénují spolu s muži B, a to v pondělí
a ve čtvrtek vždy od 20:00 do 21:30. Veškeré vybavení rádi zapůjčíme
a v případně zájmu seženeme. Těšíme se na vás! Více podrobností
o činnosti florbalového klubu najdete na facebookové stránce FBC
Letka – florbalový oddíl a také na internetových stránkách fbcletka.cz



Adam Wollný

Rozpis domácích turnajů
ve sportovní hale v Bolaticích

Rozpis domácích zápasů mužů A
(SH Sareza Ostrava)

23. 9. 2018
30. 9. 2018
17. 11. 2018
15. 12. 2018
12. 1. 2019
10. 2. 2019
10. 2. 2019
17. 2. 2019
16. 3. 2019
17. 3. 2019
24. 3. 2019
27. 4. 2019

16. 9.
30. 9.
3. 11.
18. 11.
16. 12.
6. 1.
12. 1.
20. 1.
26. 1.
9. 2.
24. 2.

STARŠÍ ŽÁCI
MLADŠÍ ŽÁCI
DOROST
MUŽI B
PŘÍPRAVKA
ELÉVOVÉ
STARŠÍ ŽÁCI
PŘÍPRAVKA
DOROST
MLADŠÍ ŽÁCI
ELÉVOVÉ
MUŽI B

16:00
18:00
13:00
16:00
16:00
16:00
16:00
14:00
16:00
16:00
16:00

S.K. P. E.M.A Opava
FBK Spartak Hluk
Hippos Žďár n/S.
FbK TJ Svitavy
TROOPERS Orel Telnice
Brno I EMKOCase Gullivers
Snipers Třebíč
FbC Aligators Klobouky
1.FBK Rožnov p/R
FBC Vikings Kopřivnice
FbK Horní Suchá

Čistější hory na naší planetě nejsou
Aljaška Denali 6.168 m

6.000 km na kole, 50-60 kg vynášky
na horské chaty, skialp zimní přechody Alp
v plné polní atd. To jsou jen střípky z půlročního tréninku na Denali. „Pokud chcete na
Denali, nejvyšší horu severní Ameriky, běžte
se raději nejdříve vyzkoušet na Everest“. Tak
zní oblíbená hláška v projektu 7 summits.
Expedice na Aljašce trvala téměř měsíc. I tak
jsme to museli po 3 týdnech vytrvalého výstupu v -40 °C 2 hodiny pod vrcholem otočit.
Hrote. Mezinárodní tým je vždycky riziko,
každý je na tom jinak. A chová se jinak.

Bohužel to se stalo i nám. Když na vás někdo
chrchle, kašle a smoli 2 týdny v kuse, tak to
jednoho dost nasmolí. Na 4. ze 7 summits
musíme znovu a v menším počtu.
Před 150 lety nabídlo carské Rusko kus
zdánlivě bezcenné země Spojeným státům.
V roce 1867 tak celé území o rozloze pětiny
Evropy přešlo do majetku USA za 7,2 milionů
dolarů. Z dnešního pohledu nepochopitelné,
v té době asi pro to byly důvody. Obrovské
nerostné bohatství, úžasná příroda, miliardy
kubíků vody. A také jedny z nejkrásnějších
hor planety. Národní park Denali s nejvyšší
horou Denali. Čistší hory jsem nikdy nikde
neviděl. Nedá se to s ničím srovnat. Odraz
slunce od takového sněhu umí vypálit oči.
Musel jsem si koupit jiné brýle, ty z Elbrusu
a Aconcagua prostě nestačily. Nikdo si tam
nedovolí něco odhodit, něco zapomenout,
nebo prostě dělat nějaký bordel. Ani kakat

mimo daný kyblík. Ten se následně zakope
a berou se až cestou zpět.
Na Denali se dá vystoupit pouze 8 týdnů
v roce. Jinak je tam -60 °C. Hora leží velmi
severně u polárního kruhu. Tma je tam pouze
okolo půlnoci. Klapky na oči jsou nezbytné.
Leží téměř přesně na opačné straně zeměkoule. Časový posun 10 hodin. Tedy den je úplně
naopak. Na Denali se nedá dostat suchou
nohou. Obří řeky, jezera, bažiny a potůčky
snášejí v květnu tisíce tun ledu z tajících
hor. Z hlavního města Aljašky Anchorage je
tak potřeba do divočiny
dorazit vlakem a tam
si najmout letadélko,
které má kromě kol také
obří lyže. Počasí je tam
nestálé a na letadélko
se musí čekat i několik
dnů. Když se konečně
ustálí oblačnost, musíme
se rychle nalodit. Pilot
musí stihnout proletět
dírou v mracích. Přistání
v základním táboře na
sněhovém poli je také
zážitek. Každý si neseme 60kilo vybavení
a proviantu na několik týdnů mimo civilizaci.
Všechno musí proběhnout rychle, aby pilot
stihl odletět jinou dírou v mracích. A nás čekají 2-3 týdny výstupu po ledovci.
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zakopané věci a vyneseme je do nového tábora. Člověk tak jde vlastně celou horu 2x,
ale je to na pohodu a v rámci aklimatizace
není nic lepšího. Celkově se na Denali během
výstupu nastoupá asi 8 výškových kilometrů.
Počasí je relativně stabilní. Na začátku sezóny je tam větší zima. Na druhou stranu jsou
ale všechny trhliny zaváté a riziko propadnutí
do ledovce je tak menší. Drobným problémem je situace ve stanu každé ráno. Během
noci zkondenzuje a zmrzne uvnitř spousta
vydechnuté vodní páry. Ráno tak při každém
pohybu na člověka spadne kilo sněhu. Vylézt
ze spacáku do -20, -30 je taky vždycky maso.
Oblečení se nemění. I v -40 chodím pouze
v 1. vrstvě plus lehká šustka. I tak jsem propocený totálně durch. Při každé zastávce je
potřeba ihned přehodit přes sebe tu nejtěžší
péřovku. Ještěže ty materiály neabsorbují nic.
Všechno na člověku vyschne samo a nesmrdí
nic. Respektive člověk po 2 dnech cítí prd.

19 400 stop, suma sumárum jsme to nevyšli. Do 20 320 stop zbývalo 900, tj. cca 300
metrů. Poslední den, po asi 10 hodinovém výstupu, jsme to 2 hodiny pod vrcholem otočili.
Proč? Protože je potřeba dojít taky zpátky
…a mít možnost tam jet znovu někdy příště.
Vypadá to na příští rok . V roce 2020 jdeme
totiž Mt. Everest. Štěpánkovice na Denali
však byly. Uvidíme, jestli budou někdy i na
www.jiristar.cz
jejím vrcholu. Salute;)!

60 kilo proviantu a vybavení rozdělujeme každý den na 2 části. Jedna jde do batohu,
druhá na sáňky. Každý si táhne svoje a rozhoduje se sám. Podle profilu denní trasy je
tak hmotnost buď více na zádech, nebo na
sáňkách. V základním táboře jsme se dohodli
na technice výstupu. Některé dny vyneseme
cca 1.000 výškových metrů polovinu věcí,
zakopeme, označíme a vrátíme se zpět. Další
den vyjdeme se zbytkem cca 1.500 metrů
a postavíme tábor. Další den se vracíme pro
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Přívalové deště na Svobodě 1. – 4. 9. 2018

Kdo je hasič? Je to člověk s pevnými nervy, žaludkem a svaly,
který nemá zrovna nic lepšího na práci. I takto nám dnes všemocný
internet popisuje hasiče. Hasič je ale hlavně člověk, který je vždy
tam, kde je ho potřeba. A i my, když je potřeba, jsme tam. Pak ale
přijde čas, kdy bychom nějakou tu pomoc potřebovali my. Třeba
vylepšit vybavení. Ale pomoci se nám nedostane, protože my přece
tak často nevyjíždíme. Pokud aspoň trochu znáte hasiče ze Svobody,
víte, že hasičárna není největší, vybavení není nejnovější a za to naše
malé auto jsme úplně vděčni, i když to není zrovna hasičské auto.
Ale
o
tom
dobrovolní hasiči
jsou. Mohou být
tací, kteří za celou
dobu
nevyjedou
ani jednou. Naopak
i ti, kteří vyjíždějí každou chvíli.
Ale i přesto jsme
tady pro vás pořád.
A děláme to s láskou,
dobrovolně
a ZADARMO. A je
nám jedno, zda
jsme čerství tatínkové, nebo jdeme
ze svatby rovnou
do
pracovního.
A o tom to je!
A přesně taková
situace nám nastala během přívalových dešťů na Svobodě.
1. 9. 2018 - 23:24 hod. je operačním centrem nahlášen výjezd
na ulici Vlčoch, z důvodů odčerpávání vody. Dobrovolní hasiči ze
Svobody přijíždějí na místo pár minut po nahlášení. Následuje odčerpávání vody z ulic a sklepů rodinný domů. Také odstranění naplavených nečistot a bahna.

2. 9. 2018 - 3:20 hod. je oficiálně ukončen výjezd hasičů ze
Svobody. Ti se ale v rámci dobrých vztahů s občany ze Svobody
vrací na místo a dále pokračují v uklízení a odstraňování naplaveného bahna. V 18:00 hod. se naši muži zdárně vracejí domů.
3. 9. 2018 - Hasiči ze Svobody se opět sjíždějí „na místě činu“.
Tentokrát, aby uklidili škody, které přívalové deště způsobili na
jejich vlastním majetku. Dochází také k sepsání zprávy o zásahu,
vyklízení hasičárny, vymytí auta, vyprání a očištění zásahového oblečení a k odklizení bahna před hasičárnou.
4. 9. 2018 - Je nahlášen ještě jeden zatopený sklep, a tak se svobodští hasiči opět vracejí.
Za hasiče, a snad za nás za všechny, bych chtěla poděkovat hasičům ze Svobody, Bolatic a Kylešovic, kteří nám s touto nemilou
událostí pomohli. Také všem spoluobčanům ze Svobody a obci
Štěpánkovice za jejich práci a pomoc.
Ještě jednou všem moc děkujeme a snad budeme mít na dlouho
zase klid!

Za hasiče ze Svobody
 Kateřina Slivková

INZERCE

FACHMAN KROS
7. ROČNÍK

7. ŘÍJEN 2018

ŠTĚPÁNKOVICE / SVOBODA
(hasičárna)
15 km / 8 km + dětské kategorie

START v 10.00 h. (děti v 9.30 h.)

POCHOD - START 9.30 h.

tombola a pestré dopolední aktivity
nejen pro děti zajištěny !!!!

startovné: 50,- kč (děti a pochod zdarma)
Tombola určena pro závodníky + účastníky pochodu
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