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Vážení spoluobčané,
budoucnost lidstva je již po několik tisíciletí podmíněna tím,
že dvěma dospělým osobám opačného pohlaví se narodí jedno,
dvě a v současné době výjimečně více dětí. Ještě nedávno bylo
pravidlem že se běžně v rodině narodilo tři a více dětí. Byla
to doba, kdy se teprve zaváděla předškolní výchova, v běžné
domácnosti byla maximálně jednoduchá pračka se ždímačkou.
O vysavačích, automatických pračkách, sušičkách prádla,
mikrovlnné troubě, indukční desce a o ostatních, dnes naprosto
běžných, vymoženostech se běžné domácnosti ani nezdálo.
Možností pořídit si řadu domácích spotřebičů („domácích
robotů“) se nám podstatně zjednodušil život a najednou jsme
získali velké množství volného času. Volného času, který
většinou věnujeme zábavě a svým koníčkům. Naše koníčky
nás zaměstnávají tak, že často, hlavně mladší generace,
zapomíná to hlavní, proč jsme se narodili – abychom zachovali
lidský rod. Důsledkem toho pak je, že vlády a parlamenty
evropských zemí cíleně zvou migranty z mimoevropských
zemí pro zajištění pracovních sil pro příští generace. Naštěstí
počet obyvatel ve Štěpánkovicích od roku 2003 mírně stoupá.
Je to jednak počtem narozených dětí a počtem obyvatel, kteří
se do Štěpánkovic stěhují z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Vážení spoluobčané, začalo léto, žáci naší školy obdrželi
vysvědčení a všichni se už těší na prázdniny, dovolenou
a chvíle strávené v letních táborech. Většina rodičů už asi
má zajištěno hlídání dětí po dobu prázdnin a dělají poslední
přípravy na společnou dovolenou.
Chci Vám proto všem popřát příjemné prožití letních měsíců,
šťastný návrat z dovolené a poděkovat všem, kteří pomáháte
zaměstnancům naší obce se správou obce, Vám, členům
a vedoucím našich spolků, kteří připravujete víkendové akce
pro své spoluobčany, chci poděkovat za náročnou práci,
za kterou si zasloužíte velkou odměnu. Chci taky poděkovat
všem mladým sportovcům, kteří reprezentují naši obec
ve vrcholovém sportu.



Bernard Halfar
starosta obce

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný,
ale člověkem, který za něco stojí!
Albert Einstein
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Demografický vývoj od roku 2010

Z uvedeného přehledu je patrné, že velký počet neuspokojených žádostí o přijetí dětí
do prvního ročníku mateřské školky je kromě jiného způsoben velkým výkyvem v počtu
narozených dětí v letech 2011 a 2012. Výkyvy v počtu narozených dětí se projeví ještě
markantněji, když sledujeme počet narozených dětí v období školního roku. V posledních čtyřech letech máme pravidelně velký počet neuspokojených žádostí o přijetí dětí do
školky, ale ve školním roce 2011 a 2012 nebyla kapacita školky naplněna a naši školku
navštěvovaly děti z okolních obcí. Velký problém v plánování naplnění kapacity naší školky způsobily státní instituce, které na základě zákona o ochraně osobních údajů nemohou
obecnímu úřadu nahlásit počet narozených dětí v konkrétním roce a v poslední době je
to větší počet dětí, které i po dosažení šesti let získají odklad pro nástup do první třídy
základní školy. V posledních letech je to každoročně více než deset dětí.
Protože parlament v novele školského zákona schválil od roku 2020 právo rodičů
umístit už dvouleté dítě do mateřské školy, rozhodla rada obce zpracovat studii rozšíření
kapacity naší školky o dvě učebny. Do konce června letošního roku bude studie předložena k připomínkování vedení školy a zastupitelům. S konečnou verzí pak budou seznámeni
všichni občané obce.
Bernard Halfar

Dětí narozené v naší obci v letech 2010 – 2015
rok
celkem chlapci děvčata
2010
28
22
16
2011
48
34
14
2012
49
29
20
2013
36
23
13
2014
38
16
22
2015
33
15
18
školní rok
celkem chlapci děvčata
9.2010 - 8.2011
46
25
21
9.2011 - 8.2012
40
29
11
9.2012 - 8.2013
51
30
21
9.2013 - 8.2014
38
18
20
9.2014 - 8.2015
34
14
20

Změny v zákoně o ochraně ovzduší
Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kw včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit
jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu
zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být
provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Seznam odborně způsobilých osob lze najít na stránkách www.
hkcr.cz nebo na stránkách výrobce kotle. Provedení kontroly bude
stát přibližně 1 000,– Kč.
Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky
prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu
a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení
o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje
se riziku uložení pokuty až do výše 20 000,– Kč.

1. 1. 2020 Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně
zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) – pro celou EU.
1. 9. 2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na
to, kdy byly pořízeny).
Co již platí:
Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kw včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva roky provedení
kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou
osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do
Zpracoval M. Peterek
31. prosince 2016.

Co se chystá a zřejmě od 1. 6. 2016 bude platit:
Fyzické kontroly stacionárních zdrojů pověřenou osobou.
Přehled povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů na
tuhá paliva pro vytápění domácností (do 500 kw):
1. 1. 2014 Z
 ákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)
1. 1. 2017 Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy).
1. 1. 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy).

Sběr odpadů ze hřbitova
Provozem našeho hřbitova vznikají dva druhy odpadů - výkopová zemina z kopání hrobů a odpady umístěné do kontejneru. V kontejneru
se objevuje směs zeleného odpadu, skla a plastů. Takovou směs odpadů tak nemůžeme vozit na kompostárnu, ale musíme ji vyvážet na
skládku. Kontejner, který je umístěn na hřbitově, je v majetku naší obce a proto naše obec zodpovídá za jeho technický stav. Při poslední
kontrole jsme museli konstatovat havarijní stav podlahy kontejneru. Navíc tento kontejner je uzpůsoben pro dopravu nákladním vozidlem
LIAZ, kterých už jezdí minimum. Jedna z variant řešení tohoto problému byla umístit na hřbitov náš kontejner a vyvážení provádět naším
vozidlem. Pak bychom se ale dostali do stejné situace v jaké jsme byli při vyvážení velkoobjemových kontejnerů ze sběrného dvora. Naše
nákladní vozidlo MAN pro svou nízkou průjezdní výšku není vhodné pro jízdu na skládce v Chlebičově. Proto jsme se dohodli se společností Marius-Pedersen na změně způsobu sběru odpadů ze hřbitova. Na místo stávajícího velkoobjemového kontejneru budou umístěny čtyři
„velké popelnice“ o objemu 1 m3 a ty se budou vyvážet v rámci pravidelného svozu odpadů „Kukavozem“. V době dušiček a Vánoc pak
počet těchto popelnic zvýšíme na šest, popř. osm. Odvoz výkopové zeminy pak budeme provádět stejným způsobem jako v současné době.
Předpokládáme, že tímto opatřením nezhoršíme dosavadní stav ve sběru odpadů z našeho hřbitova.
Bernard Halfar
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Sběr a odvoz stavební
suti a výkopové zeminy

Podmínky odvozu
odpadních materiálů

Několik let naše obec provozovala systém sběru a odvozu stavební
suti a výkopové zeminy. Místo, které jsme k manipulaci s těmito materiály využívali, je v majetku naší obce, příjezdová komunikace je ale
v katastru nemovitostí vedena na listu vlastnictví zemřelých osob. Do
ukončení pozemkových úprav není v silách obce získat tyto pozemky
do našeho majetku a tím příjezdovou komunikaci zlegalizovat. Z tohoto
důvodu a z důvodu škodolibosti některých našich spoluobčanů, kteří si
stěžovali u orgánů kontroly životního prostředí, jsme byli nuceni provoz
meziskládky dočasně ukončit.
Obnovení provozu je podmíněno zdárným ukončením pozemkových
úprav, zápisem nového uspořádání pozemků do katastru nemovitostí
a následnou realizací projektu meziskládky stavební suti a výkopové
zeminy. Do té doby zajišťuje naše obec odvoz uvedených odpadů na
skládku v Kobeřicích. Podmínky odvozu stavební suti a výkopové zeminy jsou zveřejněny v tomto vydání zpravodaje a na webových stránkách
naší obce.
Bernard Halfar

1. Do kontejneru se může umístit: stavební suť, odpadní zemina
2. D
 o kontejneru se nesmí umístit: plasty, sklo, kovové materiály,
azbest, textilie, nebezpečné odpady.
Obec Štěpánkovice zajišťuje dopravu, zodpovědnost za materiál uložený v kontejneru nese objednatel. V případě, že bude
v kontejneru zjištěn materiál dle bodu 2, nebude kontejner odvezen do doby odstranění tohoto materiálu.
V případě, že bude přítomnost materiálu dle bodu 2. zjištěna
po vysypání kontejneru na skládce, bude objednateli účtována
pokuta ve výši 2 000,– Kč a náklady spojené s:
- nakládka materiálu
- převoz ze skládky v Kobeřicích na skládku v Chlebičově,
- poplatek za uložení na skládce v Chlebičově.
Cena za uložení 1 t materiálu dle bodu 1. je 120,– Kč/t bez DPH
Celková cena bude stanovena na základě vážního lístku.
Dopravné se bude účtovat dle ujetých kilometrů.

Provoz Sběrny odpadů a popelnice na směsný odpad
Při diskuzích se starosty okolních obcí se často setkávám s jejich údivem nad možnostmi našich občanů v třídění odpadů. Málokterá obec
vlastní a zároveň provozuje jak zařízení pro výkup kovových odpadů, sběrnu ostatních odpadů, ale především organizovaný sběr biologických odpadů. Provoz sběrny odpadů v areálu střediska služeb jsme od začátku května rozšířili o sběr drobných kovových odpadů, do areálu
jsme umístili kontejner pro odkládání vyřazených pneumatik. Protože jsme
v průběhu jara měli na našem vozidle, které odváží velkoobjemové odpady
na skládku do Chlebičova několikrát poškozený chladič, dohodli jsme se se
spol. Marius-Pedersen, že nám do sběrného dvora umístí svůj velkoobjemový kontejner. Tento se bude vyvážet jednou až dvakrát za měsíc. Přesto si
uvědomujeme, že máme stále co vylepšovat. Na druhou stranu je ale možné
něco vylepšit i ze strany nás občanů. Protože do naší sběrny vozí své odpady
i občané okolních obcí, byli jsme přinuceni do sběrny umístit záznamovou
knihu, do které obsluha zapisuje SPZ vozidla a jméno řidiče. Uvědomujeme
si, že toto opatření problém nevyřeší, v cizím vozidle většinou totiž sedí jako
spolujezdec občan naší obce, který s klidem prohlásí, že dovezený odpad je
jeho. Za tyto cizí odpady pak platíme my všichni občané Štěpánkovic.
Po tom, co naše obec zavedla oddělený sběr biologicky rozložitelných
odpadů (BRO) a uvedla do provozu Sběrný dvůr, jsme předpokládali, že
podstatně klesne množství odpadů v „šedých“ popelnicích. Bohužel se to
nestalo a někteří spoluobčané stále do popelnic umísťují odpadní sklo a stavební suť. V letních měsících proto provedeme několik kontrolních výsypů
Co přiměje člověka k tomu, že nemůže v provozních hodinách
popelnic a podle jejich obsahu pak budeme jednat s majiteli jednotlivých
odevzdat svůj odpad ve sběrném dvoře?
budov o tom, proč odpady netřídí.
Bernard Halfar

Pozemkové úpravy

Sběrna kovových odpadů

Po tom, co zpracovatel materiálu „Pozemkové úpravy ve Štěpánkovicích“ Státní pozemkový úřad v Opavě
a pracovníci společnosti EKOTOXA s.r.o. provedli úpravu
všech podkladů k pozemkovým úpravám, proběhlo koncem května jednání sboru zástupců. Na tomto jednání byli
členové sboru seznámení s upraveným plánem společných
zařízení. Tento plán se od původního liší pouze v počtu
polních cest, které budou zaevidovány v novém uspořádání
pozemků po zápisu návrhu pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Následně pak zastupitelé na zasedání dne
8. června aktualizovaný plán společných zařízení schválili.
Následovat bude písemné sdělení všem novým majitelům
pozemků v katastru Štěpánkovice o dalším postupu a přípravě zápisu návrhu nového uspořádání pozemků do katastru nemovitostí.
Bernard Halfar

Naše obec už delší dobu provozuje zařízení pro výkup kovových odpadů – sběrnu kovových odpadů - Ritschny. V letošním roce se podařilo, po
několikaletém jednání s vedením této společnosti, dojednat kupní smlouvu,
na základě které se naše obec stala majitelem areálu sběrny kovových odpadů. Do konce letošního podzimu provedeme základní opravu přístřešku nad
váhou a pravidelné čištění areálu od náletových rostlin. Pro opravu přístřešku
použijeme dřevo, které jsme získali z demolice budov ve dvoře a statku v ulici Lipová.
Po tom, co byl změněn způsob vyplácení kupní ceny za odevzdané kovové
odpady, došlo k rapidnímu poklesu výtěžnosti sběrny. Proto byla upravena
provozní doba sběrny, kovové odpady je zde možné odevzdat pouze v sobotu.
V roce 2015 bylo ve sběrně vykoupeno: železo – 63 861 kg; hliník – 925 kg;
měď, bronz, mosaz – 658 kg; olovo – 35 kg; zinek – 150 kg;

Bernard Halfar

-3-

2 / 2016

Zeleň a dětská hřiště

V letošním roce jsme opět doplnili zeleň a vybavení dětských hřišť. Byly
vysazeny stromy v plochách u čistírny odpadních vod, podél chodníku k ulici
U Bartošovce, v parku u obecního úřadu a na dětském hřišti v ulici Mlýnská.
Zbývá provést výsadbu nízké zeleně před obchodem společnosti TEMPO u hasičárny a založit travnatou plochu u nádraží ČD a na pozemku U Dvora. V letošním roce jsme opět doplnili na naše dětská hřiště nové herní prvky.
Jedná se hlavně o dětská hřiště v ulici Mlýnská a U Bartošovce. Dětské hřiště na Svobodě je zatím v provizorním stavu, protože se má stěhovat na hřiště
v ulici Vlčoch. Stěhování je ale podmíněno ukončením pozemkových úprav
a vypořádáním majetkových vztahů k pozemkům pod sportovním areálem.

Bernard Halfar

Dětské hřiště na ulici U Bartošovce je doplněno lanovou
pyramidou, kolotočem a také přibude baby houpačka.

Prodej pozemků

Dětské hřiště na ulici Mlýnské má novou lanovku, lanovou
pyramidu, kolotoč a brzy přibude baby houpačka pro děti do 3 let.

Obec připravila během loňského a letošního roku celkem pět pozemků pro
výstavbu rodinných domů a jeden pozemek se stavbou rodinného domu, který
ale před zprovozněním potřebuje řádnou rekonstrukci. Do dnešního dne se nám
podařilo uskutečnit prodej dvou pozemků v nové ulici U Pekařa, jednoho pozemku v ulici Lipová a jednoho v ulici Petra Bezruče.
Volný k prodeji tak zůstal poslední pozemek v ulici U Pekařa a pozemek
s rodinným domem v ulici Petra Bezruče. Zájemci o koupi těchto pozemků
získají informace na webových stránkách obce, popřípadě u starosty obce.

Vysázené stromy u ČOVky

Bernard Halfar

Máte zájem o zasílání zpráv E-mailem?
Zašlete nám Váš e-mail na adresu:
Zpravodaj@stepankovice.cz
Vysázené stromy podél chodníku u ulice Jasanová

Bezpečnostní situace v naší obci v roce 2015
Na území obce Štěpánkovice došlo v roce 2015 ke spáchání 23 trestných činů a 61 přestupků. Tři osoby řídily motorové vozidlo pod
vlivem alkoholu, dále bylo uloženo 39 blokových pokut řidičům motorových vozidel. Dvanácti řidičům byla udělena pokuta za překročení
povolené rychlosti. V roce 2015 došlo na území obce Štěpánkovice k 8 dopravním nehodám.
Jedním z negativních jevů v obci je chování mládeže, kdy ve večerních hodinách dochází k poškozování a ničení majetku a k rušení
nočního klidu.
Převzato ze zprávy obvodního oddělení PČR Kravaře.

-4-

Ondřej Havelka, milovník starých časů
zazářil ve Štěpánkovicích
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Sobotní májový podvečer patřil ve Štěpánkovicích Ondřeji Havelkovi a jeho Melody Makers. Orchestr měl původně v místním kinosále
vystoupit již na vánočním koncertu, ale z důvodu nemoci musel být přeložen až na květen.
Proto hned v úvodu leader kapely, zpěvák a tanečník Ondřej Havelka, v legraci popřál publiku veselé Vánoce a sdělil, že měli v plánu
zazpívat a zahrát písně typu Tiše padá sníh, ale po zralém uvážení na poslední chvíli repertoár změnili.
V tomto humorném duchu, s nadhledem a smyslem pro show, se nesl celý večer. Jejich vystoupení
zahrnovalo skladby širokého žánrového spektra od
jazzu až po swing meziválečného období. Stylizace
hudebníků ve všech detailech typických dobových
způsobů, kostýmů a účesů byla dokonalá.
Příjemnou atmosférou večera se nechal strhnout
místní známý občan, který projevil zájem připojit se
ke koncertnímu turné Melody Makers. I přesto, že byl
panu Havelkovi velmi sympatický, si to nakonec naštěstí rozmyslel a zůstává tak i nadále v partě štěpánkovického ochotnického divadla.
Živá hudba v kombinaci s použitím autentických
hudebních nástrojů, jejichž výsledkem byl charakteristický zvuk, jaký známe z dobových nahrávek
a filmů, byl krásným zážitkem, který si návštěvníci
odnášeli domů.
VW

Upozornění

Výpůjční doba Obecní knihovny v období prázdnin
Pondělí: 14.00 - 18.00
Středa: 14.00 - 18.00
Obecní knihovna bude zcela uzavřena od 1. do 15. 7. 2016.
V době od 8. do 19. 8. 2016 bude knihovna taktéž uzavřena
z důvodu konání příměstského tábora.

Den obce 2016
Jako každý rok druhou sobotu v červnu pořádá naše obec ve spolupráci se sportovci, knihovnou, klubem maminek a zaměstnanci jedné
z restaurací Den obce.
V letošním roce nám přálo počasí, takže naši sportovci přestáli dopolední a odpolední část bez větší zdravotní újmy. Občerstvení sportovní části
programu zajišťovali sportovci pořádající turnaj ve fotbale Štěpánkovický
drn. Turnaje ve volejbale se opět zúčastnili i naši přátelé z polského města
Kietrz. Finálový zápas v tenise byl v režii štěpánkovických hráčů. Turnaj
v badmintonu se odehrál v tělocvičně školy.
Odpolední a večerní program zahájil dechový soubor Dolbend, po kterém následoval koncert skupiny The Beatles Collection Band. Obě vystoupení neměla chybu a přítomní se určitě dobře bavili. Od deseti večer pak
následovalo vystoupení kapely Pohoda, která už tradičně hraje na Dni obce.
Chci poděkovat všem sportovcům, pořadatelům sportovní části, členkám klubu maminek, pracovnicím obecní knihovny a jejich pomocníkům, zaměstnancům restaurace Na Statku za zajištění občerstvení a všem
ostatním, které jsem nejmenoval, za to, že nám umožnili prožít příjemnou
sobotu a část neděle.
Bernard Halfar
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vítáme Nové občánky
ve Štěpánkovicích

BLAHOPŘEJEME

Přehled dětí narozených v naší obci
od ledna do května 2016.
Rozálie Benková, Jonáš Dočkal,
Erik Balarin, Viktorie Badziurová
a Tereza Skuplíková.
Rodičům blahopřejeme a přejeme jim hodně hezkých chvil se svými dětmi.

Své významné životní jubileum oslavili
v měsíci dubnu – červnu 2016 tito naši spoluobčané:
Duben
Berta Peterková
Helena Stříbná
Adéla Večerková

80 let
85 let
85 let

Květen
Klotylda Kočí
85 let
Hannelore Hluchníková 75 let
Herbert Šíma
75 let
Lydie Josefusová
93 let
František Lichý
70 let
Helena Halfarová
93 let
Adéla Krautwurstová 75 let
Tereza Poskočilová, 10. 3. 2016,
váha 3550 g, výška 51 cm.
Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narozených dětí, prosíme rodiče, kterým se narodilo dítě,
aby narození (na základě rodného
listu dítěte) přišli přihlásit na obecní
úřad k paní Janě Gregořicové.

Červen
Vilibald Pačka
Jaroslav Kristian
Olga Drastíková
Pavla Smolková
Anna Jakubithová
Anežka Nevřelová
Markéta Halfarová
Gertruda Harasimová
Eliška Dluhošová
Gisela Smolková

80 let
70 let
93 let
75 let
92 let
91 let
80 let
70 let
90 let
80 let

Všem spoluobčanům gratulujeme
a přejeme pevné zdraví a stálou spokojenost.

Adélka Halfarová, 15. 6.2016,
váha 3720 g, výška 50 cm.

Volejbalisté vyzdobili dům starosty obce Bernarda Halfara k příležitosti
významného životního jubilea, které oslavil 21. června 2016.
Ke gratulaci se připojují také zaměstnanci obce.

Manželé Adolf a Marie Harasimovi
19. června 2016 oslavili zlatou svatbu, tedy 50 let společného života.
Za přítomnosti starosty obce, rodiny a přátel, složili manželé nový slib.
K tomu jim zazpíval a zatančil folklorní soubor Srubek.

Dětská olympiáda „Po našemu“
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V sobotu 11. června u příležitosti Dne obce proběhla netradičně Dětská
olympiáda „Po našemu“ klubu maminek.
Na začátku této sportovní cesty děti přivítali Olympští bohové a uvedli
je tak do říše netradičních sportovních her. Děti plnily například úkoly: jízda na kole či koloběžce, skákaly na míčích a přenášely přes překážky vodu
v naběračce, zdvihaly činky nad hlavu a házely do dálky, lyžovaly na trávě,
odpalovaly zlomenou florbalovou hokejkou, házely míček do plechovky
a střílely nerv pistolí, v bazénku musely vodní pistolí přemístit míček ze
strany na stranu.
Na konci si na stupních vítězů převzaly medaile. Tato trasa vedla letos od
knihovny, přes areál hřiště mateřské školy, kde si děti ještě příjemně vyhrály
na prolézačkách a nově instalovaných houpačkách a dalších prvcích, než dorazily do atria školy. Tam byl již připraven program Obecního dne.
Touto cestou chci poděkovat všem maminkám, které se na této akci podílely a také obecnímu úřadu za sponzorský dar.
Kurková Jiřina
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Noc s panem Andersenem a Malou mořskou vílou
Ve štěpánkovické knihovně se již pojedenácté sešli malí čtenáři, aby prožili kouzelnou noc, Noc s Andersenem. Seznamovací
hra a přidělení přezdívek dětem byla velmi
rychlá a děti už se neuměly dočkat na zazvonění kouzelného zvonečku, který ohlašoval
příchod pozvaného hosta. Tím hostem nebyl nikdo jiný, než sám pan Andersen. Pan
Andersen opravdu do knihovny přišel a nebyl sám. Do knihovny vkráčel s Malou mořskou vílou. Děti byly zvídavé, kladly panu
Andersenovi různé otázky a z jeho odpovědí
se malí spáči dozvěděli spoustu tajemství
o jeho životě. Malá mořská víla dětem mlčky
a s úsměvem předvedla svůj ladný mořský
tanec. Zanedlouho už pan Andersen musel
opustit příjemné prostředí knihovny a vydat
se na další cestu. Jeho odchod byl doprovázen velkým potleskem. Děti se však chtěly
dozvědět ještě více o víle, která přišla s panem Andersenem, a žadonily o přečtení pár
stránek pohádky Malá mořská víla. Líbila se.

Ale to už byla připravena další
soutěž – luštění velké křížovky. Malí soutěžící hledali knihy podle připravených indicií
a z názvů nalezených titulů
poskládali tajenku. Povedlo se!
A že už všem kručelo
v bříškách, byl čas na večeři.
Oblíbená pizza šunková a sýrová byla milým překvapením pro všechny malé spáče.
A že chutnala! Po večeři jsme
se vydali do místního kina,
kde děti zhlédly animovanou
pohádku Malá mořská víla. Bylo to dobrodružství. Sami, v noci, ve velkém kinosále.
A protože se blížila půlnoc, byl čas na oblíbenou stezku odvahy. Nebál se nikdo. Všech
27 dětí se vydalo na stezku parkem kolem
místního hřbitova.
Po návratu do knihovny si už každý hledal svůj pelíšek na spaní a při poslechu po-

„Para – Olympiáda“

hádky pomalu usínal. Sice se neví kdo a kdy
usnul, ale ráno jsme se probudili všichni.
Buchty, které upekly maminky spáčů, náramně všem chutnaly. Děti pomohly knihovnicím a dobrovolníkům uklidit knihovnu
a na památku jim byla předána andersenovská pohlednice, kterou mohou děti poslat
komukoliv.
MT

Martin Hak vyprávěl o karlu IV.
U příležitosti 700. let výročí narození českého krále Karla IV. naši knihovnu navštívil vypravěč Martin Hak. Svým velmi poutavým vyprávěním příběhů o Karlu IV. zaujal
žáky celého vyššího
stupně základní školy, a ti naslouchali se
zatajeným dechem.
Tři příběhy z různých etap Karlova života byly prokládány
příběhy ze života samotného vypravěče.

MT

V rámci konání Dne obce 2016 knihovna ve
Štěpánkovicích připravila soutěže pro děti a mládež na
téma „Para-Olympiáda“. V netradičních disciplínách si děti vyzkoušely, jak musí zvládnout jednoduché úkony lidé s určitým zdravotním
postižením. Úkoly byly různé. Například: Poslepu postavit věž z dřevěných kostek, se zavázanýma očima kopnout míč do branky, uvázat si
šátek na nohu ve stoji na jedné noze, sebrat lžičku bosou nohou, projít na jedné noze pomocí berlí překážkovou dráhu a ještě spousta dalších
náročných úkolů. Děti zvládaly úkoly velmi dobře. Bonbóny, ovocný Jupík a poukázka na zmrzlinu jim byly odměnou.
MT

Tradiční knihovnické Klíčkování prvňáčků
V rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, který vznikl na podporu čtení u nejmenších školáků, naše knihovna připravila
celoroční pásmo čtení, povídání, pohádek a výtvarných dílen.“Čtení pro kočku a taky pro psa“ je dílem spisovatelky Lenky Rožnovské,
která tento projekt nabídla knihovnám k využití. Každý měsíc se děti účastnily aktivit, které je vedly k rozvíjení jejich čtenářských dovedností a vedly
je k pochopení textu. Tato pravidelná setkávání se stala oblíbenou součástí
výuky čtení. Prvňáčci vždy obdrželi dopis od pejska Chlupáčka, na který se
děti náramně těšily, což usuzujeme z radostné reakce dětí na příchod paní
knihovnice se zvacím dopisem.
Naposledy se děti s pejskem Chlupáčkem setkaly v měsíci červnu a čekalo je překvapení. Čekalo je „Klíčkování“. Knihovnu navštívil král Knihomil,
který každý rok přichází do knihovny a vybírá si nové členy do své královské
čtenářské družiny. Král si děti řádně vyzkoušel, zda se již naučily číst, vše
si řádně zapsal a připravil děti na blížící se pasování. Děti navíc odměnil
symbolickým zlatým klíčem, kterým se odemyká záhadná komnata čtení.
Slavnostní pasování dětí na rytíře knížek a čtenáře knihovny proběhne
30. června 2016. A o tom až příětě.
MT
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Obec očima občanů
Pro všechny příznivce fotografování, kteří nechtějí schovávat svoje fotografie jen na discích a chtějí se o své výtvory podělit s ostatními, je tady tato výzva s názvem „Obec očima občanů“. Vaše fotografie vám mohou přinést uznání, hodnotnou cenu, otištění ve zpravodaji nebo jen pobavit ostatní, a i to stojí zato. Stačí si jen vybrat z vašeho archivu, nebo aktuálně vyfotit naši obec
Štěpánkovice tak, jak ji vidíte vy. Zajímavých objektů se jistě nabízí celá řada, stačí si jen vybrat a můžete jít do toho.
Vaše fotografické úlovky zasílejte i s malým popiskem a podpisem na adresu zpravodaj@stepankovice.cz,
nebo je můžete přinést do obecní knihovny do 23. září 2016. Fotografie budou vystaveny v obecní knihovně
a tři nejzajímavější fotografické postřehy budou zveřejněny ve Štěpánkovickém zpravodaji č. 3/2016.
Hodně štěstí!
Veronika Wihodová

Výběr z dosud zaslaných fotografií
1 Duha nad Štěpánkovicemi,

pohled z okna, Martin Kurka (2015)

2 Kvetoucí štěpánkovické koleje

Kateřina Slivková (16. 4. 2016)

2 Vlakové nádraží

Libor Kurka (2015)

1

Všechny dodané fotografie jsou vystaveny v knihovně,
kde si je mohou občané přijít prohlédnout.

2

3

„Nicholas Winton – síla lidskosti“
„Paní učitelko, o čem vlastně bude vystoupení, na které jdeme
v úterý 11. března? Kdo byl nebo je Nicholas Winton?“ Tak zněly nejčastější dotazy žáků 8. a 9. tříd, pro něž byl pořad s názvem
„Nicholas Winton - síla lidskosti“ určen. A tak jsme se v rámci výuky
dali do pátrání:
Nicholas Winton jako mladý Angličan spolu se svými přáteli navštívil v roce 1938 tehdejší Československo. To, co viděl a zjistil,
jím velmi otřáslo a rozhodl se nějakým způsobem pomoci. Po návratu do Anglie sehnal pár přátel i finanční prostředky a v roce 1939
prostřednictvím své organizace vypravil osm vlaků se 669 českými
a slovenskými dětmi z Československa do Británie, čímž je zachránil
doslova na poslední chvíli. Bohužel jeho humanitární činnost byla
násilně přervána poté, kdy byl zbytek ČSR definitivně 15. 3. 1939
obsazen Německem a děti, jež měly být ještě zachráněny, pak skončily se svými rodinami v koncentračním táboře Terezín a poté transportovány do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Nicholas Winton pak
vstoupil do armády jako letec RAF, po válce založil rodinu a o příbězích jím zachráněných dětí se nikomu nezmínil. Chtěl tomu osud,
že při náhodném úklidu na půdě, téměř po 50 letech, našla manželka
dokumenty, které o jeho krásném lidském činu vypovídaly. Dnes
rodiny Wintonových zachráněných dětí představují více než 6000
lidí! A pak jsme spolu s žáky z Bolatic a Kobeřic seděli v místním
kinosále a dívali se na střihový dokument, v němž vystupovaly některé ze zachráněných dětí, dnes již dospělí starší lidé, v mnohých
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případech ve významném postavení, a vzpomínaly. Bylo to velmi
emotivní, před námi vyvstala minulost prožitá lidmi na vlastní kůži.
Nejčastěji nás napadlo, co bychom dělali my, kdybychom se ocitli ve stejné situaci? Dokázali bychom opustit navždy své rodiče
a naopak, měli by naši rodiče sílu pustit nás do neznáma k cizím
lidem? Příběh záchranné akce je dnes znám po celém světě a svět
Nicholasi Wintonovi poděkoval: královnou Alžbětou II. byl povýšen
do šlechtického stavu, americký senát a kongres přijaly rezoluci 583
o hrdinském činu sira Wintona, prezident Václav Havel mu udělil
Řád T.G. Masaryka a prezident Miloš Zeman Řád bílého lva, nejvyšší české státní vyznamenání, jež si převzal osobně v Praze ve věku
požehnaných 105 let. Až do své smrti v neuvěřitelných 106 letech
byl velmi optimistický. Myslíte si, že je třeba dětem předkládat takovéto příběhy v době iPhonů, internetu, iPodů? Určitě ano, vždyť
děti potřebují hrdiny, kterým věří, kteří opravdu dokázali svými činy
něco mimořádně ušlechtilého, kteří svým dobrým skutkem přispěli
ke zlepšení světa. Vždyť dobrých skutků, těch není nikdy dost. Díky,
sire Wintone!
MSa
Máte zájem o zasílání zpráv E-mailem?
Zašlete nám Váš e-mail na adresu:
Zpravodaj@stepankovice.cz

Ivana Chřibková, rodačka ze Štěpánkovic
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V dubnu přijala pozvání do naší knihovny začínající spisovatelka a štěpánkovická rodačka Ivana
Chřibková, aby zde představila svou prvotinu Suchý hadr na dně mořském. Pracovala jako novinářka
opavského týdeníku Kamelot, později pro deník Svoboda v Ostravě, podílela se na několika charitativních projektech. Po deseti letech práce redaktorky, později šéfredaktorky webových stránek Novy,
on-line zpracování první české SuperStar a vytvoření nové podoby pořadu Volejte novu tak, jak ji
znáte dnes, se rozhodla svoji kariéru ukončit a odstěhovala se do španělské Andalusie, kde tuto knihu
napsala. Dnes žije v Anglii ve městě Leeds a momentálně pracuje na jejím pokračování.

Knihu si můžete objednat v naší knihovně za výhodněnou cenu 189,– Kč.
Suchý hadr na dně mořském, zajímavý a pro mnohé známý název, jak jste k němu přišla a proč jste se
rozhodla použít ho pro svoji knihu?
Úplnou náhodou. Větu pronesl bratr mého přítele,
když byl u nás ve Španělsku na návštěvě. Parafrázoval
tak svého otce, který ji rád používá. Všechno, co mě
zaujme, si zapisuju, proto jsem si zapsala i spojení
Suchý hadr na dně mořském. Hlavně taky proto, že
mám ráda oxymoróny. Když jsem přemýšlela o názvu, byl ‘hadr’ perfektní. S lidskou duší si ho na první
pohled nespojí nikdo a přece o ní může říct všechno.
Na schůzce v nakladatelství se mě potom ptali, jestli
už mám název. Vytasila jsem se s Hadrem. Pět vteřin
hrobového ticha, hlavou mi prolétlo, že jsem možná
přestřelila (smích), ale dávalo jim to smysl, stejně
jako mě a název se jim líbil.
Zdeněk Svěrák ohodnotil vaši knihu jako pěknou
a veselou. Styl jakým je napsaná mi hodně připomíná
právě jeho vypravěčské umění. Byl Vám inspirací?
Tvorba Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka mě
určitě hodně ovlivnila. Jejich divadelní hry znám zpaměti, stejně jako filmy. Od doby, kdy jsem je začala
chápat, tvoří nezastupitelnou část mého filmového
i audio výběru.
U pana Svěráka se mi líbí o čem píše, jak píše
a jak vidí svět. Je dokonalý vypravěč a hlavně taky
dokonalý člověk. Snaží se vidět ze všeho nejdřív ty
dobré věci.
Snad po jeho vzoru jsem ani já nechtěla napsat žádnou ponurou knihu. Baví mě ‘dělat‘ humor. Chtěla
jsem napsat knihu, u které by se lidi zasmáli a třeba se
k ní znovu vrátili, když jim bude smutno.
To, že nakonec není jenom o veselých věcech, má
taky svůj smysl. Protože to není ani život a stejně je
vždycky lepší, když se bere z té veselejší stránky.

Maminka Vás na dnešní besedu doprovodila, určitě patřila mezi první čtenáře Vaší prvotiny. Jaká byla
její bezprostřední reakce?
Máma, bratr a Tomáš byli vůbec první čtenáři. ku Tošerovou, která přišla i na mou autogramiádu,
Řekli, že ten příběh si zaslouží být vypublikován. z toho, co mě naučila, čerpám dodnes.
Rozesmál je, i dojal. Ve své rodině mám obrovskou
Jste krásná, úspěšná mladá žena, která si plní své
podporu a jsem tomu ráda.
sny. Jaká je vaše další meta, čeho byste chtěla doTakřka přes noc jste se stala slavnou štěpánkovic- sáhnout?
kou rodačkou.
V lednu jsme se přestěhovali do Anglie, kde jsem
Reakce lidí a celková účast na všech autogrami- začala psát pokračování. Upřímně jsem netušila, jestli
ádách a čteních mě překvapila. Tím, že momentál- budu v mé spisovatelské kariéře pokračovat, ale poně žiji v zahraničí, jde celý život kolem knížky tak zitivní reakce lidí mě k tomu nakoply. Psaní mě baví,
trochu mimo mě. Teprve teď mám možnost setkat se i když je to trochu složitá disciplína. Hlavně psát huse čtenáři tváří v tvář a o knize si popovídat. Mám ra- morně. Každá věta musí uzrát, potřebuje čas a já si
dost, že se líbí. Reakce lidí mě dojaly. Přišla za mnou musím dávat pozor, abych to neuspěchala.
například paní, poděkovat mi za to, že jsem ji nakopla
Pokud se mě ptáte, čeho bych chtěla dosáhnout, tak
a ona se v životě znovu nadechla. Jiní říkají, že jsem napsat minimálně ještě jednu knihu, a taky film nebo
je rozesmála, nebo že jsou rádi, že jsem v knize zmí- seriál. To je moje další meta.
nila části našeho regionu.
Co byste vzkázala mladým lidem, kteří jsou na praJen doufám, že všechnu prezentaci zvládnu se ctí, hu dospělosti a tápou nad budoucností, nevědí co dál,
protože jsem před každým čtením opravdu hodně nebo nemají odvahu vydat se na svoji životní cestu?
nezvózní. Ani jsem netušila, že jsem takový nervák
Aby se řídili svým vlastním instinktem. Kdysi
(smích). Když jsem pracovala v televizi, neměla jsem jsem se rozhodla nežít život podle toho, jak mi říproblém jít prezentovat naše projekty do živého vysí- kali, abych žila, ale podle toho, jak jsem chtěla žít
lání nebo vystoupit před více lidmi. Tady když stojím sama. Spokojenost sama se sebou, vybojovat si svou
a držím v ruce tu pruhovanou knížku, mám pocit, že vlastní cestu a hlavně věřit sama v sebe bylo pro mě
ze sebe nevydám slovo.
hodně komplikované, ale vlastně to nejdůležitější.

Píšete o své rodné vísce, do jaké míry se jedná
o autobiografii a do jaké míry o fikci?
Realita se tak moc prolíná s fikcí, že ani já sama nedokážu říct, kde začíná jedno a končí druhé. Některé
kapitoly jsou postaveny jen na určitém dojmu, který
jsem si pamatovala, dojem je vystižený v jediné větě
a zbytek kapitoly vymyšlený.
Všechno dohromady to ale dává jeden komplexní
Vaše kniha rozhodně ponurá není, ale úvod v podopříběh, jednoho člověka. Říkám, že jsem si ze života
bě dopisu na rozloučenou je hodně překvapivý.
vzala určitý námět, ale v knize otevřela jiný příběh.
Všem se nám dějí různé věci, dostáváme se do siJak vzpomínáte na své dětství a dobu, kdy jste žila
tuací, které jsou neveselé a posadí nás na zadek, ale
vždycky bychom měli v sobě najít sílu jít dál. V pod- ve Štěpánkovicích?
Pro mě byla naprosto zásadní základní škola. To
statě to je celý smysl mé knihy. Jsou situace, které si
vyžadují naši velkou vnitřní sílu a pomoc ostatních, je to, co vás připraví na život a já jsem měla štěstí
ale jsou i situace, kdy se jenom rochníme ve vlastní na učitele. Hlavně na paní učitelku Stříbnou, která
sebelítosti. To je potřeba odlišit a k tomu je někdy mě učila český jazyk a literaturu. Pamatuji se, že mi
dobré podívat se na sebe trochu s humorem a ironií. dala za úkol napsat fejeton. Když jsem jí ho potom
„Kniha není o tom dopisu, ale byla kvůli němu přečetla, řekla mi, že mám talent, a že mám psát.
napsaná.“
Také musím vzpomenout na bývalou paní ředitel-

Poslouchat svůj instinkt je něco, co se mi osvědčilo
mnohokrát a v jakémkoli věku.
Když jsem se rozhodla dát výpověď na Nově, ptal
se mě můj tehdejší šéf, co chci dělat dál. Řekla jsem,
že chci odjet do Španělska a napsat knihu. Myslel si,
že jsem se zbláznila. Ale já jsem do toho šla po hlavě.
Věděla jsem, že se líp smířím s tím, že to nevyjde,
než s tím, že jsem to vůbec nezkusila. I když opustit
práci, kterou jsem měla tak ráda a kamarády, bylo těžké. Vždycky se líp odchází od něčeho, co vás nebaví,
nebo co vás štve.
Chtěla byste na závěr něco vzkázat čtenářům
Štěpánkovického zpravodaje?
Chtěla bych jim popřát krásné léto s dobrou knihou. Protože čtení je jedna z nejlepších věcí na světě.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám i čtenářům, aby
si co nejdříve měli možnost přečíst i druhý díl Vaší
knihy.
Veronika Wihodová

Jarní koncert pěveckého sboru Sedmihlásek a kroužků fléten
24. května 2016 se v naší malé tělocvičně uskutečnil Jarní koncert přípravného pěveckého sboru Sedmihlásek a kroužků fléten. Celkem
70 účinkujících a téměř plná tělocvična rodičů, prarodičů, tet a strýčků v obecenstvu… koncert může začít. Na úvod děti zatančily a zazpívaly píseň Chytré děti a po té již na pomyslné pódium vystoupily děti z kroužku fléten MŠ pod vedením p. uč. Ivany Pekařové. Během necelé
hodiny programu zazpívaly děti známé i méně známé písně s doprovodem hudebních nástrojů či hry na tělo.
Každý pěvecký blok pak vystřídaly děti z kroužků fléten ZŠ, které vedou p. uč. Langrová, Stuchlíková a Smolková. Slyšet jsme mohli
písně lidové či skladby A. Vivaldiho nebo B. Smetany v podání těch nejstarších flétnistů. Na závěr nám všechny děti, které hrají ha flétnu,
zahrály píseň Černé oči a děti ze Sedmihlásku, které připravily p. uč. Kučejová a Czudková, zazpívaly píseň Na pasece. Věříme, že se všem
koncert líbil a těšíme se již nyní na další koncert, na kterém opět ukážeme, co jsme se naučili.
MCz
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Turnaj v PIŠKVORKÁCH

Ve čtvrtek 7. dubna se uskutečnil turnaj v piškvorkách pro žáky 5. – 9. ročníku naší školy.
Do turnaje se přihlásilo celkem 23 soutěžících, kteří si přišli zahrát tradiční
tzv. první volbu her s papírem a tužkou.
Pokud vás snad z nějakých nepochopitelných důvodů piškvorky až dodnes
míjely, pravidla jsou následující: Dva hráči hrají na čtverečkovaném herním
poli. Každý hráč má jeden druh symbolu - kolečko nebo křížek. Hráči se postupně střídají ve vepisování symbolů do políček. Cílem je vytvořit řadu pěti svých
symbolů za sebou - vodorovně, svisle nebo šikmo. Tato řada musí tvořit přímku
a nesmí být nikde přerušena soupeřovým symbolem. Kdo takovou řadu vytvoří
jako první, vyhrál. Nelze zapsat symbol tam, kde je již jiný vepsaný.
Naši žáci mají rozhodně tuto školní hru vžitou a ve spleti koleček a křížků se neztratili. Sehráli několik vzájemných utkání podle rozlosování a o vítězi bylo po hodině hry rozhodnuto. Vítězem letošního školního roku se stal Tomáš Duda z 8. ročníku a může se tak po právu
pyšnit titulem Mistra piškvorek 2016. Gratulujeme.
Všem ostatním žákům děkuji, že se přišli ve svém volném čase pobavit se spolužáky a zahrát si zajímavou hru.
Martin Večerek

1. ročník „Školního běžeckého závodu“
Premiérově na naší škole proběhl dne 18. 4. 2016 běžecký závod
jednotlivců a třídních štafet. Závodu se zúčastnilo těžko uvěřitelných
94 žáků. Toto číslo vysoko předčilo očekávání pořadatele.
Závod štafet se běžel na vzdálenost 1 km a každá třída se mohla
přihlásit s minimálním počtem čtyř žáků. Některé třídy běžely ve čtyřech závodnících, jiné se přihlasily v deseti lidech, což jim umožnilo
sprintovat kratší běžecké úseky. Na nižším stupni zvítězila štafeta 5.
třídy časem 3:21, na vyšším stupni to byli zástupci 8. třídy časem 2:38.
Závod jednotlivců byl rozdělen do 3 kategorií. Žáci 1. a 2. ročníku
běželi 500 m na školním hřišti, 3., 4. a 5. ročník běžel 750 m a žáci
navštěvující vyšší stupeň běželi shodně 1500 m. Na všech tratích byly
vidět krásné výkony na hranici svých momentálních fyzických schopností. Konečné pořadí není až tak důležité, ale za zmínku určitě stojí
překonání školního rekordu v běhu na 1 500 m v kategorii chlapců Davidem Radošovským časem 5:04. Rovněž Melanie Michalíková z 6.
ročníku zaběhla slušný čas 6:20. Pochvalu zaslouží všichni žáci, kteří se aktivně zapojili do této nové sportovní akce a věřte, že to byl moc
pěkný pohled na sportující mládež bez ohledu na umístění každého jedince, který se přišel proběhnout.
Závod se bude na naší škole pořádat vždy v dubnu jako generálka na každoroční nedělní Štěpánkovický kros (letos 24. 4. 2016), kde jsou
rovněž vypsané kategorie pro děti. Tímto jste všichni srdečně zváni na nedělní dopolední proběhnutí.
Gratulujeme všem účastníkům „Školního běžeckého závodu“.
P. Nycz

Krajské finále ve vybíjené dívek nižšího stupně
Po dvanácti letech se žákyně naší školy probojovaly do krajského finále jakožto vítězné družstvo okresu Opava. Turnaj se konal v nově postavené hale Slezského gymnázia v Opavě dne 13. 5. 2016 za účasti pěti družstev (ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Kopřivnice,
ZŠ Bruntál, ZŠ Jablunkov, ZŠ Šenov). Motivací pro všechny družstva byl případný postup do republikového finále, které proběhlo ve
dnech 6. – 8. 6. 2016 v Pecce.
Na naše dívky pravděpodobně zapůsobila atmosféra turnaje skličujícím dojmem. Po úvodní prohře o dvě hráčky s družstvem Jablunkova
byla na dívkách vidět i ztráta sebevědomí. V důsledku toho tým prohrál
i zbývající tři zápasy a v konečném zúčtování obsadil poslední, 5. místo.
V žádném případě to nebyly jednoznačné prohry tzv. o „parník“, ale
v konečném součtu musíme uznat, že soupeři byli lepší. Náš mladý tým
dostane další šanci v příštím školním roce, neboť šest hráček týmu chodí
nyní do čtvrté třídy, jedna hráčka do třetí třídy a turnaj je vypsán pro
dívky 3. a 5. ročníku.
Týmu děkuji za zviditelnění obce Štěpánovice v povědomí nejen
okresu Opava, ale i Moravskoslezského kraje. Předvedly jste výkon, za
který se v žádném případě nemusíte stydět.
Sestava týmu: Natálie Radošovská, Anežka Žůrková, Tereza
Przeczková, Alžběta Chovancová, Nikola Pistoriusová, Linda Slivková,
Nikol Kremserová, Klára Gvoždíková, Adriana Pavelková, Martina
Vybíralová
Konečné pořadí: 1. ZŠ Kopřivnice, 2. ZŠ Šenov, 3. ZŠ Jablunkov, 4.
ZŠ Bruntál, 5. ZŠ Štěpánkovice.
P. Nycz
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Projektový den s tématikou dopravní výchovy
Projekt – Dopravní výchova na vyšším stupni

Projektový den s tématikou dopravní výchovy se snažíme zařadit v měsíci dubnu, který je označován právě měsícem dopravy. Na vyšším
stupni byli žáci nalosováni do osmi družstev a postupně obcházeli připravená stanoviště (historie dopravy, první pomoc, zdravověda, úrazy,
dopravní značky, řešení dopravních situací na křižovatkách, jízda zručnosti a testové otázky s dopravní tématikou). Na všech stanovištích
byli žáci hodnoceni na základě správnosti plnění připravených úkolů, aktivity a vzájemné spolupráce. Velký význam projektu má právě
spolupráce mezi žáky napříč ročníky, která není v běžné výuce možná.
Na závěr proběhlo společné hodnocení všech družstev a doufáme, že žákům zůstala velká část informací (např. o přednosti zprava atd.)
a povinností v hlavách (např. povinné nošení přilby při jízdě na kole).
Sestava vítězného týmu: Lukáš Korzonek, Tomáš Kurka, Sebastián Kupka,
Natálie Rásochová, Kristýna Večerková, Nina Kaspříková, Jakub Večerek, Vojtěch
Václavík, Sára Fichnová, Lenka Starečková, Barbora Čušková, Zdeněk Balarin.

Projekt – Dopravní výchova pro 3. - 5. ročník

Také první stupeň se zapojil do projektového dne s tématikou dopravní výchovy. Žáci 3. - 5. ročníku v sedmi družstvech plnili různé zajímavé úkoly, které
byly věnované tématice dopravní výchovy. Kromě teoretických znalostí o značkách, jízdních kolech, dopravních prostředcích, křižovatkách a zdravovědě si
žáci vyzkoušeli, jak šikovně se vyhnout nastraženým překážkám, nebo jak zručně manévrovat na jízdním kole.
Společné hodnocení úspěšného dne ukázalo, že si žáci vedli velmi dobře.

Projekt – Dopravní výchova pro děti z MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ

Jelikož je duben považován za měsíc dopravy, připravila si škola u této příležitosti v pátek 29. 4. pro naše žáky projektový den s názvem „Dopravní výchova“. Sice mělo být chladno, ale ráno nám vykouklo sluníčko,
a proto jsme usoudili, že děti z MŠ, 1. a 2. tříd budou vděčné za to, že nemusí trávit dopoledne v lavicích či uvnitř MŠ, ale budou se moci
proběhnout venku.
Po přivítání se děti rozdělily do 8 družstev a společně s paními učitelkami se rozešly na svá stanoviště, kde si nejen zasoutěžily v jízdě
na koloběžkách, ale také se dověděly i něco nového, popřípadě si utvrdily své vědomosti, které již znaly jako např. jak se správně chovat na
silnici, která telefonní čísla jsou velmi důležitá, nebo také jak si projít správně křižovatku, či poznat některé z dopravních značek.
Dle reakcí dětí byli určitě všichni velice spokojeni, den se jim líbil a žádné dítě nezůstalo samozřejmě bez odměny. Už teď se žáci těší na
další takový projektový den, kterého se zcela jistě někdy v budoucnu opět dočkají.
B. Kučejová, B. Švábíková, P. Nycz

2. ročník Kuličkiády ve škole
KULIČKIÁDA – dětská jarní hra, která téměř vymizela z našich hřišť. 2. ročník této soutěže ve cvrnkání kuliček se na naší škole uskutečnila 17. 5. 2016. Počasí nám nepřálo tolik
jako loni, ale houževnatost soutěžících byla neuvěřitelná. Zápolilo se ve dvou kategoriích, a to
chlapci a dívky z 3. - 5. tříd. Soutěžící tentokrát rozlosoval počítač a celkem se odehrálo 9 kol.
Vítězem v chlapecké kategorii se stal Tobiáš Prasek, který Kuličkiádu vyhrál již v loňském
roce. Na 2. místě se umístil Tomáš Tomíček a 3. místo obsadil Jakub Rásocha. V kategorii
dívek si vycvrnkala 1. místo Barbora Przeczková, která byla rovněž úspěšná již v prvním
ročníku Kuličkiády, 2. místo patří Natálii Mazurové a 3. místo získala Eliška Wihodová.
Nálada byla výborná, rozhodčí Mgr. M. Večerek, Mgr. E. Stoczková a Mgr. G. Langrová
měli velmi lehké rozhodování, chválí všechny soutěžící za jejich fairplay hru. Těšíme se opět
na hojnou účast v příštím roce.
G. Langrová

ŠTĚPÁNEK SI PŘIVEZL BRONZ
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 se pěvecký sbor Štěpánek zúčastnil krajského kola celostátní soutěže školních pěveckých sborů, které se tradičně koná v Orlové. Svého úkolu, v nezvykle
silné konkurenci sborů převážně z okolí Ostravy, Havířova, Frýdku-Místku, ale také Vrbna pod Pradědem, se zhostil se ctí a vybojoval
bronzové pásmo. Velmi chválena byla především sóla a také skladba
Radovan Vehovský
soutěžního programu.
Letos se nám sice úplně nepovedlo prodat všechny své schopnosti,
za což mohla především nervozita těch, kteří byli na soutěži poprvé
a s tímto vysoce konkurenčním prostředím se ještě nesetkali. A možná
právě proto se soutěžní vystoupení Štěpánku neobešlo bez drobných
chybiček. Někteří snad mohli být trošku zklamáni, ale já to přesto,
především vzhledem k nebývale silné konkurenci, považuji za velký
úspěch, neboť být třetí v kraji, to přece není vůbec špatné. A jak se
říká: „Chybami se člověk učí“, a proto se poučíme a budeme pilně
připravovat svá další vystoupení a zapracujeme také na psychické
www.posudky-aut.cz
odolnosti, ať se může Štěpánek opět ukázat v plném lesku.
AA

Znalecké posudky motorových vozidel
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MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN – OBHAJOBA VÍTĚZSTVÍ

Potřetí jsme se jako škola zúčastnili 9. ročníku „Mezinárodního sportovního dne“
pořádaného ZŠ Mitušova 8 v Ostravě Hrabůvce. Tradičně jsou pozvány školy ze
slovenské Žiliny a polských Katowic.
Poměření sportovních dovedností se odehrává ve fotbale, vybíjené a v atletických
disciplínách (sprint 60 m, skok daleký, hod granátem, 800 m a štafetový běh 4 x
150 m). Do každé disciplíny jsou nasazeni dva vybraní zástupci školy a na základě
umístění jsou jim následně přiděleny body, které se na závěr celé akce škole sečtou.
Přestože náš původní výběr postihla vysoká nemocnost (7 nemocných žáků), museli
náhradníci zabojovat na více než 100% a výsledkem bylo konečné vítězství v kategorii chlapců i dívek. Tímto se nám podařilo obhájit loňské vítězství.
Skvělé organizační zabezpečení, kolektivní povzbuzování, dobrý pocit z odvedeného výkonu podpořený úspěchem v podobě vítězství zanechají v hlavách všech zúčastněných příjemné vzpomínky na tento sportovní podnik. Velké poděkování patří
pořádající škole za pozvání a příjemnou atmosféru, která doprovází celou akci. Platí
totiž: „Bez ochotných pořadatelů nejsou závody a bez závodů nemohou být závodníci“. Děkujeme!
Účastníci akce: Krištofová Vanessa, Drastíková Leona, Rásochová Natálie, Stromská Veronika, Běláková Alexandra, Šišovská Tereza,
Flugrová Sára, Jonášová Natálie, Kramářová Kristýna, Tomíčková Michaela, Riemel Ondřej, Korzonek Lukáš, Sivák Michal, Stříbný Lukáš,
Kolečkář Tomáš, Moldřík Jan, Wollný Oliver, Duda Tomáš, Kaňok Andrej.
Nc

Finále atletického čtyřboje
Netradiční olympiáda
mladších dívek a starších chlapců
Mladší dívky postoupily mezi 12 nejlepších atletických týmů z 2. místa, starší
chlapci z 1. místa a mladším chlapcům
postup unikl o jednu příčku. Finálové
poměření sil proběhlo na Tyršově stadiónu v Opavě za slunečného a za poslední
dobu nadprůměrně teplého počasí ve středu (11. 5. 2016) a ve čtvrtek (12. 5. 2016).
Podle předběžných výsledků dosažených všemi zúčastněnými týmy v základních kolech měla děvčata bojovat
o sedmou příčku a hoši o příčku šestou.
Motivace, trénink, víra ve vlastní schopnosti a kvalitní závodní zázemí v podobě tartanové dráhy na Tyršově stadiónu
slibovalo zlepšení výchozích pozic. Po
sprintu na 60 m, hodu míčkem, skoku vysokém a dalekém byly holky na 9. místě.
Bojovným výkonem na hranici osobních
rekordů v závěrečném běhu na 600 m nakonec vybojovaly výborné 6. místo z 23
družstev, která se zapojila do atletického
čtyřboje v okrese Opava. Chlapci figurovali po sprintu na 60 m, skoku vysokém
a dalekém, vrhu koulí a hodu míčkem na
6. příčce. Rovněž závěrečný běh na
1 000 m je silnou stránkou našeho
družstva, což potvrdili posunem na velmi
kvalitní 5. místo z celkového počtu 27
družstev. Po loňské šesté příčce mladších
žáků patří tato umístění mezi historicky
nejlepší umístění štěpánkovických žáků
na poli atletiky, coby královny sportu.
Za zmínku stojí individuální výsledky
Melanie Michalíkové v podobě osmé nejlepší dívky z 65 startujících ve finále. Ve
Štěpánkovicích dále máme nejlepší dva
starší hochy v hodu kriketovým míčkem
okresu Opava (Jan Kolečkář, Miroslav
Moravec). Filip Stromský vytvořil rekord
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školy ve skoku dalekém (517 cm), Ondřej
Pavlásek atakoval rekord školy ve vrhu
koulí (9,74 m), David Radošovský patří
k nejlepším vytrvalcům v okrese (3:05
na 1 km), čtyři členky týmu (Vanessa
Krištofová, Lucie Pašková, Melanie
Michalíková a Veronika Stromská) se
umístily do 16. místa v běhu na 600 m
z 61 startujících atd.
I v našich podmínkách jsme konkurenceschopní nejlepším týmům okresu
Opava. Rádi bychom uspořádali okrskové kolo v atletice i u nás. Přednost ale dostávají obce s možností využití umělých
oválů (Kobeřice, Kravaře, Chuchelná).
Využití odpovídajícího zázemí není pouze záležitostí tělesné či sportovní výchovy. Možnosti využití sahají za hranice
školní výuky v podobě např. Maratónské
štafety, školního běžeckého závodu, atletického čtyřboje pro žáky školy, Poháru
rozhlasu, Májové laťky, závodu o nejrychlejšího „Palestiňáka“ atd.
Všem startujícím žákům děkuji za
předvedené výkony a skvělou reprezentaci školy na poli sportovním. Věřte, že se
Štěpánkovice výrazně zapisují do povědomí základních škol okresu Opava nejen
ve florbalu, či vybíjené, ale opakovaně
i v atletice. A co mě těší ještě víc je to, že
se nejedná o ojedinělý výsledek. Šikovné
děti a chuť do práce s nimi nám rozhodně
nechybí a výsledky se dostavují.
Družstvo dívek: Melanie Michalíková,
Vanessa Krištofová, Lucie Pašková,
Veronika Stromská, Tereza Šišovská
Družstvo chlapců: Jan Kolečkář,
Miroslav Moravec, Ondřej Pavlásek,
David Radošovský, Filip Stromský.

P. Nycz

Jako dárek ke Dni dětí jsme i letos připravili
pro žáky naší školy ve středu 1. června „Netradiční
olympiádu“. Žáci vyššího stupně soutěžili jako třídní kolektivy a během dopoledne absolvovali 6 stanovišť – výroba letadýlek, střelba ze vzduchovky,
překážková dráha, přenášení vody, střelba na koš
a jízda na koloběžce. Zaznamenali jsme obrovské
nasazení všech tříd, proto nás mile překvapil konečný výsledek. První místo obsadily všechny třídy.
Naplnili jsme tak olympijské heslo barona Pierra de
Coubertina – „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“
Děti nižšího stupně soutěžily vždy ve dvojicích,
věkově rozdílných, a tak mohl prvňák porazit páťáka. Každé dítě si našlo své oblíbené disciplíny /
hod gumákem či smetákem, slalom s kuličkou,
sbírání víček na rychlost, piškvorky, dáma, skákání
v pytlích, třídění luštěnin, slalom s kolečky, závod
nákladních aut/, za vyhraný zápas získalo jeden
bod, body se sčítaly a za ně si děti vybraly sladké
odměny. Mezi nejlepší závodníky s nejvyšším počtem bodů patřili Petr Kurka a Natálie Radošovská
ze 4. B, Tereza Przeczková a Anežka Žůrková z V.
třídy a Alžběta Chovancová, rovněž z V. třídy, která
byla absolutním vítězem. Dárek od Sdružení rodičů, ovocný nanuk, malým i velkým v parném dni
náramně chutnal. Slunce svítilo a hřálo, soutěže se
vydařily, všichni byli spokojeni, takže jsme rozdali
diplomy, medaile a sladké odměny a s pocitem příjemně stráveného dopoledne jsme se rozešli domů.

J. Fichna, M. Czudková

ČERVNOVÁ LAŤKA

Každoroční „Májová laťka“ byla pro letošní školní rok
přesunuta z důvodu sportovního vytížení (celá řada sportovních úspěchů našich žáků) na měsíc červen. Důležitým
faktorem, který ovlivňuje termín a atmosféru je počasí
a pro letošní rok vyšlo ideálně (sluníčko a lehký větřík).
Zvýšený zájem o tuto sportovní akci je znatelný ze strany žáků nižšího stupně. Chce se říci: „Mládí vpřed“, ale každoročně vnímám větší sportovní nadšení u mladších žáků,
kteří do akcí jdou bez předsudků a naplno, kdežto starší
žáci už se nechtějí ztrapňovat případným neúspěchem, což
je škoda. Skoku vysokého, kde o vítězi rozhoduje rozdíl
mezi tělesnou výškou a dosaženým výkonem se pro letošní
rok zúčastnilo 58 závodníků. Jsme rádi za každého sportu
chtivého jedince bez rozdílu, jak se umístí.
V kategorii mladších dívek zvítězila Julie Bršlicová
před Adrianou Pavelkovou a Nikol Kremserovou. V kategorii mladších chlapců bylo pořadí následující: 1. Šimon
Tomíček, 2. Daniel Volný a 3. Michal Stuchlík. Starší
dívky ovládla Veronika Stromská následovaná Kristýnou
Kramářovou a Melanii Michalíkovou. Nejvýše samozřejmě skákali starší chlapci a pořadí bylo: 1. Jan Kolečkář, 2.
Miroslav Moravec a 3. Tomáš Kolečkář.
Absolutním vítězem se stal Šimon Tomíček, který měří
128 cm a pokořil laťku ve výšce 105 cm, čímž dosáhl rozdílu 23 cm. Všem účastníkům gratulujeme k dosaženým
výkonům a již nyní se těšte na další sportovní akce v příštím školním roce (vybíjená, florbal, Vánoční laťka atd.)
.
P. Nycz
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ABSOLVENTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

IX. A – 3. řada zleva: Radek Lasák, Jiří Kolečkář, Jakub Fojtík, Kristina Karhanová, Kateřina Königová; 2. řada zleva: Mgr. Lenka Svozilová, Sebastián Kupka, Nikol Leščinská,
Tereza Dehnerová, Martina Jonešová, Adéla Bollková, Natálie Stočková, Michaela Gregořicová, Tomáš Kurka; 1. řada zleva: Jiří Bláha, Marie Krčmaříková, Kateřina Drastiková,
Daniel Kristian, Kateřina Krčmová, Adéla Hanzliková, Miroslav Moravec

IX. B – 3. řada zleva: Klára Volná, Dominik Tomíček, Patrik Deutsch, Kateřina Slivková,
Filip Stromský; 2. řada zleva: Mgr. Josef Fichna, Sabina Sněhotová, Adéla Slaná, Jakub Večerek, Sabina Šumníková, Aneta Václavíková, Petra Šišovská; 1. řada zleva: Aneta Michalíková, Jakub Vybrančík, Jakub Toběrný, Jan Stromský, Jakub Nevřela, Patricie Vitásková

Předškoláci
V Hasičké záchranné
stanici Hlučín
A je tady středa 15. června 2016. Předškoláci, kteří od
1. září vymění MŠ za 1. třídu ve škole, jedou vlakem na
výlet do Hlučína na prohlídku Hasičké záchranné stanice.
23 dětí spolu s paní učitelkou Ivou a Hankou
a trenérem malých hasičů panem Vybrančíkem si
prožili prima dopoledne. Na hasičské stanici nás čekal
profesionální hasič, který nám ukázal všechny prostory
stanice. Nejvíce nás však zajímala hasičská technika,
která je velkým pomocníkem všech hasičů. Hasičská
auta, člun, vysokozdvižná plošina v nás vzbudila velký
obdiv.
Všem se nám tam moc líbilo a všichni se stanem
hasičem nebo krásnou hasičkou.
IL
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Výlet žáků 8. ročníků do družební Štrby
život po staletí změnil. Tento den pro nás připravili ještě slovenští
vyučující sportovní klání, kde jsme si mohli s domácími zahrát netradiční hry jako baseball, dodgeball a jiné. Tuhle noc se nám opravdu
nechtělo spát, ty spousty zážitků, nových kamarádů, srdečných lidí,
kteří se o nás starali a to vše pod štíty majestátných Tater.
Jen těžko se nám opouštělo Štrbu, i když každý z nás se už těšil
domů. Cesta vlakem společnosti RegioJet utekla stejně jako čtyři dny
strávené ve Slovenském ráji. Na vřelé přijetí a pohostinnost našich
přátel na Slovensku budeme dlouho vzpomínat.

J. Jonešová, žákyně VIII. tř.

Již léta je naše škola spjata s malebnou obcí na Slovensku, se
Štrbou. I naši žáci 8. ročníku se vydali pod vedením svých vyučujících navštívit tuto školu a zároveň poznat krásy Slovenských Tater.
Plni očekávání jsme opouštěli Štěpánkovice dne 25. 5. a v pozdních
hodinách dojeli do Štrby, kde nás čekalo vřelé uvítání paní ředitelky
Ľubomíry Iĺanovské.
Po brzké snídani jsme neváhali, využili krásného počasí, které se
v Tatrách mění s každým okamžikem a vyrazili na vysokohorskou
túru Suchá Belá ve Slovenském ráji. Obavy, které někteří z nás měli,
se rázem rozplynuly ve chvíli, kdy jsme procházeli nádhernou krajinou jedné z nejromantičtějších soutěsek Slovenského ráje. Výstup
jsme začínali z místa Podlesok, kde se pramenící voda z hor vlévá do
Veľkej Bielej, která lemuje celou turistickou trasu, která je tak krásná
díky mnoha vodopádům a kaskádám. A proto se někteří z nás nejednou osvěžili. Po tomto náročném výstupu nás čekal výborný oběd
v Popradě. Ani večer jsme nezaháleli, o krásách, ale i úskalích Tater
nám přišel povyprávět spoustu zajímavostí vysokohorský záchranář
p. Jaroslav Švorc. Této přednášky se účastnili i žáci naší partnerské
školy, což bylo pro mnohé z nás neméně zajímavé.
Následující den nás pak paní ředitelka provedla krásami Štrbského
plesa, které je její domovinou a s Tatrami a plesem je úzce spjata
i její sportovní kariéra běžkařky na lyžích. Romantická zákoutí, procházky okolo Jezer lásky a výborný oběd v chatě Plesnivec, byl pro
nás odměnou za celoroční práci ve škole. Po cestě zubačkou jsme se
vrátili zpět do Štrby, kde jsme se příjemně zchladili v starobylé drevenici - jednom z nejstarších obydlí této vesnice, kde nás nám místní
rodačka přiblížila život svých předků. Tahle minulost jako kdyby
nebyla a tak jsme zasněně poslouchali a přemýšleli o tom, jak se náš

„Suchá Belá – les, kameny, překážky, žebříky, voda. Ve čtvrtek
po snídani, jsme vyjeli na náš první výlet. Autobus nás vysadil a my
vyrazili na cestu. Během našeho čtyřhodinového výšlapu také nechyběly tzv. „momentky“, které jsme získávali na každém rohu, jelikož krajina, kterou jsme procházeli, nám brala dech. Ovšem někteří
dech ztratili, když uviděli příkré žebříky, které pevně objímaly skálu.
Všichni je bezpečně zvládli a blížili jsme se k cíli. Napovídal nám
to horský pramen, který se každým naším krokem vpřed zužoval.
Cíl byl na dosah, teď už jen sednout do trávy, posvačit, naposled se
porozhlédnout okolo sebe a vrátit se zpět do nižší nadmořské výšky.“
„V páteční den nás, podle všeho, čekal ten nejlepší program.
Každý se těšil na Štrbské pleso – ledovcové jezero, ukryté v Tatrách.
Cestu k plesu nám umožnila zubačka. Když jsme z ní vystoupili,
vzali jsme si batohy, spolužáky a pěší jsme se vydali na cestu, spolu s paní ředitelkou Iľanovskou, která nás prováděla celým výletem
v Tatrách. Jakmile jsme dorazili k plesu, začalo se to zde hemžit fotkami, které byly samozřejmě nutné pro naši dokumentaci o výletě.
Z pohledu všech fotografií jsme pozorovali široké nehybné pleso,
u něhož se tyčila dřevěná chata s pozadím nejobdivuhodnějších vrcholů, co naše oči kdy spatřily. Procházka okolo Štrbského plesa se
nám zaryla do paměti, avšak tento výlet ještě neskončil. Poté jsme
zamířili k Jezírkům lásky, která jsme opět s radostí zdokumentovali. Tento výlet nás stál mnoho energie, a proto jsme usedli v tamní
restauraci na oběd. Zpět z tohoto výletu jsme museli jít po svých.
V naší tak známé vesnici jsme ještě navštívili malebné stavení – drevenici. Usedli jsme uvnitř na lavičky a pozorně poslouchali výklad
paní, která nám o tomto stavení vykládala. Toto dopoledne jsme si
zaručeně užili, ale čekala nás i návštěva Slováků, kteří si pro nás přichystali zábavný program. U her, jako jsou – fotbal, baseball, florbal
a vybíjená, jsme se nejen bavili, ale také spřátelili s našimi pořadateli
tohoto odpoledne. Touto aktivitou pátek skončil.“
Následující den, v sobotu ráno, jsme sbalili svá zavazadla, suvenýry a zážitky a vlakem, společnosti RegioJet, jsme jeli vstříc našemu domovu.“
L. Drastíková – žákyně VIII. tř.

Návštěva žáků ZŠ Štrba v naší škole
Již pátým rokem funguje obnovená družební spolupráce škol ze Štrby a Štěpánkovic. Po zdařilém počinu ve formě čtyřdenního výletu
našich osmáků jsme měli možnost ve dnech 1. - 3. června hostit kantory a žáky VIII. a IX. ročníku štrbské školy u nás. Hned ve středu po
nezbytném ubytování a občerstvení se žáci zapojili do sportovních aktivit, které probíhaly na sportovištích školy a později díky nepřízni počasí v tělocvičnách. S očividným zájmem
proběhla nejen čtvrteční exkurze do Planetária VŠB Ostrava,
návštěva muzea hornictví Landek, ale také večerní Supershow.
Závěrečný den pobytu žáci navštívili první dvě vyučovací
hodiny v nejvyšších ročnících školy a za krásného počasí absolvovali exkurzi v zámku v Hradci nad Moravicí.
Oběd ve škole a předávání balíčku na cestu se již neslo
ve „smutku“ z loučení. Výše zmíněné a závěrečné setkání
u památníku družby v parku za účasti pana starosty, stejně tak
jako předání upomínkových drobností snad přispěje k tomu,
že setkávání nejmladších generací bude nadále jednou z priorit
družebních obcí Štrby a Štěpánkovic.
M. Pavlásek
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Jarní tvořivá dílna
třídy Motýlků
Ve středu 23. března se sešli rodiče a děti ze třídy
Motýlků na velikonoční tvořivé dílničce, kdy si spolu
vytvořili velikonočního zajíčka a slepičku. Všem se
práce podařila a domů si odnášeli spolu s výrobky
ještě kornout plný sladkostí a přáníčko.
IP

Den matek u kuřátek
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20. května odpoledne
zavítali do mateřské školy do třídy Kuřátek naše
milé maminky, babičky,
tatínci a celé rodinky našich dětí. Děti s paní učitelkami Ivou a Jarkou si
pro ně připravily pásmo
kouzelných květin, které
nerostou nikde jinde než
u nás v MŠ. Jednotlivé
květinky přinesly maminkám dárek v podobě
operních pohádek, básniček, písniček, tanečků a dobré nálady. S kytičkou a vlastnoručně malovanou taškou děti udělaly svým maminkám velikou radost. Všem se naše
vystoupení líbilo a maminky ronily slzičky dojetí.
Celé vystoupení můžete zhlédnout na tomto webovém odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=2NUg6rLOWns
Odkaz televize Hlučínsko:
http://www.hlucinsko.tv/2016-05-26-stepankovice-den-matek-ve-skolce.html
IL

Vítězství mažoretek „SLUNÍČKA’’
V sobotu 14. 5. 2016 pořádalo CVČ v Kravařích soutěž mažoretek „O kravařskou
hůlku’’. Této soutěže se zúčastnily mažoretky z širokého okolí. Naše nejmenší děvčátka
soutěžila v kategorii: Děti MŠ-5.třída. Představily se ve dvou skladbách velké formace
s hůlkou. Akce probíhala celé dopoledne a po dlouhém čekání jsme se dočkaly slavnostního průvodu s vyhlášením.
A je to tady! Naše výkony byly nejlepší a umístily jsme se na 1.místě! Byly jsme odměněny zlatou medailí, dortem a spoustou jiných dárečků. Na naše mažoretky jsme patřičně
hrdí a gratulujeme!
AJ
Velký dík patří i paní učitelce Aničce Jonešové, která kroužek mažoretek vede.

Klaun Pepíno Prcek v MŠ

Výlet dětí do ZOO v Ostravě

V úterý 24. května přijel do naší MŠ klaun Pepíno Prcek. Zahradou
naší školky se ozýval smích a tvářičky dětí byly rozesmáté od oušku
k oušku. Zábavný program, který se prolínal
písničkami a soutěžemi, kouzlením a hádankami byl velmi
pěkný. Moc jsme si to
užili. Prima dárek dětem k jejich blížícímu
svátku Dni dětí, který
jim hradilo SRPDŠ.
Děkujeme.
IL

A je tady výlet, dočkali jsme se! Počasí pod mrakem, ale ani
kapka deštíku. Sluníčko nám sice nesvítilo, ale zvířátek v zoologické zahradě jsme si užili. Tygr, lev, sloni, opičky, žirafy, zebry
a ostatní zvířátka se nám všem moc líbila. Ostravská zoologická
zahrada je moc krásná.
IL

1. červen Den dětí v MŠ
Den dětí v naší MŠ jsme oslavili s dětmi netradičně.
Jednotlivý program proběhl v každé třídě zvlášť. Společně
jsme se sešli na zahradě MŠ, kde pro naše děti připravil
p. Pustelník z kynologického klubu z Albertovce ukázku výcviku svých pejsků. Pejsci Argo, Dára a malé štěňátko Caro
nám předvedli, co umí.
Argo poslouchal na slovo, Dára je ještě hravá a prý hyperaktivní fenka a Caro je ještě malé štěňátko. Viděli jsme jak
Argo našel „zloděje“ a jeho paničkami se staly na chvíli paní
učitelky Míša, Iva a Hanka. I děti se nenechaly prosit. Všichni
chtěli s pejsky cvičit a někteří si chtěli vyzkoušet rukáv, do
kterého se Argo zakousl. Byl to úžasný zážitek.
IL

Berušky a Kuřátka na zámku
V úterý 7. června 2016 vyjely děti tříd Berušek a Kuřátek
vlakem na malý výlet na zámek
v Kravařích, kde zhlédly edukační program pro děti předškolního věku.
U zámku na nás čekala bílá
paní a alchymista Sendivoj, který nás po zámku provázel. 
Jen se podívejte.
IL
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Hasičská přípravka Floriánci v akci
Malí Floriánci z hasičského kroužku MŠ Štěpánkovice předvedli,
co se za celý rok svého trvání naučili.
Hasičské útoky se záchranou zraněných osob z hořícího domečku
zvládli na výtečnou. Všichni předvedli, jak jsou stateční a odvážní.
Příběh dvou chlapců Lukáška a Vojtíška provázel celým zásahem
hasičů. Svou odbornost předvedly i naše záchranářky, které zraněné
pečlivě ošetřily.
Všechny děti kroužku byly moc šikovné a za své vystoupení sklidily velký potlesk. První vystoupení jsme předvedli v rámci programu
na Dni dětí ve Štěpánkovicích a druhé pak na krajské přehlídce hasičských přípravek Moravskoslezského kraje v Suchých Lazcích.
Velké poděkování patří dětem a našemu trenérovi panu Bohumilu
Vybrančíkovi, který je dobrým a obětavým duchem našeho kroužku.
Děkujeme též touto cestou panu Ladislavu Deutschovi za vytvoření
hudebního doprovod celého vystoupení.
Za všechny Floriánky.
Ivana Lihotská

tradiční Rej čarodějnic po osmé
V sobotu 30. dubna na louce u místní čističky se začali slétávat čarodějové, čarodějničky a již zasloužilé čarodějnice opět tradičně již po
osmé ve Štěpánkovicích na Rej čarodějnic. Užívali si radovánek, které jim připravili vysloužilé čarodějnice.
Soutěžili v různých čarodějných stanovištích, vyráběli si v dílničce a opět si míchali lektvary. Pak si na předem připravených piknikových dekách snědli dobroty nachystané mámou čarodějnicí.
Po občerstvení šli udělat poslední závěrečnou část našeho setkání. Upálili za doprovodu písničky připravenou čarodějnici.
Děkujeme, že letos na tuto akci spolu s maminkou a dětmi přišla taky spousta tatínků. Děkujeme
Kurková

Kroužek stolního tenisu

Házedla v Kravařích

V kroužku stolního tenisu máme nyní 18 členů. V prostorách tělocvičny ZŠ Štěpánkovice si vždy v pátek od 17
do 19 hodin může zahrát kdokoliv, kdo má o tento sport
zájem. Pravidelně pořádáme soutěže a turnaje, zároveň hrajeme okresní soutěž družstev rekreačního stolního tenisu,
kde jsme zakončili sezónu 2015-2016 s krásnými výsledky.
Celkově jsme se umístili na 4. pozici, za jednotlivce na
3. místě a ve čtyřhře na 2. místě. Každého nového hráče
rádi uvítáme. Veškeré informace o stolním tenise najdete na
stránkách www.pinec.info – SK RST Opava 3. liga nebo na
telefonním čísle 776 715 543.

Za kroužek stolního tenisu Josef Harazim

V sobotu 23. 4. 2016
se náš modelářský kroužek
zúčastnil soutěže halových
házedel, kterou pořádal
modelářský klub z Kravař.
Tentokráte byla soutěž
vypsána pro kategorie
mladších a starších žáků.
Z našeho kroužku přijelo
na soutěž osm žáků.
Létalo se podle starých
pravidel, kdy se sečítají
všechny soutěžní starty. Takže v této soutěži nebylo moc místa pro chyby.
I přesto se nám podařil husarský kousek, kdy jsme ze šesti pódiových umístění získali celkem pět.
V kategorii mladších žáků zvítězila jediná přítomná dívka a to Tereza
Przeczková, druhý byl Tomáš Halfar a třetí Petr Kurka, všichni ze Štěpánkovic.
V kategorii starších žáků zvítězil Oliver Wolný a druhý byl Honza Slivka,
oba z modelářského kroužku Štěpánkovice. Jediné 3. místo na stupních vítězů
nám uniklo o malý kousek, kdy se na něj probojoval člen modelářů z Kravař.
Touto soutěží jsme završili, myslím si, úspěšnou halovou sezónu
2015/2016. Doufám, že se nám vydaří i ta příští, na kterou se budeme připravovat hned po prázdninách.
M.Kučera

Mužstvo
1. Kuželna Chvalíkovice D
2. Věznice A
3. Johanka A
4.	Štěpánkovice A	
5. SK Sportino A
6. Vávrovice B
7. Holasovice A
8. Sokol Dolní Životice A
9. Haberkorn A
10. Zahrádkáři A
11. Holasovice B

Skóre
159:41
131:69
126:74
120:80
104:96
104:96
101:99
92:108
84:116
62:138
17:183

Body
58
54
48
46
43
39
39
35
30
28
20

Opavská halovka 2016
V neděli 6. března jsme se zúčastnili dalšího ročníku soutěže halových házedel Opavská
halovka 2016. Jednalo se o soutěž kategorie senior, kde startují modeláři starší 15ti let.
Soutěž se létala na tři kola vždy po tři starty.Celkem tedy každý odlétal devět soutěžních
startů. Z nich se pak počítají tři nejdelší.
Ze čtrnácti zúčastněných se nám podařilo získat opět první dvě místa. Na prvním místě
se umístil Mirek Kučera a na druhém, se ztrátou pouhé jedné vteřiny, Pavel Kučera.

M. Kučera

-16-

2 / 2016

Postupovky 2016
Mládež SDH Štěpánkovice již v loni na podzim na domácí půdě
dobře zahájila postupové soutěže. Jakub Vybrančík a Milan Havrlant
skončili první a hned za nimi Jirka Bena a Jan Dehner. Družstvo dorostenek skončilo také na druhém místě. To už jen chtělo přes zimu
potrénovat a na jaře potvrdit své kvality.
Zimní příprava dopadla jak dopadla a my jsme se chystali tradičně
do Malých Hoštic, na jarní část dorostu. V kategorii jednotlivců středního a staršího dorostu jsme patřili k favoritům na postup a to se potvrdilo. Jirka Bena za střední dorost vyhrál jak stovky (čas 19,17) tak
dvojboj (čas 17,41). Stejně ovládl svou kategorii staršího dorostu Milan
Havrlant – stovky (čas 19,38) a dvojboj (čas 18:29). Jakub Vybrančík
skončil celkově druhý a Jan Dehner čtvrtý. Družstvu dorostenek se bohužel moc nedařilo, ale i tak skončily na krásném třetím místě.
Ten stejný den se konalo okresní kolo v požárním sportu mužů
a žen, Štěpánkovice měly zastoupení jak u mužů, tak u žen. U mužů
se dalo přednost mládí, které si vyzkoušelo, jaké to je běžet s dospělými. Celkově skončili osmí. Ženské družstvo tvoří převážně
dorostenky, takže doplněním o jednu ženu, jsme docílili ženského
družstva. Sice holky byly unavené z dopoledne, ale zabraly a vyhrály
požární útok a na štafetě skončily poslední, ale celkově to dopadlo
stejně jako dopoledne a to krásným třetím místem.
Krajské kolo dorostu se letos pořádalo v Opavě na Tyršově stadiónu, proto naše ambice byly vysoké. Kluci začali testy, které zvládli
bez problému. Pak následovaly disciplíny, které rozhodují o nejlepších. Jirka Bena zaběhl stovku za 18:27, ale bohužel skončil druhý.
Stejně dopadl Milan, který zaběhl čas 19:28. Oba si vylepšili letošní

nejlepší časy, ale bohužel to nestačilo. Poslední disciplínou byl dvojboj. Jirka ve dvojboji bojoval o nejlepší výsledek. Ten se dostavil časem 17:26, ale bohužel opět druhé místo v kategorii a celkově druhý.
Sice nepostoupil na mistrovství, ale i tak nám udělal radost. Milan
prvním pokusem pojistil dvojboj časem 18:12, opět vylepšil letošní
výkon a druhý pokus pokazil. Skončil na 6. místě v disciplíně a celkově se s kategorií dorostu rozloučil na jeho posledním krajském
kole třetím místem.
Milan Havrlant skončil v dorostenecké kategorii. Chtěl bych prostřednictvím tohoto článku mu poděkovat za celé SDH Štěpánkovice,
za velmi dobrou reprezentaci našeho sboru a obce. Letos to nevyšlo,
ale roce 2014 to byl on, který jako jediný zástupce SDH Štěpánkovice
se probojoval na Mistrovství ČR v dorostu.
Vojta Feher
Milane DĚKUJI.

Voltiž na Albertovci
Voltižní sezóna je již v plném proudu a JK voltiž Albertovec a tedy Vanessa Krištofová, Ema Žůrková
a Anežka Žůrková - reprezentantky z obce Štěpánkovice, mají již za sebou několik úspěšných startů. Nyní
bychom se rádi podělili o jejich dosažené výsledky.
Vanessa Krištofová soutěží jako jednotlivec v kategorii junior B
a letos si již vybojovala tři zlatá umístění a to na závodech v Tlumačově,
Praze nebo na Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem. Třetí místo si
zasloužila na domácích závodech na Albertovci a krásnou stříbrnou
medaili si dovezla z mezinárodních závodů CVI Budapešť.
Vanesska je také, společně s Emou Žůrkovou, členka juniorského
týmu, kterému se letos zatím opravdu daří. Hned při prvním závodu letošní sezóny v Lysé nad Labem se holky umístily na 2. příčce.
Následovaly závody v Tlumačově, v domácím Albertovci a v Praze,
kde již děvčata nenašla přemožitele, a vybojovala si první místa.
Krásnou stříbrnou medaili si tým dovezl ze závodů v Budapešti.
Anežka Žůrková je taktéž členkou juniorského týmu, který má
již za sebou několik závodů a krásných umístění. Třetí místo si tým
odvezl z Lysé nad Labem, Albertovce a z Prahy. Pátou. příčku pak obsadil na závodech v Tlumačově.
Vanessu s Emou teď čekají dva zahraniční výjezdy, kde budou se skupinou usilovat o nominaci na
mistrovství Evropy, které se bude konat v srpnu ve francouzském Le Mans.
Přejeme jim hodně štěstí!
Veronika Lischková

Zápis do Rodinného centra Myška
ve Štěpánkovicích
Zápis proběhne v klubovně Klubu maminek v ZŠ Štěpánkovice v pátek 2. září 9:30 hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek od 6 týdnů do 6 měsíců, 6 měsíců do 1 roku a od 1 roku do 5 let.
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou. Děti se mohou
naučit barvy, ovoce, zeleninu, zvířátka atd. Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme
a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítal, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny tel. 605 866 906
JK
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Den otevřených dveří a výročí osvobození

V rámci výročí osvobození naší obce sovětskou armádou dne 16. 4. 2016 uspořádala
společnost AGROLAND Štěpánkovice ve spolupráci s Obcí Štěpánkovice a Hospodou
Na Statku Den otevřených dveří.
Akce probíhala v areálu společnosti AGROLAND, kde si všichni návštěvníci mohli
prohlédnout vystavené historické i současné, moderní zemědělské stroje. K vidění byly
i veterány autobusy RO, RTO a ŠD 11. Všechny vystavené exponáty byly volně přístupné,
takže si návštěvníci mohli zasednout za volant traktoru nebo velkého zemědělského stroje na vyorávku cukrovky a dětem
bylo dopřáno povozit se traktorem.
A když výročí osvobození, tak
i s vojenskou technikou. Ukázkový
tank T34, ze kterého byla vypálena slavnostní salva, obrněný transportér HACKEL
a bojové vozidlo pěchoty, na jehož adrenalinovou jízdu stála frontu řada zájemců.
K vidění byl rovněž polní lazaret.
Po celou dobu akce byl návštěvníkům k dispozici vrtulník, kterým se mohli za
úplatu proletět a prohlédnou si tak krásy našeho domova z výšky.
Organizátoři akce si pro návštěvníky připravili občerstvení za velmi zajímavé
ceny. Celé dopoledne přálo počasí, které dělá celý den krásnější a z ohlasů, které byly
slyšet se tato akce organizátorům povedla.
Ivana Moslerová

Zahrádkáři v Jankovci
V sobotu 21. května se skupina asi 18 zahrádkářů a jejich 10 dětí vydala
na vycházku směrem za nádraží do nedaleké remízky Jankovec.
Naším cílem bylo strávit krásné odpoledne v přírodě, pobavit se, aktivně
zabavit děti a přitom si opéct špekáčky klasicky nad ohněm. Již od loňského
podzimu se v Jankovci událo hodně změn. Pracovníci střediska služeb lesík
„vyčistili“ a připravili tam ohniště i s posezením v přírodním stylu z klád
a špalků.
Když jsme dorazili k ohništi, děti okamžitě začaly nosit dřevo a pak už
nic nebránilo tomu, abychom rozdělali oheň, vytáhli naše zásoby a opékačka
mohla začít. My, ženy zahrádkářky, myslíme na všechno, takže nechyběla
ani hořčice
nebo třeba
zeleninová
obloha. Kdo měl chuť na kávu a něco sladkého - ani to nebyl problém.
Děti prozkoumávaly nadšeně celý lesík, hrály „na schovku“ a myslím si,
že prožily hezké odpoledne. Když jsme všechno snědli, zodpovědně jsme
vše uklidili a cestou zpět jsme ještě náš výlet zhodnotili v hospodě U Hoňka.
Určitě se všichni shodneme, že krásné chvíle nemusíme strávit stovky
kilometrů od domova, ale třeba jen kousek za dědinou.
Už teď plánujeme další vycházku, tentokrát třeba na sever.
LB

Boží Tělo 2016
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Svátek Božího Těla se v naší farnosti konal tentokrát netradičně ve čtvrtek 26. května. Protože je to velká slavnost týkající se celé farnosti, již od
dopoledne byly přípravy na průvod obcí v plném proudu. Průvod se čtyřmi
zastaveními vedl ulicí Kostelní, Lipová, Slezská a Zahradní, kde také v areálu
u Zahrádkářů byl poslední oltář.
Bylo zde také
nachystáno malé
občerstvení v podobě smaženice,
piva a nealka pro
děti. Zahrádkáři
usmažili cca 370
vajec a kdo chtěl,
mohl posedět až
do pozdních večerních hodin.

MCz

Badmintonový turnaj ke Dni obce
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Posledním turnajem sezóny, který náš badmintonový oddíl již pravidelně pořádá, je turnaj v rámci Dne obce Štěpánkovice. Ten letošní
proběhl v sobotu 11. června a přihlásilo se 7 párů. Tento turnaj má
přídomek „swingers“, protože v jednotlivých kolech se mění partneři,
pouze to první hrají původně nahlášené páry spolu. Výsledky se započítávají jednotlivým hráčům, takže jsou vyhodnocení tři nejlepší muži
a tři nejlepší ženy plus celkový vítěz, který může být muž, či žena.
V tomto ročníku v mužské části zvítězil Martin Harasim a v ženské
části Helena Dorčáková. Absolutním vítězem se stal Martin Harasim.
Je to po pěti letech poprvé, kdy se absolutním vítězem stal muž, obvykle nás muže naše partnerky šikovně využívaly pro zisk celkového
vítězství.
Tohoto turnaje se naposledy účastnil i nadějný hráč badmintonu Tomáš Harasim, výherce řady našich turnajů, který ještě týž den večer
odletěl za dlouhodobou prací do Velké Británie. Přejeme mu hodně pracovních úspěchů, pevné zdraví a zdárnou reprezentaci naší badmintonové komunity v zemi, kde má badminton velmi silnou tradici!
MiH

Ohlédnutí za badmintonovou sezónou 2015/2016
V sezóně 2015/2016 uspořádal náš badmintonový oddíl dohromady 12 turnajů, jichž se obvykle účastnilo mezi 20 až 26 hráčů či párů, podle druhu her. Všechny naše „soutěžní“ turnaje jsme
odehráli v tělocvičně Buly Arena v Kravařích, která na čtyřech kurtech poskytuje kvalitní povrch
a osvětlení včetně výborného zázemí.
Všech pět turnajů dvouher v sezóně jsme před třemi
lety sloučili do dlouhodobé bodovací soutěže, kterou jsme
nazvali „Prajzská badmintonová liga“. Vyhodnocení proběhlo po ukončení závěrečného turnaje dvouher „Prajzská
raketa“ na počátku května. Třetí ročník vyhrál Tomáš
Harasim (Štěpánkovice). Na druhém místě se umístil
Martin Vašek (Bolatice) a na třetím místě skončil David
Chrobak (Ostrava). Všichni výše uvedení získali zajímavé ceny od našich sponzorů a vítěz si
navíc odnesl jako trofej putovní originální badmintonovou raketu z dob reálného socialismu
s logem posledního turnaje sezóny PR (Prajzská raketa). Dort pro vítěze jsme si jako obvykle
rozdělili přímo na místě.
V sezóně 2015/2016 jsme dále uspořádali 5 turnajů čtyřher (mužů a mixů). Posledním pravidelným „soutěžním“ turnajem čtyřher byl turnaj „Mayova smeč“. Ve čtyřhrách mužů i smíšených dvojic zvítězil v těžké konkurenci smíšený pár Michal Moravec/Stáňa Klečková, který se
přihlásil do obou částí turnaje, tedy i do té „mužské“. Gratulujeme!
Z reakcí hráčů a hráček máme zpětnou vazbu, že naše turnaje mají neustále
rostoucí herní kvalitu. Utváří se skupina lidí, která se pravidelně ráda sejde
nejen pro hru samotnou, ale také pro příjemnou atmosféru, která se obvykle
během turnajů vytváří. Je krásné, když vám váš soupeř dokáže po hře poplácat
po zádech a potřást pravicí jako poděkování za férovou hru, nebo pokud po „divácky atraktivní“ výměně aplaudují všichni odpočívající hráči, kteří pozorují
hru svých soupeřů. Naše turnaje začínají být zajímavé i pro divácké příznivce
badmintonu, kteří se na ochozu tělocvičny v Buly aréně již pravidelně objevují.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat jak všem hráčům a hráčkám za férovou hru tak i našim sponzorům, kteří nás dlouhodobě podporují. Mezi ně
patří firmy Moravec kvalitní ponožky s.r.o. z Brumovic, Intersport z OD Breda
v Opavě, KVStav Company, s.r.o. ze Štěpánkovic, Cukrárna paní Pudové ze
Zábřehu, a Zakázkové krejčovství Blanky Harasimové ze Štěpánkovic. MiH

Petra vytvořila nový rekord
Petra Harasimová měla po halovém úspěchu Mistrovství České Republiky našlápnuto
i na letní závody. Začátek sezony jí velice dobře vycházel, vytvořila nový rekord juniorek
v běhu na 100 m překážek v okrese, skočila osobní rekord v trojskoku a to 12,13 metrů.
A vše ukazovalo, že na hlavní závody je výborně natrénovaná. Poté si na tréninku natrhla
sval a letní sezona byla předčasně ukončena.
V těchto dnech už Petra opět trénuje a chystá se na MČR do 22 let, které bude probíhat
v srpnu v Kladně a poté v září odcestuje na Evropský pohár družstev do Španělska, kde
startuje za Brno. Je jednou z nejlépe bodujících závodnic. Takže opět držme palce ať se
vše povede.
VW
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FLORBALISTÉ MAJÍ ZA SEBOU ÚSPĚŠNOU SEZONU

Za úspěšnou by se rozhodně dala označit florbalová sezona 2015/2016 pro štěpánkovické florbalisty a to když se k dobrým výsledkům
přidala i početná skupinka nových dětí, které sport s děravým míčkem okouzlil.
Přípravka se florbalem hlavně bavila a bez tlaku na výsledek přidali kluci a holky krásná umístění, když několikrát skončili těsně pod vrcholem a domů si odvezli poháry za druhá místa. Vybrané děti z přípravky se navíc účastnili spolu s vybranými dětmi z Paskova a Havířova
turnaje v Ostravě, kde obsadili krásné 5. - 8. místo, což je v konkurenci týmů z celé Moravy a Slezska krásný úspěch.
Elévové prožili výbornou sezonu a to když po celou dobu předváděli krásnou kombinační hru, kterou navíc dokázali vyšperkovat i pěknými výsledky. V konečné tabulce obsadili elévové pěkné 15. místo, což je v konkurenci téměř 30týmů z celého kraje úžasný výsledek a my
se těšíme, že na tyto výsledky brzy navážeme. Stejně jako přípravka, tak i pár vybraných elévů se účastnilo turnaje v Ostravě – kluci si vedli
ještě o trošku lépe a v silné konkurenci přivezli medaile za nádherné třetí místo. Věříme, že takový úspěch bude motorem ke zlepšení i pro
ostatní kluky a holky.
Mladší žáci dosáhli na úspěch, který se zatím jinému našemu mládežnickému týmu nepodařil, a to když vyhráli turnaj v rámci
Moravskoslezské ligy mladších žáků. Je škoda, že na tento úspěch dokázali kluci navázat až na posledním turnaji v sezoně a to když skončili
na bronzové příčce. Stejně jako vždy, tak i zde věříme, že kluci získané zkušenosti zúročí a v příští sezoně budou ještě lepší než v té letošní.
Starší žáci skončili sice v rámci své soutěže sice na předposledním místě, ale mnohem důležitější než získané body a výsledky jsou
získané zkušenosti, které kluci zúročí možná už v příští sezoně. Nutno podotknout, že starší žáci mají ve svém středu řadu talentů, o které se
již nyní zajímají trenéři ostatních klubů a určitě k tomuto přispěl i fakt, že řada starších žáků nastupovala i za kategorii dorostenců.
Dorostenci měli ve své premiérové sezoně snový vstup do sezony, který bohužel neudrželi a v soutěži skončili na posledním místě,
což ovšem není v silné konkurenci žádná ostuda. Do nové sezony jsme bohužel, i díky neočekávanému konci trenérů, družstvo dorostenců
nepřihlásili. Věříme však, že kluci si svým přístupem a nasazením vyslouží místo v mužském týmu a že jim tréninky a zápasy s muži dají
ještě více zkušeností. Trenérům Petru Kupcovi a Janě Harazimové děkujeme za práci, kterou v našem oddílu vykonávali a přejeme mnoho
úspěchů v případném dalším florbalovém působení.
Muži si po letošním nezdaru napravili reputaci a to když v rámci své soutěže skončili na výborném třetím místě, což je po loňské záchranářské práci velký progres. Za tímto progresem stojí mimo jiné i angažování trenéra – na muže dohlíží bývalý extraligový trenér a držitel
titulu mistra republika Michal Deus, který bude u našich mužů pokračovat i v nadcházející sezoně.
Do nové sezony, ve které máme přihlášeny družstva přípravky, elévů, mladších žáků, starších žáků
a mužů vstoupí jako první právě muži, a to když se
v rámci Poháru České pojišťovny utkají 28. a 29. srpna ve Zlíně s místními Lions a dále pak s týmy FBK
Letka Poruba, FBC Ossiko Třinec a Asper Šumper.
Chcete vědět více o dění ve florbalovém oddílu
a třeba se i aktivně zapojit? Stačí jediné – mrknout na
webové stránky fbc-stepankovice.cz anebo na facebookové stránky FBC Štěpánkovice.
Věříme, že na úspěchy ze sezony 2015/2016 dokážeme navázat, že se budeme sportem hlavně dále
bavit a že si k nám najde cestu ještě více dětí a přízAdam Wollný
nivců – držte nám palce!

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?
(Příspěvky, náměty, úspěchy,
poděkování nebo chystáte akci
pro spoluobčany…)
Podklady můžete zaslat
e-mailem na adresu:
zpravodaj@stepankovice.cz
Donést na obecní úřad,
nebo zaslat poštou na adresu:
OÚ Štěpánkovice,
747 28 Štěpánkovice.

Značka: ZPRAVODAJ.
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Slzy u Stromského 13. komnaty:
Pomohli jste mi se vrátit, já to chci vrátit vám
Kapitán Amerika? Angry Birgs? Spotlight? Kdepak, největším
hitem je teď ve Štěpánkovicích dokument České televize – 13.
komnata Marka Stromského. V televizi bude až v září, ovšem v rodišti žokeje měla slavnostní předpremiéru v úterý večer. Kinosál
kulturního domu pro tři sta lidí praskal ve švech. Atmosféra i dokument Stromského dojaly.
„Sám jsem to teď poprvé viděl celé a… No, pobrečel jsem si,“
říkal upřímně štěpánkovický žokej, který měl vítězství ve Velké
pardubické třikrát na dosah ruky. Jenže byl dvakrát po triumfu diskvalifikován (2008 s Amant Grisem a 2015 s Nikasem) a jednou
o výhru přišel po sporném finiši s Josefem Váňou (2010). Příběh
s velkým P. Pro Českou televizi jej režíroval a natočil Jan Mudra
s Pavlem Fučíkem.
„Jsem rád, že jste tady, moc si toho vážím,“ děkoval Marek
Stromský plnému sálu. Hned u vchodu jej vítal krojovaný soubor
Srubek s houslemi, harmonikou a basou. I početný fanklub v modrých trikách s jeho fotkou na vítězném Nikasovi a nápisem: „Ty jsi
náš vítěz!“ Stromský neskrýval dojetí. „Když nás diskvalifikovali,
byl jsem na dně. Ale pomohli jste mi vrátit a já to chci vrátit vám.“
Mezi diváky nechyběli Stromského nejbližší, v prvních řadách
vedle nich seděli například katolický kněz Alfred Volný, nebo dostihoví trenéři František Holčák, Stanislav Popelka, Milan Theimer,
Milan Vítek nebo Petr Kupka, majitel Nikase.
Podívat se přišel i dvojnásobný vítěz Velké pardubické Karel
Benš. Opavský rodák vyhrál s Morem v Pardubicích v letech 1974
a 1975, navíc s ním byl v nejtěžším dostihu dvakrát druhý a dvakrát
třetí. „Věřím, že i Marek se jednou toho skutečného vítězství opravdu dočká,“ popřál mladšímu kolegovi stále vitální Benš.
Půlhodinový dokument končil za hromového potlesku. Během
projekce jen jednou sál zahučel nespokojeným šumem. To když na
plátně běžely obrázky sporného finiše z roku 2010, kdy Stromského

s Amant Grisem o triumf připravil blokující Josef Váňa s Tiumenem.
„Pro nás je Marek prostě trojnásobný vítěz Velké pardubické, na
tom se nic nezmění,“ shodli se Stromského fanoušci.
Žokej všechny ujistil, že se o regulérní triumf ještě popere. A pokud vše půjde podle plánu, tak znovu v sedle Nikase. „Po zimě je
zdravý, já jsem taky v cajku a mám teď trojnásobně větší motivaci.
Budu se těšit na říjen.“ Cestu za „obhajobou“ začnou příští sobotu,
kdy se v Pardubicích běží první kvalifikace.
Nakolik se Stromskému změnila nálada k lepšímu, dokázal při
krátké debatě. Při dotazu, jestli je náročnější řídit auto při dojíždění
na tréninky do Velkých Karlovic (110 kilometrů tam a 110 kilometrů zpátky), nebo koně, odpověděl pohotově: „Nejtěžší je řídit
manželku…“
Autor: Květoslav Šimek

Velká pardubická
Byla neděle 11. října 2015 a my
Stropnickým. V tu chvíli jsem si připadala
jsme se chystali na Velkou pardubickou.
jako opravdová celebrita, čtyři bodygárdi,
Vstávali jsme v osm ráno. Bylo to jako
kteří k nám nikoho nepustili a svými lokty
obvykle, obléct se, nasnídat, vyčistit zuby.
odháněli fanoušky dychtivé podpisu.
Vyjeli jsme až v 9:30, jelikož taťka
Po příjezdu domů čekalo na nás
už jezdil dostihy i den předtím, byli jsme
krásné překvapení. Před domem souseuž ubytováni v Pardubicích. Jako žokej
di nachystali bránu z balónků v barvě
musí být už více než hodinu před začátNikasova dresu. A před Obecním úřadem
kem dostihů na závodišti. Projít dráhu,
čekala skoro celá vesnice, prostě všichni,
pak se odvážit a čekat na vyzvání tajemkdo to taťkovi ze srdce přáli.
níka, jít do paddocku za trenéry.
Po měsíci tato atmosféra bohužel konPrvní dostih se jel v 11:35, taťka jel
čí… Jelikož byla koni ve vzorku nalezena
1., 2., 4., 6. a konečně osmý dostih, hlavmalá část dopingu, která sice neměla vliv
ní Velkou pardubickou. A už je to tady
na výkon koně, ale byla to tvrdá realita.
v 16:30 už netrpělivě vyhlížíme koně
Žokej Marek Stromský se už s tím pomaNikase v paddocku. V 16:47 už všech
lu smiřuje, nic jiného mu ani nezbývá.
22 koní čeká na povolení vystartovat.
Když se ale dnes zeptáte žokeje jak
Všichni očekáváme, jak asi dopadne
to bude s jeho kariérou dál, tak sám neví.
čtvrtý hlavní obávaný a nejtěžší skok.
Je rád za to, že má zdravé děti a skvělou
Taxis.Nikas přeskočil bez zaváhání. Po
rodinu, která ho drží nad vodou. Novin si
osmi minutách už koně točí do cílové
nevšímá, sám říká, že to nemá cenu, proroviny, ten pocit, když je váš taťka prvtože si všichni vymyslí svůj příběh.
ní je nezapomenutelný. Za chvíli se už
Toto byl můj pravdivý příběh, který
radujeme z vítězství s rekordním časem
byl psán hned po Velké. Dnes už víme,
neumí nikdo představit. Po vyhlášení se že taťka přehodnotil svůj postoj, vstřebal
8:55,29.
A jde se na předávání cen. To když si jde na věž vyzvednout ceny, kde jsme se bolest a bere to jako novou výzvu bojovat
Vás všichni fotí a mají vás za celebritu si potkali s Veronikou Žilkovou a Martinem dál.
Veronika Stromská
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Linka pomoci obětem
kriminality a domácího
násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být
obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně
násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních
trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou
pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé
i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího
násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou
a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou
podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz.

Upozornění
Výpůjční doba Obecní knihovny v období prázdnin
Pondělí: 14.00 - 18.00
Středa: 14.00 - 18.00
Obecní knihovna bude zcela uzavřena od 1. 7. do 15. 7. 2016.
V době od 8. 8. do 19. 8. 2016 bude knihovna
taktéž uzavřena z důvodu konání příměstského tábora.

Vstup zdarma.

www.stepankovice.cz
e-mail: obec@stepankovice.cz
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