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Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce, svátky setkávání se s rodinou, blízkými, přáteli. Jenže, kdo je nám dnes nejbližší, na koho neustále
myslíme? Bohužel stal se jím náš mobilní telefon (mobil). Bez něj si už život neumíme představit, a proto s ním
vstáváme i usínáme a pro jeho přítomnost už ani nemluvíme (nekomunikujeme) se svým okolím. Je už běžné, že
v restauraci si přátelé u oběda během půl hodiny neřeknou ani větu, jenom telefonují a píší zprávy (osobní zkušenost
od vedlejšího stolu). Mobil a jeho aplikace nám nahrazují reálný život a my si pak už ani
neuvědomíme, že jsme prožili dětství, mládí, dospělost, a odchod z tohoto světa se pak už
odehrává v zařízení k tomu určeném. A tak se svými přáteli (mobily) prožíváme život, aniž
bychom si jej uvědomovali.
Nedávno jsme si připomněli Památku zesnulých a navštěvovali jsme hřbitovy v blízkém
i dalekém okolí. Na všech hřbitovech nám zesnulí dávají jeden důležitý vzkaz: „To co
jste Vy, byli jsme i my, to co jsme my, budete i Vy.“
Vánoce jsou svátky pohody, obdarovávání a setkávání, ale i vzpomínání na své
blízké, kteří už nejsou mezi námi. Je to zklidnění mysli, třeba u dobrého televizního
pořadu, v přírodě, v kostele, zkrátka tam, kde se cítíme dobře. A dobře se většinou
cítíme tam, kde nejsme sami, ale se svými blízkými a přáteli.
Vážení spoluobčané, končí další rok, Ježíšek si už určitě odvezl všechny dopisy
se vzkazy našich nejmenších, co vše si přejí pod stromečkem. My starší se těšíme
na Popelku a všichni společně na to, aby konečně jednou byly Vánoce bílé.
Blíží se konec roku a já chci poděkovat všem Vám - spoluobčanům za další
příjemně prožitý rok, za pomoc při správě naší obce, členům a vedoucím
všech spolků za obětavou a často nedoceněnou práci pro spolky a naši
obec. Zaměstnancům obecního úřadu za správu obce, pracovnicím
knihovny za organizaci všech akcí v knihovně. Zaměstnancům
střediska služeb za celoroční úklid naší obce, údržbu zařízení
„Že jsi dospěl, víš v době,
v majetku obce a realizaci drobných staveb. Členům rady obce a všem
kdy se žádná z věcí, co si přeješ,
zastupitelům za to, že ke správě naší obce přistupují zodpovědně a ve
svých rozhodnutích myslí hlavně na budoucnost.
nedá koupit v obchodě.“

Bernard Halfar, starosta obce
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Zhodnocení roku 2017

Končí rok 2017, druhá polovina roku byla opět deštivější než předcházející roky a pomalu se doplňuje spodní voda. Každoročně v předvánočním
vydání Štěpánkovického zpravodaje seznamujeme občany Štěpánkovic s tím, co se nám podařilo v uplynulém roce zrealizovat.
Pozemní komunikace
Koncem léta jsme opět provedli opravu prasklin a propadlin v některých komunikacích tryskovou metodou. Opravili jsme praskliny v ulici
Slezská, Rybniční a Mlýnská a na ostatních komunikacích jsme zaplnili
překopy po napojení kanalizačních přípojek. V letošním roce jsme vybudovali novou komunikaci v lokalitě Sluneční II (pracovní název), je to
komunikace, ve které bude v budoucnu vybudováno jedenáct rodinných
domů. Dnes je tato komunikace po kolaudaci a zastupitelé na zasedání
začátkem listopadu tuto komunikaci pojmenovali „Větrná“. Součástí této
stavby byla i rekonstrukce křižovatky ulic Novodvorská a Sluneční. Už
tradičně jsme se na všech stavbách komunikací opět setkali s kobeřickým
šedým jílem. Tato zemina způsobuje propadnutí podloží až o 20 cm a zvýšené náklady na zajištění stability spodní stavby komunikací. 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. Obě
tyto stavby realizovala společnost KARETA se svými subdodavateli.
Dokončovací práce na obou stavbách pak provedli zaměstnanci našeho
střediska služeb. Poslední stavba komunikace, kterou jsme v letošním
roce zahájili, je celková rekonstrukce ulice Slezská. Tuto stavbu jsme zahájili tím, že byl vybrán dodavatel stavby, provedli jsme kopané sondy
pro odkrytí stávajících kanalizačních přípojek a plynovodu. Protože se
v současné době realizuje velké množství staveb kanalizací, a jsou dlouhé
dodací lhůty pro zařízení kanalizací, bylo s dodavatelem dohodnuto, že
tato stavba bude pokračovat z kraje roku 2018 tak, aby byl dodržen termín
dokončení, tj. konec června příštího roku.
Chodníky, cyklostezky, cyklostezka Štěpánkovice - Kravaře
Cyklostezku od čistírny odpadních vod ve směru na Kravaře, která
vede krásnou přírodou, jsme v prvním úseku vybavili asfaltovým povrchem. Jedná se sice pouze o 100 metrový úsek, ale tím jsme přispěli
k pohodlné cyklo i pěší dopravě do Kravař a bruslařům jsme prodloužili
použivatelný úsek na 500 m. Součástí této stavby bylo vyčištění koryta Štěpánky. Stavba dalšího úseku je závislá na vyjádření Povodí Odry
a Správy železniční dopravní cesty a průběhu opravy koryta Štěpánky
a náspu železniční tratě. Koryto Štěpánky je zaplavováno zeminou ze stávající přírodní cyklostezky a ujíždějícího kamení z železničního náspu.
Parkoviště u hřbitova
Po dokončení opravy oplocení hřbitova jsme ještě před uctěním
Památky zesnulých provedli celkovou opravu parkoviště, hlavního vstupu
a místa pro odstavování jízdních kol. Tuto stavbu jsme provedli ve vlastní
režii, výkopové práce provedli majitelé stavebních strojů, celou zbývající
část stavby – rozebrání původní dlažby, příprava kufru, srovnání podkladních vrstev kamení a samotnou pokládku dlažby provedli pracovníci střediska služeb. Parkoviště u hřbitova má sloužit především návštěvníkům
hřbitova, bohužel někteří naší spoluobčané si ulehčují život a používají ho
pro dlouhodobé odstavování svých vozidel.
Vjezd do skladu na hřbitově
Součástí stavby Skladu pro obecní pohřebiště bylo i vybudování vjezdu z ulice Jasanová. Tuto stavbu opět zrealizovali pracovníci střediska
služeb. Jednalo se o odkopání podloží, návoz a úprava kamení a podložní
strusky a samotná pokládka zámkové dlažby.
Parkoviště na vstupu do lokality Šimetka
Po demolici obytné budovy a hospodářských budov bylo provedeno
srovnání terénu a koncem října jsme zahájili další stavbu v režii obce –
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parkoviště pro veřejnost na vstupu do lokality Šimetka. Parkoviště je
budováno na pískovém podloží. Dešťová voda by tak neměla stékat na
komunikaci, ale vsakovat do terénu. I toto parkoviště bude po dokončení
sloužit všem majitelům osobních automobilů.
Stavba skladu pro potřeby hřbitova
Náš pohřební vůz,
který je raritou v širokém
okolí, se konečně dočkal
odpovídajícího místa pro
jeho celoroční uložení.
Protože stavba garáže je
papírově složitá, nazvali
jsme tuto stavbu „Sklad
pro potřeby hřbitova“.
Samotná realizace stavby
byla trochu komplikovaná, protože přední stěna
(do ulice Jasanová) není
pravoúhlá. A protože
celá stavba je postavena
z tvárnic ze štípaného
betonu, bylo nutné velké
množství tvárnic řezat
přesně podle úhlu. Na
míru, podle otvorů pro
vstupní vrata a okna,
pak kováři vyrobili vrata
a okna. Nastěhováním pohřebního vozu tak skončí jeho neustálé putování
od Albertovce přes Štěpánkovice až po Svobodu.
Lávka přes Bílý potok ve Svobodě
Jednou ročně provádí pracovníci Povodí Odry kontrolu koryt vodních
toků v opavském rajonu. V loňském roce jsme byli upozorněni, že stará
lávka přes Bílý potok je v dezolátním stavu. Tato lávka byla postavena před několika desítkami let z materiálu, který byl tehdy k dispozici.
Nosnou konstrukci tvořily dvě kolejnice, které se pro tento druh stavby
naprosto nehodí. Proto rada obce rozhodla, že původní lávka bude odstraněna a nahrazena novou, celokovovou. Pochůzí část nové lávky byla
vyrobena z pororoštu, kvůli omezení namrzání v zimních měsících. Po dokončení nástupních míst a ukončení zábradlí bude snad i tato lávka sloužit
několik desítek let.
Pronájem oploceného pozemku po sběrně železa
Po ukončení provozu zařízení pro výkup odpadního železa a barevných kovů byl tento oplocený areál nabídnut k pronájmu podnikatelům
se sídlem v naší obci. Protože o pronájem projevili zájem tři podnikatelé,
byly do oplocení nainstalovány tři vrata s tím, že poslední část pozemku se
samostatným vjezdem bude sloužit, pro potřeby střediska služeb.
ČOV a kanalizace
Pokračovali jsme v čištění a kontrole kanalizačního řadu, celkem bylo
vyčištěno a zkontrolováno 2 150 metrů kanalizačního potrubí. Zajišťovali
jsme plynulý chod obou čistíren odpadních vod. V čistírně odpadních vod
ve Štěpánkovicích jsme pravidelně prováděli lisování kalu. Zahuštěný kal
se pak odváží k dalšímu zpracování na kompostárnu do Opavy. Naštěstí
jsme na obou čistírnách odpadních vod nezaznamenali větší poruchy.
Vodovod
Celoročně prováděli pracovních střediska služeb a obsluha čistíren
kontrolu armaturních šachtic a funkčnost hlavních ventilů domovních přípojek vodovodu. Několikrát ročně pak provádíme odkalování vodovodního řadu a odběry vzorků pitné vody pro kontrolní rozbory.
Veřejné osvětlení
Během roku jsme prováděli běžnou údržbu svítidel a ovládacích skříní. V letošním roce jsme položili kabelové vedení pro instalaci tří svítidel
v parku u Obecního úřadu.
Počítačová síť v obci
Naše obec od roku 2004 provozuje bezdrátovou počítačovou síť.
Bohužel v poslední době se do obce dostalo více poskytovatelů připojení
a provoz naší sítě je rušen. I to byl jeden z důvodů, proč jsme v minulosti
naše vysílací stanice, které jsou rozmístěny po celé obci, propojili venkovním optickým kabelem. Při rekonstrukci komunikací pak do výkopů

pokládáme ochranné trubky pro budoucí instalaci optokabelů do země.
Chráničky tak již máme uloženy v ulici Jasanová, U Pekaře a v ulici
Větrná. V současné době probíhá instalace optokabelů do chrániček
v ulici Jasanová a instalace technologického zařízení v suterénu kulturního domu, odkud budou optické kabely připojeny na počítačovou síť.
Dětská hřiště
V
letošním
roce jsme provedli zásadní údržbu
dětských
hřišť.
Původní
dřevěné
obruby okolo herních prvků jsme postupně na všech dětských hřištích vyměnili za gumové.
Doplnili jsme prolézačky z betonových
skruží o mantinely
ze stavební překližky, které zajistí, že z těchto prolézaček nebude odplavována zemina.
Údržba obecní zeleně, výsadba stromů, odvodnění
Jako každoročně jsme i v letošním roce sadili stromy a nízkou zeleň.
V parku u obecního úřadu byly, po instalaci veřejného osvětlení, dosázeny
záhony s trvalkami. Na pozemku po statku Šimetka byla provedena výsadba několika desítek okrasných stromů a u opěrné zdi bude po dokončení
stavby parkoviště provedena výsadba popínavých rostlin, které zpevní
svah u rodinného domu. Na zbývající části pozemku byla vyseta tráva.
Průběžně prováděli pracovníci střediska služeb sečení a odklízení trávy
a vysekávání trávy v okolí zasazených stromů. Během sezony, tj. od dubna
do konce října, se této činnosti věnuje neustále pět pracovníků. V průběhu listopadu jsme ještě vysadili nové stromy podél nové cyklostezky ve
směru na Kravaře. Velkým pomocníkem při údržbě travnatých ploch je
nová, smykem řízená sekačka. Celoročně provádíme údržbu pomocných
kůlů a úvazků. Při stavbě nové komunikace v ulici Větrná jsme vybudovali
terénní zářezy pro zachycení a následné odvedení přívalové dešťové vody.
Na jaře vysadíme na zatravněné části pozemků, které jsou v majetku obce
stromy.
Pro
příští rok se
travnatá plocha, kterou budeme celoročně udržovat,
zvětší o plochu
malého poldru
na Svobodě,
zatravněný pozemek v ulici
Větrná a některé pozemky
podél polních
cest.
Knihovna
Naše knihovna je tradičně celoroční kulturní centrum naší obce. Pro
své příznivce organizují pracovnice knihovny nejen půjčování knih, ale
i kulturní a vzdělávací akce, setkání se spisovateli a cestovateli, letní
tábor pro děti, cvičení jógy aj. Pojetím a obsahem připravují pracovnice
knihovny program pro všechny věkové kategorie občanů. Podle počtu
přihlášených dětí na letní tábor je vidět, že se tato akce velice podařila.
Velice žádané a úspěšné jsou večery pořádané před Velikonocemi a v době
adventu. Tradičně je mezi žáky základní školy veliký zájem o účast na
„Noci s Andersenem“ a nechybí ani královské pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
Kultura v obci
Už několik let začátkem roku pořádáme setkání občanů, s diskuzí nad
rozvojem obce.
V letošním roce proběhl už tradiční, tentokrát deštivý „Den obce“.
Déle jsme připravili Setkání se seniory, kulturní odpoledne ke Dni matek
a Dni žen. Ke Dni matek se konalo divadelní představení „Polib tetičku“
v hlavní roli s Janem Čenským.
Adventní koncert v kostele sv. Kateřiny se konal koncem listopadu
a vystoupil zde soubor Křížkovského z Opavy, který v letošním roce slaví
130 let od svého založení.
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Každoroční podzimní vítání občánků jsme uspořádali koncem listopadu v sále restaurace Na Statku. Do konce roku ještě uspořádáme Vánoční
koncert a Vánoční mši Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Kateřiny.
Pozemky, budovy, pozemkové úpravy
Po zapsání nového uspořádání pozemků do katastru nemovitostí
v Opavě jsme zjistili, že na katastr byly předány chybné údaje a do konce
října jsme řešili provedení opravy zápisu pozemků, které jsou v majetku
obce a některých občanů.
V letošním roce obec uzavřela řadu smluv, na základě kterých kupovala a prodávala pozemky. V několika případech se jednalo o výkupy
pozemků pod komunikacemi a chodníky v obci, konkrétně se jednalo
o pozemky v ulici Novodvorská, Mlýnská, Sluneční, Lipová a Čsl. armády. Jednáme s majiteli pozemků na konci ulice Bílá Bříza o odkoupení
pozemků pro stavbu rozšíření komunikace pro otáčení popelářského vozu.
Bohužel zde se nám nedaří dohodnout se zastupiteli vedlejší vesnice. Po
dokončení pozemkových úprav můžeme konečně dokončit jednání o odkoupení pozemků v místě hřiště na Vlčochu ve Svobodě. Majitelům pozemků v tomto místě obec zaslala nabídky na odkoupení těchto pozemků.
Po dokončení stavby komunikace a inženýrských sítí v nové ulici
Větrná, obec na zasedání zastupitelstva v listopadu prodala jeden pozemek pro stavbu rodinného domu. Na zasedání zastupitelstva v prosinci
bude připraven k prodeji druhý pozemek v ulici Větrná. Pro příští rok bude
připraven k prodeji pozemek v ulici U Dvora.
Stavební úpravy na Obecním úřadu
V letních měsících jsme dokončili přestavbu bývalé obřadní síně na
tři kanceláře pro dva úředníky, kteří dlouhodobě měli kanceláře v provizorních prostorách. Třetí kancelář pak slouží stavebnímu technikovi.
Následně jsme zahájili rekonstrukci bývalé zasedací místnosti na novou,
víceúčelovou místnost. Především to bude obřadní síň, zasedací místnost
zastupitelstva obce a společenská místnost. I když v poslední době se na

obecním úřadě koná jeden, max. dva svatební obřady, obřadní místnost
musí obec mít. Každoročně se na obecním úřadě koná 6-7 zasedání zastupitelstva obce. Samotná rekonstrukce byla poněkud náročnější, než jsme
původně předpokládali. Původní betonová podlaha byla rozpraskaná a jediný způsob dalšího postupu bylo provést demolici betonu a odstranění
všech materiálů, až na stropní beton. Obdobná situace byla u obvodových
stěn a stropu. Nerovnosti dosahovaly až deseti centimetrů. Nakonec jsme
rozhodli, že tři obvodové zdi a strop budou opatřeny po celé ploše sádrokartonem. Před koncem bylo ještě rozhodnuto o výměně vstupních dveří.
Nakonec byla místnost vybavena novým obkladem stěn. Celou rekonstrukci jsme pak díky organizaci jednotlivých činností, kterou zajišťoval
pan Sliwka, dokončili do konání voleb do Parlamentu ČR.
Obecní úřad, kulturní dům
V průběhu roku jsme pokračovali v přípravě podkladů pro výkupy
a prodeje pozemků. Dále pracovníci obecního úřadu pracovali na přípravě
projektové dokumentace pro stavby, které se postupně realizují. V průběhu celého roku jsme zajišťovali doklady k dotacím, které jsme obdrželi
v minulých letech a které jsme v několika výtiscích posílali do Prahy.
Úřednice obecního úřadu pak vyřizovaly agendu matričního úřadu,
silničního úřadu, komise pro projednávání přestupků, účetnictví obce,
mzdovou agendu a další činností rozrůstající se administrativy, kterou nás
zaplavují státní instituce.
Průběžně byl zajišťován chod CZEK-POINTU a datových schránek,
které spotřebovávají jednou tolik papíru, než před jejich zavedením. Dále
jsme zajišťovali rozvoz obědů a byli jsme nápomocni jednotlivým spolkům s administrativou. Pracovníci obecního úřadu se podílejí na přípravě
podkladů pro podávání žádostí spolků o dotace a vyúčtování dotací.
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Středisko služeb
Hlavní činností pracovníků střediska služeb je v zimní sezoně úklid
sněhu, posyp komunikací a chodníků, po zbytek roku čistění kanalizace,
sečení trávy, údržba zeleně, úklid listí. Celoročně pak čištění příkopů podél
silnice na Albertovec, na Svobodu, ke Kravařím a podél Hruškové cesty.
Na provádění úklidu Hruškové cesty a cyklostezky ve směru na Kravaře
zaměstnala obec dva pracovníky na zkrácený pracovní úvazek. Tito pracovníci mají v pracovní náplni každý den tyto cesty procházet a uklízet
to, co my ostatní zde odložíme. Dále zajišťujeme přepravu materiálů nákladním autem pro občany a ve spolupráci se spoluobčany zajišťujeme
očistu komunikací a chodníků. Pracovníci střediska služeb dále prováděli
opravy a údržbu kanalizace a vodovodu. Dále zajišťují každodenní dozor
nad přechody pro chodce v době od 7:00 – 8:00, kdy děti chodí do školy.

Pracovníci střediska služeb pravidelně pomáhají jednotlivým spolkům při
přípravě většiny akcí, které jsou pořádány v naší obci. V letošním roce odvedli všichni pracovníci střediska služeb velký kus práce na rekonstrukci
a výstavbě nových parkovacích ploch v různých částech obce. Velký kus
práce odvedli zaměstnanci střediska služeb při realizaci stavebních úprav
staré obřadní síně a při vybudování nové obřadní síně. V letošním roce
jsme provedli i rekonstrukci části budovy na středisku služeb. Provedli
jsme výměnu původních kovových oken za plastová, rekonstrukci sociálního zařízení a rekonstrukci nevyhovujícího topení.
Neposlední činnost, kterou zajišťují pracovníci střediska služeb, je
provoz Sběrného dvora a výkupny kovových odpadů. Dva pracovníci
pak celoročně zajišťují provoz dvou čistíren odpadních vod, dvou kotelen
a základní provoz vodovodu a kanalizace.

Vážení spoluobčané, veškerá činnost zaměstnanců obecního úřadu a střediska služeb při správě naší obce je možná jedině s Vaší podporou
a pomocí. Každodenní diskuse a konzultace s občany nám pomáhá při řešení nenadálých situací, které nastávají při provozu hlavně vodovodu,
kanalizace a budov, které jsou v majetku naší obce. Chci proto Vám všem jménem svým, jménem všech zastupitelů, zaměstnanců obecního úřadu
a střediska služeb poděkovat za pomoc a podporu, kterou nám celoročně projevujete při správě obce a za to, že všichni společně šíříme dobré jméno
naší obce v blízkém i dalekém okolí.
Bernard Halfar, starosta obce

Provoz Sběrny odpadů,
poplatek na příští rok
V letošním roce jsme o něco málo snížili ztrátu z provozu sběrného dvora.
Zavedením bezplatného sběru odpadního železa a jeho následným prodejem
získala obec finance, kterými částečně snižuje náklady na provoz sběrného dvora.
Provoz sběrného dvora určitě přispěl i ke zvýšení odměny, kterou obec získává
od společnosti EKOKOM za to, že my Porovnání produkce odpadů za období
občané Štěpánkovic důsledně třídíme leden–říjen v roce 2016 a v roce 2017:
odpady, které vyprodukujeme.
2016
2017
Po sečtení všech příjmů od občanů, Komodita
66,65
68,42
podnikatelů a společnosti EKOKOM Plasty
Papír
24,08
29,14
naše obec na provoz systému sběru
Sklo
49,12
52,42
odpadů doplácí několik set tisíc korun za
BRO
422,90
393,24
rok. O výši poplatku za svoz a likvidaci
657,92
653,40
odpadů budou zastupitelé obce jednat Směsný KO
Objemný
odpad
117,30
116,48
na prosincovém zasedání zastupitelstva.
(údaje v tunách)
Bernard Halfar


Provoz kanalizace
Několik let se potýkáme s ucpáváním několika
míst kanalizace. Vím, že toto není téma do vánočního
zpravodaje. Ale protože se opět ve velkém rozmáhá
porušování kanalizačního řádu, musím o tom psát
i dnes.
Na několika místech v obci jsme zjistili, že do
kanalizace je vylévána barva po malování, popř. po
opravě fasády domu. Do kanalizace jsou vylévány
zbytky betonu a na některých místech se opět
v kanalizaci objevil olej z fritovacích hrnců.
Prosím, aby si Ti, kdo takto konají, uvědomili, že
svým nezodpovědným chováním zvyšují náklady na
provoz kanalizace, způsobují ucpávání kanalizace
a ohrožují chod čistíren odpadních vod.
Mějme na mysli, že vodovod a kanalizace jsou
většinou první věci, které každý den používáme.
Bernard Halfar


Přehled kulturních a sportovních akcí
plánovaných do konce letošního roku
4. 12.	Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem – farnost, ČZS
5. 12.	Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou
u Hasičárny na Svobodě
6. 12. Zasedání zastupitelstva obce
7. 12.	Mikulášské bruslení v Buly Aréně od 14.00 hod. – ZŠ a MŠ
9. 12. Smažení kaprů – Hospoda Na Statku
10. 12. Vánoce v cukrárně – Cukrárna DONATO
13. 12.	Česko zpívá koledy,
zve folklorní sbor Srubek a Hospoda Na Statku
16. 12. Vánoční koncert – Srubek a Mladší chrámový sbor
16. 12.	Tradiční vánoční jarmark s názvem „Z pekla do nebe“
před obecním úřadem – Hospoda Štěpánka
16. 12.	Kapr za 10 Kč, kolo štěstí – Hospoda Na Hřišti
od 15.00 hod. pro děti a od 17.00 hod. pro dospělé

17. 12.	První vločka – dvouhry
badmintonový turnaj, hala v Buly Aréně
27. 12. Vánoční mše Jana Jakuba Ryby v kostele sv. Kateřiny
27. 12. Vánoční nohejbalový turnaj
27. 12. Veselé Vánoce na Hřišti – Turnaj v mariáši
28. 12. Veselé Vánoce na Hřišti – Turnaj ve stolním tenise
28. a 29. 12. Předsilvestrovská estráda – divadelní soubor ŠOS
vždy v 18.00 hod. v kinosále KD
29. 12. Veselé Vánoce na Hřišti – Turnaj v pokeru
29. 12	Živý betlém – Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice
před hasičskou zbrojnicí, po mši svaté
30. 12. Bruslení v Buly aréně – HC Štěpánkovice
30. 12. Veselé Vánoce na Hřišti – Turnaj v kulečníku
6. 1. Turnaj v šipkách – Hospoda Na Hřišti

Plánované plesy v roce 2018 ve Štěpánkovicích
Rodičovský ples SRPDŠ 6. ledna – sál Bolatice
Ples sportovních hasičů 13. ledna – Club Cobra Štěpánkovice
Tradiční hasičský ples
20. ledna – Club Cobra Štěpánkovice
-4-

Tradiční zahrádkářský ples 26. ledna – Zahrádkářský areál „U vrby“
Hokejový ples
leden-únor
Retro ples Svoboda
leden-únor

Základní zdravotní péče ve Štěpánkovicích

4 / 2017

Bohužel, základní zdravotní péče v České republice se již deset let pohybuje na pokraji kolapsu.
A smutné je, že tato situace se týká naší obce. Pro vedení tohoto státu, ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny je daleko
zajímavější stavět a následně slavnostně zahajovat provoz nových nemocničních pavilonů nebo kupovat drahé nemocniční vybavení, než
zajistit, aby na venkově fungovala základní zdravotní péče o nejmenší klienty až po základní specializaci. Nebude-li fungovat základní
zdravotní péče, pak těch drahých nemocnic a přístrojů budeme potřebovat stále více.
Ze sdělení ministerstva zdravotnictví vidíme, že horký brambor stále létá ve vzduchu a nikdo se ho nechce ujmout.
Přeji Vám všem pevné zdraví, abychom k lékaři museli co nejméně.
Bernard Halfar













    

















    
 
   




      





     



      













      


     








 


  

 

 


     



        



























      
      





     
      

    


     


     


      








    






        



















-5-







4 / 2017

Setkání seniorů

Také letošní setkání seniorů se neslo v přátelském duchu, podle
osvědčené osnovy. I přes silný déšť, který doprovázel seniory do
sálu Hospody Na Statku, přicházeli všichni s úsměvem a dobrou
náladou. U vchodu vítal naše starší spoluobčany pan místostarosta
Jaromír Nevřela a přidržoval příchozím dveře, aby se mohli rychle
před deštěm schovat.
Po oficiálním přivítání pozval starosta obce p. Bernard
Halfar na „podium“ Mladší chrámový sbor, který svými písněmi
a hudbou s církevní tématikou toto setkání kulturně obohatil.
Mladší chrámový sbor je skupina mladých žen ze Štěpánkovic,
které se svými písněmi vystupují nejen v naší obci, zejména
v kostele sv. Kateřiny, ale také širokém okolí, kde sklízejí úspěchy.
Frontmenka skupiny Sylva Tomíčková vystoupení oživila také
mluveným slovem, kdy mezi jednotlivými písněmi připomněla
lidem, že říjen je zasvěcen Panně Marii, že k Bohu se obracíme
většinou s prosbami, ale děkovat většinou už zapomínáme. Přidala
i humorné historky ze života a nakonec dal sbor k dobru zbrusu novou písničku jejich repertoáru s názvem „Já jsem boží děcko“. Vyzval
přitom ke zpěvu chytlavého a dobře zapamatovatelného refrénu také seniory a ti se s chutí přidali. Ani u ostatních písní neměli s texty
problémy, protože většina důchodců chodí do kostela a písně tak dobře zná.
Za vystoupení byly členky sboru odměněny velkým, zaslouženým potleskem a potom pan starosta pokračoval v programu tím, že
seznámil všechny přítomné s vývojem obce. Vyjmenoval, co nového se za poslední rok v obci zase vybudovalo. Vysázely se nové stromy,
květiny a naše obec se v létě krásně zazelenala a rozkvetla. Připomněl také neduhy, které se u nás vyskytují. Například, že se bude stavět
nové parkoviště z důvodu neustálého narůstání počtu aut a také z důvodu bezohlednosti lidí, kteří i přes to, že mají velké pozemky a vjezdy
před svými domy, parkují na veřejných komunikacích a bohužel také na chodnících.
Poté dal prostor k diskuzi a dotazům. Letos však senioři neměli k panu starostovi žádné připomínky ani výtky, oproti loňskému roku, kdy
byla diskuze hodně bouřlivá. A proto věřím, že občané Štěpánkovic jsou s životem v obci spokojeni a dobře se jim zde žije.
Následovala nejoblíbenější část setkání, kdy se mohli všichni pobavit mezi sebou o běžných životních peripetiích při dobré kávičce,
koláči a obloženém chlebíčku.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas a využili příležitosti setkat se se svými spoluobčany a vrstevníky, a také se něco nového dovědět.
Účast je rok od roku větší, letos přišlo 65 seniorů, což nás samozřejmě velmi těší. Odvoz pro občany z Albertovce, Svobody a také pro naše
imobilní spoluobčany byl jako každý rok zajištěn.
Veronika Wihodová

Vítání občánků
Dlouholetá tradice vítání občánků v naší obci pokračuje.
S našimi novými spoluobčánky a jejich rodiči jsme se setkali
opět v sále restaurace Na Statku.
Pozváni byli rodiče 36 dětí, které se narodily od října
loňského roku do října letošního roku. Slavnostní atmosféru
této události navodili žáčci mateřské školy.
Obecní úřad pak pro každého nového občánka naší obce
připravil malé dárky a pro přítomné rodiče a doprovázející
hosty občerstvení.
Veronika Wihodová

Noví občánci Štěpánkovic
Přehled narození v naší obci září – listopad 2017
Abigail Stošková, Veronika Tomíčková,
Adam Novák, Nikolas Silnica, Tomáš Essler,
Anna Hanzlíková, Andreas Lukovics, Max Kotzian,
Nicole Hrabovská a Daniel Kolečkář
Přejeme rodičům, aby odměnou byla pro Vás
láska a úcta Vašeho dítěte.

Maminky pozor!
Narodilo se Vám děťátko a rády 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.
-6-

Veronika Tomíčková, 11. 7. 2017
(váha 3600 g, výška 50 cm)

Anna Hanzlíková, 19. 8. 2017
(váha 2370 g, výška 48 cm)

Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narození, prosíme
rodiče, kterým se narodilo dítě, aby narození (na základě rodného listu
dítěte) přišli přihlásit na obecní úřad k paní Janě Gregořicové.

Výlet spolku důchodců ZE Svobody

4 / 2017

Členové Spolku důchodců ze Svobody si vyrazili na další
výlet, tentokrát do Vizovic a Luhačovic. Nebyl to jen výlet
poznávací, ale i jako odměna za prázdninové hlídání vnoučat.
Ve Vizovicích jsme navštívili likérku „Jelínek“, seznámili
jsme se s minulostí firmy a se současnou výrobou sortimentu.
Ochutnali pár štamprliček, nakoupili domů do zásoby a jeli
do Luhačovic. Prohlédli jsme si město, prošli se kolonádou
a zase jsme ochutnávali, ale tentokrát luhačovické prameny –
Ottovku, pramen Doktora Šťastného, Josefův pramen
a nakonec Vincentku. Ochutnali jsme i luhačovickou kávu
a oplatky. Počasí nám přálo, v autobuse bylo veselo a věřím, že
se líbilo i našim hostům, nečlenům ze Štěpánkovic.
VH

Omluva redakce
V minulém vydání Štěpánkovického zpravodaje došlo k chybě. Ze seznamu pod fotografiemi dětí z prvních tříd došlo k výpadku čtyř
jmen. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro opětovné uveřejnění těchto fotografií, tentokrát s kompletním seznamem dětí.
Rodičům i dětem, kterých se to týkalo, se moc omlouváme.

Třída 1.A – Třídní učitel: Mgr. Gabriela Langrová

Beinhauerová Sabine, Drastíková Dita, Duda Štěpán, Dvořák Ondřej,
Franková Nikola, Gratza Lukáš, Halfar Marek, Harasimová Apolena,
Hartošová Julie, Herudková Jindřiška, Hnát Matyáš, Kubíková Ester,
Malček Lukáš, Malohlava Adam, Michalík Adam, Mušík Václav, Orlová
Eliška, Slanina Marek, Hušťavová Agáta.

Své významné životní jubileum oslavili v měsíci říjnu – prosinci:
Elfrída Václavíková
Gertruda Adamcová
Eryka Kurková
Marie Michalíková
Jindřich Baránek
Annemarie Krayzlová
Lucie Turková
Anna Bennková

90 let
85 let
80 let
91 let
93 let
75 let
85 let
70 let

Všem spoluobčanům
gratulujeme
a přejeme pevné zdraví
a stálou spokojenost.

Listopad

Ludvík Turek
Josef Harazim
Gertruda Suchánková
Alžběta Harasimová
Karel Vinklarek
Anežka Riemlová
Prosinec

Edeltrauda Lokotschová
Adolf Kurka
Marie Harasimová
Lidie Vendelínová
Viktor Dostál

Havlíčková Anna Beata, Koudela Adam, Kubínová Alžběta, Kurková
Sofie, Lihotzká Michaela, Moravec Radek, Navráthová Nikol, Nowická
Dominika, Riemel Petr, Salavová Mia Karolína, Šišmová Julie, Šumbera
Vojtěch, Ticháček Radim, Tomíček František, Vik Matyáš, Vybíral Tomáš,
Volf David, Wollný Jan.

Diamantová svatba

BLAHOPŘEJEME
Říjen

Třída 1.B – Třídní učitel: Branislava Švabíková

Manželé Josef a Anežka Harazimovi oslavili 7. září 2017
diamantovou svatbu, tedy 60 let společného života. Za přítomnosti
starosty obce, rodiny a přátel, složili manželé nový slib.

80 let
70 let
85 let
70 let
75 let
85 let
75 let
91 let
70 let
70 let
70 let
-7-

4 / 2017

Kufřík plný pohádek
Druhý říjnový týden v knihovně patřil dětem z místní mateřské školky. Paní
knihovnice pro ně připravily povídání o podzimu a v neposlední řadě kufřík plný
pohádek. Vyprávění o podzimním čase provázeli maňásci – František a Fanynka
z Kouzelné školky a Milerův Krteček. Po krátkém povídání se již děti těšily na
kouzelný kufřík. Kouzelným zaříkadlem se kufřík otevřel a pohádka mohla začít.
Pohádka o Budulínkovi. Pohádkový kufřík je vlastně obrázkové divadlo, kde
jednotlivé obrázky odkrývají postupně děj pohádky. Vypravěč děti interaktivně
zapojuje do vyprávění pohádky a divadlo je obohaceno o plošnou loutku
pohádkového hrdiny. Dětem se takto vyprávěná pohádka moc líbila, a protože
kufřík obsahuje ještě i další pohádky, děti se těší na další příjemně strávené
chvilky v knihovně. V závěru si všechny děti vyrobily krásné a originální obrázky
malých ježků, které mohly při návštěvě knihovny ukázat svým rodičům. Děti také
předvedly knihovnicím, jaké písničky a básničky o podzimu se naučily, za což
byly odměněny potleskem. Byl to velmi pěkný pohádkový týden.
MT

Kapřík Metlík
opět v knihovně

Arnošt Vašíček
a jeho Labyrint záhad

Již poněkolikáté navštívil se svými knihami a obrázky
mladý autor knih pro děti pan Jan Opatřil naši knihovnu.
Děti se na něj již moc těšily. Kapřík Metlík – hlavní hrdina
této krásné knihy s ještě krásnějšími ilustracemi se představil
v úterý v dopoledních hodinách dětem z nižšího stupně. Velmi
pěkným způsobem autor děti seznámil s tímto hrdinou a jeho
kamarády. Kapřík Metlík prožívá ve svém vodním světě spoustu
zajímavých dobrodružství. Jan Opatřil dosud vydal 7 knih. Píše,
čte v knihovnách, základních školách a kavárnách. Dělá, co ho
baví a naplňuje. Dětem se setkání s ním velmi líbilo. Mohly si
MT
zakoupit krásné záložky a placky s kresbami autora.

Své vypravěčské umění předvedl pan Vašíček opětovně u nás
v knihovně. Téměř čtyřicet posluchačů z něj nespustilo oči. Pondělní
podvečer patřil záhadám, nevysvětlitelným úkazům, děsivým objevům na
území Čech, Moravy a Slezska. Pan Vašíček pátral po největších záhadách
u nás a pokoušel se je rozluštit s pomocí odborníků i srovnáváním
s podobně tajemnými případy ze zahraničí. Vyprávění prolínaly zajímavé
videoukázky a fotografie. Svým posluchačům nabídl řadu překvapivých
objevů a odvážných hypotéz. Setkání s panem Vašíčkem bylo velmi milé
a obohacující.
MT

Změna výpůjční doby v Obecní knihovně
Upozorňujeme naše čtenáře a uživatele knihovny, že v době od
4. do 15. prosince 2017 bude knihovna otevřena pouze v pondělí a ve
středu od 12.00 do 18.00 hodin. Obecní knihovna bude zcela uzavřena
od 22. prosince 2017 do 1. ledna 2018.

Přejeme nejen našim čtenářům, ale všem lidem
klidné prožití svátků vánočních, mnoho pěkných
chvil se svými blízkými, zdraví a pohodu v roce 2018.
A pokud nenajdete pod stromečkem knihu, nezoufejte,
ale přijďte k nám do knihovny. Určitě si vyberete.
-8-

Sanjay z Indie v knihovně
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V říjnu jsme v knihovně přivítali návštěvu z daleké Indie, mnicha Sanjaye. Sanjay (výslovnost sandžej) je mužské křestní jméno, užívané nejčastěji
v Indii. V sanskrtu jméno znamená „vítězný, triumfální“.¨Přivedl ho mezi nás cvičitel jógy p. Lubomír Stuchlý a uvedl ho slovy, že v józe platí důležité
rčení: „Je-li žák připraven, i mistr se najde.“
máme najít místo a tam být sami se sebou. Meditovat však není možné
bez pránájámy. Pránájáma je technika léčby našich zdravotních problémů.
Pránájáma je složené sanskrtské slovo, prána (dech) a ájáma (ovládání) a znamená ovládání dechu. Podle védských spisů se dech skládá ze tří
složek – vdech (púraka), zadržení dechu (kumbhaka) a výdech (rečaka).
Pránájáma je jogínské cvičení, jejímž účelem je ovládnutí životní energie – prány.
Máme se ztišit na jednom místě, vzpomínat na svoji minulost, zpytovat
své nitro, přemýšlet o svých chybách, co se nám nepovedlo. Nepřemýšlet
jaké chyby má ten druhý, ale přemýšlet sami nad sebou, udělat si takovou
sebereflexi.
V podstatě pokud se takto do sebe ponoříme, uvědomíme si své chyby,
pojmenujeme je, uvědomíme si, co jsme udělali špatně, komu jsme ublížili, a odpustíme si, tak jsme na dobré cestě k uzdravení sebe. Je důležité,
jakým způsobem řešíme svůj vlastní stres. Pránájáma je technika, jak žít
bez stresu, neexistuje medicína na stres, žádná pilulka nebo antidepresiva.
Po nich stres neustoupí, není to řešení, problémy zaspíte, ale po probuzení
budou zpět. Léky nejsou řešením. Spoustu léků máme doma a nepotřebujeme chodit do lékáren a za lékaři, všude kolem nás rostou léky, ale my jim
nevěříme, protože jsme odkloněni od přírody a naše životy jsou odkloněny
Sanjay studoval na univerzitě politologii. Ale později zjistil, že politi- od přírody.
Sanjaye navštěvuje mnoho, mnoho lidí, kteří se léčí s depresemi a ukaka a spiritualita se rozcházejí, i když ovšem někdy je třeba smísit i tyto dvě
věci dohromady. Získal mnoho certifikátů, složil hodně zkoušek, politiku zují mu, že mají léky na deprese, ale on jim říká, že to není správná cesta,
studoval i učil, ale nakonec tuto oblast opustil. Je přesvědčený, že každý že to není řešení problému. Mají ve svých myšlenkách špatnou energii,
má svoji pránu. Dověděli jsme se, že prána je síla, energie, vitalita. Je tito lidé vidí, že je někdo podvedl, že je někdo zklamal, dokáží pojmenovat
základem veškerého života, je to energie životní síly, která naplňuje celý to, co způsobilo jejich situaci, ale nedokáží si uvědomit, že oni sami musí
vesmír. Prána proudí vším, co existuje.
změnit své chování a myšlení, nedokáží to vytěsnit a proto mají tu podpůrPrána je také spojovacím článkem mezi hmotou, vědomím a myslí, nou berličku – ty léky – a myslí si, že jim pomohou, ale opak je pravdou.
a proto umožňuje existenci života na hmotné úrovni. Řídí všechny tělesSanjay radí, že nejdříve, když se budete chtít posunout dále, musíte jít
né funkce, např. dýchání, příjem kyslíku i potravy, vyměšování atd. Tělo do hloubky sami v sobě, uvědomit si všechny chyby, které jste v minulosti
přitom pracuje jako transformátor, který přebírá z pránického proudu po- udělali, zabývat se jimi, probrat je a odpustit si. Vyřešit to v sobě jednou
třebnou energii, rozděluje ji a opět ji vyzařuje do vnějšího prostoru. Má-li pro vždy, ale potom se již jimi nezabývat, nepatlat se v minulosti, nevracet
člověk nebo nějaké místo zdravé a harmonické vyzařování, pak říkáme: se k nim, protože tak si znovu nakládáte další zátěž.
Důležité je jakým způsobem řešíme své životní situace. Musíme být
„Má dobrou pránu.“ Naopak nemoc je výsledkem poruchy nebo zablokování pránického proudění. Rozvíjíme-li schopnost kontrolovat pránu, sami se sebou spokojeni a prožijeme krásný život. Pokud nejsme sami se
získáváme fyzické i psychické zdraví a harmonii, a cvičíme-li soustavně, sebou spojeni vnitřně, jsme v podstatě takoví autisté. Odpojeni od života.
začnou se po určité době rozšiřovat schopnosti našeho vědomí a nebude Dejme sami sobě čas, to je důležité.
Zdraví je číslo jedna, bez zdraví nejsme nic, na druhém místě jsou
mít žádné zdravotní problémy. Záleží na tom, jak hodně se soustředíme
a kolik času sami sobě věnujeme. Je důležité věnovat se sobě, zabývat se peníze, číslo tři je rodina a číslo čtyři jsou děti. Krásné děti. Tím myslí
sami sebou, ale není to o tom ráno vstát, jít do práce, splnit povinnosti a jít děti dobře
zase spát. Součástí našeho života by měla být spiritualita. Spiritualita je vychované,
naše vnitřní cesta, rádce naší energie, naše vnitřní práce. Pokud bychom kterým na
rodičích
neměli v sobě pránu, byli bychom okamžitě mrtví.
Sanjay tvrdí, že v této době 90% lidí je ve stresu a jen proto, že si záleží. Děti
sami sobě nevěří. Mohou být třeba hrdí, ale nevěří si. Věřte sami sobě. nemáme mít
jako
Pokud věříte v sebe, automaticky se spojujete s Bohem, a když se spojíte rádi
mláďata, ty
s Bohem, budete plni energie.
Je důležité věřit. Je nesmírně důležité věřit v něco takového jako je se rodí i zvíBůh – ten však nemusí mít konkrétní podobu. Spojení s ním je pro nás řatům, nepomoc a všechny problémy, například zdravotní problémy, postupně od- jsou to mlácházejí. Díky práně, kterou máme všichni v sobě, jsme schopni řídit své ďata, které
tělo, jako řidič řídí své auto, a léčit ho.
tu po sobě
Kdyby si člověk tu svoji pránu – energii udržoval ve stejné kvalitě zanecháme.
a pečoval o ni, nikdy by neonemocněl. Říká, že máme žít pomaličku, Naši potomšťastně a bez stresu. Ten důvod stresu může být rozdílný, ale je to to, co ci by měli respektovat své vlastní rodiče a to je šťastný život. Pokud jste
poškozuje naše tělo. Pokud budeme mít svoji mysl pod kontrolou, stres na zdraví, můžete být šťastní, pokud nemáte zdraví, nic pro vás neznamenají
nás nemůže. Musíme se však naučit kontrolovat svoje emoce. Pokud sláb- peníze ani moderní výdobytky. A to je to, co utvoří šťastnou osobu – tyto
ne naše mysl a uvědomění se, tak srdce produkuje více emocí a více rea- čtyři věci dohromady. Dokonce když nemáme zdraví i rodina pro nás ztrágujeme na stimuly a to kaskádovitě spouští procesy, které my nechceme. cí význam, protože si ji nedokážeme užít. Bez zdraví nejsou peníze, bez
Dvě části těla jsou nejdůležitější: mysl a srdce. Srdce je tvůrce a mysl peněz nebudete mít co jíst a nenajdete si správného partnera a bez partnera
je kontrolor. Pokud ta naše kontrola mozku nebo mysli funguje, tak je to nebudete mít děti.
v pořádku, pokud nefunguje nebo je zbrzděná, tak dochází k negativním
Večer v knihovně se nesl ve filosofickém duchu. Mnoho věcí, o ktevěcem. Pokud nefunguje, stále se dostáváme do negativního myšlení, nic rých Sanjay vyprávěl, velmi dobře známe a víme, ale také velmi často na
se nám nedaří, vypadá to, že nic nebude lepší. Takže v první řadě máme ně zapomínáme. A proto bylo opravdu o čem přemýšlet. Snažila jsem se
kontrolovat svoje srdce, to je ta podmínka, že potřebujete mít čas sami jeho myšlenky ve zkratce sepsat a podělit se o ně s vámi. Možná, že budou
pro sebe. Neznamená to, že musíme jít meditovat do hor, ale kdekoli si pro někoho přínosem.
VW
-9-
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ŽÁCI 4. A 5. ROČNÍKŮ
NAVŠTÍVILI PLANETÁRIUM
V pondělí 9. 10. naši žáci navštívili nově zrekonstruované planetárium
J. Palisy v Ostravě. Dětem byla představena hvězdná obloha s mnoha
souhvězdími a postavení planet ve vesmíru. Poznaly tak souhvězdí Velkého
i Malého vozu, Orionu i Mléčnou dráhu, pohyb planet a jejich složení.
Před samotnou projekcí bylo dětem umožněno projít se Experimentáriem,
které tvoří interaktivní exponáty určené k poznávání přírodních jevů, kdy
např. pomocí speciálně upravené nakloněné roviny mohly na vlastní kůži
vyzkoušet, jak vysoko by byly schopné vyskočit na povrchu Měsíce.
Návštěva byla velmi zajímavá a umožnila dětem nahlédnout do skrytých
Ncá
tajemství vesmíru.

Halloweenské koledování
I letos si naši starší žáci připravili „Halloweenské koledování“ pro děti
prvého stupně naší školy, aby jim připomněli původ tohoto anglosaského
svátku, který se slaví 31. října většinou v anglicky mluvících zemích,
převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii aj.
Tradiční píseň koledníků se rozléhala po celé škole:
Konck, konck, trick or treat?
Who are you?
I’m a ghost. I’m a little ghost.
Klep, klep, koledu, nebo Vám něco provedu…
Děti si ověřili své znalosti slovní zásoby v křížovce a vyzkoušeli
odvahu, kdy se zavázanýma očima museli vytáhnout z dýně strašidelný
předmět a pojmenovat jej anglicky. Ale přesto největší zábavou byla
samotná strašidla převlečená v úžasných kostýmech, která podnítila
dětskou fantazii a učení anglického jazyka. No a z čeho vznikl název
Halloween? Původ hledejme zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“,
tedy „Předvečer Všech svatých“.
Tak tedy za rok zase, možná ve vaší třídě, už se na Vás těší naši
koledníci!!!
Jo

6. ročník běžeckých závodů „Fachman kros“ 2017
První říjnová neděle, rovná se již tradiční běžecká akce
pod názvem Fachman kros. Letos to byl již 6. ročník a přesný
termín připadnul na 1. října. Běžeckých závodů v nejbližším
okolí probíhá celoročně kolem 36 a popularita závodu na
Svobodě má v této konkurenci neustále stoupající tendenci.
Pořadatelsky zajišťují tento běžecký svátek učitelé ze
Štěpánkovic. Z toho je patrné, že kromě hlavního závodu
dospělých na trasách 8 km a 15 km je cílem pořadatelů dovést
na startovní čáru v šesti kategoriích co největší počet dětí.
Pomyslnou známkou kvality je hranice 100 dětí na startu.
V loňském roce nám tato meta těsně unikla (97 dětí). Proto
bylo přáním pro letošní 6. ročník překonání této hranice a to
se také povedlo. Do závodu vyběhlo v dětských kategoriích
rekordních 121 závodníků, na dospělácké trati pak dalších 100
účastníků a nakonec ještě 32 jednotlivců nastoupilo na pochod
ve stopách závodníků. Celkově se tak aktivně zapojilo 253
účastníků, kteří společně s rodiči dětí, doprovodem závodníků,
nádherným počasím a krásným prostředím pod lesem na Svobodě vytvořili skvělou atmosféru plnou povzbuzování a potlesku. S královskou
distanci na 15 km si nejrychleji poradili Jana Glabazňová z Opavy a Martin Ocásek z Krnova. Na kratší 8 km trase pak David Wittek a Jana
Rovňaníková z Opavy.
Kromě běžeckého vyžití byla pro děti připravena různá stanoviště (malování na obličej, házení na klauna, chytání rybiček, střílení
gumovým prakem, simulátor autonehody od pojišťovny Generali atd.) pro vyplnění volného času mezi dětskými závody a vyhlášením
výsledků. Pro všechny pak byla na závěr připravena bohatá tombola.
Příští 7. ročník proběhne 7. října 2018 a budeme rádi, když si tento termín poznačíte ve svých diářích a této, již tradiční, akce se
zúčastníte. Výsledky závodu naleznete na: http://prajzskybk.webnode.cz/products/fachman-kros-1-10-2017/
Nc
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Školní závod v přespolním běhu
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V loňském roce jsme na antukovém ovále za školou po delší
době uspořádali běžecký závod a letos jsme navázali 1. ročníkem
závodu v přespolním běhu. Snažíme se těmito aktivitami
rozběhat děti ve Štěpánkovicích a tato akce měla sloužit jako
upoutávka na 6. ročník Fachman krosu, který škola pořádala
v neděli 1. 10. 2017 na Svobodě.
Trasa závodu vedla po poli, travnatém náspu na hřišti
a nechyběl ani výběh kopečku v prostorách školky. Jedno
kolečko měřilo 700 m a běh po nerovné podložce kladl zvýšené
nároky na koncentraci každého účastníka.

Kontroly technického stavu a provozu
kotlů na tuhá paliva
Do závodu se zapojilo celkem 79 běžců a běžkyň. Soutěžilo se v osmi
kategoriích (chlapci a dívky 1. a 2. třída, 3. až 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9.
třída) na distancích od 500 m až po 2 100 metrů, které absolvovali ve třech
kolech nejstarší chlapci. S rostoucí vzdáleností bohužel postupně ubývalo
závodníků a do závodu dívek 8. a 9. tříd s politováním nenastoupila ani
jedna dívka.
Výsledky závodu jsou započítávány do ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO
POHÁRU, což je bodovaný seriál soutěží v průběhu celého školního roku,
který kromě přespolního běhu obsahuje soutěž ve šplhu, orientační běh,
turnaj ve vybíjené nebo florbalu, atletický čtyřboj, Vánoční a Májovou
laťku atd.
Všichni účastníci závodu si zaslouží pochvalu bez ohledu na dosažené
umístění a již nyní se těšíme na další sportovní akci, kterou bude závod
v nočním orientačním běhu (proběhne po změně na zimní čas).
Nc

V souladu se Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

provádím odbornou revizi technického stavu kotlů.
Od roku 2017 je majitel kotle na tuhá paliva povinen
na vyžádání předložit doklad o provedení této revize.
Za neprovedení kontroly nebo nepředložení dokladu hrozí
pokuta až do výše 20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu může provádět
výhradně osoba odborně způsobilá, která byla odborně
proškolena a disponuje příslušným oprávněním.

Dále provádím výměnu kotlů na tuhá paliva
a plynových kondenzačních kotlů.
Pro více informací mě kontaktujte, prosím::

PETR LHOTSKÝ
telefon: 774 343 546
kotlyrevize@seznam.cz

-11-
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NOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH

DRAKIÁDA

Po
přespolním
běhu
byl v plánu zase běh, ale
tentokrát s nádechem většího
adrenalinu. Jednalo se o noční
orientační běh v okolí školy
(školní hřiště, zahrada školky)
a obecního úřadu. Akce
proběhla v pátek 10. 11. 2017
a start prvních závodníků byl
naplánován na 17:30, kdy
už je všude černočerná tma.
Využili jsme mapu, kterou
připravil Rudolf Bartošek
(zakladatel orientačního běhu v TJ Ostroj Opava) v roce 2012 a nyní byla mapa na
základě drobných změn pouze upravena.
Žáci nižšího stupně měli možnost absolvovat trať v doprovodu rodiče, popřípadě
kamaráda. Tuto možnost využilo 22 dětí na startu. Starší žáci potom museli proběhnout
trasu sami a do závodu jich nastoupilo přesně 20. Parametry tratí nebyli nijak náročné
(nižší stupeň 1 km, vyšší stupeň 2,3 km), ale pohled na známé prostředí pod pokličkou
tmy udělala z relativně snadných kontrol mnohdy těžkou zkoušku. Všichni zúčastnění
našli všechny kontroly, někdy ve správném pořadí, jindy promíchaně. Našli se i tací,
kteří když těsně před cílem zjistili chybu v pořadí kontrol, tak proběhli celou trať ještě
jednou a správně (tomu říkám poctivost a cílevědomost) – klobouk dolů.
Bezprostřední ohlasy po závodě byli pouze pozitivní a nešlo tentokrát ani tak
o výsledky, jako spíš o poznání dalšího sportovního odvětví v netradičním prostředí
tmy. Tato skutečnost mě utvrzuje v poznání, že takové akce mají smysl.
Dalšími sportovními akcemi bude florbalový turnaj vyššího stupně a Vánoční
laťka. Jste srdečně zváni.
Nc

17. 10. 2017 připravila školní družina již tradiční
podzimní DRAKIÁDU. Zúčastnilo se jí kolem
padesáti dětí z nižšího stupně. S pomocí rodičů či
spolužáků se podařilo rozlétat spoustu draků, i když
ze strnišť moc nefoukalo. Se sluníčkem laškovala
desítka draků, která vydržela létat celou soutěž.
Všechny zúčastněné děti byly odměněny
diplomem a sladkostí. Ti nejvytrvalejší získali
i pěkné věcné odměny. Již teď se těšíme na příští
ročník.
Lc

Večer kouzelných světýlek 2017
Je pátek 3. listopadu a z místního rozhlasu se začínají ozývat známé melodie, které svolávají kouzelná světýlka k požární zbrojnici. Odtud
se pak společně vydají vesnicí směrem ke škole, kde už na ně v krásně vyzdobené velké tělocvičně netrpělivě čeká 13 zpěváčků, aby se utkali
o titul PALESTINSKÁ SUPERSTAR 2017. Průvod pomaličku pluje vesnicí, aby potěšil všechny ty, co se už dnešního večera nemohli dočkat.
Velká tělocvična je konečně plná a může se začít. Za zvuku všem moc dobře známé melodie, přichází Jack Sparrow (Andrea Antlová), který
hned v úvodu podotýká, že už tu jednou byl, a to v červnu, jenže ho nepustili ke slovu. A když mu nabídli moderování Palestinské superstar, Černou
Perlu zakotvil u druhé třídy, pořádně si lokl rumu, který si samozřejmě dovezl s sebou, neboť byl o pravidlech na dětských akcích informován
s předstihem a řekl, cituji: „Taková pěkná škola, škoda nevidět ji dvakrát“
a nabídku, přiznejme si, k potěšení všech přítomných, přijal. V porotě pak
usedli členové jeho posádky Barbossa (Branislava Švábíková), Pan Gibss
(Marek Skuplík) a sličná Elisabeth Swanová (Veronika Stromská).
Soutěž byla velmi vyrovnaná, o čemž svědčí i fakt, že jsme slyšeli osm
soutěžních vystoupení, ale byla udělena jen čtyři místa. Na čtvrtém místě
se umístili Eliška Orlová a Štěpán Duda z I.A s písní Mláďata a Adéla
Krieblová a Julie Bršlicová z V.A a jejich píseň Schody z nebe. Třetí
místo bylo uděleno dokonce třikrát a to Adamovi Koudelovi z I. B, který
zpíval píseň Sluníčko, sluníčko, Elen Bajtlové a Julii Beňové z III. A,
které vystoupily s písní Dělání a Nele Lasákové a Veronice Václavíkové
z V. B a jejich písni Hej, volá Sisa. O druhé místo se podělila Adélka
Stuchlíková z III. B a její Pátá s děvčaty z II. třídy Gabrielou Horínkovou
a Karolínou Křížovou, které odzpívaly píseň Královna koloběžka téměř
za jízdy. Absolutní vítězkou a Palestinskou superstar 2017 se stala Agáta
Mührová z IV. třídy, která ohromila porotu nejen svým „keřem“, ale
hlavně zpěvem písně Hallelujah.
Po ukončení soutěže vzaly všechny děti Strašidelnou stezku útokem. Někteří z přítomných měli v dlouhatánské frontě, jež se okamžitě
vytvořila před černým suknem, malou dušičku. Ale tu příležitost, projít se potemnělými chodbami školy osvětlenými jen malými svíčkami uvnitř
lampionů, si přece nemohli nechat ujít. Strašidla byla letos impozantní. A podle postřehů některých návštěvníků to bylo jednou velké kouzelně
strašidelné divadlo. A myslím si, že nejen děti, ale také některé z dospělých, jímala hrůza. Naštěstí nám nikdo v těch dlouhých školních chodbách
nezabloudil a všichni se v pořádku dostali až nakonec, kde byli označeni strašidelným razítkem a dostali výborný bonbónek. Kdo neměl odvahu
projít stezkou, mohl se alespoň pokochat nádhernou výstavkou sestavenou především z prací dětí školy.
Co říct na závěr? Večer kouzelných světýlek se opět vydařil na jedničku. Za takto skvělý večer pro děti a rodiče je třeba poděkovat všem
učitelkám a učitelům za perfektně zvládnutou organizaci, vedení školy za pomoc a podporu, porotě, že se zhostila svého nelehkého úkolu
s odvahou a ctí, obecenstvu za fandění všem soutěžícím, sdružení rodičů za to, že se postaralo o všechna mlsná a hladová bříška a také členům
AA
SDH Štěpánkovice, kteří zajistili bezpečnost všech pochodujících světýlek. Tak zase za rok.
-12-
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7. ročník Mistrovství Hlučínska ve florbalu

Již posedmé uspořádala ZŠ Bolatice florbalový turnaj za účastí škol z Hlučínska. Tradičně se turnaje účastní týmy Kobeřic, Štěpánkovic,
Bohuslavic, Hlučína, Dolního Benešova, Oldřišova, Píště a samozřejmě tým domácích Bolatic.
Hraje se systémem dvou skupin, ze kterých týmy na prvních dvou místech
postupují do semifinále a následně se utkají o 1. až 4. místo. O pořadí na 5. až 8.
místě rozhodují body, popřípadě skóre. Náš tým se postupně utkal s Kobeřicemi –
remíza 3:3, následně porazil Oldřišov 5:0 a poslední zápas, který měl rozhodnout
o případném postupu mezi nejlepší čtyři týmy, vyhráli kluci s týmem Dolního
Benešova 3:0.
V konečném součtu stačily tyto výkony na postup do semifinále, kde nám byl
soupeřem domácí tým Bolatic. Přestože jsme byli mírným favoritem, tak nám
utekl úvod utkání a prohrávali jsme již 0:3. Bojovný duch nás vyburcoval k tlaku
a vstřelení dvou gólů, ale konečné skóre 2:3 na postup do finále nestačil. V boji
o třetí místo jsme porazili sestavu Bohuslavic v poměru 2:0 a v konečném výsledku
jsme tak obsadili třetí místo. Kluci neudělali ostudu, jednotlivé týmy byly hodně
vyrovnané a florbalová úroveň je velmi slušná. Děkuji klukům za reprezentaci
školy a fair play chování v průběhu celého turnaje.
Tým Štěpánkovic: Lukáš Stříbný, Michal Stuchlík, Tomáš Kolečkář, David
Radošovský, Tobiáš Prasek, Petr Žůrek, Jan Moldřík, Tomáš Prasek, Tadeáš Tomíček.
Konečné pořadí turnaje: 1. Bolatice, 2. Dolní Benešov, 3. Štěpánkovice,
4. Bohuslavice, 5. Kobeřice, 6. Píšť, 7. Oldřišov, 8. Hlučín
Nc

Podzim na Albertovci

autor: K. Nevřelová
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Moštování ovoce
s dětmi z MŠ

Kuřátka v Loutkovém
divadle v Ostravě

Děti celé mateřské školy navštívily moštárnu Českého svazu
V pátek 20. října navštívily děti ze třídy Kuřátek v Loutkovém
zahrádkářů ve Štěpánkovicích. Pan Kurka se svým kolegou divadle v Ostravě divadelní představení hudebního muzikálu „Kocourek
ukázali dětem, jak se moštují jablíčka. Nejprve se pomelou Modroočko“. Pohádka se nám moc líbila a dlouho nám ještě v uších zněla
jablíčka a pak se z nich vymačká všechna šťáva. Jablečný mošt písnička:
všem dětem moc chutnal. Dnes už víme, že v moštu je spousta „Tlapky klást potichu, Ty kluku kočičí, Takhle se kocourek nechová,
vitamínů a my teď budeme mošt pít plnými doušky. Tak tedy: tlapky klást potichu, ty kluku kočičí, vypadáš, jak balík z venkova…“
„Na zdraví!“
IL ležérně.
IL
nežeň mě.

Podzimní tvořivá dílna u Sluníček
V úterý 7. listopadu 2017 se uskutečnila ve třídě Sluníček tvořivá dílna.
Pozvali jsme maminky a tatínky, aby si s dětmi vyrobili krásný svícen pro dlouhé podzimní
večery a vyzdobili naši třídu veselými papírovými dýněmi. Rodiče i děti byli velice tvůrčí
a šikovní.
Děkujeme všem za účast a zase někdy příště se budeme těšit!
MM

Krásné prožití Vánočních svátků
a vše dobré v roce 2018 vám přejí
Martin a Šárka Kurkovi

Alena MUŠÍKOVÁ

Vánoční
bonus

Sleva 30 % na pojištění majetku
+ 30 % na pojištění auta
+ 500 Kč při uzavření penzijního spoření

Kadeřnické služby
– dámské, pánské, dětské
Manikůra a nehtová modeláž
Barvení obočí
ul. Petra Bezruče 670/3
747 28 Štěpánkovice
tel.: +420 732 370 995
email: musikova.a@seznam.cz

Pro více informací nás kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Bolatice, Opavská 125
Martin Kurka, M 604 981 365 / martin_kurka@generali.cz
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Kouzelník v MŠ
V pátek 10. listopadu se všechny děti těšily do mateřské školy.
Věděly, že za námi se svým vystoupením přijede kouzelník. Tedy
hned kouzelníci dva. Manželé Kellnerovi.
Od
rána
paní
učitelky
poslouchaly
od
dětí
dotazy,
jestli
nezapomenou
kouzelnou hůlku, jestli
umí vyčarovat králíky.
Překvapením pro ně
bylo, když si ke kouzlení
vybrali i pomocníky
z řad dětí. Naši
kamarádi kouzlili se
šátky, uměli vyčarovat
i penízky – pětikoruny.
Jednu pětikorunu měli
ve vlasech, pak zas
třeba za uchem. Moc se
nám představení líbilo
a kouzelníci sklidili
velký potlesk.
IL

Berušky vařily
dýňovou polévku

4 / 2017

V říjnu si děti ze třídy Berušek v MŠ povídaly o ovoci a zelenině.
Z jablíček jsme byli moštovat výborný vitamínový mošt a ze zeleniny
jsme vařili polévku. Helenka Kočí nám přinesla dýni Hokkaidó, a tak
jsme vařili dýňovou polévku. Vůně se nesla celou školkou.
Ten z vás, kdo ji ještě nikdy neochutnal, ať nemešká a vaří. Je to
velká mňamka.
IL

Hita pochod – Velký javorník
Rok se s rokem sešel a byl tu opět státní
svátek – den patrona naší země, svatého Václava.
Pro mě je tento den již každoročně spojen
s turistickým spolkem Hita a jím pořádaným
pochodem. Nejinak tomu bylo i letos, kdy byl
naplánován pochod na Velký Javorník.
Odjezd autobusu proběhl tradičně od
hasičárny v 7 hodin. Všichni v dobré náladě,
jelikož sluníčko se ukázalo hned z rána, k tomu
dobrá parta a kalíšek taky nezel prázdnotou.
Cesta utekla velmi rychle a po nějaké hodince
a půl jsme vystupovali v obci Veřovice, ze které
jsme vycházeli vstříc vrcholu – kopci Velký
Javorník s rozhlednou.
První kilometry pochodu, to byl tedy pěkný
stoupák. Všichni šli tak nějak svým tempem,
dokonce někteří si trasu prodloužili, to když
se vydali najít nějaký ten hříbek. A opravdu,
byla úroda. Po cestě jsme se párkrát občerstvili
a zanedlouho jsme dosáhli vrcholu. Všichni se

rázem vydali na rozhlednu, která světe div se,
byla zdarma a naskytla nám opravdu nádherné
pohledy na všechny světové strany. Mnoho
z nás zde pořídilo spoustu krásných fotek.
Pod rozhlednou se nacházela malá hospůdka,
kde jsme si dali něco teplého a nějaké to pivko.
A jelikož času bylo dosti, nezůstalo u toho
„jednoho“. Prostě pohoda, sluníčko, krásně
strávený volný den.
K autobusu z kopce to šlo překvapivě samo,
a tak ve Veřovicích jsme ochutnali i místní pivní
speciál.
Poté jsme se vyfotili a hurá domů.
Závěrem, letošní ročník pochodu se
vydařil, v něčem byl méně náročný než ročníky
minulé, v něčem naopak náročnější . Chci
také poděkovat organizátorům zájezdu v čele
s panem místostarostou Jaromírem Nevřelou
a panu řidiči za bezpečnou jízdu. Všichni se už
těšíme, co na nás nachystáte příští rok.MP

Na Hruškové opět vznikla černá skládka!

Park u obecního úřadu.

autor J. Nevřela
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J.K. Cipísek Štěpánkovice

Letošní rok je pro naše děti opět rokem plným radostí a úspěchů. Máme za
sebou sezónu závodů, kterých se účastnilo 12 našich dětí. Jako každoročně se
nám dařilo obsadit přední místa a to v disciplínách: Game Hry, Drezura na lonži,
Drezura bez lonže a Parkury. Z těchto čtyř disciplín jsme ve třech zvítězili, ve
čtvrté jsme obsadili 2. místo. Závodů se účastnili i naši nováčci, kteří jezdili
teprve půl roku. I těm se podařilo ve dvojicích v Game Hrách zvítězit.
Game Hry: 1. místo Karolína Vinárková / Samuel Nohál, 3. místo Michaela
Zálohová / Marta Leščinská.
Drezury na lonži: 1. místo Anežka Grigarčíková, 2. místo Eva Lasáková,
3. místo Julie Beňová, 4. místo Matěj Svačina a se stejným počtem bodů Eliška
Grigarčíková.
Drezury bez lonže: z předešlých let obhájila opět 1. místo Sabina Kopcová
a tím získala pohár STAROSTY OBCE KOBEŘIC 2017 (1. místo Sabina
Kopcová, 3. místo Tereza Stromská)
Parkury: 2. místo Sabina Kopcová, 4. místo Tereza Mokrá a se stejným
počtem bodů Bára Straková. Nesmíme opomenout pohár pro nejmladšího
účastníka závodů, kterým se stal náš Samuel Nohál.
Letos jsme se poprvé účastnili závodů v areálu Mlýna vodníka Slámy, kde
opět zvítězila Sabina Kopcová se svým svěřencem Blekem. Sabinka ze svého
Bleka již vyrostla a tak touto cestou Sabince děkujeme za obsednutí, skvělou
přípravu a zapůjčení jejího vlastního poníka jiným dětem. Určitě bude na svého
Bleka i nadále hrdá.
Eva Gintarová

předsilvestrovská
estráda ŠOS
Vážení čtenáři zpravodaje, náš divadelní soubor
ŠOS si pro Vás připravil takovou předsilvestrovskou
estrádu. Původně bylo naším cílem nastudovat novou
hru a v termínu mezi vánočními a novoročními svátky
ji uvést. Bohužel z mnoha důvodů jsme toto nemohli
dovést do úspěšného konce (jedním z nich byl i fakt, že
jsme na jaře ještě hráli představení v okolních obcích,
takže bylo obtížné to skloubit se zkoušením nové hry).
Proto jsme se rozhodli, že pro vás uděláme takové
předsilvestrovské večery plné vtipných scének, skečů,
písniček a nějaké té chvilky poezie. Tyto představení
plánujeme mezi vánočními svátky a Novým rokem.
Můžete se těšit na velkou dávku humoru a zábavy, která
Vás jistě potěší a pobaví.
Na novou hru se můžete těšit příští rok, kdy ji jistě
uvedeme.
Za ŠOS principál Jirka Kolečkář

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.

Hasičský VETERAN CUP 2017
Rok se s rokem sešel a naši starší hasiči, kteří už nejsou aktivní v mladších kategoriích, se stejně jako vloni zúčastnili veteránské ligy
požárního sportu pořádané OSH Opava s názvem „VETERAN CUP“. Tato liga je specifická tím, že se mohou zúčastnit pouze muži nebo
ženy starší 35 let. Jelikož tyto podmínky splňujeme, mohli jsme s cílem vítězství před očima navštívit všechna kola této ligy. Každá z nich
byla odlišná a něčím výjimečná. Nikdy to nebyl ten klasický útok „plyn - voda - sestřik“ s nízkým „osmnáctkovým“ časem, ale zahrnoval
řadu překážek. Někde jsme se museli pro každou hadici vracet, občas pumpovat vodu ruční stříkačkou a někdy třeba překonávat překážky
na trati. Jelikož jsme se všech soutěží aktivně účastnili, mohli jsme i my pořádat tu svou.
Soutěže ve Štěpánkovicích dne 9. září 2017 se zúčastnilo
11 družstev a domácí borci skončili na krásném druhém místě.
Jelikož jsme chtěli naši soutěž obohatit, běžely i naše místní
„veteránky“ – z větší části manželky našich „veteránů“. Ženy se
umístily na úžasném prvním místě, protože byly jediné v ženské
kategorii . Vzhledem k tomu, že na většině soutěží jsme se
pohybovali na bedně, měli jsme výhled na vítěze celé ligy.
Bohužel jsme na poslední soutěži zaváhali a už po několikáté
vyhráli borci ze Štítiny a tím se stali také vítězem celé opavské
ligy VETERAN CUPu. Na nás zůstalo krásné 2. místo, což je
zlepšení oproti loňskému roku o 6 příček. A co příští rok? Ještě
máme určitě co zlepšovat, ale namotivovalo nás to natolik, že se
pokusíme o vítězství. Děkujeme všem „veteránům“ za to, že se
ve svém volném čase stále věnují aktivnímu hasičskému sportu.
Hasičům ZDAR!
Pavel Tomíček
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4 / 2017

Hasiči ze Svobody podpořili Slezskou nemocnici!

Říká se, že kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.
A my jsme se rozhodli podle toho řídit. Vykonat dobrý skutek
a podpořit tak dobročinné účely. A to i tehdy, když sami nemáme
mnoho na rozdávání. Sportovní družstvo mužů ze Svobody se
letos zúčastnilo kol Moravskoslezského poháru v požárním
útoku, kde si vybojovali celkové krásné 4. místo. To pro nás
znamenalo jistou finanční odměnu. K té jsme se rozhodli přidat
něco z naší vlastní kasičky. A náš dar mířil do Slezské nemocnice
v Opavě, konkrétně na dětské oddělení.
Nakoupili jsme mnoho Lego stavebnic, velkého plyšáka
a váhy, potřebné k měření správných příjmů a výdajů dětí.
Na dětské oddělení jsme přišli v hojném počtu a překvapili
nejednoho návštěvníka. Po osobním předání následovalo malé
focení, doprovázené spokojenými úsměvy. V této době, ke konci
roku 2017 je potřeba konat dobro a pomáhat potřebným. Tímto
chceme poděkovat Slezské nemocnici v Opavě za možnost
vykonání dobrého skutku.
Kateřina Slivková

Výuka badmintonu pro školní děti a mládež:
Letos paní Blanka Harasimová zahájila 5. sezónu
výuky základů badmintonu pro děti z naší Základní
školy. Některé děti již do tohoto kroužku chodí třetím
rokem a je u nich vidět slušný pokrok. V letošním roce se
přihlásilo 16 dětí (takovou účast jsme zde ještě neměli!),
takže jsem se rozhodl při výuce v letošním roce mé paní
Blance pomoci, pokud mi to moje náročné zaměstnání
dovolí. Věříme, že děti budou s výukou spokojené a že
jim čas strávený v tělocvičně pomůže se alespoň částečně
odreagovat od počítačů, tabletů a mobilů, které jsou
(podle názoru nás, „zkušených“ rodičů) občas na přítěž,
než aby prospívaly…
Na začátku ledna 2018 se uskuteční „Společná hodina
badmintonu“ – tedy dětí, které badmintonový kroužek
navštěvují a jejich rodičů, které již nyní srdečně zveme.
Na minulém setkání jsme se podle reakcí dětí i jejich
rodičů docela dobře pobavili;0)
MiHa

Ondřej Pistorius a Eliška Hanzlíková po „finálovém zápase“

FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE

Badmintonová sezona v plném proudu - Zleva: Libor Tomášek s
Monikou Wytrzensovou (Frýdlant nad Ostravicí), Jiří Kocich s Alenou
■ zateplení
stropů,
Frodlovou
(Ostrava) adutin
Martintrámových
Vašek/Monika
Herudková (Bolatice)

pultových střech, vazníkových konstrukcí,
podkroví, stěn, podlah, půd rodinných domů,
stěn průmyslových plechových hal, apod.

■ materiál je zdravotně nezávadný, nehořlavý,
nenasákavý, prostorově stabilizovaný,
odolný škůdcům a hmyzu

www.kvstav.cz
info@kvstav.cz

737 889 590
koleckar@kvstav.cz

606 374 043
vilasek@kvstav.cz

Odborná konzultace a zpracování cenové nabídky NEZÁVAZNĚ A ZCELA ZDARMA!
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Badmintonová sezóna 2017/2018 je v plném proudu!

Tak tu máme další podzim a s ním už 7. sezóna, kdy v rámci
Badmintonového oddílu Štěpánkovice (BoŠ) pořádáme pravidelné
turnaje.
Letošní sezónu jsme zahájili turnajem mužských a smíšených dvojic
„První smash“, hráli jsme v hale SFC v Opavě. Vzhledem k tomu, že
venku bylo ještě pěkné počasí, sešel se docela solidní počet hráčů a hráček.
V obou soutěžích zvítězily smíšené dvojice, které porazily také
přihlášené mužské páry – viz foto. Na prvním místě skončil Jiří Kocich
s Alenou Frodlovou (Ostrava), na druhém Libor Tomášek s Monikou
Wytrzensovou (Frýdlant nad Ostravicí) a na třetím místě skončil pár
Martin Vašek/Monika Herudková z Bolatic.
Po úvodním říjnovém turnaji následoval turnaj dvouher, který jsme
uspořádali v tělocvičně Buly Arény v Kravařích dne 5. listopadu. Po dvou
letech se kromě mužské části uskutečnila také soutěž ve dvouhře žen.
V mužské části skončil na 3. místě Filip Kublák (Fryčovice), na 2. místě Martin Vašek (Bolatice) a 1. místo opět obsadil David Chrobak
(Ostrava), který již několik turnajů čeká na svého přemožitele.
V ženské části turnaje bylo pořadí následující: 3. místo Hanka Herudková (Bolatice), 2. místo obsadila Zuzana Lindovská (Opava)
a na prvním místě s přehledem skončila Ivana Grygarčíková (také z Opavy). Našemu horkému želízku, Monice Herudkové, se tentokrát
nepodařilo medailovou pozici obhájit, protože v posledních dvou letech tvoří s Martinem Vaškem výbornou smíšenou dvojici a tam je hra
tvořena jiným způsobem. Ale velmi slušně ji zastoupila její neteř, Hanka.
MiHa

Plán badmintonových turnajů sezóny 2017/18 BoŠ
Od sezóny 2014/15 hrajeme hlavně v Buly v Kravařích, kde je výborné prostředí za relativně solidní cenu. Letos na jaře jsme také začali
hrát v hale SCF v Opavě, kde jsou podmínky ještě o něco lepší.
Rád bych uvedl všem příznivcům badmintonu kalendář našich turnajů, které budeme ještě v této sezóně pořádat:
První vločka – d
 vouhry – Hala Buly Kravaře,
17. prosinec 2017, neděle
Novoroční míček – č tyřhry muži a mixy – Buly Kravaře,
7. leden 2018, neděle
Zimní brko – dvouhry – Hala SFC Opava,
21. leden 2018, neděle
Valentýnský (úd)er – č tyřhry muži a mixy – Hala Buly Kravaře,
18. únor 2018, neděle
Sněženky a Machři – dvouhry – Hala SFC Opava,
11. březen 2018, neděle
(Po)Velikonoční vejce – č tyřhry muži a mixy – Hala SFC Opava,
22. duben 2018, neděle
Prajzká raketa – dvouhry – Hala Buly Kravaře,
6. květen 2018, neděle, vyhlášení vítězů
soutěže „Prajzká liga“ v jednotlivcích
Mayova smeč – čtyřhry muži a mixy – Buly Kravaře,
Účastníci turnaje dvouher „Říjnový míček 2017“
26. květen 2018, sobota, vyhlášení vítězů
Jak jsem již uváděl na tomto místě vícekrát, herní úroveň jednotlivých hráčů a hráček, kteří se účastní našich turnajů, má stále stoupající
tendenci. Na nich lze tedy získat zkušenosti a učit se od soupeřů.
Na naše turnaje je možno se přihlásit na adrese harasimm@seznam.cz či na mobilním čísle 702 157 847.
Jste srdečně zváni k účasti či „na čumendu“! ;-)
MiHa

Policejní hlášení – Úmyslné poškození střechy
i skleněných částí rodinného domu v obci Štěpánkovice
V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Kravařích
zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození cizí věci,
kterého se dopustil doposud neznámý pachatel nebo pachatelé
tím, že v průběhu podzimních měsíců letošního roku několikráte
úmyslně poškodil či poškodili zařízení na jednom z rodinných
domů v obci Štěpánkovice.
Jedná se minimálně o pět událostí, ke kterým docházelo vždy
v podvečerních hodinách od 11. září do 13. listopadu 2017, kdy
neznámá osoba házela kusy cihel a kamení na uvedený dům,
přičemž poškodila na několika místech střešní krytinu i skleněné
-18-

výplně oken, dveří a naddveřního prostoru. Poškozenému 45letému
místnímu muži tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve
výši nejméně 10 tisíc korun.
Původně byly jednotlivé případy šetřeny jako přestupky proti
majetku a přestupky proti občanskému soužití, jenže vše bylo
překvalifikováno na shora uvedenou trestnou činnost a kravařští
policisté rádi přivítají jakékoli informace, které by vedly ke zjištění
osoby pachatele a k důvodu jeho protiprávního počínání. Tyto
skutečnosti lze kdykoli sdělit telefonicky, byť i anonymně, na
policejní číslo 974 737 721.
por. Bc. René Černohorský, komisař
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ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

PRODEJNA
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
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NEBO DLE TELEFONICKÉ
DOMLUVY - M: 608 558 536
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Dorost SDH Štěpánkovice

Máme sezónu 2017 za sebou a můžeme bilancovat, zda se nám
podařila, nebo nikoliv zejména poté, co jsme v roce 2016 vyhráli
Opavskou ligu v požárním sportu.
Celý kolotoč soutěží začal na okrskovém kole dospělých na
Borové, kde jsme dostali šanci se ukázat a poměřit síly s mužskými
a ženskými týmy našeho okrsku. Ve velké konkurenci čtyř družstev
z okrsku (v okrsku je 10 sborů) jsme vyhráli a těšili jsme se na okresní
kolo dorostu, které se pořádalo na tom samém místě.
Okresní kolo dorostu na Borové se zúčastnilo celkem 9 družstev
z celého okresu. V kategorii smíšených družstev v konkurenci pěti
družstev naše omlazené družstvo obsadilo druhé místo. Jako tradičně
jsme měli také zástupce v kategoriích jednotlivců. Anna Postulková
ve středním dorostu skončila pátá. Petra Borunská svou poslední

sezónu v dorostu skončila na 4. místě v kategorii. U kluků se Jiří Bena
ve středním dorostu umístil na druhém místě. Jakub Vybrančík ve
starším dorostu vyhrál a postoupil na krajské kolo do Frýdku Místku.
Na krajském kole se Jakubovi nedařilo již od začátku v testu
a ve stovkách a dvojboji to pokračovalo. Celkově obsadil 6 místo.
Nakonec můžeme říci, že jako jediný zástupce se účastnil krajského
kola a můžeme mu poděkovat za reprezentaci našeho SDH.
Další krokem byla celoroční soutěž Opavská liga v požárním
sportu. Jak již bylo napsáno, obhajovali jsme první místo. Letos to
bylo velice náročné, protože v loňském roce se soutěží zúčastnilo
jen pět družstev z okresu Opava. V roce 2017 se do ročníku zapojilo
v průměru osm družstev a v posledním kole to bylo jedenáct družstev
dorostu. Jsme rádi, že soutěž je kvalitnější, ale bohužel konkurence je
větší. V ročníku se soutěžilo v osmi soutěžích v okrese Opava, z toho
jedna byla uspořádaná také ve Štěpánkovicích. Dařilo se nám doma
a v Těškovicích, kde jsme skončili třetí, ve Slavkově a v Kravařích
jsme obsadili druhé místo, v Nových Sedlicích jsme vyhráli. Bohužel
za klíčový okamžik se potvrdila neúčast na soutěži v Komárovských
Chaloupkách. Poslední kolo v Těškovicích bylo velmi vyrovnané,
tři družstva - Štěpánkovice, Slavkov a Kobeřice měla stejný počet
bodů a Litultovice byly o jeden bod za námi. Nakonec to bylo veliké
drama.
Celkový ročník dopadl takto: první Kobeřice, druhé Litultovice
o jeden bod za nimi a třetí Štěpánkovice se stejným počtem bodů, ale
menším počtem prvních míst v ročníku. S odstupem času hodnotíme
sezónu kladně, pořád patříme mezi nejlepší družstva dorostu v okrese
Opava. Naše omlazené družstvo si ve velké konkurenci vedlo dobře
a rok 2018 bude jistě lepší.
Vojta Feher

Muži letos sbírali brambory
V sezoně 2017 se družstvo rozhodlo absolvovat postupové
soutěže (okrskové a okresní kolo), dále ročník Noční hasičské
Hlučínské ligy a tradičně Opavskou ligu v požárním sportu.
Postupové soutěže v podobě okrskové soutěže v Borové.
Soutěž se uskutečnila v disciplínách 100 metrů s překážkami
a požárním útoku. Družstvo se umístilo ve „stovkách“ na třetím
a v požárním útoku druhém místě. V celkovém pořadí muži na
krásném druhém místě a postoupili do okresního kola v požárním
sportu.
Okresní kolo se uskutečnilo v Opavě na Tyršovém stadiónu.
Běželo se ve všech disciplínách požárního sportu. Na „stovkách“
se naše družstvo umístilo na čtvrtém místě, na štafetě 4 x 100
metrů také čtvrté místo a v požárním útoku opět čtvrté místo. Jak
je zřejmé, celkové umístění bylo krásné čtvrté místo. Ve stejný
termín se letos poprvé uskutečnil Superpohár starosty OSH
Opava pro muže. V této nové soutěži jsme se umístili opět čtvrtí.
Již třetím rokem se družstvo mužů rozhodlo absolvovat celý
ročník Noční hasičské Hlučínské ligy. Již podle názvu je jasné,
že požární útok se běhá v nočních hodinách. Ročník se běžel
celkem na 13 tratích v okolí Hlučínska. Jak jsme v loňském roce
avizovali, pro letošek jsme vylepšili stroj, to se bohužel nestihlo od začátku sezóny. První tři kola jsme bohužel odjeli se zapůjčeným strojem,
se kterým jsme nebyli sehraní. Od Markvartovic se nám začalo dařit, začali jsme obsazovat příčky v první desítce. Nejlepší umístění se nám
podařilo v Bohuslavicích, v NHHL 4. místo a celkově na šestém místě. Bohužel od další soutěže v Bělé jsme se opět propadli v pořadí. Ty
lepší výsledky se nám podařili bohužel až na konci soutěže ve Vřesině. Bohužel ani na domácí soutěži se družstvu nedařilo a skončili jsme
na desátém místě. V celkovém pořadí jsme obsadili 11. místo z 16 zapojených družstev.
Tradiční liga, kterou se družstvo Štěpánkovic zúčastňuje je Opavská liga v požárním sportu. Liga se pořádá letos v osmi kolech. Bohužel
v minulosti se nám moc v této lize nedařilo. Se špatnými výsledky jsme začali v Oticích na desátém místě. V dalším kole ve Slavkově
jsme se umístili na druhém místě, to se nám podařilo také v Těškovicích. Během ročníku jsme obsazovali pátá místa. V celkovém pořadí
jsme obsadili opět naše nepopulární čtvrté místo. Vše spělo k vyvrcholení ve formě soutěže O Pohár ředitele územního odboru Opava HZS
Moravskoslezského kraje. Už od začátku sezóny je nám přisouzeno čtvrté místo a to jsme obsadili také na Poháru ředitele.
Děkuji celému družstvu za absolvování všech soutěží a doufám, že v následném roce to bude aspoň o jednu příčku lepší.
Vojta Feher
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Družba mezi hasiči stále žije
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SDH Štěpánkovice již mnoho let udržuje družbu s obcí Štrba a jejich spolkem DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor). Bohužel v dnešní
uspěchané době, jsme dlouho nenašli ideální termín pro návštěvu našich přátel. Poslední návštěva proběhla v dubnu 2013.
V letošním roce jsme naplánovali, z důvodu oslav DHZ Štrba a výročí
družby, návštěvu u našich partnerů. Výbor SDH se rozhodl návštěvu
uspořádat ve dnech 28. a 29. září 2017. Celkový počet delegace byl 11
členů SDH.
Vyjeli jsme brzo ráno, abychom toho stihli co nejvíce. Jak víte, krásy
Štrby a okolí jsou obrovské a velkolepé. Po příjezdu nás uvítal předseda
DHZ Miśom Garaj, který nás přivítal na Štrbském plese. Náš další plán
byl výlet na místní dominantu – Solisko. Cesta byla náročná, ale ten
výhled na vrcholu byl uchvacující. Po náročné túře, jsme se jeli ubytovat
na místní fotbalové hřiště. V podvečerních hodinách byla domluvena
schůzka s vedením DHZ. Kromě příjemného popovídání, výměně
zkušeností a exkurzi zbrojnice, jsme dohodli termín chystajících se oslav
v roce 2018.
Druhý den jsme se vydali na další nádherné místo v okolí – Popradské
pleso. Po tomto výletě jsme se rozloučili se Štrbou a místními hasiči
a vyrazili na dlouhou cestu domů.
Chtěl bych poděkovat vedení SDH a obci Štěpánkovice za umožnění
tohoto výletu a vedení DHZ Štrba za velmi vřelé přivítání a péči po celou
dobu návštěvy.
Vojta Feher

Ples sportovních hasičů
Svoboda

13. ledna 2018 od 20:00
Club „Cobra“ Štěpánkovice

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

Vstupné 50 Kč, místenka 100,- Kč
Rezervace vstupenek:
Petr Balarin, Polní 15, Štěpánkovice, 737 217 058
Kateřina Slivková, Jasanová 48, Štěpánkovice, 720 452 783
Počet vstupenek omezen!

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.
-21-
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FLORBALISTÉ MAJÍ ZA SEBOU VSTUP DO NOVÉ SEZONY
Přípravka – I letos jsme přihlásili
do soutěžních zápasů naše nejmenší
naděje, které letos, díky velkorysému
sponzorovi, hrají a trénují zcela zadarmo.
Přípravka má za sebou dva turnaje – při
prvním měření sil se svými soupeři si
vedli kluci a holky na výbornou, obsadili
druhé místo, kdy postupně porazili celky
Český Těšín, FBC Ostrava a Hladké
Životice. Druhé měření sil tak slavné
nebylo a naše děti obsadily po urputných
bojích a těsných porážkách pouze páté
místo. Více než výsledky nás v této
kategorii těší počet dětí, které si k nám
našly cestu a také to, že se děti trénink od
tréninku a zápas od zápasu více zlepšují.
Elévové – Náš druhý nejmladší tým
má za sebou rovněž také dva turnaje.
Vítězný tým mladších žáků
Na prvním se kluci a holky rozehřívali –
obsadili bramborové místo, když doslova převálcovali Rožnov pod Radhoštem 26:3. Na druhém turnaji to už elévové rozbalili naplno a po
výhrách nad Paskovem, Bílovcem a Krnovem brali skvělé stříbrné medaile.
Mladší žáci – Tato kategorie má za sebou již tři turnaje. Hned první turnaj sezony mladší žáci jasně ovládli, když ve čtyřech zápasech
inkasovali pouhé tři branky. Další turnaje přinesly velmi vyrovnané výsledky, kdy o konečném pořadí týmů rozhodovalo vždy skóre
v minitabulkách – naši mladší žáci si snad vybrali veškerou smůlu dopředu, když v obou případech obsadili bramborové místo. U této
kategorie nás velmi těší to, že celý ročník 2005 pravidelně nastupuje za kategorii starších žáků, kde se rozhodně nenechává zastínit.
Starší žáci – Starší žáci předvádějí pěkné kombinace, hrou se baví, bohužel body do tabulky MS přeboru prozatím nevozí. Z velké části
jsou doplňovány kluky z mladší kategorie – do posledních zápasů zasáhli dokonce kluci, ročník narození 2006, tedy o 3 roky mladší než
kluci, kteří tuhle kategorie pravidelně hrají. Věříme, že starší žáci brzy svou snahu a nadšení ze hry přetaví v bodový zisk.
Dorost – Po roční pauze se nám povedlo, i díky velkému doplnění z kategorie starších žáků, opět přihlásit do soutěže dorostenecký
tým. Kluci hned v prvním kole ukázali svou sílu, když dlouho odolávali doposud jasnému lídru soutěže z Orlové a když dokázali, vcelku
suverénním výkonem, přehrát soupeře z Bohumína. Díky početné marodce další čtyři zápasy již tak slavné nebyly a kluci museli skousnout
porážky, díky kterým se však mnohému naučili. Věříme, že se nám do této kategorie podaří zapojit kluky z blízkého okolí, ročník narození
2001 a 2002 a vytvořit ještě více konkurenceschopný tým.
Muži B – Mužské béčko loni vyhrálo svou soutěž a letos tak nastupuje ve druhé nejvyšší krajské soutěži. Za první čtyři kola posbírali
muži celkem 7 bodů a mohou se pyšnit nejlepší obranou v lize.
Muži A - Mužský A tým hrající Divizi D vstoupil do
sezóny s jediným cílem, postoupit do Národní ligy (3. nejvyšší
soutěž). K tomu, aby se mu to podařilo, musí v základní
části skončit do 2. místa a následně vyhrát dvojkolové playup o Národní ligu. Tedy nic jednoduchého. Zatím se mu
první část úkolu daří plnit na jedničku. Po 7. kole je na 1.
místě s 20 body z 21 možných a pětibodovým náskokem na
nepostupovou pozici. Jako jediný tým zatím neokusil hořkost
porážky, pyšní se nejlepší obranou a 3. nejproduktivnějším
útokem.
Naprostou senzaci se podařilo udělat mužům A v jiné
soutěži, pořádané pod hlavičkou ČFBU, poháru. V 5. kole
porazil nejvyšší soutěž hrající superligové Hu-Fa Panthers
Otrkovice 7:5 a kvalifikoval se mezi 16 nejlepších týmů České
republiky do osmifinalové skupiny, kde se poměří s giganty Pohárové utkání proti superligovému celku FBC Ostrava.
FBC Ostrava a 1.SC Tempish Vítkovice.
Adam Wollný

Smažení kapři – Hospoda „Na Statku“
Hospoda Na Statku Vás zve 9. prosince 2017 od 12:00 hodin
na výborné smažené kapry a horký vánoční punč.
K dispozici bude vyhřívaný stan.
-22-
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ZahrádkářskÁ výstava
Český zahrádkářský svaz pořádal 27. Výstavu ovoce, zeleniny
a květin v areálu U vrby. V neděli byla výstava zahájena mší svatou.
Vystavovali také zahrádkáři z polského Kietrze.

Nazdobený hřbitov u příležitosti svátku Památky zesnulých.

Ukončení soutěže
Štěpánkovické fotbalové ligy
Nejlepší střelec – Martin Novák
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Jakub Jan Ryba

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
27. prosince 2017
v 15.00 hod.
Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor P. Cypriana Lelka – Dolní Benešov
Komorní orchestr – Dolní Benešov
Sólisté:
Barbora Čechová – soprán, Šárka Maršálová – alt
Jurai Mociar – tenor, Petr Urbánek – bas
Diriguje:
Jonáš Harman
Dirig

kulturnÍ du° m ve

Výsledky voleb
do poslanecké sněmovny
ve Štěpánkovicích 2017
ANO
KDU - ČSL
SPD Tomio Okamura
ČSSD
ODS
Piráti
TOP 09
KSČM
STAN
Strana svobodných občanů
Rozumní
Zelení
Realisté
Strana práv občanů
DSSS
Sportovci
Řád Národa
Referendum o EU
Obrana domova
Radostné Česko
Dobrá volba
Sdružení m. Sládka
ČSNS
Celkem hlasů
Volební účast

592
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118
97
97
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47
29
14
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4
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1
1
1
1
1518
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štěpÁnkovicÍch

sobota 16. prosince 2017
v 17.00 hodin
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100,- kč

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.

Klidné prožití
vánočních svátků
a v roce 2018
rodinnou pohodu,
pevné zdraví
a štěstí přeje
Bernard Hlafar
Starosta obce Štěpánkovice
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