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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
toto velmi parné léto střídá podzim a my lidé se pouštíme
ve většině případů na našich zahradách do sklizně úrody, která
byla letos podle ohlasů opět velice štědrá. Mnozí z nás se vrátili
z letních dovolených, spousta z nás poznala nová místa nebo si
přinejmenším odpočinula. Děti, žáci a studenti se vrátili zpátky
do školek a škol. V naší mateřské škole se během prázdnin
v oddělení Motýlků a Kuřátek zrekonstruovalo sociální zařízení.
V jiném termínu tyto práce nejsou proveditelné, a proto zbývající
dvě oddělení čeká oprava až během příštích prázdnin.
V tomto nástupu podzimního času probíhá i příprava
na podzimní a zimní práce. Bude potřeba průběžně uklízet
opadané listí, zásobit se posypovým materiálem a provést
údržbu strojů a zařízení na zimní údržbu. Nevíme totiž, kdy
přesně zima udeří.
Ještě během podzimu bychom chtěli společně s vaší pomocí
ozelenit naši obec výsadbou a dosadbou stromů a stromořadí.
Všichni víme, že zeleň hraje velmi důležitou roli v očistě našeho
ovzduší. Proto si zeleně v naší obci všichni važme.
Přeji Vám, všem spoluobčanům, pohodové a klidné prožití
podzimních dnů.
Jaromír Nevřela, starosta obce

„Je

konec léta začátek podzimu

a půlka světa se chystá na zimu.

Konec

koupání tak zase za rok,

mám jedno přání, aby bylo jaro.“
Jaro, Vašek Bláha

Aktuální stav Stavebních prací v obci
Vážení občané, chtěli bychom vás informovat o akcích, které probíhají v naší obci, či
takové, které jsou ve výhledu.
Nájemní dům, ve kterém jsou čtyři byty
(3x 1+kk, 1x 1+1), je prakticky hotov, tedy jeho
výstavba. V současné době, kdy se píše tento
článek, byl dům předán obci. Budou probíhat
terénní úpravy, fa. KARETA by měla začít
pracovat na přístupové komunikaci a parkovištích. Připravuje se kolaudace domu.

Podali jsme dotační žádosti na Ministerstvo
pro místní rozvoj na akce Rekonstrukce sportoviště u školy (předpokládána částka 10 mil.)
a na rekonstrukci cesty U Dvora (5 mil.).
Bohužel ani jedna z dotací nebyla přiznána.
Dotační žádost na Rekonstrukci sportoviště podáme znovu po vyhlášení této výzvy
MMR. Rekonstrukci komunikace U Dvora

provedeme, pokud se nenaskytne včas nějaká
dotační výzva, pravděpodobně z vlastních
zdrojů, čekáme ještě na dopracování PD na
rekonstrukci části kanalizace, která ještě na
této ulici nebyla provedena.
Na plánovanou cyklostezku Štěpánkovice
- Svoboda se nám povedlo dostat dotaci z MS
kraje, a to na její projektovou dokumentaci.
Realizace cyklostezky je závislá na dalším
jednání s MS krajem, kde bychom chtěli čerpat dotaci na základě dotačního programu:
Podpora rozvoje cykloturistiky v MSK.
V Albertovci jsme částečně vyspravili
komunikaci okolo dvou bytových domů a je
v plánu celková oprava této komunikace.
Bohužel delší dobu vypracovaný projekt
neprošel připomínkovým řízením na Policii
ČR, a proto se musí celý přepracovat k jejich
obrazu. Pravděpodobná verze, kterou preferujeme, počítá s jednosměrným provozem na
této komunikaci.
Pro četné připomínky občanů jsme
vyspravili účelovou komunikaci od ČOV
Štěpánkovice směrem do Kravař a umožnili
tak bezpečnější jízdu cyklistů jezdících tímto
směrem.
Podařilo se najít nájemce kuchyně a restauračních prostor v budově OÚ Štěpánkovice.
Prostory jsou využity, nechátrají a obec z nich
má užitek ve formě nájmu.
Na hřišti TJ Sokol Štěpánkovice se začalo
se stavbou zdi a pergoly, která zkulturní prostředí zdejšího sportoviště. Zeď by měla být tři
a následně dva metry vysoká. Z vnitřní strany
by na ni měla být navázaná pergola cca 18x6
metrů, jejíž součástí bude zděný prodejní
stánek. U vchodu bude vybudován stánek pro
prodej lístků. Projektová dokumentace byla
již dříve projednána se všemi zúčastněnými
stranami.
Během prázdninového období jsme opravili sociální zařízení tj. záchody a umývárny ve
dvou odděleních mateřské školy, a to v oddělení
Motýlků a Kuřátek. Takže děti se po prázdninách vrátily do hezčích a útulnějších prostor.
Další oddělení, jako jsou Sluníčka a Berušky,
se budou opravovat o prázdninách 2020.
Proběhlo jednání na Pozemkovém úřadu
v Opavě. Ten by měl po pozemkových úpravách, proběhlých v minulých letech, zajistit
tyto projekty: Realizaci projektové dokumentace a následnou samotnou realizaci staveb
Poldr na Svobodě, Přístupová komunikace
k jezírku a Cyklotrasu Svoboda-Chlebičov.
Bohužel současná situace, kdy fond nemá

finanční prostředky na realizaci ani projektové
dokumentace ani realizaci samotné stavby,
nemůže obec nijak ovlivnit. Máme pouze
ujištění fondu, že jsme v pořadí. Kdybychom
měli čekat, až nám fond nějaké projekty bude
realizovat, asi bychom čekali hodně dlouho.
Proto obec na vlastní náklady zajistila projektovou dokumentaci a stavební povolení na
cestu k jezírku, dále se pracuje na projektové
dokumentaci a stavebním povolení na Poldr –
Svoboda a taky se zpracovává projektová
dokumentace se stavebním povolením na cyklotrasu Svoboda – Chlebičov.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci kanalizace ulic
U Bartošovce - Rybniční a přilehlých ulic
jako jsou Lípová, Tyršova, Slezská a Husova.
V současné době se zpracovává realizační
dokumentace, která výrazně zpřesní realizaci.
Odhadovaná cena rekonstrukce kanalizace
je cca 40 mil. Kč. K této akci se zpracovává
projektová dokumentace na souběžnou opravu
komunikace, protože po opravě kanalizací by
už tyto ulice nebylo možné uvést do původního
stavu bez toho, abychom tam položili nově
asfaltový koberec. Cena opravy komunikace
ještě nebyla ani předběžně vyčíslena.

Jaromír Nevřela, starosta obce


Jiří Kolečkář, místostarosta obce

Odpad ve žlutých pytlích nepatří do sběrného dvora
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás požádat, neodvážejte do
našeho sběrného dvora žluté pytle s plasty, které je možno vystavit před
domem ve stanovený svozový den. Máme každoměsíční uliční svozy
naplánované a tyto jsou zahrnuty do celoročního plánu svozu odpadu.
Tento plán je spočítán a je dohodnuta i cena se svozovou firmou. Naopak
každý svoz plastů ze sběrného dvora je extra započítán a platí se zvlášť.
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Zjednodušeně řečeno, jestliže odvezu plasty, které mám ve žlutém
pytli na sběrný dvůr, místo toho abych je vystavil ve stanovený svozový
den, zvyšuji tím náklady obce na svoz odpadů. Potencionálně tak vlastně
může tento občan zvyšovat cenu poplatku za odpady, kterou platí, jak
sobě, tak ostatním spoluobčanům.

Martin Peterek, Jiří Kolečkář
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Vandalismus v obci
V poslední době se nám v obci rozmáhá poškozování jak majetku obce, tak i majetku samotných občanů. Myslím si, že drtivá většina mladých, kteří si jdou sednout do parku a popovídat
si, nemá nijaké nutkání ničit pergoly nebo lavičky, případně stříkat cokoli, což nemá pro obyčejného člověka logiku, na trámky, dlažbu či asfaltovou plochu.
Bohužel se najdou některá individua, která mají patologickou touhu na sebe upozorňovat tím,
že ničí majetek druhých. Objevují se nám zde graffiti, která nejsou nijakým uměleckým dílem,
ale pouze hyzdí plochu, na kterou jsou nastříkaná. Jsou to zejména tzv. houslové klíče, které
můžeme vidět nejen v parku, ale i na jiných místech ve Štěpánkovicích. A nejen v naší obci. Toto
„umělecké dílo“ je možno shlédnout i v okolních obcích. Vzhledem k tomu, že poškození ploch
tímto nástřikem už dosahuje finanční částky převyšující přestupek a stává se trestným činem,
riskuje tento sprejer při dopadení vyšší trest. Toto graffiti je, dle zasvěcených, něco jako podpis.
Proto bychom Vás chtěli požádat, pokud by měl někdo nějaký poznatek o identitě tohoto
rádoby hudebníka, který se podepisuje na různých místech houslovým klíčem (většinou červené
barvy), abyste ho nahlásili. Jsou to peníze nás všech, které se následně vynakládají na čištění
a obnovu jím zničených ploch.
Jiří Kolečkář, místostarosta

Komfortnější cesta do Kravař pro cyklisty
Podařilo se nám opravit polní cestu od ČOV až k mostku
a udělat ji sjízdnou pro cyklisty. Cyklovyjížďky jsou stále
populárnější a spojení s Kravařemi bylo pouze po hlavní
cestě, kde se nám frekvence automobilů za poslední léta
mnohonásobně zvýšila. Proto jsme chtěli přispět k bezpečnějšímu spojení se sousední obcí.
Odtěžili jsme svrchní zeminu a vysypali drtí, zhutnili
a jako finální povrch jsme použili asfaltový recyklát, který
by měl vytvořit tvrdší vrchní vrstvu. Všechno se to zhutnilo
a v současnosti je povrch velmi dobře sjízdný pro cyklisty. Podle
ohlasu občanů, kteří nám sdělovali své připomínky k této akci,
se jim výsledek líbí. Kvitovali zejména to, že povrch oproti
předešlé cestě, je rovný, širší a jízda je nesrovnatelně komfortnější. Vzhledem k tomu, že povrch musí ještě nějakou dobu
vyzrát, tak bych chtěl apelovat na všechny rozumné lidi, aby
tam nejezdili na motocyklech či čtyřkolkách, protože by tak
cestu mohli znehodnotit. Zkusme používat rozum a neškodit.
Věřím, že tato oprava bude ku prospěchu všech, kteří
budou tuto trasu využívat ať k jízdě do aquaparku, za nákupy
či jen tak k rekreační projížďce na kole. A v neposlední řadě
je to jistě přínos pro bezpečnost cyklistů, kteří se už nebudou muset obávat bezpočtu jedoucích aut a případného střetu
s nimi.

Kolečkář Jiří, místostarosta obce

Září 2019
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Údržba obce
V letních měsících jsme se pustili do rekonstrukce spojovacího
chodníku mezi ulicí Zahradní a Kostelní. Její vrchní část už volala po
předláždění, protože jsme tam měli typické „vlnobití“, které se vytvořilo po letech užívání. Zároveň jsme osadili jednu stranu obrubami,
které tam chyběly.
Na ulici Slezské, kousek před velkou křižovatkou, jsme vyřezali
propadlé povrchy vozovky a kanálové vpusti. Tyto vpusti se opravily,
zvedly a povrch se zadláždil. V plánu je další oprava tohoto úseku tak,
aby stojící voda na vozovce, rozstřikovaná při průjezdu aut, neznehodnocovala obyvatelům fasády. Stejně tak byla opravena vpusť na ulici
Rybniční, která byla v havarijním stavu. Musela se celá vykopat a znovu
obetonovat, aby sloužila svému účelu.
Na Svobodě jsme postavili plůtek na dětském hřišti, který by měl
zabránit malým dětem vstupu na silnici a případnému střetu s vozidlem.
Ve školce jsme provedli rekonstrukci záchodů a umýváren, kdy se pracovníci
střediska služeb podíleli na přípravných pracích a následné výmalbě místností.
Probíhá postupná výměna vodovodních hydrantů a ventilů přípojek. Je to práce
jak časově, tak finančně náročná.
Samozřejmě s tím vším probíhá souběžně také péče o zeleň v obci, čištění a úklid
ulic, stavění stanů pro občany a spolky a různé jiné činnosti spojené s chodem obce.
Neustále sečeme a mulčujeme obecní travnaté plochy. Snažíme se vyhovět všem,
takže v obci provádíme častější sečení a mimo obec necháváme trávu vzrostlejší.
Střetávají se tady zájmy příznivců i odpůrců sečení. V okamžiku, kdy se delší
dobu neseče, jsou vzneseny dotazy, proč se neseče. Když pak sečeme více, je nám
vyčteno, že sečeme hodně. Snažíme se udržovat polní cesty zmulčované, aby se dalo
pohodlně chodit na procházky. Stejně tak se provádí pletí obecních chodníků, cest,
dětských hřišť, různých květinových záhonů a jiných ploch. Provádí se zametání
cest. Chtěl bych poděkovat občanům, kteří si jsou schopni a ochotni posekat trávu
před svým domem a stejně tak dbají na čistotu. Třeba tím, že si zametají chodník
nebo kus „své cesty“. Děkujeme. 
Kolečkář Jiří, místostarosta obce

vítáme Nové občánky
Přehled dětí narozených v naší obci (květen – srpen 2019)
Sára Martiňáková, Vít Kučeja a Prokop Skřeček.

Společenská kronika
Jubilanti:

Červenec: 75 let - 3
Srpen:
70 let - 1
Září:
70 let - 3

80 let - 1
80 let - 2
80 let - 2

85 let - 1
96 let - 1
85 let - 1

90 let - 1

Přejeme všem jubilantům, kteří v roce 2019 oslaví významné
životní jubileum, aby se těšili přiměřenému zdraví, měli radost
z vnuků a pravnuků a život ve Štěpánkovicích jim přinášel
uspokojení.
Od minulého vydání jsme se rozloučili se 7 a od začátku roku
s 15 spoluobčany.
Z důvodu zákona o GDPR není možné ve zpravodaji bez souhlasu zveřejnit
jména jubilantů.

Vít Kučeja, narozen 10. července 2019, váha 3800 g, délka 50 cm
Maminky pozor!
Narodilo se Vám děťátko a rádi byste mu založili do krabičky
vzpomínek Štěpánkovický zpravodaj s jeho fotografií? Pošlete
fotku Vašeho miminka společně se základními údaji (jméno, datum
narození, váha, míra atd.) na adresu zpravodaj@stepankovice.cz
a my ji otiskneme vždy v nejbližším vydání zpravodaje.
Těšíme se na Vaše příspěvky.
Veronika Wihodová
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Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího, než je on sám.
Blahopřejeme k nově nabytému poznání.
Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narozených dětí, prosíme
rodiče, kterým se narodilo dítě, aby narození (na základě rodného listu dítěte)
přišli přihlásit na matriku obecního úřadu k paní Janě Gregořicové.
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Letní fotosoutěž, Kde plaval náš balónek?
Na začátku léta jsme vyhlásili prázdninovou fotosoutěž
s názvem „Kde plaval náš balónek?“.
Fotky z míst, kde jste v létě cestovali, koupali se a fotili se
s naším balónkem s logem obce, nám chodili na náš email v celém
průběhu léta a byli jsme mile překvapeni nejen vzdáleností těchto
míst, ale i Vašimi nápady, kde se s balónkem vyfotit.
Nejlepší fotky bylo velmi těžké vybrat, ale nakonec „odborná
porota“ rozhodla a vybrala tři nejlepší fotografie. Všechny fotky
budou vystaveny ve vestibulu kulturního domu ve Štěpánkovicích,
tři nejlepší jsou zveřejněny zde ve zpravodaji a úplným vítězem,
který bude odměněn, se stala Šárka Húšťavová. Gratulujeme!
Děkujeme všem za účast!
MP
1. místo
Šárka Húšťavová
Štepánkovický balónek plaval přes Atlantik☺,
New York, USA

2. místo
Simona Salavová
Salavovi, Istrie – Poreč

3. místo
Petr a Jana Halfarovi
Z dovolené v Itálii, Šikmá věž v Pise.
INZERCE

Jak fungují LEDky?
Klasické žárovky místo svícení (5 procent energie) víc topily (95 procent energie), a proto je v posledních letech nahradily úsporné a LED
žárovky. Moderní zdroje světla mají delší životnost a hlavně šetří
elektrickou energii.
LED žárovky jsou oproti zářivkám účinnější, odolnější a designově rozmanitější. Také fungují na jiném principu. LED diodové
osvětlení je založeno na jevu zvaném elektroluminiscence, který můžeme obecně popsat jako přeměnu elektrického proudu
přímo na světlo. Diody fungují díky polovodičům skládajícím se
ze dvou vrstev. Po připojení elektrického proudu se elektrony
z první vrstvy přesouvají na druhou vrstvu a přebytečná energie
se uvolňuje ve formě viditelného světla.
LEDky na rozdíl od zářivek neobsahují rtuť. Obsahují však také
materiály, které lze díky recyklaci znovu využít – například sklo,
kovy a plasty. Proto, když dosvítí, do směsného odpadu nepatří.
Odevzdat je můžete na stejná sběrná místa a do stejných sběrných
nádob jako úsporné zářivky. Síť sběrných míst v České republice provozuje nezisková společnost EKOLAMP. Vysloužilé LED žárovky můžete
odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem, nebo u prodejců
světelných zdrojů. Nejbližší sběrné místo najdete v mapě sběrných míst
na www.ekolamp.cz
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kryt
čip s LED diodami
(pod krytem)
chladič
napájecí zdroj
(uvnitř těla žárovky)

patice

Štěpánkovický zpravodaj č. 3

Pasování čtenářů 2019
V pátek 28. června 2019 proběhlo v naší knihovně tradiční královské pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny. Celkem se pasování zúčastnilo
39 dětí spolu s rodiči a třídními učiteli.
Paní knihovnice a pan místostarosta v přestrojení za královnu, krále a písaře obeznámili přítomné se vším, co takové pasování znamená a jak důležité je mít vztah ke
knihám a umět krásně číst. Královna Knihomila přečetla čtenářský slib, který děti
potvrdily slovy „Tak slibuji“, a už následovalo samotné pasování. Písař Pravčický vyvolával jména dětí a ty postupně přistupovaly ke králi, který je slovy „Tímto tě pasuji na
rytíře knížek a čtenáře knihovny.“ pasoval opravdovým mečem na čtenáře. V rámci
projektu „Knížka pro prvňáčka“, do kterého se naše knihovna zapojuje již 8 let, obdrželi
malí prvňáčci knihu „Jak se nosí krky“ a pamětní list jim připomínající tuto slavnostní
chvíli. Pevně věřím, že si cestu ke čtení a ke knihám tito nejmenší čtenáři najdou a nikdy
z ní nevybočí. Knihy ať se stanou milou součástí jejich života.
MT

Letem pohádkovým světem - příměstský tábor
Devátý ročník příměstského tábora v naší knihovně se tentokrát
nesl v pohádkovém duchu. Tábor začal v pondělí 15. července a skončil v pátek 19. července 2019. Malých táborníků bylo celkem 30 a byli
ve věku od 6 do 10 let. Ideální věk právě na pohádky.
V pondělí ráno se táborníci vzájemně seznámili a byli svými vedoucími rozděleni do tří družstev. Jednoduchou metodou kreslením voskovkou na textil si všichni společně ozdobili svá trička. Každé bylo originál. Tématem prvního dne byla pohádka „S čerty nejsou žerty“, a tomu
odpovídaly i připravené soutěže. Děti si vyzkoušely čertí tanec, čertovský
řev, centrifugu, házely bramborou do čertovského kotle a soutěžily v dalších čertovských disciplínách. A protože už všem „čertovsky“ kručelo
v bříšku, vydali jsme se do místní restaurace „Na Statku“, kde pro nás
paní kuchařky připravovaly „obědy na míru“. Pondělní oběd byl výborný,
všem moc chutnalo. Po obědě si táborníci odpočali a měli volnou zábavu.
Po odpoledním klidu na táborníky čekala čertovská kvízová soutěž mezi
družstvy a oblíbená hra Bingo. V závěru prvního dne byly vyhodnoceny
výsledky družstev v jednotlivých soutěžích a děti mohly domů.
Druhý pohádkový den začal výjezdem dětí na koni za Zlatovláskou.
Měly za úkol chytit rybu, přeskočit propast, nasbírat perly a tím si
vyzkoušely náročnou cestu Jiříka z pohádky za Zlatovláskou. Toho dne
ale čekalo na děti malé překvapení. V sousední vesnici Kobeřice paní knihovnice také připravily pro své čtenáře příměstský tábor a po vzájemné
domluvě tábor z Kobeřic navštívil tábor ve Štěpánkovicích. Připraveny
byly různé soutěže pro oba táborové týmy. Děti se vzájemně seznámily,
zasoutěžily si a pak také společně poobědvaly. Byl to moc pěkný zážitek.
Štěpánkovické táborníky ještě čekaly další soutěže a vyhodnocení dne.
Úterní den utekl jako voda a děti se již těšily na další táborový den.
Ve středu bylo krásné počasí, a tak jsme se rozhodli navštívit nedaleký aquapark v Kravařích. Šli jsme pěšky a cestou hráli různé hry.
V bazénu se děti vyřádily a osvěžily. Zpáteční cesta uběhla celkem rychle,
a protože byl čas k obědu, zamířili jsme do naší restaurace opět na dobrý
oběd. Toho dne děti v knihovně nocovaly. Odpolední program probíhal
ve štěpánkovickém parku, kde jsme opékali buřty a zase soutěžili. I na
tento den jsme měli pro děti připravené překvapení. Noční hru TITANIC.
Paní lektorka Dana Šimková dětem připravila velmi zajímavý noční program o potopení Titanicu. Vyprávění paní lektorky nás přeneslo do roku
1912, kdy jsme se spolu se slavnými pasažéry a členy posádky nalodili
na největší loď své doby. Každý z nás měl svůj palubní lístek a prožíval
dobrodružství na Titanicu. Byl to skvělý zážitek a krátce po půlnoci děti
již spaly ve svých pelíšcích. Nelze opomenout výbornou pizzu, kterou
děti spořádaly ještě před samotnou plavbou. Byla výborná.

Ráno jsme se probudili do krásného dne a k snídani jsme servírovali
buchty od maminek. Byla jich spousta a děti si na nich moc pochutnaly.
Čekal nás předposlední táborový den. Byl opět plný soutěží, pohádek,
kvízů a oblíbené hry Bingo. Vydali jsme se také vlakem do hlučínského
muzea na výstavu „Vládcové noci“, kterou si děti hodně užily. Po cestě
táborníci hledali rozstříhané puzzle známé pohádky „O Budulínkovi“,
kterou pak odpoledne jednotlivá družstva zahrála jako divadelní představení. Všem se pohádka moc povedla, malí herci byli úžasní. V závěru
dne bylo opět vyhodnocení soutěží celého dne a odchod domů. Čekal nás
poslední den tábora.
Bylo opět krásné počasí, a tak jsme s dětmi vyrazili na koupaliště.
Bylo to super. Děti měly bazén téměř samy pro sebe. Vyřádily se, osvěžily
se a zahrály přehazovanou mezi družstvy na plážovém hřišti. Nikomu
se nechtělo domů, ale odpoledne nás ještě čekaly soutěže na pohádkové
téma, tak jsme opravdu museli. Princ hledá princeznu – poslední pohádkové odpoledne. Holčičky se převlékly do princeznovských kostýmů,
kluci do kostýmů prince a všichni si vyzkoušeli promenádu s knížkou
na hlavě. Některým to šlo jako po másle, některým to trošku drncalo.
Ale nakonec úkol zvládli všichni. Po promenádě si táborníci zasoutěžili
v pohádkovém kvízu a Bingu a konečně nastalo závěrečné vyhodnocení
v celotáborovém soutěžení. Byli vyhlášeni také nejlepší táborníci a samozřejmě i nejlepší družstvo. Všechny děti jako odměnu obdržely perníkové
medaile a společně si pochutnaly na zmrzlinovém poháru. Dle reakcí dětí
se devátý ročník příměstského tábora moc líbil a těší se na příští rok.

MT

Prodej vyřazených knih

Obecní knihovna ve Štěpánkovicích nabízí k prodeji vyřazené knihy.
Knihy si můžete vybrat a zakoupit za symbolickou cenu 5 Kč. Prodej potrvá do konce listopadu 2019.

Září 2019

MT
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Atletika na Mitušce
Dne 13. 6. 2019 se družstvo našich 24 žáků sestavených z šestých a sedmých tříd zúčastnilo sportovního klání na Základní škole
Mitušova v Ostravě.
Síly v atletických disciplínách jsme si jeli poměřit s družstvem domácích (ZŠ Mitušova) a družstvem ze Základní školy Srbská. Soutěžící byli
rozděleni do dvou kategorií – dívky a chlapci, kteří soutěžili samostatně.
V každé disciplíně (tj. běh na 60 m, skok daleký, hod granátem, 600 m
dívky, 800 m chlapci) soutěžili 3 závodníci. Žák mohl soutěžit pouze
v jedné disciplíně a štafetě. Štafeta 4 x 150 metrů zastoupená čtyřmi
závodníky z obou kategorií se běžela na závěr závodu.
A jak si naši žáci v jednotlivých disciplínách vedli? K vidění byla
celá řada kvalitních výkonů jak v kategorii dívek, tak chlapců. Naši
závodníci obsadili 8 prvních míst z 10 možných a po sečtení všech bodů
do celkového hodnocení družstev se naše ZŠ Štěpánkovice umístila na
prvním místě se 149 body, druhá byla ZŠ Srbská se 113 body a třetí
skončila ZŠ Mitušova se 111 body.

Všem našim žákům bych chtěla poděkovat za jejich skvělé sportovní
výkony, které byly výsledkem dobré přípravy a především odrazem silné
vůle překovávat své vlastní limity. Někteří žáci si totiž na této soutěži
vylepšili své osobní rekordy (tzv. osobáky). S panem učitelem Nyczem
se těšíme na další sportovní soutěže, na které vás budeme moci připravit
a nabídnout vám naší podporu.
Ps

Kuličkiáda
Letošní květnové deštivé počasí odsunulo
termín konání Kuličkiády na měsíc červen.
Ve středu 19. 6. 2019 bylo nádherné slunné
počasí a hráči netrpělivě očekávali začátek
utkání.
První duel se odehrál mezi paní učitelkou
Langrovou a panem učitelem Večerkem. Při
této hře pan učitel Večerek názorně vysvětlil

soutěžícím pravidla. Poměřit své síly ve cvrnkání kuliček přišli žáci od druhé do páté
třídy. V zápalu hry nikdo nepostřehl, že se
již hodinu intenzivně hraje. Všichni byli soustředěni a počítač vybíral stále nové zápolící
dvojice. V letošním kole Kuličkiády se sešlo
hodně nových tváří. Někteří žáci hráli tuto
hru teprve poprvé a hned byli úspěšní a soutěž vyhráli.
Umístění chlapců: 1. místo Lukáš
Gratza II.A, 2. místo Josef Baránek III.tř.,
3. místo Václav Mušík II.A.
Umístění děvčat: 1. místo Adéla
Schreierová III.tř., 2. místo Karolína Kří
žová III.tř., 3. místo Adéla Stuchlíková IV.B.
A jak skončil duel mezi paní učitelkou
a panem učitelem? Vyhrál pan učitel Večerek.
Kdo vyhraje příště? Tak na to se přijďte podívat a zahrát si zase za rok.
Těšíme se na vás.
Ve

FANDÍME SPORTU
kemp BK Příbor v naší škole
Jsme rádi, že výše uvedený záměr jsme mohli uplatnit také v podpoře Basketbalového
klubu v Příboře. Prostory naší školy se staly v termínu od pátku 16. srpna do neděle 25 srpna
zázemím pro 80 nadšených baskeťáků a jejich trenérů.
Členové jednotlivých
věkových kategorií od U9
do U14 absolvovali kemp,
při kterém rozvíjeli nejen
své sportovní předpoklady pro tento sport, ale
také „tmelili“ týmového
ducha, který je bezesporu
důležitým předpokladem
úspěchu v tohoto kolektivního sportu.
Držíme jim palce do
nové sezóny!
ZŠ
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Itálie 2019
V pátek 7. června 2019 jsme se sešli
v 19:45 před školou, společně jsme naložili
kufry a potraviny. Okolo půl deváté naše
cesta začala. Přestože trvala 12 hodin,
utekla jako voda. Po příjezdu do města
Lignana jsme se ubytovali a šli k moři.

Každý den jsme 2x chodili k moři a hráli
různé hry, které pro nás připravily paní učitelky. Co druhý den jsme chodili do města,
kde jsme si mohli koupit zmrzlinu a různé
suvenýry.
Samozřejmě jsme se jenom „neflákali“,
ale i učili formou zábavných her a projektů.
Ve čtvrtek 13. 6. nám paní učitelky spolu
s delegátkou připravily výlet do Benátek,
kam jsme se dostali autobusem a lodí. Viděli
jsme krásné náměstí sv. Marka, gondoly,
Most vzdechů. Také jsme si zde koupili další
suvenýry a samozřejmě zmrzku. Benátky
jsme si moc užili a doufáme, že toto město
ještě jednou navštívíme.
V neděli 16. června ráno jsme se vrátili
domů, kde na nás netrpělivě čekali naši
rodiče.
Z Itálie jsme si přivezli spoustu krásných
zážitků, suvenýrů a také štípanců od komárů.
Moc děkujeme paním učitelkám, ale
hlavně paní učitelce Fialové, která vše do
puntíku zorganizovala a měla s námi trpělivost. Děkujeme.

Barča V., Kája L. Valča V., Míša M., Niki Ř.

Štěpánkovický zpravodaj č. 3

Osmáci a deváťáci si užívali v Itálii

V pátek 7. června 2019 ve 20:00 se osmáci a tři deváťáci vydali do
Itálie, do města Lignano Sabbiadoro.
První zastávka nás čekala v Mikulově a druhá poblíž Vídně.
V sobotu ráno jsme přijeli do kempu. Ubytovali jsme se ve stanech a za
hodinu jsme vyrazili k moři. Večer, jelikož jsme byli unaveni po cestě,
jsme šli brzy spát. Ti, kteří chtěli, vstali dřív a šli běhat k moři. V 7:30
byla snídaně a hodinu nato jsme měli ranní vyučování. Jedna skupina
angličtinu, druhá němčinu a každý den se to střídalo. Po vyučování
svačina a pak moře, kde jsme stavěli hrady, želvy a delfíny z písku,
hráli volejbal, opalovali se a samozřejmě se koupali v moři. Potom


FACHMAN KROS
8. ROČNÍK

jsme se vrátili do kempu k obědu a pak následovala dvouhodinová siesta. Po volnu jsme vyrazili k moři a po páté hodině jsme šli zpátky do
kempu na svačinu. Potom jsme se šli osprchovat a následně jsme měli
vyučování, rychlou večeři a hurá do města koupit suvenýry a zmrzlinu.
Takhle to vypadalo skoro každý den, až na čtvrtek, kdy jsme vyrazili do
Benátek. náměstí svatého Marka, bazilika svatého Marka, Most vzdechů, gondoly… V pátek jsme šli k moři a v sobotu asi kolem 20:00 jsme
vyrazili k domovu. Cesta byla v pohodě a dorazili jsme dřív, než jsme
čekali, asi v 7:00 hod. jsme byli ve Štěpánkovicích.
Počasí nám přálo, takže jsme si pobyt v Itálii moc užili. Děkujeme
paní učitelce Fialové, že zorganizovala tak skvělý zážitek na celý život.
AŽ VIII.

Batůžkový projekt
Naše škola se zapojila do „Batůžkového projektu“ charitativní organizace Mary’s Meals.
Zapojení do této sbírky bylo zcela dobrovolné a žáci donesli
v průběhu posledního školního měsíce 83 batůžků obsahujících
školní potřeby, základní hygienické potřeby a oblečení. Batůžky
teď poputují do národního skladu v Brně, tam proběhne kontrola
a případné doplnění věcí. Pak se batůžky převezou do evropského
skladu ve Vídni, kde se naskladní do kontejnerů a putují do cílové
země – afrického Malawi. Tam je místní dobrovolníci dopravují
jednotlivým školám.
Ještě jednou díky všem za zapojení do batůžkového projektu.

ZŠ

6. ŘÍJEN 2019

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:

Září 2019

-9-

Třída v pohodě
Úvodní školní projekt „Třída v pohodě“,
který se uskutečnil ve středu 4. 9. 2019, se
zaměřil na aktivity pro podporu dobrých
vztahů mezi žáky. Společné činnosti v jednotlivých třídách byly prováděny se záměrem
usnadnit dětem se ve třídě lépe poznat, rozvíjet sebepoznání, podpořit atmosféru v třídním kolektivu a pozitivně ovlivnit postavení
jednotlivců ve skupině.
Je realitou naší vzdělávací soustavy, že dítě
se stává součástí skupiny, do které nevstupuje
dobrovolně, nemá možnost si své spolužáky
vybírat, přesto musí být schopno s nimi několik let sdílet společný prostor a zážitky. Situaci
usnadňuje to, že základní lidskou potřebou je
být součástí nějakého většího celku, ve společnosti ostatních navazovat vzájemné vztahy,
podílet se na společné činnosti a očekávat jisté
chování.
V rámci činností prevence a předcházení
nežádoucím situacím a chování má naše
škola bohaté zkušenosti. Jsme si vědomi, že

vzájemné poznávání se
je základní podmínkou
pro navazování a upevňování mezilidských vztahů
a umožňuje také osobnostní
růst jednotlivců. Největším
zdrojem
sebepoznávání
a tvorby vlastní identity
je totiž interakce s ostatními, čehož si naši žáci
v průběhu dne užili, ať již
to bylo v části společných
činností - „Molekuly“,
„Ruce“, „Lidské stroje“
nebo v individuálních činnostech jednotlivých
tříd, které zohledňovaly specifika jednotlivých
kolektivů.
Zda se náš záměr:
- aby se žáci vzájemně lépe poznali,
- aby spolu žáci uměli lépe spolupracovat,
- aby žáci uměli efektivně řešit konflikty,
- a by spolu jednotlivé skupiny ve třídě dobře
vycházely,

- a by se žáci uměli vzájemně ocenit, drželi
více při sobě a měli společné zážitky,
- a by se žáci mohli učit respektu, empatii
a důvěře,
vydařil, poznáme v průběhu nového školního
roku 2019/20, do kterého přeji všem žákům,
zaměstnancům, rodičům a partnerům školy
vše nejlepší.
ZŠ

Naši absolventi 2018/2019

Kdo myslí na rok,
pěstuje květiny,
kdo na roky,
sází stromy
a kdo na budoucnost,
vychovává děti.

Naši prvňáčci 2019/2020
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Štěpánkovický zpravodaj č. 3

Rozloučení s předškoláky
Projektový den jsme zahájili odpoledne po odchodu ostatních dětí
z MŠ. Na zahradě učitelky připravily pro děti zábavné odpoledne formou her a soutěží pod názvem „Putování za zvířátky“ a „Rozloučení
s předškoláky“
Na společném zahájení dvou tříd Berušek a Kuřátek – předškoláků
jsme děti seznámily s programem zábavného odpoledne. Děti byly rozděleny do čtyř skupin a jedno dítě bylo jmenováno velitelem. Skupiny
se rozdělily na jednotlivá stanoviště a po zvukovém signálu „střídání“
se vyměňovaly. Každé stanoviště bylo motivováno exotickým zvířetem
a na nich děti plnily různé vědomostní a dovednostní úkoly související
s daným zvířetem. Na stanovišti u slona děti vzestupně seřazovaly číselnou řadu od 1 do 15, skládaly puzzle slona a jako slon chobotem děti
stříkaly vodu ze džberovky na daný cíl. Na stanovišti u geparda si děti
ověřily své fyzické dovednosti při běhu, skákání a lezení. Zopakovaly si
zajímavosti ze života geparda a jemu podobných kočkovitých šelem. Na

třetím stanovišti děti prolézaly opičí dráhou. Procvičily si svou mrštnost
a odvahu při lezení po žebříku a při prolézání různě vysokých kruhů.
Na závěr se učily houpat na laně. Na posledním stanovišti u velryby si
zopakovaly své znalosti o ekologii, a jak je nutné chránit živou a neživou přírodu. Třídily předměty podle daných vlastností, určovaly počet
a číselnou řadu předmětů a odpovídaly na vědomostní otázky učitelky.
Po závodivých hrách a soutěžích, při kterých děti obdržely za splněné úkoly obrázek daného zvířete, si obrázek pastelkami vybarvily,
vystřihly a do předem připraveného leporela vlepily. Svou obrázkovou
knížku si odnesly domů. Společně jsme pak navštívili místní cukrárnu,
ve které jsme si pochutnali na sladké odměně – zmrzlině.
Po návratu do MŠ nás čekala společná večeře a diskotéka s pasováním na školáka. Slavnostní pasování na terase MŠ s předáním malého
dárku a knihy nechalo v dětech velký prožitek a zážitek, se kterými se
při přivítání s rodiči pochlubily. A diskotéka? Ta se nesla zahradou až do
20 hodiny. Děti byly nadšené a moc se jim rozloučení líbilo.
/IL/

Sluníčka a Motýlci
ve Slezském muzeu v Opavě
V úterý 18. 6. 2019 jsme se s dětmi
vydali na krásný výlet do muzea v Opavě.
Jeli jsme autobusem a cestou pozorovali
naši krásnou krajinu.
V muzeu nás přivítali na recepci a my
se vydali po stopách Mauglího z Knihy
džunglí. Pozorovali jsme exotická zvířata,
ptáky, hmyz a různé nástroje a poklady,
které Mauglí v džungli používal. Poznali
jsme jeho kamarády Baghiru a Bálúa
i nepřítele Ká. Shlédli jsme také video prezentaci Mauglího příběhu.
Poté naše kroky směřovaly k modelu
slona a jeho mláděte v životní velikosti.

Prohlédli jsme si části kostry, klů a spoustu
fotografií. Děti se dověděly o různých druzích slona a jejich životě.
Dále jsme se vydali po stopách
Encyklopedie Slezska, kde děti viděli, jak
se kdysi dávno žilo, pracovalo, oblékalo
a bydlelo. Navštívili jsme výstavu divadelních loutek i se zvukovým efektem.
Velice zajímavá byla také prohlídka
sklepení, kde jsme obdivovali výstavu
ptáků, plazů a navštívili jsme dokonce i jeskyni. Ještě jsme si stihli prohlédnout model
sopky a svět kamenů.
Výlet se vydařil, dětem přinesl spoustu
zážitků a nových informací.
/MM/

Kouzelník v MŠ

V úterý 11. června přijel do naší školky
kouzelník se svým vystoupením plným kouzel
a triků. Kouzlení s balónky, kartami a šátečkem v dětech zanechalo spoustu dojmů
a zážitků.
Jeho velkými asistenty se totiž staly
samotné děti. A tak kouzlil kouzelník Aleš
i naše děti. Nejvíce se nám však líbilo čarování
světlušek, které jsme po vyčarování dávali
do velké tašky. Ty krásně svítily, jako v lese,
v noci na paloučku. Jednu světlušku jsme si
však včarovali do našich srdíček. Nevěříte?
Věřte!
/IL/

Září 2019
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Děti naší školičky - 2. září 2019
A už je to tady! Všechny děti i rodiče se už těší, až se 2. září otevřou dveře naší mateřské školy. Některé děti se těší na své kamarády, paní
učitelky a pro naše nejmenší je to den očekávání.

Přijdou do úplně nového prostředí mezi nové kamarády a neznámé „tety“, které tam na ně čekají. Připravili jsme po ně vyzdobené třídy a herny,
ve kterých strávíme spolu mnoho pěkných a radostných chvil.
Přejeme vám milé děti, ať se vám ve školce moc líbí, ať máte mnoho kamarádů a jste šťastné a veselé.
/IL/

Výlet se scholou
Dne 22. června 2019 se vydala naše schola s maminkami na výlet
do Raduně.
Navštívili jsme zámek, kde nás paní průvodkyně provedla všemi
komnatami. Mohli jsme jí pokládat otázky a ona nám ochotně odpovídala. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet akustiku zámku a zazpívat si. Po
prohlídce následoval piknik v parku. Jedlo se a pilo, co si kdo přinesl.
Den jsme si zpestřili zpěvem s kytarou a pohybovými hrami. Výlet jsme
zakončili prohlídkou oranžerie, kde jsme viděli krásné květiny i exotické ovoce.
Děkujeme všem ochotným maminkám, které zajistily dopravu
a jídlo na piknik. Již se těšíme na další společnou akci.
RŽ
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Hasičské stanovaní
V sobotu 10. srpna nám začalo stanování na Bartošovci. Děti si
postavily stany za pomoci svých rodičů a pak se postavil velký stan,
který nám sloužil jako jídelna a herna zároveň. V neděli ráno byla
volná zábava a děti se připravovaly na odpoledne, kdy si vyráběly
trika s hasičskou tématikou. V pondělí ráno jsme vyrazili do ostravské
ZOO, kde se všem moc líbilo. Pak jsme vyrazili na oběd a po zpáteční
cestě navštívili táborovou základnu na Hadince. Tam si děti zahrály
hry, vykoupaly se v potoce a v podvečer si upekly párky. Po vydatné
večeři se odjelo domů. I když v noci přišla bouřka, děti byly statečné
a některé ani nevěděly, že nějaká bouřka byla.
V úterý ráno se jelo do opavského kina na Lvího krále. Byl to zážitek, měli jsme promítací sál sami pro sebe a děti si to užily. Odpoledne
začal trénink na novou sezonu. Na večer byla připravena stezka odvahy

Slezský pohár 2018/2019
Slezský pohár se skládá ze čtyř závodů v běhu na 60 m překážek. Letos se konal jeho druhý
ročník. Začali jsme na podzim na Borové a pokračovali na jaře Globus Cupem a v červnu
Kravařemi. Celý pohár vyvrcholil v srpnu Bruntálskou žábou.
V mladší kategorii žáků se v celkovém hodnocení poháru v top desítce umístil na šestém
místě Honza Pistorius a na osmém místě Michal Tomíček a dále nám bodoval František Tomíček
na patnáctém místě.
Ve starší kategorii žáků
se v top desítce umístil Honza
Tomíček osmý a Ondra Pistorius
devátý. Dále byl Jakub Hladký
dvacátý třetí.
Ve starší kategorii děvčat nás
reprezentovaly Jana Schiedková,
která byla vyhodnocena na patnáctém místě a Linda Slivková
na dvacátém třetím místě.
V těchto závodech nás také
reprezentují naši nejmenší hasiči
do šesti let Valerie Masárová
a Filip Černohorský.

Martina Pistoriusová
1607

CHRAŇTE

Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,
© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

oslovujeme Vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.

a starší žáci si připravili nocleh „pod širákem“. Ve středu po rozcvičce a snídani se
jelo do Kobeřic na exkurzi do sádrovcového
dolu. Všichni přijeli natěšení, co všechno
viděli. Po obědě se začalo uklízet, bouraly se
stany a v odpoledních hodinách si rodiče děti
vyzvedli.
Tímto chci poděkovat p. Řehulkovi,
p. Pistoriusové, p. Polomské, manželům
Tomíčkovým a manželům Trnečkovým
za pomoc při organizaci a starost o děti na
táboře.
Doufám, že se všem dětem líbilo a příští
rok se zase sejdeme v tak velkém počtu.

RP

JK Cipísek
JK Cipísek pořádal v letošním roce tradičně „Hry s nocí“, na kterých si děti užívaly nejen her s poníky, tenisových kurtů,
bazénu, ale taky si vyzkoušely jízdu na velkém koni a vyzkoušely si roli poníků, jaké
to je zdolávat překážky na vlastních nohou.
JK Cipísek se v letošním roce účastnil
s voltižním vystoupením Dne dětí, Dne obce,
úspěšného vystoupení U vodníka Slámy
a závodů v Kobeřicích.
JK Cipísek příjme od října tohoto roku dva
nové členy ve věku 6–7 let, kteří mají zájem
si vyzkoušet, jak je hezká a zajímavá činnost s poníky. JK Cipísek přeje všem dětem
úspěšný nový školní rok.
Eva Gintarová

domov i sebe
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1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

TOPTE, JAK SE MÁ

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Září 2019

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
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Na Prague Games 2019 to opět zacinkalo
Po loňském mimořádném úspěchu, kdy Tobiášové
Prasek a Plaček vybojovali v dresu 1.SFK Havířov zlaté
medaile na největším mládežnickém turnaji měl letos
klub FBC Letka početně silnější zastoupení - a opět to
zacinkalo! V konkurenci celkem 409 týmů ze 14 zemí
opět mimořádný úspěch.
Tobi Prasek nastoupil v havířovském týmu v kategorii
U13 - skupina I. V základní části turnaje se hráči 1. SFK
postupně utkali s ruským FK Barrakuda (výhra 5:3), pak
rozdrtili výběr švýcarského regionu Basilej poměrem 13:0
a skupinu ukončili vítězstvím nad Prague Tigers v poměru
5:0. Do turnajového play-off nastupovali z výhodné pozice
vítěze skupiny, nicméně souběh ostatních výsledků nalajnoval havířovským vskutku internacionální měření sil.
V osmifinále se utkali se švédským Hässelby SK IBK
a navzdory soupeři z kolébky tohoto sportu precizním
a týmovým výkonem přehráli Švédy jasně 6:1. V čtvrtfinále se pak utkali s loňským soupeřem ze zlatého finále - ze země
aktuálních mistrů světa - Finska - SC Urbans. Finové byli mimořádně
hladoví a chtěli havířovským oplatit loňskou porážku. Byl to zápas se
vším všudy a stejně jako před rokem i letos se nakonec radovali naši
borci po výhře 5:3. Třetí soupeř v play-off a potřetí tým ze silné trojky
- tentokráte švýcarský Floorball Köniz. Švýcaři už byli nad síly našich
a zaslouženě postoupili do finále. Kluci ovšem smutnit nemuseli, jelikož
i přes porážku v SF se jim nakonec houpala na krku bronzová placka.
A nutno dodat, že Tobi Prasek reprezentoval klub nejlépe z našich borců.
Po celý turnaj se prezentoval kvalitními výkony. Svědčí o tom i 7 kanadských bodů za 4 vstřelené branky a 3 asistence.

V kategorii U12, skupině D nastoupila v havířovském dresu hned tři letkařská želízka v ohni. Tobi Plaček
a Matějové Šoltys a Janeček se hned první den střetli se
třemi soupeři. V prvních dvou vyrovnaných utkáních
porazili švýcarský Zug United 6:3 a domácí FAT PIPE
Florbal Chodov 5:3. Ve třetím utkání je potkala vpravdě
florbalová exotika, kdy změřili síly s čínským klubem
Jingwu. Ze hry i výsledků bylo patrné, že na dálném
východě je ve srovnání s našimi borci před Číňany notný
kus cesty. Skóre 23:3 i průběh utkání vyzněl jednoznačně.
Nicméně gesto fair play, kdy hráči i s gólmanem polevili
ve výkonu a umožnili soupeři vstřelit historicky první
turnajový gól - a dva další nad plán - se setkalo s pozitivní
odezvou v publiku i na hřišti.
Vítězství ve skupině v prvním kole přisoudilo havířovským ukrajinský celek FBC Skala. Výhra 18:0. Ve
druhém kole pak čekal naše borce soupeř ze Slovenska –
Tsunami Záhorská Bystrica, kterou však smetli jednoznačně 6:1. Přetěžký soupeř - pražský Tatran Střešovice – zkřížil plány
našim borcům ve čtvrtfinále a zápas přinesl vítězství přes úpornou
obranu až 4:3 na samostatné nájezdy. V semifinále proti Florbal Vsetín
to už, už vypadalo na konečnou, když naši hoši prohrávali 0:3 a posléze
1:4 do poločasu. Nicméně famózní obrat znamenal konečné vítězství
v poměru 7:5 a postup do finále. V něm už trochu došly síly - fyzické
i psychické - a tak se havířovští loučili s turnajem jednoznačnou prohrou
2:9 proti Bulldogs Brno, nicméně se stříbrem na krku!
Klukům děkujeme za skvělou reprezentaci klubu i obce a přejeme
mnoho zdaru v jejich sportovní kariéře.

Rostislav Plaček

14. ročník Statek cup

nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 24. srpna 2019 se uskutečnil již 14. ročník tradičního nohejbalového turnaje
tříčlenných družstev STATEK CUP. Počasí, po loňském nepříznivém, tentokrát vyšlo úplně
skvěle. Hrálo se v obecním sportovním areálu za základní školou. Přihlásilo se bohužel pouze
sedm družstev převážně ze Štěpánkovic a jedno Opavy, ale vzhledem k jejich už sedmé účasti
v podstatě domácí tým.

Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety a výsledná tabulka určila pořadí pro
play-off. Následně se hrála dvě semifinále, do kterých se probojovaly týmy Kodl a Kuna a druhá
dvojice Ťop a Ceky. Následovaly zápasy o třetí místo mezi Ťopem a Kunou, přičemž Ťop po
boji těsně výhrál, a samozřejmě o finále, ve kterém se utkalo družstvo Kodl team s družstvem
Ceky. Tento zápas byl opravdovým vyvrcholením celého turnaje a v bouřlivém prostředí dokázal
Ceky team strhnout vítězství na svou stranu, načež oznámil, že to byl jejich poslední turnaj, a že
odcházejí do nohejbalového důchodu. Doufejme, že pokud si toto své rozhodnutí nerozmyslí,
najdou se nějací nástupci. 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 Harasim velkoobchod panu
Martinovi Harasimovi. Po skončení turnaje proběhla jako již tradičně v Hospodě Na Statku ještě
závěrečná párty a oslava vítězství. 
Martin Kříž
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Západ slunce nad rybníkem "Na potokách"

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty můžete zasílat e-mailem
na adresu: zpravodaj@stepankovice.cz,
nebo donést do Obecní knihovny.
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MTO v „oblacích“
Po roce jsme se opět vydali na cestu. Tentokrát jsme zvolili návštěvu Pusteven
s absolvováním panoramatické Stezky Valaška dlouhé 610 m. Naši malou skupinku
jsme omladili – viz foto. Cestou tam jsme se dost zdrželi na semaforech – mnoho silnic
se opravovalo. Ale dojeli jsme.
Naše první kroky vedly na Cestu Valaška. Nahoru vycházíme lesní stezkou směrem
k Tanečnici – není vhodná pro kočárky, ale zachovává přírodní ráz krajiny. Na vrchol
stezky kráčíme „Himalájským chodníkem“ – dřevěná, 150 m dlouhá lávka zavěšená na
lanech, na zábradlí zavěšeny tzv. modlitební praporky. Nahoře je zhotovena skleněná
vyhlídková plošina, kterou jsme samozřejmě nemohli minout. Pokud je krásné počasí, je
zde nádherný výhled. My jsme měli bohužel mírně zataženo. Nebudu zde vše popisovat
dopodrobna, lépe je navštívit stezku osobně.
Na okraj: mnoho škarohlídů se vyjadřovalo na internetu velice negativně k vybudování
stezky. Náš názor je, že krajinu nehyzdí a místo jejího postavení je opravdu dobře zvoleno.
Dále jsme pokračovali známou procházkovou cestou směrem vyhlídka Cyrilka, socha
Radegasta, kaple Cyrila a Metoděje, vrch Radhošť. Na Radhošti nesmělo chybět něco na
posílení – výborný oběd, pivo i nějaká ta štamprlička. Všichni jsme si výlet pěkně užili.
No a potom hurá domů na základnu, kde nás opět čekala skvělá večeře. Krista Quisová

Výlet seniorů pořádaný Moravskoslezským krajem
Od letošního roku pořádá Moravsko
slezský kraj poznávací zájezdy pro seniory
nad 60 let. Chtějí seniory aktivovat a motivovat k poznávání našeho kraje. Část zájezdů je
směrována i do Olomouckého kraje. Konají se
od června do září a senioři se mohou zúčastnit jednoho zájezdu ročně. V ceně zájezdu
(200 Kč) jsou zahrnuty služby průvodce, oběd,
vstupné, doprava a pojištění. Letos bylo asi
5 tématických okruhů s odjezdem z Opavy.

My jsme si vybrali zájezd č. 49 – Kotulova
dřevěnka, zámek Fryštát a archeopark
Chotěbuz - Podobora.
Vyjížděli jsme v 7.30 hodin od Východního
nádraží v Opavě. Náš řidič nám byl i průvodcem. Po celou dobu nás informoval o zajímavostech, které jsme míjeli po cestě. První zastávka
byla na Kotulově dřevěnce, kde byla prohlídka
s výkladem místního průvodce. Druhou zastávkou zámek Fryštát. Zde jsme se museli rozdělit
na 3 skupiny, protože
více než 20 osob nemohlo
jít na prohlídku, takže
jsme se museli vystřídat.
Během čekání na prohlídku nebo po prohlídce
měli všichni možnost
navštívit zámecký park
nebo si prohlédnout centrum Fryštátu či si zajít
na kafe atd. Poté byl oběd
v restauraci Baron. Třetí
zastávkou byl archeopark. V současné době je

jeho venkovní část z důvodu archeologických
prací a úprav uzavřena, což je veliká škoda.
Všichni však měli možnost shlédnout dokumentární filmy o životě v 8. až 11. století. Koho
to nebavilo, mohl navštívit nedaleký Rybí dům,
na vlastní náklady, ale investice se vyplatí, je
opravdu moc pěkný.. A potom už jsme se vraceli do Opavy.
Zájezd byl moc pěkný, navštívili jsme nám
neznámá místa, dobře se pobavili. Příští rok
jedeme znovu.
Krista Quisová

HAVAJSKÉ OSTROVY

Přednáška Petra Nazarova - zážitky z dvanáctiměsíčního pobytu na Havaji

Pondělí 7. října 2019 v 17.00 hodin
Obecní knihovna ve Štěpánkovicích
Vstup zdarma!

Září 2019

-15-

Vilém Lasák & přátelé aneb 40 let na podiu
Hudbě se věnuji od svých třinácti let
a stala se zásadní součástí mého života. Celá
má hudební kariéra byla ve znamení neustálého střídání sólové kytary a baskytary. Mimo
to jsem ovšem v kapelách hrál i na klávesy
a v skrytu domova koketoval s řadou dalších nástrojů: bicí, housle, banjo, akordeon,
trubka, saxofon a další. Nicméně mým nejmilovanějším nástrojem se stala baskytara.
Dokáže dodat písním potřebnou atmosféru,
dokáže rozhoupat hudbu a svým výrazným
tónem je hlavním faktorem, pro vnímání celkové harmonie. Já tento nástroj miluji, jakkoliv je obdiv posluchačů směřován především
ke zpěvákům, kytaristům, či bubeníkům.
První kapela, kterou se nám podařilo
s kamarády postavit na nohy byla skupina
HAS. Vystupovat jsme začali v roce 1979,
což je už neskutečných 40 let zpátky. Já měl
tehdy patnáct let a vůbec jsem netušil, že to
bude na tak dlouho. Věřím, že se ještě najdou
pamětníci, kteří si vybaví i některou z našich
autorských písní, například Liduška, Rána jako
z děla, atd.

1981 HAS - U Hoňků
Poté, co kluci odešli na vojnu a já měl ještě
dva roky času, tak mě Petr Tietz vytáhl do
kravařské kapely Avantis. Bylo to, jako bych
postoupil do 1. ligy. Avantis byl pro mě obrovskou školou a hudebně mě to velmi posunulo.
Bohužel, po dvou letech jsem si balil kufry,
protože také mě čekal nástup na vojnu.
Na vojně jsem měl to štěstí, že na útvaru
fungovala kapela – Morava Army. V rámci
vojenských povinností jsem si kapelu užíval,
jak jen to šlo. V armádní soutěži ASUT jsme
se probojovali až do celostátního finále a s naší
písní „Festival“ se nám povedlo zvítězit
v autorské tvorbě. Píseň se poté dostala i do
rádia a zazněla v nedělním vysílání Polní Pošty
na Rádiu Hvězda. Největší odměnou ovšem byl
“opušťák”, takže jsem mohl na pár dnů vyrazit
domů, za rodinou a kamarády, do milovaných
Štěpánkovic.
Brzo po návratu z vojny mě oslovili Bernard
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naši domovskou základnu a velké díky patří
obci Štěpánkovice, že nás celou tu dobu podporovala a mohli jsme využívat kinosál ke zkouškám. Jsem rád, že jsem mohl být pravou rukou
Jindrovi, který měl lví podíl na všech úspěších.
V průběhu let došlo v kapele ke změnám,
odcházeli a přicházeli noví muzikanti včetně
skvělých zpěvaček. A také já jsem v roce 2001
v kapele skončil, s ohledem na pracovní vytížení v zaměstnání a z důvodů častých zahraničních pracovních cest. V následujících deseti
letech jsem se proto stal jen alternujícím muzikantem a často v Pohodě i v jiných kapelách
zaskakoval, kdykoli byla potřeba či příležitost.
Byla to doba, kdy jsem si každé takovéto hraní
neskutečně užíval.
V roce 2001, v mých 37 letech, jsem se
rozhodl, že se začnu učit anglicky. Začal jsem
chodit do jazykového kurzu a postupně se mi
angličtina stala velkým koníčkem. Tím, že
jsem “skončil” v Pohodě, tak jsem se mohl
2015 Vilem
tomuto jazyku věnovat mnohem více. Došlo
Žídek, Gerhard Ondruf a Ruda Gregořica
to tak daleko, že jsem začal studovat filologii
a přesvědčili mě, abych se k nim připojil. A tak
angličtiny na Slezské Univerzitě. V roce 2011
jsem se stal členem legendární štěpánkovické
jsem své studium úspěšně završil a tím jsem
skupiny Isabel. Moc rád na tu dobu vzpomípomyslně uzavřel další etapu svého života.
Najednou jsem měl zase více času a můj
nám. Čím víc je mi let, tím víc si uvědomuji, že
hudební souputník
to bylo jedno z mých
Přehled kapel, ve kterých Vilém působil:
a kamarád Radek
nejhezčích muzikantHAS (1979 – 1981)
Stříbný mě přesvědských období. Byla to
kapela plná optimičil, ať se přidám ke
AVANTIS (1981 – 1983)
kobeřické kapele Jen
smu, legrace a všelijaMORAVA ARMY (1983 – 1985)
Tak Band. Tato kapela
kých kulišáren. A když
ISABEL (1986 – 1988)
v té době vystupovala
se k nám o plesech připojila i dechová sekce,
PRAJZSKÝ VÝBĚR (1988 – 1991) jen minimálně a tak se
zdálo, že to nebude znatak to mělo pořádný
POHODA (1994 – 2001)
šmrnc.
menat příliš velké časové
JEN TAK BAND (2011 – 2019)
V roce 1988 jsme
zatížení. Během pár let
GRAPHITE (2014 – 2018)
spolu
s
Milanem
však kapela začala procháBorzutským založili novou
zet změnami a postupně na
GOLDEN HITS (od 2019)
kapelu. Byli jsme moc rádi,
mě spadla velká část vedení
STARÉ KOLEJE
že se k nám připojil i Ruda
kapely. Práce pro kapelu mi
Gregořica a další skvělí muzikanti. Kapelu
však přinášela obrovský kus radosti. Téměř vše
jsme tehdy pojmenovali Prajzský Výběr,
se nám dařilo skládat dohromady a začali jsme
po vzoru slavné pražské skupiny. Působili
si získávat dobré jméno a mnoho fanoušků.
jsme v době rozkvětu skvělých kapel Capitol
Vždy jsem se těšil na všechna naše vystoua D-Rock, nicméně i přes tuto silnou konkupení, ovšem nejvíce jsem byl šťastný, když
renci jsme také my získali velmi dobré renomé.
Vydatně nám k tomu pomáhal náš vynikající
fan klub s početným a skvělým štěpánkovickým zastoupením.
V té době jsem se stačil oženit a o dva
roky později, v roce 1991, jsme se ženou začali
stavět nový domeček. Kde jinde, než doma
ve Štěpánkovicích. A to byl závažný důvod
k tomu, abych na nějaký čas, tři roky, přerušil
své muzicírování.
Sotva jsme domeček dostavěli, už jsme
s Jindrou Wittkem a Rudou Dluhošem kuli
pikle a začali jsme dávat dohromady nový
projekt. Cílem bylo hrát širší žánrovou hudbu
a celý projekt pojmout více v pohodě, z čehož
taky vzniklo naše nové jméno kapely – Pohoda.
To, že jsme zvolili správnou cestu, je doloženo skutečností, že Pohoda se stala stálicí na
regionální hudební scéně a nakonec přetrvala
1995 Pohoda s Rudou Dluhošem
dlouhých 25 let. Ve Štěpánkovicích jsme našli
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2019 Golden Hits - Odpust Kobeřice
jsem mohl naši kapelu přivést do Štěpánkovic
a předvést, co umíme. Jakkoliv se kapele stále
daří, tak jsem se na jaře 2019 rozhodl kapelu
opustit a zkusit zase něco jiného. Srdcem však
zůstávám stále s nimi, vždyť jsem v kapele
zanechal veliký kus práce.
Aby toho nebylo málo, tak v roce 2014
jsme společně s Radkem Stříbným vybudovali
ještě jeden luxusní hudební projekt – kapelu
Graphite. Cílem této kapely bylo připomenout
sobě i lidem staré rockové pecky od kapel
Deep Purple, Led Zeppelin, The Who, The

2017 Jen Tak Band v Polsku

Dalším veledůležitým členem je Ruda Dluhoš,
Kinks, atd. Jakkoliv jsme si byli vědomi, že
nejlepší bassman široko daleko. Občas se
touto hudbou oslovíme jen úzký okruh rockok nám připojí Jindra Wittek a Radek Stříbný,
vých fandů, tak jsme měli obrovskou chuť vráa to už je pak pořádný kus hudby. Se zpětit se do doby poctivého rocku, do doby, která
nás hudebně nejvíc ovlivnila.
vem nám pomáhají naše ženy, které se starají
A jaký je aktuální stav? Na jaře 2018 se
i o plné stoly a dolité skleničky. A to je pak na
začala formovat nová kapela, která postupně
světě úplně nejkrásněji.
začala vystupovat pod názvem Golden Hits.
Letos uplynulo 40 let od mého prvního
Já jsem v této kapele nejprve zastupoval jako
veřejného vystoupení. Je to jako včera a zároalternatace, ovšem od března 2019 se této
veň to je jako sto let zpátky. Ale všechny ty
kapele věnuji naplno. Svět je malý a v kapele
zážitky, radosti, úspěchy, ale i průšvihy, které
jsem se opět setkal s Jardou Hlaváčkem,
jsem za celých těch čtyřicet let se všemi kama“staro-novým”
občanem
Štěpánkovic, se kterým jsme
spolu hrávali již v Prajzském
Výběru a v Pohodě. Uvidíme,
jak dlouho nám to vydrží
tentokrát. Často se totiž vracím k myšlence na obnovení
legendární
štěpánkovické
kapely Isabel, pakliže by
mi to kluci z Isabel posvětili či se jakkoliv připojili.
Štěpánkovice jsou kulturní
obcí a je zde mnoho výborných muzikantů napříč všemi
generacemi. Takže kdo ví,
2009 Pohoda - 15 let - Den Obce Štěpánkovice
třeba k tomu jednou dojde.
Abych mohl zaokrouhlit počet kapel na
rády zažil, stály za to. Je toho tolik, že by to
10, tak velmi rád zmíním ještě naši sousedvydalo dohromady na jednu velmi tlustou
knihu.
skou kapelu, které pracovně
V tuto chvíli se konečně dostávám k tomu,
říkáme “Staré Koleje”, ovšem
proč jsem se rozhodl napsat tento článek.
klidně by se taky mohla
Z celého srdce děkuji všem spoluhráčům,
jmenovat “Na Kopečku”.
kterých za tu dlouhou dobu bylo možná sto
Scházíme se čas od času
padesát, ne-li ještě víc. Mnozí by si zaslouu skleničky a sami pro sebe
si zapějeme trampské písně,
žili, abych je zde taky jmenoval, protože to
folkové písně a staré české
jsou často výborní lidé. Vězte, že si vás všech
evergríny. Zkrátka takové
velmi cením a mám vás rád. Udělali jste můj
ty písně, které se zpívají
život šťastnější. Stejně tak děkuji všem fandům
u skleničky vína či u soudku
a všem, kteří mi jakkoliv na mé muzikantské
piva. Středopolem kapely je
cestě pomáhali. Bez vás by to nebylo ono.
Jirka Harazim, můj soused,
Hluboce se nakonec skláním své ženě Jiřce za
multiinstrumentalista, který
krásnou již třicetiletou podporu, protože život
hraje kromě jiných nástrojů
s muzikantem není vůbec snadný. Z celého
velmi dobře na mandolinu.
srdce děkuji!
Vilém Lasák

„Ščepankovščy syncy či parady maju“
„Dživča, dživča, poč tancovač“
Je září. Začíná nový školní rok, ve škole se rozjíždějí nové kroužky. Restart zažívá i folklorní soubor SRUBEK. Po velmi úspěšném
vystoupení v Praze v červnu letošního roku ukončilo činnost několik dlouholetých členů souboru. Na jejich místa by pak měli nastoupit
noví členové. Hudebníci, tanečníci a zpěváci.
Obracíme se proto na naše spoluobčany, kteří mají rádi pohyb
a zpěv, kteří umí hrát na harmoniku, housle a klarinet, aby překonali
ostych a obavy, aby si dodali odvahy a přišli mezi nás. Byla by velká
škoda, aby soubor, známý široko daleko i za hranice našeho regionu,
ukončil svoji činnost, protože nemůže najít následovníky. Tančit vás
naučíme, naučíme vás texty našich krásných lidových písní. Hudební
nástroje však musíte umět ovládat sami. Přijďte mezi nás, opravdu
vás rádi uvidíme. Scházíme se v naší škole každé úterý večer
v 19 hodin. Najdete nás ve cvičné kuchyni. Můžete nás i kontaktovat
a domluvit se předem. Informace vám rádi poskytnou Ruda Dluhoš
– 737 469 937 a Blanka Harasimová – 604 273 107.
Těšíme se na vás.
Jan Katolický

Září 2019
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zahrádkářská slavnost
I letos zorganizovali zahrádkáři uprostřed léta, 3. a 4. srpna, tradiční zahrádkářskou slavnost. I když meteorologové varovali před vydatnými bouřkami z vedra,
předpověď se naštěstí nevyplnila a my jsme si mohli užít krásný letní víkend.
U zahrádkářů bylo připraveno občerstvení „trochu v jiném kabátu“ v podobě jednoho prostorného stanu, kde jsme návštěvníkům nabídli tradiční bramborové placky,
kýtu na grilu, steaky, výborné domácí klobásy přímo z udírny nebo třeba bramborové hranolky. Zahnat žízeň pomohlo vychlazené čepované pivo, stáčené víno, ale
i lahodné letní alko i nealko míchané nápoje. Klasikou zůstávají koláče a káva…
Atmosféru letní noci doplňovala skupina Unico, která hrála k tanci i poslechu své
hity. Nedělní odpoledne nám zpříjemnily mažoretky z naší mateřské školky pod
vedením Aničky Jonešové. Vystoupení sklidilo veliký potlesk. Hudbou a zpěvem
Jirky Mazánka a spol. se pokračovalo až do večera, kdy se vylosovala věcná tombola. Po oba dva dny si děti mohly zadovádět na skákacím hradě nebo na kolotoči.
Víkend u zahrádkářů se povedl a již teď se těšíme na další akci. Liana Běláková

10 let účastníkem
Flóry Olomouc

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Štěpánkovice

Již 10 let se Flóry zúčastňuje, jako vystavovatel, člen ZO
ČZS Štěpánkovice Vilém Tomíček. Účastní se letní i podzimní etapy (Flóra léto, Hortikomplex). V létě vystavuje
Eustomy a na podzim chryzantémy, obojí v hojném množství.
Od odborného oddělení ČZS v Praze obdržel za své
výpěstky již 6x čestná uznání. Děkujeme panu Tomíčkovi za
to, že se jako téměř jediný v ČR věnuje pěstování eustom, že
mimo jiné pečuje o sortiment chryzantém, které vyšlechtil
pan Dvořák ve Šlapanicích.

Za odborné oddělení ČZS Praha I. Dvořák

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 13 353,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
583,19 m3

115,73 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 122,75 t

Úspory ropy **
4 949,60 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 26,50 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
6,39 t

*

Loni občané odevzdali
k recyklaci 13 353 kilogramů
starých spotřebičů

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY

SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
7 828 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
72 788 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnaost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
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Štěpánkovice kdysi a dnes
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Štěpánkovický zpravodaj
číslo 3 / září 2019

ŠTĚPÁNKOVICKÉ
PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 12. října 2019 od 15.00 hod.
v átriu ZŠ Štěpánkovice
pořádají: retaurace Štěpánka, hospoda Na Statku a Obecní úřad Štěpánkovice
Srdečně zvou pořadatelé
Vstup zdarma
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