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Obec vysadila
„Alej plnou kaštanů“
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Jak se dostal
pěvecký sbor Štěpánek
do pořadu Sama doma

...více na straně 10

My tři králové jdeme k Vám…
Druhá lednová sobota patřila i v naší obci k mnoha místům, kde jste mohli potkat skupinky
koledníků, kteří s písní na rtech navštěvovali naše domovy. „My tři králové jdeme k Vám…“
se ozývalo snad ze všech ulic Štěpánkovic, Albertovce i Svobody. Koledníci se zapečetěnou
pokladničkou žehnali naše domovy a obdarovávali nás úsměvem i energií, s jakou se do celonárodní Tříkrálové sbírky zapojili.
...více na straně 17

ŠOS nastudoval novou
divadelní komedii
“Byt na inzerát“

...více na straně 22

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři
Štěpánkovického zpravodaje,
dovolte, abych vás všechny přivítal
v novém kalendářním roce, tentokrát
s číslovkou 2020. Doufám, že jste
prožili krásné a pohodové svátky, sešli
se se svými blízkými a společně tak
vychutnali klid a pohodu. Věřím, že
jste zároveň načerpali nové síly do
roku, který je před námi. Je třeba si
při tom všem uvědomit, že ne každý
měl to štěstí. Snažme se tedy i nadále
pomáhat těm, kteří to potřebují,
a o to více si váží každého vlídného
slova, pochopení a pomoci, jež se jim
dostane.
Velmi mě v tomto ohledu potěšila
vaše účast na Večeru chval, spojená
se sbírkou pro osmiletého Matyáška,
který se narodil s diagnózou dětská
mozková obrna, dále na mikulášské
nadílce před obchůdkem Večerka
Žídek, kde se podařilo, a to především díky vám, vybrat našemu spoluobčanovi Adámkovi pěknou částku
jako příspěvek na invalidní vozík
a v neposlední řadě účast na sbírce
pořádanou p. Erichem Stoškem pro
děti z Dětského domova Loreta. Rád
bych zde ještě jednou poděkoval všem,
kteří se na akcích podíleli. Podobné
akce mají u nás ve Štěpánkovicích
rozhodně své místo a jednoznačnou
podporu vedení obce.
S radostí pozoruji, že máme u nás
stále více kulturních a společenských
akcí, které nás vzájemně sbližují, aby
se nám zde společně dobře žilo a každý
z vás byl hrdý, stejně jako jsem já, že je
občan Štěpánkovic.
Jaroslav Nevřela,
starosta obce

POPLATKY V OBCI NA ROK 2020
Letošní poplatek za svoz odpadu byl určen na 570 Kč na osobu s trvalým pobytem v naší obci.
Upřesnění cen pro osoby, které nemají
v obci trvalé bydliště, ale vlastní stavbu, stejně
tak pro osoby osvobozené od platby, je v OZV
obce Štěpánkovice č. 3/2019. V této částce je
započítán svoz komunálního odpadu, svoz
biologicky rozložitelného odpadu, odpad dovezený na sběrný dvůr, sběr plastů aj. Reálná
cena, která je vypočítána dle loňské statistiky
odpadu, tak aby obec pokryla všechny náklady
s odpady spojené, by byla cca 833 Kč na
občana, tzn. o 263 Kč vyšší. Obec tedy dotuje
každého z nás částkou 263 Kč. Dle přiložené
tabulky můžeme vidět, kde se nám v loňském
roce oproti roku 2018 zvedl nebo snížil objem
odpadu. Markantní je zejména nárůst velkoobjemového odpadu, a to o 25 tun. Na druhou
stranu jsme rádi, že nám to občané nevyhazují
někde po příkopech a netvoří tak černé skládky.
Přes tuto snahu o tyto služby občanům se však
najdou jedinci, kteří jsou líní na sběrný dvůr
dojet a odhodí to kdekoliv, kde se jim zlíbí.

Ještě bychom si měli uvědomit, že sběrný
dvůr slouží pouze pro občany Štěpánkovic,
Svobody a Albertovce. Měli bychom být jeden
k druhému ohleduplní a neprokazovat služby
příbuzným, přátelům a známým, kteří nemají
v naší obci trvalý pobyt a nevozit jejich odpad
na náš sběrný dvůr. Ve finále tento odpad vždy
zaplatíme my, my všichni občané Štěpánkovic.
U vodného a stočného došlo k navýšení,
a to pro Štěpánkovice + Albertovec bylo vodné
stanoveno ve výši 33 Kč za m3 a stočné 28 Kč.
Pro Svobodu platí cena 33 Kč a 22 Kč. Stejně
jako u odpadu i tady u vodného a stočného obec
doplácí za každého občana určitou částku, která
ovšem v tuto chvíli ještě není přesně vyčíslena.
Poplatek za psa je určen na částku 100 Kč
za prvního psa, 200 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele.




ODPADY
Roční tonáž hlavních komodit odpadů
Komodita

2018

2019

Rozdíl
proti 2018

Jaromír Nevřela – starosta,
Kolečkář Jiří – místostarosta,
Peterek Martin – odpadový specialista

VODNÉ
A STOČNÉ

Papír

37,72

28,62

-9,1

Sklo

54,76

56,58

+1,82

Textil

11,635

13,849

+2,214

Plasty

81,32

80

-1,32

Vážení spoluobčané, předkládám Vám rozhodnutí rady obce
Štěpánkovice, ve kterém je stanovena výše vodného a stočného v obci
Štěpánkovice.

BRO

429,72

436,77

+7,05

Schválené částky pro rok 2020:

Komunál

764,35

715,28

-49,07

Objemný (kontejner
149,1
na sběrném dvoře)

174,28

+25,18

celá obec����������������������������������33 Kč

Kaly z ČOV

274,53

255,17

-19,36

Kovy

17,11

17,67

+0,56

Stočné

Pneumatiky

8,6

7,4

Zemina a suť

5194,53 803,84

Vše uváděno v tunách.

Nárůst

Úbytek

Vodné

Štěpánkovice a Albertovec����28 Kč
Svoboda�����������������������������������22 Kč

-1,2
-4390,69
MP

Jaromír Nevřela, starosta obce

STATISTIKA PŘESTUPKŮ V OBCI
Komise k projednávání přestupků obce Štěpánkovice projednává přestupky podle zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
V roce 2019 přestupková komise obdržela celkem 9 oznámení o přestupku.
Dle ustanovení § 7, odst. 1 písmene c) bod 3 a bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (přestupky proti občanskému soužití) bylo spácháno 6 přestupků a dle ustanovení § 8,
odst. 1 písmene a) bod 1 a bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (přestupky proti
majetku) byly spáchány 2 přestupky.
Jeden přestupek byl projednáván podle z. č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek pro spáchání přestupku dle § 35 odst. 1 písmene j).

Bronislava Rycková, referentka
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KOTLÍKOVÉ DOTACE A PŮJČKY V OBCI
Jak jistě víte, v minulém roce proběhla
3. výzva k podávání žádostí o kotlíkovou
dotaci. Spolu s dotacemi byla nabídnuta
i možnost, profinancovat výměnu zdroje vytápění tzv. kotlíkovou půjčkou. Naše obec se do
tohoto kolotoče toku peněz rovněž zapojila,
aby tak umožnila co nejvíce občanům si ekologický zdroj tepla pořídit.
Zájemců o půjčku bylo nakonec přesně 30,
k tomu jsme ještě vytvořili 5místnou rezervu
pro ty, kteří by se pro profinancování tímto
způsobem na poslední chvíli přece jen rozhodli.
Jsme rádi, že i naši občané se 3. výzvy hojně

účastnili. K 15. lednu je k podpoře schválených
48 žádostí o dotaci. Tito lidé již obdrželi, případně v nejbližších týdnech obdrží smlouvu
s Moravskoslezským krajem (dále MSK).
Ti občané, kteří jsou zaregistrování do kotlíkových půjček, po obdržení smlouvy z MSK
podají žádost na obecní úřad, k žádosti doloží
originál, případně úředně ověřenou kopii
smlouvy s MSK, souhlas případných spoluvlastníků, souhlas se zpracováním osobních
údajů a souhlas s inkasem u jejich banky ve výši
částky dotace. Po schválení žádosti zastupitelstvem bude sepsána smlouva, kde se stanoví
podmínky a doba splácení půjčky.

Jen pro úplnost dodáváme, že peníze na
půjčky obec zatím poskytuje ze svého rozpočtu, ale koncem ledna by měla obdržet celou
částku na poskytování půjček občanům ze
státního fondu životního prostředí. Málokdo
ví, že pokud obec z peněz na půjčky vrácených
občany zrealizuje nějaký „ekologický projekt“,
nemusí pak již tyto peníze fondu vracet.
Všem občanům dotčeným půjčkami je
na obecním úřadě ve Štěpánkovicích zřízen
kotlíkový poradce, kterého můžete v případě
potřeby kontaktovat na tel.: 553 675 138 případně emailem: peterek@stepankovice.cz.

Martin Peterek, referent

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
Příjmy
Položka
Daň z příjmů FO placená obci
Daň z přímu FO placená poplatníky
Daň z příjmu FO vybíráná srážkou
Daň z příjmu PO
Daň z přímu PO za obce
DPH
Odvody za odnětí ze zem.půdního fondu
Poplatek za KO
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejn.prostranství
Správní poplatky
Daň z VHP - automaty
Daň z nemovitosti
Splátky půjčky TJ Sokol - sekačka
Neinvestiční transféry-dotační vztah
Ostatní neinvesticní tranfety za SR
Neinv.transféry ze státních fondů-kotlikové
Dotace na venkovní učebnu, protipovodňový var.systém
Úspora energie a obnov.zdroje FVE
Vodné
Stočné
Základní a mateřská škola
Kino
Knihovna
Rozhlas
Ostatní zál.sděl.prostředků - internet
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času děti a mládeže
Nájem nebytových prostor
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz KO - podnikatelé
Sběr a svoz jiných odpadů
Využívání a zneškodň.komun.odpadů
Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní služby v obl.soc.péče - rozvoz obědů
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Činnost místní správy
Finanční oprace - úroky
Převody mezi vl.fondy, účty a pokladnou
Zůstatek na účtu

Příjmy celkem
Březen 2020

Výdaje
tisíc Kč
12500
350
1200
10500
600
23700
50
1800
38
1
60
300
2000
48
969
500
5750
3770
170
3300
2500
100
35
20
15
920
150
260
42
340
30
10
600
100
100
600
1
70
3
20
1
5
8000
17000

98528

Položka
Komunikace
Chodníky, cyklostezky
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v siln.dopravě
Dopravní obslužnost
Vodné
Stočné - bežný provoz
Základní a mateřská škola - provozní příspěvek
Ostatní náklady
Kino
Knihovna
Rozhlas
Ostatní zál.sděl.prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělových.činnost
Využití volného času děti a mládeže
Ostatní zájmová činnost - spolky
Byty - bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Údržba místních inž.sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Kotlíkové půjčky
Sběr a svoz KO
Sběr a svoz jiných odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Protiporézní, protilav.a protipož.ochrana
Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní ekologické záležitosti
Ostatní služby v obl.soc.péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Krizová činnost
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Finanční oprace
Pojištění
Převody mezi vl.fondy, účty a pokladnou
Ostatní finanční operace, DPH, FÚ
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti
Nespecifikované rezervy
Úhrada úvěrů

Náklady celkem

tisíc Kč
9700
7500
10
122
60
4800
7805
3000
4700
200
1700
3230
1000
20
800
1900
500
500
200
10
720
750
100
2
150
13300
5100
3000
600
200
600
2000
150
230
100
50
300
2800
5800
950
260
8000
1000
11
150
2000
2448

98528
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OBEC VYSADILA
„ALEJ PLNOU KAŠTANŮ“
V loňském roce byl vyhlášen Státním fondem životního prostředí
program na výsadbu listnatých stromů s uznatelností nákladů plných
100 %. Naše obec dlouhodobě sleduje různé dotační výzvy, takže jsme
neváhali a připravili jsme projekt pod názvem „Alej plná kaštanů“.
Jako lokalita výsadby byly vybrány pozemky podél Agrolandu, ve
vlastnictví obce Štěpánkovice. Na záměr byl vypracován znalecký posudek, který byl povinnou přílohou žádosti o dotaci a v něm byly schváleny
vhodné stromy do této větrné části naší obce. Po zaměření celkové délky
to vyšlo následovně: budeme sadit celkem 102 listnáčů, 33 ks jeřábu ptačího, 31 ks hlohu obecného, 13 ks javoru babyka a 25 ks kaštanovníku
setého. Jelikož je tento u nás stromem poměrně vzácným a také z těchto
4 druhů nejdominantnějším, nazvali jsme celou alej po něm.
Poslední listopadový den se stal dnem
výsadby. Pracovníci obce přivezli dříve zmíněné
stromy. Vedení obce zařídilo v místě výsadby
stan, ve kterém se rozléval čaj a grog a který se
stal takovou základnou pro dobrovolníky, kteří
se rozhodli podpořit dobrou věc.
Práce šla od ruky. Stromy se rozvážely
naší ekologickou elektrotříkolkou podél celé
délky vysazované aleje. Počasí rovněž přálo,
na poslední listopad, paráda. Za zhruba dvě
hodinky byly stromy v zemi. Lidí přišlo opravdu
dost, za což jsme byli velmi rádi. Pak začalo
zalévání a nabíjení kůlů. Toho se ujali opravdu ti
nejsilnější jedinci. Po dobře odvedené práci jsme
vše probrali v připraveném stanu, ve kterém se
také rozdávaly cedulky se jménem toho, kdo
strom vysadil.
Akce se opravdu povedla, myslím si, že
určitě nebyla poslední svého druhu a že jakmile
se zase naskytne nějaká dotační příležitost, opět
se připojíme. A pokud se nenaskytne, budeme
pomalu dosazovat z rozpočtu, tak jako dosud .
Ještě jednou – velké DÍKY všem dobrovolníkům, kteří ten den pomohli!

Martin Peterek, referent

ČERNÁ SKLÁDKA VE SVOBODĚ
Vážení spoluobčané, pravděpodobně začátkem roku nám někdo vytvořil v areálu bývalé pískovny černou skládku. Navozil tam různé použité
a rozbité věci, očividně z nějaké vyklizené garáže nebo stodoly. Dle stop, které na místě zanechal, to musel být někdo, kdo vlastní malotraktor
a nemohl být nijak zdaleka, protože jedny stopy vedly ze skládky dole pod remízku a končily na ulici Písečné. Dotyčný pravděpodobně věděl, kdy
tam může přijet, takže provoz v místě dobře zná.
Obec provozuje sběrný dvůr, na který je možno odvézt prakticky
veškerý odpad ZDARMA. Pouze se tam musí zajet. Anebo pokud už
člověk nemá jak odpad na sběrné místo zavézt, je možno za poplatek
přistavit kontejner, na který se nepotřebné věci naloží a následně si to
může složit ve sběrném dvoře. Není to nutné nikde pohazovat, nebo
vyvážet mimo stanovená místa. Bohužel, když je někdo líný a navíc
i omezený, tak mu nedochází, co dělá. Anebo mu to dochází a pak je
to ignorant, který zneužívá slušnosti ostatních, kteří nejsou líní si své
odpady odvézt.
Za tuto černou skládku hrozí desetitisícová pokuta, což je ale
původci skládky zřejmě jedno. Prosíme každého slušného člověka,
který má kladný vztah ke svému okolí a nechce si ho nechat zaneřádit
odpadky, aby v případě, že by zjistil, že se něco děje na obecním
pozemku v bývalé pískovně, aby informoval obecní úřad.

Jiří Kolečkář, místostarosta
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JEDINEČNÝ VÁNOČNÍ KONCERT INFLAGRANTI
BYL OKAMŽITĚ VYPRODANÝ
Dámské moderní elektrické smyčcové trio, které už 15 let působí na
české hudební scéně, přijalo pozvání a vystoupilo u nás ve Štěpánkovicích
na Vánočním koncertě v kinosále Obecního domu. Trio INFLAGRANTI
ve složení Markéta Muzikářová (housle, umělecké vedení), Kateřina
Lískovcová (housle) a Iris Morisáková (violoncello) - tři krásné a křehké
muzikantky, si na vystoupení přizvaly skutečného rockera. S hudebnicemi
vystoupil jako host zpěvák Vašek NOID Bárta.
Vydaly pět desek, věnují se fúzi klasické hudby s poprockem, hrají
vlastní aranže nejznámějších světových hitů nebo jejich originální skladby.
Koncertovaly po celém světě a spolupracovaly s hvězdami jako Rod
Stewert, Sting, Vanessa Mae nebo Andrea Bocelli a pro svůj koncert ve
Štěpánkovicích si jako speciálního hosta pozvaly náš dětský pěvecký soubor
Štěpánek.
Všichni společně se tak postarali o nevšední zážitek a krásnou předvánoční atmosféru.
Veronika Wihodová

KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH V ROCE 2020
13. 3.
Bruslení pro děti v Kravařích – Obec Štěpánkovice
19. 3.
Mše v kapli na Svobodě – Farnost Štěpánkovice
22. 3.
Předvelikonoční vejce – čtyřhry a mix – Badmintonový klub
27. 3.
Noc s Andersenem – Knihovna Štěpánkovice
28. 3.
Koncert Štěpánek výročí – ZŠ Štěpánkovice
8. 4.
Velikonoční tlachy – Knihovna Štěpánkovice
10. 4.	Cestovatelské promítání – Motani - Florida a Havaj
– Obec Štěpánkovice
14. 4.	Divadelní představení ke Dni matek a Dni žen
– Obec Štěpánkovice, kulturní dům
17. 4.
Talk show Bobo a Heluš – Agentura P. Lichovníková, kulturní dům
19. 4.
Předvelikonoční vejce – čtyřhry a mix – Badmintonový klub
26. 4.
HITA-chod po stopách běžců – Turistický spolek HITA
26. 4.
Lesní kros – Atletický oddíl
Květen Jarní koncert – ZŠ a MŠ Štěpánkovice
2. 5.	Hity muzikálu Mamma Mia
– Agentura P. Lichovníková, kulturní dům
9. 5.
Gulášfest – Hospoda na Statku
9. 5.
Mayová smeč – čtyřhry a mix – Badmintonový klub
16. 5.
Oldies párty – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
29. 5.
Večer chval – Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
31. 5.
Memoriál Josefa Halfara – SDH Svoboda
květen Stavění, kácení máje – hospody
1. 6.
Den dětí – letní slavnost – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, SRPDŠ
6. 6.
Den obce 2020 – Obec Štěpánkovice, SRPDŠ, HITA
11. 6.	Průvod Božího těla
– Farnost Štěpánkovice, SDH Štěpánkovice, Zahrádkáři
20. 6.
Dětský letní turnaj – Badmintonový klub
16. 6.	Mše svatá v areálu TJ Sokol Štěpánkovice
– Farnost Štěpánkovice, TJ Sokol Štěpánkovice
18.–19. 6. Klíčkování prvňáčků – Knihovna Štěpánkovice
20. 6.
Opavská liga mládeže, soutěž rodinných týmů – SDH Štěpánkovice
28. 6.
Pasování prvňáčků – Knihovna Štěpánkovice
Červen	Slavnostní shromáždění k závěru školního roku
– ZŠ a MŠ Štěpánkovice
12. 7.	Odpust na Svobodě
– Farnost Štěpánkovice, SDH Svoboda, Obec Štěpánkovice
červenec Florbalový turnaj (atrium školy) – FBC Letka
červenec Velká letní sportovní akce – Badmintonový klub
1.–2. 8. Zahrádkářská slavnost – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
24. 8.
Nohejbalový turnaj – Nohejbalový klub
21. 8.
Noční soutěž – SDH Štěpánkovice
23. 8.
Opavská liga dospělých – SDH Štěpánkovice
Termíny akcí mohou být v průběhu roku doplňovány či měněny.
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31. 8.
Tenisový turnaj – Oddíl - Tenisová čtyřhra
srpen
Letní kino – Ženy v běhu – Obec Štěpánkovice
1. 9.
Slavnostní zahájení nového školního roku – ZŠ a MŠ Štěpánkovice
12. 9.
Soutěž veteránů – SDH Štěpánkovice
12. 9.
Gulášfest – Hospoda na Statku
14. 9.
Oblastní mistrovství Albertovec – Voltižní klub Albertovec
21. 9.
Turnaj čtyřhry a mix – Badmintonový klub
12.–13. 9. Výstava ovoce, zeleniny a květin – ČZS Štěpánkovice
26. 9.
Pivní slavnost – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
28. 9.
Svatováclavský pochod – Turistický spolek HITA
2. 10.
Talk show Zdeněk Izer – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
4. 10.
Fachman Kros – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, SDH Svoboda
8. 10.
Setkání se seniory – Obec Štěpánkovice
7. 10.	Cestovatelská beseda Petr Nazarov – Havajské ostrovy
– Knihovna Štěpánkovice
8. 10.
Setkání se seniory – Obec Štěpánkovice
8. 10.
Turnaj čtyřhry a mix – Badmintonový klub
10. 10. Pivní slavnost – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
říjen
Autorské čtení – Knihovna Štěpánkovice
6. 11.
Večer kouzelných světýlek – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, SRPDŠ
14. 11.
Svatomartinská husa – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
19. 11.
Padající list – čtyřhry a mix – Badmintonový klub
20. 11. Večer chval s punčem – Mladší chrámový sbor
28. 11. Vánoční výstava – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
listopad Rozsvícení vánočního stromu na Svobodě – SDH Svoboda
4. 12.	Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
– Farnost Štěpánkovice, Český zahrádkářský svaz
6. 12.
Adventní koncert – Farnost Štěpánkovice, Obec Štěpánkovice
12. 12. Vánoční koncert v kulturním domě – Obec Štěpánkovice
17. 12. Turnaj čtyřhry a mix – Badmintonový klub
27. 12. Vánoční nohejbalový turnaj – Nohejbalový klub
29. 12. Živý Betlém – SDH Štěpánkovice
prosinec Vánoční koncert – ZŠ Štěpánkovice
prosinec Vánoční turnaj, mladší přípravka – TJ Sokol Štěpánkovice
prosinec Bruslení pro děti v Kravařích – Hokejový oddíl
prosinec Turnaj ve stolním tenise – Oddíl stolního tenisu
prosinec Divadelní vystoupení – Štěpánkovický ochotnický soubor
leden - květen, září - prosinec	vzdělávací kurzy pro dospělé
– ZŠ a MŠ Štěpánkovice p. o.
leden-duben, září-prosinec Promítání kina – Obec Štěpánkovice
celoročně: – Mistrovská utkání fotbalových oddílů TJ Sokol Štěpánkovice,
oddílu hokejového, volejbalového, šachového, florbalového
– Štěpánkovická fotbalová liga

Zpravoval: Martin Peterek, referent
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ČINNOST STŘEDISKA SLUŽEB
Na konci podzimu a začátku zimy jsme se postarali o zazimování stromů
a dřevin na území našeho katastru. Ke stávajícím stromkům se daly kůly a páskou se k nim připoutaly, aby je vítr nepolámal. Stromky se ovinuly kvalitním
pletivem proti okusu zvěří. Postavily se zábrany na konci obce, které mají znemožnit tvoření velkých závějí na cestě na Albertovec.
Provedly se opravy cest, které se propadly (Mlýnská, Rybniční). Na stavbě
nájemního domu jsme provedli zaarmování a následnou betonáž základu plotu.
Při stavbě pergoly na hřišti TJ provádíme zadláždění nové plochy a následné
předláždění přiléhajících ploch, aby se smazal rozdíl mezi přechodem starého
a nového dláždění. Následně provedeme položení dlaždic v obou zhotovených
místnostech. V případech, kdy přimrzlo, pracovníci prováděli posypy chodníků
a cest na exponovaných místech, zejména před školou, u zastávek, u kostela apod.
Provedli jsme svoz starých vánočních stromků. Provádíme prořezy vzrostlých stromů, které lemují obecní cesty a následné štěpkování prořezaných větví.
Samozřejmě s tím souvisí úklid, který se provádí v obci, údržba strojů a zařízení
sloužících pro potřeby obce a mnoho jiných věcí, leckdy málo viditelných, ale
přesto potřebných. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se starají o to, aby obec
vypadala dobře.
Jiří Kolečkář, místostarosta

KLOUBOVÝ NAKLADAČ MULTIONE
USNADNÍ PRÁCI NA STŘEDISKU SLUŽEB
Pro potřeby obce jsme koupili kolový kloubový nakladač značky Multione
8.4S. Tento pracovní stroj vyrobený v Itálii s motorem Yanmar byl už potřeba.
Není už třeba se spoléhat na to, jestli někdo bude mít čas a sundá nám dovezené palety s materiálem, jestli budeme schopni naložit na kontejner hlínu nebo
jiný materiál, který je potřeba jinde. Jsme schopni si po obci převézt různé
věci, které potřebujeme k práci jinde než na středisku, většinou na paletě, aniž
bychom to museli pracně a dlouze překládat z palety na kontejnery nebo vlečku
a pak zase zpět.
Součástí dodávky byly paletizační vidle, nutné k manipulaci s paletami
s materiálem, dále lopata na nabírání sypkých hmot a radlice na sníh s hydraulickým natáčením šířky 2100 mm. K tomuto stroji je možno dokoupit dalších
cca 40 příslušenství. Jen tak pro představu, co by se mohlo nám hodit: mulčovač,
hydraulický drtič, boční mulčovač, sekačka na trávu, zvedací plošina, zametací
zařízení, podkop a spoustu jiného. Vše pro ulehčení a zkvalitnění práce.
K technické specifikaci bych jen dodal, že je to pracovní stroj osazený
japonským tříválcovým motorem Yanmar s výkonem 40HP. Má pohon všech
kol, hydraulické kloubové zařízení, výška stroje 2090 mm, šířka 1280 mm,
hmotnost 1740 kg.
Kolečkář Jiří, místostarosta

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDR. RADAN MÍČEK, MBA
Lípová 2, 747 28 Štěpánkovice, tel.: 776 655 707
Po 7.00 – 14.00
Út 14.00 – 17.00
17.00 – 18.00 /pouze pro zvané/
St 7.00 – 14.00
Čt 12.00 – 14.00
Pá 7.00 – 12.00

Polední přestávka:
pondělí, středa, pátek11.00 – 11.30
Odběry:
pondělí, středa, pátek7.00 – 8.30
čtvrtek 8.00 – 9.00
Injekce:
pondělí, středa, pátek7.00 – 8.30
čtvrtek 8.00 – 9.00
úterý 13.00 – 14.00

Objednávky léků formou SMS:
Jméno Příjmení Ročník Lék Síla léku Počet balení
Vzor:
Jan Novák 1965 Anopyrin 100 1x
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NÁVŠTĚVNOST KINA
		
rok

promítnutých
filmů

diváků
celkem

diváků/promítání
průměr

2016
2017
2018
2019

8
12
6
8

378
611
274
442

47,25
50,91
45,66
55,25

STATISTIKA INTERNET
Uživatelů

Ukončení
smlouvy

Nová
smlouva

Nová
smlouva
- optika

Změna
smlouvy

Internet 2018

294

36

2

5

45

Internet 2019

226

33

0

1

23

Daniela Neudorflerová, referentka správy daní

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Přehled dětí narozených v naší obci (červen 2019 – leden 2020)
Anna Kubánková, Edita Kočí, Robin Kurka,
Fabián Hahn, Willem Brodský, Filip Žídek a Nela Zálesná.
Jelikož obecní úřad nedostává
pravidelné seznamy narozených dětí, prosíme rodiče,
kterým se narodilo dítě, aby
narození (na základě rodného
listu dítěte) přišli přihlásit
na matriku obecního úřadu
k paní Janě Gregořicové.

Anna Kubánková – 20. 11. 2019
váha 3330 g, výška 50 cm.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti:

Leden
Hedvika Vaňurová
Marie Hlavenková
Alois Moch
Josef Nikel
Alfréd Stanjura

80 let
90 let
90 let
70 let
70 let

Březen
Evald Dluhoš
Kristina Kubíková
Eliška Nevřelová
Josef Nácovský
Stanislava Václavíková

70 let
70 let
92 let
75 let
75 let

Ohlašovna:
Naše obec měla k 31. 12. 2019 - 3 223 obyvatel (+13 cizinců s dlouhodobým pobytem).
V loňském roce se narodilo 26 dětí, z toho
16 chlapců a 10 děvčat. V kostele sv. Kateřiny
ve Štěpánkovicích uzavřelo manželství
11 manželských párů, 2 páry si řeklo své „ano“
v oddací místnosti obecního úřadu, 14 párů
uzavřelo manželství v prostorách Hřebčína
Albertovec. Jeden manželský pár byl rozveden.
Naše obec se rozloučila s 24 občany,
v loňském roce zemřelo 13 mužů, 11 žen. Ve
Štěpánkovicích zemřelo 12 občanů.

85 let
70 let
98 let
80 let
70 let
70 let

Přejeme všem jubilantům, kteří v roce 2020 oslaví významné
životní jubileum, aby se těšili přiměřenému zdraví, měli radost
z vnuků a pravnuků a život ve Štěpánkovicích jim přinášel
uspokojení.
Ke dni uzávěrky zpravodaje jsme se od začátku roku rozloučili
se 2 spoluobčany.

STATISTIKA MATRIKY V ROCE 2019
Životní jubilea:
Spoluobčanům, kteří oslavili 70, 75 a více
let bylo zasláno 235 písemných gratulací.
Zástupci obecního úřadu navštěvují naše
spoluobčany jak doma, tak i v domovech u příležitosti dožití 80 a více let. V loňském roce
se 80 let dožilo 17 našich spoluobčanů, 85 let
se dožilo 13 spoluobčanů a věku nad 90 let se
dožilo 14 spoluobčanů.

Únor
Ludmila Borsutzká
Vilém Tomíček
Milada Malohlavová
Gerda Maiwaldová
František Šimeček
Irena Slaná

Během roku 2019 se přistěhovalo 54 občanů
a 44 občanů se z obce odstěhovalo.
V roce 2019 bylo podáno 11 návrhů na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a 11 občanům byl tento trvalý pobyt zrušen.
Trvale obydlených domů v obci - 866.
Občanů, kteří si přišli ověřit podpis nebo
listinu, bylo 459. Během roku bylo vystaveno
8 druhopisů matričních dokladů. Zápis do
zvláštní matriky v Brně byl podán od 1 občana.
O výpis z informačního systému požádali
během roku 2019 4 občané.

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

Veronika Wihodová

Systém CZECHPOINT:
O výpis z rejstříku trestů zde požádalo
63 občanů, list vlastnický byl předán 28 občanům, o výpis živnostenského listu požádal
1 občan, o žádost z obchodního rejstříku požádali 4 občané, registr řidičů byl vydán 6 občanům, konverze dokumentů byla provedena
5 občanům, žádost o datové schránky si podalo
5 občanů a žádost o identifikaci fyzické osoby
podali 2 občané.
Jana Gregořicová, matrikářka

STATISTIKA STAVEBNÍHO ÚŘADU
Městským úřadem Kravaře, odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí, bylo
občanům obce Štěpánkovice v roce 2019 vydáno:
Umístění stavby: územní rozhodnutí 4x, územní souhlas 7x
Povolení stavby: stavební povolení 0, ohlášení 1x, dodatečné povolení stavby 1x, 
společný souhlas 0, změna stavby před dokončením 2x
Společné územní řízení a stavební povolení: 14x
Užívání staveb: kolaudační rozhodnutí 0, kolaudační souhlas 0, změny v užívání stavby 1x,
oznámení o užívání stavby 6x.


Bronislava Rycková, referentka

Březen 2020

Své významné životní jubileum oslavila
paní Gerda Maiwaldová.
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PŘIPOJENÍ HLUČÍNSKA K ČSR
Hlučínsko, tedy i naše obec, se připojilo 4. února 1920 k Československu.
O plochu území téměř 320 km² a počet obyvatel zhruba 46 tisíc, kteří od dob
Marie Terezie patřili k Prusku, se před 100 lety rozrostlo Československo,
tehdy dva roky starý stát.

Po první světové válce staré centrální mocnosti zanikly a Evropu nově rozdělily hranice národních států. Kudy budou vést, bylo předmětem poválečných
vyjednávání. O Hlučínsko přitom neusilovalo jen Československo a Německo,
ale i Polsko. Situaci nakonec vyřešil francouzský generál Le Rond, který sedl
za stůl, vzal si pravítko, tužku a mapu, udělal čáru, kterou spojil města Kietř
a Bohumín a vše, co bylo pod čárou, připadlo Československu.
Naše obec v zastoupení členů rady obce vysadila k tomuto výročí památný
strom, a to Lípu srdčitou. Lípa je náš národní strom, který se objevuje na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách. A nyní
zdobí plochu před naším obecním úřadem.
Jaromír Nevřela, starosta obce

BESEDA O ROZVOJI OBCE
VYVOLÁVALA EMOCE

Rekordní počet účastníků besedy (26) značí o zvyšujícím
se zájmu občanů Štěpánkovic o jejich obec. Zejména vzrostl
počet mladých lidí, kteří nejen že přišli, ale také svými názory
a dotazy besedu obohatili.
Starosta obce využil videoprojekce, která se velmi osvědčila
při loňském setkání se seniory, a přiblížil tak přítomným spoluobčanům hlavní témata při výstavbě a rozvoji obce. Předestřel
také jaké stavby a jiné projekty nás čekají jak v blízké, tak vzdálenější budoucnosti. Občané upozornili na různé nedostatky
v obci, které je trápí. Například na nebezpečí starých rizikových
stromů u dětského hřiště u Bartošovce, ohrožující především děti,
hrající si v jejich bezprostřední blízkosti. Zde starosta ubezpečil
občany, že obec dělá vše pro revitalizaci starých alejí i solitérních
stromů. Toto však není krátkodobá záležitost. Jednání s úřady je
zdlouhavé a například schválení projektu ošetření aleje na ulici
Jasanová u hřbitova se vleklo dlouhé tři roky.
Nejbouřlivější diskuzi vyvolalo téma revitalizace školního
hřiště a případná stavba, či přestavba tělocvičny ZŠ. Také dlouhodobě slibovaná cyklotrasa na Chlebičov vyvolala diskuzi o prioritách při rozdělování financí z obecního rozpočtu.
Veronika Wihodová

ZHODNOCENÍ PRÁCE OBECNÍ KNIHOVNY V ROCE 2019
Naše knihovna již řadu let slouží veřejnosti nejen jako půjčovna, ale také jako
místo pro trávení volného času dětí, mládeže
a dospělých.
Rok 2019 byl pro knihovnu ve všech
směrech její činnosti velmi dobrý. Celkem se
zaregistrovalo 381 čtenářů. Celkem navštívilo knihovnu 12 027 uživatelů a bylo půjčeno
10 522 svazků. K 31. 12. 2019 knihovní fond
obsahoval 8526 svazků. Knihovní fond se
obohatil o 442 titulů a vyřazeno bylo 885 knih.
Byly vyřazeny knihy opotřebované, zastaralé
a knihy ve více výtiscích.
Nabídka kulturních akcí byla velmi pestrá.
Akce byly určeny široké veřejnosti a dětem ze
ZŠ a MŠ Štěpánkovice. Pozvání do knihovny
přijali například cestovatel Petr Nazarov,
cestovatelé Jiří a Alena Márovi, spisovatelka
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Markéta Harazimová, spisovatel Jan Opatřil
se svým Kapříkem Metlíkem. Účast na výše
jmenovaných akcí byla velmi hojná, což svědčí
o velkém zájmu čtenářů a uživatelů knihovny.
Nechyběla Noc s Andersenem, která se v naší
knihovně již stala tradicí. Příměstský tábor
byl organizován již po deváté. V knihovně
probíhalo cvičení jógy a nechyběly oblíbené
Velikonoční a Vánoční tlachy spojené s výtvarnou dílnou. V roce 2019 byl zahájen projekt
Bookstart neboli S knížkou do života, určený
pro aktivní rodiče a jejich malé ratolesti. Do
tohoto projektu se zapojilo celkem 12 maminek
a je pravděpodobné, že se počet bude zvyšovat.
Paní učitelky se svými prvňáčky pravidelně
navštěvovaly knihovnu, kde byl pro ně opět
připraven program „Čtení pro kočku a taky
pro psa“. V závěru školního roku byli prvňáčci
odměněni knihou z projektu „Knížka pro

prvňáčka“ a byli slavnostně pasováni na rytíře
knížek a čtenáře knihovny. Knihovnu využívají
také žáci a učitelé v hodinách literatury a čtení.
Pravidelně se v knihovně koná recitační soutěž
organizovaná ZŠ Štěpánkovice. Knihovnice
připravily pro žáky ZŠ ve Štěpánkovicích celkem 30 knihovnických lekcí a besed na různá
témata. Pro děti z mateřské školy knihovnice
připravily v každém ročním období interaktivní
program, který se dětem vždy moc líbil.
Snahou knihovny je přispět k obohacení
života každého, kdo do jejích prostor vstoupí
(fyzicky či virtuálně), kdo otevře stránky knihy
nebo tomu, kdo se dokáže radovat ze společných setkání. Knihovna by nemohla fungovat,
kdyby do ní nechodili čtenáři a čtenáři by
neměli z čeho vybírat, kdyby knihovna neměla
podporu u svého zřizovatele.

Martina Teichmannová, vedoucí knihovny

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

800 KM DLOUHÁ SVATOJAKUBSKÁ POUŤ DANIELA VÁCLAVÍKA
V pondělí 27. února ve večerních hodinách naše knihovna téměř
„praskala ve švech“. Stalo se tak díky
štěpánkovickému rodákovi Danovi
Václavíkovi, který v roce 2018
zdolal pěší chůzí 800 km dlouhou
Svatojakubskou pouť do Santiaga
de Compostela.
Jeho vyprávění pozorně naslouchalo téměř 50 příznivců. Byl to velmi
příjemný zážitek nejen pro diváky, ale
také pro něj samotného. Byla to totiž
jeho první veřejná beseda. A dopadla
na výbornou.

Svým poutavým vyprávěním
s humornými prvky snad některé
zúčastněné motivoval k uskutečnění
této cesty. Každý má svůj sen a sny
by se měly plnit. Snem Daniela
Václavíka byla Svatojakubská pouť
a on si jej splnil. Díky mu za opravdu
krásný a obohacující zážitek.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na podporu požárem zasažených oblastí v Austrálii.
Vybralo se 4820 Kč.
Užasné! Děkujeme všem dárcům.

Martina Teichmannová,


vedoucí knihovny

VÁNOČNÍ TLACHY 2019

EVA TVRDÁ
OPĚT V KNIHOVNĚ
Uběhly přesně 4 roky a v naší knihovně jsme opět přivítali autorku
knih s regionální tématikou paní Evu Tvrdou. Eva Tvrdá vydala v prosinci 2019 knihu „Očima vidět, Očami vidžeč“.
V prosinci jako každý rok se milovnice výtvarných prací sešly
v knihovně na Vánočním tlachání spojeném s výtvarnou dílnou.
Co by to bylo za vánoční stromeček bez zářivých ozdob? Tuto otázku
si kladly knihovnice při hledání inspirace na vánoční tvořivou dílnu.
A měly jasno. Zdobení pravých skleněných baněk. Práce to byla titěrná,
ale výsledek stál za to. Každý ze zúčastněných si ozdobil skleněnou
baňku a každá byla originální. Zdobily děti, dospělí i mládež. Vládla
velmi příjemná atmosféra, jedlo se cukroví a na zahřátí byl připraven
vánoční punč. Klábosení, povídání a legrace byly součástí tohoto setkání.

Martina Teichmannová, vedoucí knihovny

Zvláštností této knihy je její dvojjazyčnost. Čtenář má možnost přečíst si příběh v češtině a poté i v laštině. Eva Tvrdá svým posluchačům
a fandům nejen představila svou novou knihu, ale také v krátkosti seznámila čtenáře se svými knihami dříve vydanými. Velmi zajímavě hovořila
o knize „Města v Českém Slezsku“, vydanou u příležitosti 100 let vzniku
novodobého Českého Slezska 1918 – 2018. V této knize předkládá čtenáři
aktuální svědectví o stavu Českého Slezska po stu letech jeho existence.
Autorka svým vyprávěním a předčítáním své čtenáře velmi zaujala
a potlesk jí byl odměnou. Závěrečná diskuze se nesla v duchu vzpomínání
na časy minulé, nechyběly otázky, nechybělo uznání a nechyběla chvála.

Martina Teichmannová, vedoucí knihovny

MANŽELÉ MÁROVI
A JEJICH DOBRODRUŽSTVÍ
V pondělí 10. února 2020 návštěvníci knihovny měli možnost
setkání s manželi Márovými, kteří naši knihovnu navštívili již desetkrát. I tentokrát to bylo setkání velmi příjemné a přínosné.
Povídání o expedici po Laosu, Kambodži a Thajsku bylo velkým
zážitkem. Cestovatelé Alena a Jiří Márovi putovali 40 dní po Indočíně.
Ve své projekci představily nádherné barevné chrámy, exotickou přírodu
ale i život obyčejných lidí. Návštěvníci besedy zhlédli unikátní tržiště na
kolejích nebo vodních kanálech, nahlédli do netradiční laoské kuchyně,
kde jejich pochoutkou jsou pečení pavouci a jiný hmyz. Při líčení historek
z jejich cestování se účastníci nejen něco dozvěděli a také pobavili. Jen
bylo škoda, že na besedu přišlo výjimečně velmi málo lidí.

Martina Teichmannová, vedoucí knihovny

Březen 2020
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BOOKSTART NEBOLI S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Už je to téměř rok, co pracovnice knihovny ve Štěpánkovicích začaly pořádat setkání rodičů s dětmi v rámci projektu Bookstart neboli S knížkou
do života. Celkem se projektu zúčastnilo 10 maminek se svými ratolestmi.
Byla to setkání vždy příjemná a obohacující. Poslední setkání se uskutečnilo před
Vánocemi, kde si maminky s dětmi vyráběly
vánoční andílky, povídaly si o Vánocích a přípravách na ně, doporučily si navzájem dětské
knížky, které je zaujaly a děti si v knihovně
hezky pohrály. Nejinak tomu bylo i na dalším
setkání, tentokrát již v roce 2020. Maminky
si povídaly, děti si hrály a paní knihovnice si
pro ně připravily pohádku O vlkovi a kůzlátkách, kdy děti podle obrázků doplňovaly
text, tzv. Malované čtení. Bylo to fajn. Už se
všichni těší na letní Bookstart.
 Martina Teichmannová, vedoucí knihovny

NÁZEV SE ZMĚNIL, ZE SDRUŽENÍ JE SPOLEK
Od letošního roku se sdružení oficiálně přejmenovalo na spolek. Zkratka SRPDŠ
zůstává i nadále. Ráda bych vás informovala o tom, jak přínosný je tento spolek pro
naše děti.
Našim nejmenším ve školce přispíváme na hračky ve výší 12 000 Kč, na každého
prvňáčka 300 Kč, příspěvek zájezd k moři a lyžařský výcvik 500 Kč na žáka a do
knihovny na nákup knih, které slouží k výuce 5000 Kč
Pořádáme akce pro širokou veřejnost, jako jsou plesy, pivní slavnost, divadelní
představení, letní slavnost (Den dětí).
Výdělek z těchto akcí je použitý výlučně ve prospěch školy, školky a aktivit konaných v rámci školy. Je nutno říci, že akcí je mnoho a tímto bych chtěla poděkovat všem
aktivním členům našeho spolku. Také bych chtěla vyzvat příznivce naší školy, aby se
přidali k našemu spolku, čím více tím lépe . Informace vám budou podány ve sborovně školy, vždy po třídních schůzkách.

Nikol Harasimová, místopředsedkyně SRPDŠ

JAK SE DOSTAL PĚVECKÝ SBOR ŠTĚPÁNEK
DO POŘADU ČESKÉ TELEVIZE SAMA DOMA
Pan starosta už v září informoval pěvecký sbor Štěpánek, že dámské smyčcové trio Inflagranti,
jež bude vystupovat na Vánočním koncertu, vyjádřilo přání zazpívat si s místním pěveckým
sborem. Nabídku jsme přijali a začali nacvičovat písně podle domluvy s houslistkou skupiny
Markétou Muzikářovou. Poslala nám notové party a také nahrané doprovody, abychom vše mohli
na prosincový koncert nazkoušet.
O několik týdnů později se paní Muzikářová
ozvala znovu s tím, že skupina Inflagranti byla
pozvána do České televize, a vyslovila přání,
abychom s nimi v přímém přenosu vystoupili.
Nejdříve mě to trošku zaskočilo, ale souhlasila jsem, protože jsem doufala, že to pro děti
bude skvělá motivace, navíc se před sobotním
koncertem více poznáme. Všechny podrobnosti jsem domlouvala také s produkcí České
televize.
Páteční vystoupení 6. prosince 2019 v České
televizi si děti náramně užily. Nejenže se podívaly, jak to v televizi vypadá, ale především
se konečně seznámily s dámami z Inflagranti.
Nezapomenutelné pro ně bylo setkání s jednou
z našich nejlepších hereček, Simonou Stašovou,
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která byla hostem pátečního pořadu. Byla
velmi milá, a dokonce se k nám chtěla přidat
při zpěvu koledy Pásli ovce Valaši. S dětmi
se pak po skončení programu ochotně fotila.
Také sobotní koncert byl pro Štěpánek velkým
zážitkem. V domácí atmosféře štěpánkovického
sálu, obsazeného do posledního místečka, jsme
společně s Inflagranti zazpívali několik písní
a koled. Děvčata byla nadšená také z dalšího
hosta, Václava Noida Bárty, kterého okamžitě
po zkoušce prosila o autogram a společné foto,
čemuž on ochotně vyhověl.
Dámy Iris, Markéta i Kateřina byly úžasné
a k dětem velmi milé. Moc jim děkujeme za příležitost a kouzelný předvánoční zážitek.

Andrea Antlová, vedoucí sboru

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

„KDO SKÁČE VÝŠ“
Podruhé jsme se jako škola zúčastnili soutěže tří školních týmů (ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Ostrava
Srbská, ZŠ Ostrava Mitušova) ve skoku vysokém. Byly vypsány 4 kategorie (hoši a dívky 6. a 7.
třída, 8. a 9. třída). V každé kategorii reprezentovali školu 4 závodníci a podle pořadí v dané kategorii připisovali body svému školnímu družstvu. Vítěz bral 12 bodů a poslední potom bod jeden.
V průběhu soutěže jsme dosáhli na řadu
osobních rekordů a jeden pokus o rekord
školy. V nejmladší kategorii dívek nás reprezentovaly Tereza Stromská (130 cm), Natálie
Mazurová (125 cm), Nela Černá (120 cm)
a Nela Kaspříková (110 cm) a ujali jsme se
vedení. Následovali mladší hoši. Jmenovitě
Marek Huber a Štěpán Kubín (oba 130 cm),
Jan Koziel (115 cm) a vítěz této kategorie Jan
Pistorius (skvělých 138 cm). I tato kategorie nám udržela těsné vedení o 1 bod před
ZŠ Srbskou. Následovaly starší dívky a tam
vyhrála a pokusila se o nový školní rekord
Anežka Žůrková (141 cm, rekord odolal).
Dále podaly skvělé skoky Andrea Horínková
s Eliškou Wihodovou (obě 130 cm) a Natálie
Harasimová (115 cm). Skóre škol po třetí kategorii bylo následující Štěpánkovice (80 bodů) :

Srbská (74 bodů) : Mitušova (58 bodů). Na řadu
přišli nejstarší hoši. Tam nastoupili do soutěže Ondřej Pistorius (155 cm), Tobiáš Prasek
a Daniel Volný (oba 145 cm) a Marek Vltavský
(140 cm). V konečném součtu jsme vybojovali
druhé místo o těsných 8 bodů za ZŠ Srbskou.
Konečné výsledky tak zněly Štěpánkovice (105
bodů) : Srbská (113 bodů) : Mitušova (73 bodů).
Po loňském vítězství mírný ústup ze slávy, ale
přesto pěkný a dramatický průběh.
Všem zúčastněným děkuji za ukázkovou
reprezentaci školy nejen na poli sportovním
a poděkování patří i pořádající škole za uspořádání této akce, která probíhá v perfektní atmosféře a pohodovém duchu. Stejně tak jsem rád,
že se našim žákům akce líbila, což mi potvrdili
při cestě domů.

Petr Nycz, učitel ZŠ

ČLOVĚČE NEZLOB SE!
Dne 12. 11. 2019 se ve školní družině uskutečnil projektový den
pod názvem: „Člověče, nezlob se!“ Hlavním cílem tohoto projektu bylo
propojit žáky školní družiny se všemi žáky nižšího stupně, zaměřit se na
správná pravidla hry, podpořit soutěživost mezi třídami 1. – 5. ročníku,
pěstovat u dětí zdravou rivalitu a umění přijmout porážku.
Nejprve děti ze školní družiny temperami natřely velké archy bílého
papíru, houbičkami tupovaly žlutou, modrou, červenou, zelenou a černou
barvou na výkresy. Z barevných výkresů pak vystřihávaly větší a menší
kolečka, která tvořila budoucí cestu živým panáčkům hry.
V tělocvičně jsme pomocí vyrobených pomůcek vytvořili dvě hrací
plochy.
Z každé třídy bylo vybráno pět hráčů – čtyři tvořili panáčky a jeden
hrál v kostku. Na jednom hracím poli hráli žáci dvou prvních a dvou
druhých tříd. Na druhém hracím poli se utkali žáci dvou třetích, čtvrté
a dvou pátých tříd. Všichni žáci si vybrali barvu svého týmu, ve které pak
reprezentovali svou třídu.

Průběh hry na obou polích byl velmi napínavý, při hře se prokázalo,
že jsou děti soutěživé, umí spolupracovat a přiznat porážku.
Na závěr děti čekala nejenom radost z pohybu a hry, ale i sladká
odměna, a vítězové si odnesli hru v deskové podobě.
Sylva Lacková

TURNAJ ŽÁKŮ A UČITELŮ V RYCHLÉ DÁMĚ
V pátek 15. listopadu se na naší škole
uskutečnil 4. ročník turnaje v RYCHLÉ
DÁMĚ pro žáky 6. – 9. ročníku i učitele. Do
turnaje se původně přihlásilo 20 soutěžících,
ale ne všichni na místo turnaje dorazili.

Březen 2020

Ve 14 hodin vše vypuklo připomenutím
všech pravidel a následně proběhlo rozlosování
turnaje. Do turnaje se aktivně zapojilo 15 žáků
a dva učitelé, kteří jsou pravidelnými účastníky
deskových her na naší škole. Všichni hráči odehráli devět kol turnaje, kdy každé kolo trvalo
maximálně 5 minut. Nasazení hráčů prováděl
v jednotlivých kolech počítač, a tak rozhodovaly
nejen získané body, ale také koeficienty nasazení do jednotlivých partií. Atmosféra turnaje
byla úžasná. Hráči navzájem po odehrané partii
rozebírali své postupy a sledovali, jak se kterému soupeři daří. Během celého turnaje bylo
cítit napětí a očekávání, které dvojice budou
proti sobě nasazeny, a jak to vše dopadne.
Absolutním vítězem turnaje bez porážky
se stala paní učitelka Moravcová, které tímto

gratulujeme. V kategorii žáků byly výsledky
velice vyrovnané. Žáky na prvním až sedmém místě od sebe dělila jen jedna desetina
bodu, a tak musely rozhodovat koeficienty hry.
Vítězem kategorie žáků se stal Vítězslav Nikel
z VIII. B třídy, na druhém místě se umístil
obhájce prvenství z minulého ročníku Tobiáš
Prasek z VIII. B třídy, a třetí místo senzačně
vybojoval nováček soutěže Martin Štědroň
z VI. třídy. Vítězové turnaje obdrželi diplomy,
drobné ceny, a především gratulaci za výborný
výkon. Zároveň chci poděkovat všem soutěžícím za účast v duchu fair play a za vzorné a přátelské chování během celého turnaje. Doufám,
že všichni příjemně strávili páteční odpoledne
se svými spolužáky a rádi se zúčastní příštího
5. ročníku.
Martin Večerek, učitel ZŠ
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SVĚT VĚDY A OBJEVŮ

MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ

Na základě získaného grantu KÚ MSK se v pondělí 9. prosince
všichni žáci vyššího stupně vydali se svými učiteli do Dolní oblasti
Vítkovic, aby si prakticky užili světa vědy a objevů.

Letošní zimní počasí opět nepřipravilo pro děti v naší obci podmínky pro zimní radovánky. Lyže, sáňky, boby a další zimní vybavení
zůstává uschované, pokud se nevydáme do výše položených oblastí.
Žáci naší školy se tak těšili již na šestý ročník Mikulášského bruslení a zájem byl jako každý rok velký. Tradiční akci plnou her na ledě
a dobré zábavy v letošním ročníku obohatila přítomnost hokejistů. Žáci
si prohlédli výstroj hráče a brankáře. Největší zážitek pro všechny pak
bylo vystřelit si na branku, a pokud se zadařilo, zakřičet gól. Hodina plná
her a zábavy neuvěřitelně rychle uběhla. Červené tváře, rozzářené oči
a úsměvy žáků svědčily o spokojenosti a další vydařené akci. Odpoledne
plné zážitků a radosti proběhlo ve spolupráci se SRPDŠ. Děkujeme
a těšíme se na další ročník.
Gabriela Langrová, učitelka ZŠ

Zjišťovali, jak vidí zvířata, přiřazovali jednotlivým zvířatům stopy,
zakoušeli pocit, jako když se tarantule proběhne po jejich ruce. Zkoušeli
vypustit družici na oběžnou dráhu Země, zkoumali fascinující obrazy
produkované elektronovým mikroskopem, sestavovali Pascalův trojúhelník a prováděli mnoho dalších „pokusů“ z oblasti elektřiny, magnetizmu,
gravitace, přírody…
Následně se v Divadle vědy aktivně zúčastnili show na téma „Světlo,
zvuk, plyny“. Nejvíce správných odpovědí měl Matouš Kubín, který
seděl vedle paní učitelky Kašné. Tečkou za tímto naučně – zábavným
dopolednem byl 3D film o životě v našich mořích a oceánech, kde se žáci
dozvěděli mnoho nových zajímavých informací. Eva Šubová, učitelka ZŠ

ČEPS CUP – FLORBAL NIŽŠÍHO STUPNĚ
Celorepubliková sportovní akce ve
florbalu určená pro žáky nižšího stupně
proběhla v Bolaticích dne 21. 11. 2019.
Sedm týmů (ZŠ Bolatice, ZŠ Ludgeřovice,
ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Hněvošice, ZŠ Sudice,
ZŠ Hať a ZŠ Vřesina) přišlo zabojovat o dvě
postupová místa do krajského finále.
Do našeho týmu jsem nominoval sedm hráčů
z pátých tříd a dva čtvrťáky. V loňském roce jsme
se umístili na 5. místě z deseti týmů, letošním
cílem bylo skončit do čtvrtého místa. Úvodní

zápas s Hněvošicemi jsme šťastně vyhráli 1 : 0,
následně jsme prohráli s Ludgeřovicemi 1 : 4
a třetí zápas jsme remizovali se Sudicemi 3 : 3.
Následovaly dva vítězné zápasy s Hatí 3 : 1
a Vřesinou 6 : 0. V posledním měření sil nás
čekaly domácí Bolatice, které procházely turnajem jako nůž máslem a stejně tak s námi ukázaly
svojí herní sílu a zaslouženě nás porazily 5 : 2.
V celkovém hodnocení výher, proher a remíz to
vyneslo našemu týmu 10 bodů a tím i konečné
3. místo. Došlo tak k naplnění předturnajového
cíle a 3. místo odpovídá předvedenému výkonu.

Skončili jsme na prvním nepostupovém
místě. Kluci hráli dobře, bojovali a můžou být
s předvedeným výkonem zaslouženě spokojeni.
Takže zase za rok v Bolaticích na prima turnaji
pro nejmenší.
Sestava: Jan Pistorius, Štěpán Vendelín,
Filip Mac, Lukáš Stuchlík, David Nevřela, Jan
Neudörfler, Matyáš Ceplý, Nikolas Pavelek,
Denis Horák. Konečné pořadí: 1. ZŠ Bolatice,
2. ZŠ Ludgeřovice, 3. ZŠ Štěpánkovice,
4. ZŠ Hněvošice, 5. ZŠ Sudice, 6. ZŠ Hať,
7. ZŠ Vřesina
Petr Nycz, učitel ZŠ

HLUČÍNSKO STOLETÉ 1920 - 2020
Před 100 lety, 4. února 1920, byla oblast dnes nazývaná Hlučínskem
připojena opětovně k Československé republice. Hrůzy 1. světové války
nebyly ještě zapomenuty a nikdo tenkrát netušil, že za pouhých 18 let

čekají naše předky mnohem děsivější události. Kolik smutných, ale
i radostných a šťastných chvil za uplynulé století. Každá rodina si
s sebou nese svůj osobní příběh. Stačí se jenom zeptat, nebo tiše naslouchat a uložit do paměti.
Aby se o svém rodném kraji dozvěděli více informací, podnikli žáci
8. A se svou třídní učitelkou 6. 12. 2019 exkurzi do Muzea Hlučínska
v Hlučíně. Byli jsme coby rodilí „Prajzáci“ vřele přivítáni a absolvovali
jsme jako první program, jenž připravilo muzeum právě ke 100. výročí
připojení Hlučínska k Československu.
Nejprve jsme zhlédli zajímavou animaci, v níž se prolínala počítačová
simulace se skutečnými historickými fotografiemi, poté jsme pátrali po
dějinných událostech v historické expozici, a co nás nejvíce bavilo, byl
průzkum přímo v terénu, konkrétně na hlučínském náměstí, kde jsme si
hráli na reportéry a ptali se kolemjdoucích, jak se náměstí proměňovalo
během uplynulých let. Celou exkurzi příjemně doplnilo mrazivé počasí
a předvánoční atmosféra. 
Magda Stříbná, učitelka ZŠ
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VÝSTUP NA OSMITISÍCOVKY SVĚTA
Každoročně v měsíci lednu trénujeme na naší škole šplh. Aby to žáky bavilo, připravujeme pro
ně soutěž s názvem Výstup na osmitisícovky světa. Tak jako horolezci překonávají vzdálenost mezi
základním táborem a vrcholem určité hory, tak také naši žáci překonávají tuto vzdálenost šplhem na
tyči. Celý týden mohou žáci ráno nebo odpoledne v malé tělocvičně školy šplhat a sčítat si vyšplhané
metry. Takovýmto způsobem jsme zdolali v minulých letech hory Gasherbrum I, Annapurnu, Nanga
Parbat, Manaslu a Dhaulagiri.
V letošním roce jsme si dali za cíl pokořit 6. nejvyšší osmitisícovku světa Cho oyu (čo oju). Ke zdolání
hory bylo zapotřebí vyšplhat 2501 výškových metrů. Do zdolání této hory se zapojilo celkem 64 žáků. Tuto
horu jsme za pouhý jeden týden zdolali více než třikrát. Někteří žáci byli šplhat jen jednou, ale většina
žáků chodila šplhat opakovaně každý den. Za tento sportovní výkon si všichni zaslouží velkou pochvalu.
Je obdivuhodné kolik metrů někteří žáci vyšplhali, protože se nejedná o desítky, ale stovky metrů. Mezi
takové borce bezpochyby patří: Jan Pistorius z V. A třídy, Antonín Štědroň, Lukáš Stuchlík, Michaela
Zálohová, Adéla Schreierová, Karolína Křížová ze IV. třídy, Matěj Hladký z II. B třídy a bratři Jehlářovi
z VIII. A třídy, kteří vyšplhali více než 300 metrů. Ještě jednou všem lezcům děkujeme za sportovní
výkony a těšíme se na hojnou účast v příštím roce při překonání hory Makalu.
Martin Večerek, učitel ZŠ

SOUTĚŽ V RECITACI S REKORDNÍ ÚČASTÍ
Ve čtvrtek 13. 2. 2020 odpoledne byl prostor naší knihovny zaplněn do posledního
místečka. Mohli jste vidět nejen děti z nižšího
a vyššího stupně, ale i některé rodiče a prarodiče. Letošního ročníku soutěže v recitaci
se totiž zúčastnil rekordní počet 50 mladých
interpretů.
Nejpočetnější skupina dětí 2. - 3. tříd měla 19
soutěžících. Nejméně zástupců bylo v nejstarší

kategorii žáků 8. - 9. tříd, což je pochopitelné
vzhledem k obtížnosti, délce a složitosti textů.
Všichni recitátoři byli odměněni pochvalou,
sladkostí a pamětním listem. Pro porotu, složenou z pěti členů, nebylo vůbec snadné rozhodnout, který z přednášejících je ten nejlepší, proto
ve více případech udělila dokonce buď dvě, nebo
tři druhá a třetí místa. V rozhodování jí pomohla
i „laická“ porota, kterou tvořili 3 chlapci z 8. A členové loňského Čtenářského klubu. Žáci, kteří

získali 1. a 2. místo, nás budou reprezentovat
v okrskovém kole v Kravařích.
Letošní přehlídka recitátorů byla nejen
početně nejsilnější, ale na vysoké úrovni. Texty,
ať už básnické nebo prozaické, byly dobře připraveny a soutěžící je přednesli tak, že všichni
přítomní si určitě odnesli malý umělecký a kulturní zážitek. Všem odvážným recitátorům moc
děkujeme, vítězům blahopřejeme.

Magda Stříbná, učitelka ZŠ

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ
Jako novinka a průprava pro volejbal byla v loňském roce zařazena do Ligy sportů okresu Opava přehazovaná. 1. ročníku jsme se
nezúčastnili, ale do druhého jsme vyslali to nejlepší z řad žáků 4. a 5.
tříd. Okrskové kolo za účasti šesti družstev (ZŠ E. Beneše, ZŠ Velké
Heraltice, ZŠ I. Hurníka, ZŠ Stěbořice, ZŠ Kylešovice a nás) uspořádala ZŠ Edvarda Beneše. První dvě družstva si měla zajistit postup do
finálového kola, které proběhne opětovně v Opavě na ZŠ E. Beneše.
První zápas se Stěbořicemi byl jednoznačný a výsledkem 2 : 0 na
sety jsme si připsali první 3 body do tabulky. Druhý zápas byl nejvyrovnanější a výhru 2 : 1 jsme uhráli až ve třetím setu. Trošku nalomené
sebevědomí se projevilo v následujícím klání proti družstvu I. Hurníka,
které sice přineslo další 3 body do tabulky, ale nejtěsnějším možným způsobem 15:13 a 16:14. Následoval na oko jednoduchý soupeř, jehož herní
projev sváděl k podcenění, což se i trošku projevilo ve hře, ale výhra nás
neminula, stejně jako další 3 body. Nakonec turnaje došlo k měření sil
doposud neporažených týmů – nás a ZŠ Kylešovice, který měl rozhodnout
o postupujícím z prvního místa. Holky a kluci v tomto měření sil podali
nejlepší výkon a oba sety vyhrály výsledkem 15:11. Po zápase následovala

velká radost a Štěpánkovice si tak zajistily postup do finálového kola, do
kterého se probojovalo 8 nejlepších týmů okresu Opava.
NAŠE VÍTĚZNÁ SESTAVA: Julie Beňová, Adéla Rumanová, Eva
Oberherrová, Jan Pistorius, Jan Neudörfler, Štěpán Vendelín, Filip Mac,
Josef Baránek, Denis Horák, Nikolas Pavelek.
Petr Nycz, učitel ZŠ

MEZIŠKOLNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ 8. A 9. TŘÍD
Jednou ze sportovních akcí, které se žáci
školy zúčastňují a poměřují svou výkonnost
s ostatními školami okresu Opava je florbal.
Tentokrát naší školu reprezentovali chlapci
8. a 9. tříd. Do základní skupiny s možností
postupu vítězného týmu do okresního finále
nám byly nalosovány týmy Kobeřic, Velkých
Hoštic a pořádajících Kravař. Již pohled na
tuto skupinu věstil, že postup ze skupiny bude
těžký.

Březen 2020

Tato předpověď se začala naplňovat hned
v prvním zápase s Kobeřicemi, kde jsme
odešli poraženi 2 : 9. Úvod druhého zápasu
s domácími Kravařemi byl vyrovnaný, ale po
změně stran již padaly góly jen do naší branky
a konečné skóre na ukazateli znělo 2 : 5 v náš
neprospěch. I po těchto dvou prohrách bylo o co
hrát, protože nikdo nechce skončit poslední.
Začátek utkání vyzněl pro nás a vedli jsme 2 : 0.
Následně soupeř dotáhl a tak to pokračovalo až
do závěru, kdy Tobiáš Prasek střelou 25 sekund

před koncem zajistil štěpánkovickému týmu
výhru 6 : 5.
Obsadili jsme tak 3. místo bez nároku na
postup. Do okresního finále postoupilo družstvo
Kravař, i když herně a takticky nejlepším týmem
byly Kobeřice, které prohrály s domácími
smolně 0 : 1. Ne vždy ale vyhraje nejlepší tým.
Sestava: Dominik Malohlava, Tobiáš
Prasek, Michal Stuchlík, Tomáš Šimeček,
Tomáš Tomíček, Marek Vltavský, Daniel Volný,
Petr Kurka, Petr Žůrek
Petr Nycz, učitel ZŠ
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DĚTI Z MŠ V 1. TŘÍDĚ ZŠ
Ve středu 27. listopadu navštívily děti tříd Berušek a Kuřátek prvňáčky v ZŠ. Děti z 1. třídy nám ukázaly, co už znají a umějí. My jsme
se také zapojili a už dnes jsme byli p. učitelkami ze školy chváleni. Ve
škole se nám líbilo, třídy jsou krásně vyzdobeny a všude kolem nás byla
písmenka a číslice. Společně jsme si zazpívali a přednesli básničky. Už se
těšíme k zápisu do 1. třídy.
Iva Lihotská, vedoucí učitelka MŠ

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ
DÍLNIČKA U MOTÝLKŮ
Děti i jejich rodiče jsme přivítali u nás ve školce, kde jsme si společně
tvořili vánoční ozdoby do oken z šišek, dřevěných dekorací a větví. Ke
krásné vánoční atmosféře nám přispělo také poslouchání koled. Dětem
i rodičům se výrobky velmi povedly a tímto chceme všem zúčastněným
poděkovat. 
Bohumila Černohorská, učitelka MŠ

ZDRAVOVĚDA HRAVOU FORMOU U SLUNÍČEK

Náš projektový den „Zdravověda hravou formou“ jsme zahájili hned ráno, kdy jsme se
věnovali tématu o lidském těle. Společně jsme si postavili z pěnových kostek nemocnici, kterou jsme označili červeným křížem.
Děti se proměnily v malé sestřičky
a lékaře, přinesly si panenky a plyšáky, které
pak ošetřovaly. Přichystali jsme různé lékařské pomůcky, injekce, mastičky, teploměry,
obvazy, lékařská sluchátka aj. Přinesli jsme si
i lehátka, kde si hráli na nemocné. Děti předváděly, co odkoukaly samy v ordinacích
u lékaře, navzájem se ošetřovaly, nabíraly

krev, obvazovaly, měřily teplotu. Děti se učily
jak se chovat u lékaře, když jsme nemocní, co
všechno kontroluje. Děti se formou hry učily
znát části lidského těla, jak se o něj musíme
starat, jak pečovat a chránit si zdraví. Dětem
se tento den moc líbil, byly velmi nadšené tak,
že jsme si hrály na lékaře ještě další dny.

Anička Jonešová, učitelka MŠ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
Máme tady čtvrtek 5. prosince a do naší školičky přišla milá návštěva.
Mikuláš s andělem a čertem. Všichni jsme se moc těšili, nejvíce však byly
napnuté děti. Pro některé je Mikuláš již známý pán, ale pro naše nejmenší byla
postava Mikuláše jen v jejich představách. Jaký asi bude, jak bude vypadat
a jestli bude opravdu tak hodný, jak nám o něm vyprávěly paní učitelky?
A co čert nebo čertík? A to už se neslo školkou zvonění zvonečku a cinkání řetězu. Mikuláš s andílkem přinesli dětem dárečky a čert jen trošku strašil a stál opodál. Nikoho však do pekla neodnesl, protože ve školce máme jen
hodné děti. Dobrůtku, kterou nám Mikuláš nechal na okně Obecního úřadu,
nám přinesl také pan starosta Nevřela. Děkujeme Mikuláši, děkujeme andílku
i tobě čertíku. To byl zase super den!
Iva Lihotská, vedoucí učitelka MŠ

MAŠKARNÍ KARNEVAL
VE TŘÍDĚ KUŘÁTEK
Ve středu 29. ledna přišly do třídy Kuřátek děti oblečené
v krásných maskách. Princezny Elsy, farmář, šašek, víly,
Karkulka, Dalmatínek a mnohé jiné. Paní učitelky připravily
pro děti zábavné dopoledne plné her a tanečních kreací.
Největší radost měly děti z tomboly, ve které vyhrály krásnou plyšovou pandu. Krásné a veselé dopoledne nám rychle
uběhlo a už se těšíme na maškarní karneval v tělocvičně
v únoru.
Iva Lihotská, vedoucí učitelka MŠ
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Z POHÁDKY DO POHÁDKY
21. leden byl u Sluníček celý pohádkový. Už hned ráno jsme vyráběli papírové korunky
pro holčičky, které se pak proměnily v princezny a Popelky. Postavili jsme si divadélko,
děti hrály pohádky s plošnými loutkami, například O Červené Karkulce, O Koblížkovi.
Ostatní děti se zhostily role obecenstva.
Poslechli jsme si čtenou pohádku O zlaté rybce, hráli jsme Na rybáře, lovili a sbírali
mušle a rybičky. Poté jsme se přemístili do místní knihovny, kde jsme si povídali o pohádkách s paní knihovnicí, o pohádkových postavách, mohli jsme si také prohlédnout dětské
pohádkové knihy a leporela. Po návratu jsme si zatančili na hudbu známých večerníčků
a pohádek. Nakonec jsme vykreslovali pohádkové omalovánky, kterými jsme si vyzdobili
naší třídu.
Monika Mušíková, učitelka MŠ

VÁNOCE U BERUŠEK

ELFOVÉ A ČERTICE U MOTÝLKŮ

Náš slavnostní den, na který jsme se všichni těšili, byla středa
11. 12. 2019, kdy mezi nás Berušky přišel JEŽÍŠEK S NADÍLKOU
tolika dárků, že nám až přecházel zrak. Donesl nám nejen ty, o které
jsme si psali v dopise do Božího Daru, ale i mnoho dalších, které
nás velmi překvapily. Překvapení přinesl nejen Ježíšek, ale také
paní učitelky Hanka a Dáša, které pro nás nachystaly ukázku zvyků
a tradic, které jsou spojeny s vánočními svátky, ale i malé pohoštění,
které dodaly i naše maminky a babičky. Za tak bohatou nadílku jsme
pak u stromečku poděkovali písněmi, které jsme se naučili.

Přiblížil se předvánoční čas. V naší třídě se chystáme přivítat Mikuláše
a jeho pomocníky. Den jsme si chtěli užít pohádkově, a proto se všechny děti
oblékly do masek Elfů a čertic. Udělali jsme si peklíčko a čekali, až uslyšíme
zvoneček, který nám oznámí, že Mikuláš je tady. U některých z nás byly
slzičky na krajíčku, ale vše jsme zvládli. Mikuláš nás za naše masky, písničky
a básničky, které jsme mu zarecitovali a zazpívali, pochválil. Všichni jsme
dostali malý dáreček a celé dopoledne nám uteklo jako voda.
Monika Mušíková, učitelka MŠ

Danuše Slaná, Hana Osmančíková, učitelky MŠ

LYŽAŘSKÝ KURZ DĚTÍ
NA VAŇKOVĚ KOPCI
V týdnu od 20. do 24. ledna vyjíždělo 22 dětí MŠ a 15 dětí ZŠ nižšího stupně na
lyžařský kurz na Vaňkově kopci u Ostravy. Někteří z nás už lyžovat uměli, a tak si
své dovednosti procvičovali. Většina však stála na lyžích poprvé. Ujali se nás hodní
instruktoři a v pátek jsme už všichni na svahu závodili ve slalomu. No nemyslíte, že
jsme borci?
Iva Lihotská, vedoucí učitelka MŠ

ČERVENÝ KŘÍŽ S MŠ
14. ledna k nám do naší školky přijely čtyři záchranářky
z opavského Červeného kříže. Přinesly nám povídání o práci
záchranářů, rychlé záchranné pomoci a spoustu prima her, při
kterých jsme museli ukázat, jak jsme šikovní a zdatní. Učili
jsme si obvazovat poraněné kolínko, ošetřovali jsme nemocného a zraněného medvídka a vyzkoušeli jsme si na figuríně
masáž srdíčka a stabilizovanou polohu zraněného vleže. Naše
povídání střídaly soutěže a závodivé hry. Moc se nám to líbilo.
Iva Lihotská, vedoucí učitelka MŠ

Březen 2020
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LÁSKYPLNÁ NEDĚLE
VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH
Díky paní Petře Lichovníkové, jsme si mohli svátek zamilovaných prodloužit až do neděle. Po dlouhém domlouvání se podařilo pozvat stříbrného slavíka Petra Koláře s jeho kapelou k nám
do Štěpánkovic, aby zde odehrál skoro dvouhodinový akustický
koncert.
Veřejným tajemstvím bylo také vystoupení místního sboru
Štěpánek. Ten si pod vedením paní Antlové zazpíval s Petrem
Kolářem hned dvě písně: „Ještě že tě lásko mám” (Karel Svoboda
a Petr Šiška) a „Jednou nebe zavolá”. I přesto, že první a zároveň
poslední zkouška trvala pouze pár minut, děti zvládly zpěv na
výbornou. Jsou to malí velcí profesionálové! Bylo to úžasné!
Paní Antlová si zazpívala i duet s Petrem Kolářem a atmosféra
se dostala do jiné dimenze. Spolek rodičů se podílel na dobré atmosféře také. Zajistil prodej občerstvení. Děkuji také sponzorům:
květinářství Avalanche z Kravař a místní restauraci „Na Výboře“,
která zajistila výborné občerstvení pro naše umělce i náš pěvecký
soubor Štěpánek. Pizza to vždy jistí!
Poděkování patří i vedení naší obce za spolupráci! Takové akce
jsou vždy výbornou reklamou pro naši obec .
V příštích měsících se můžete těšit na talk show Martina
Zounara a Martiny Randové (Bobo a Heluš z Ordinace v růžové
zahradě), kteří do Štěpánkovic zavítají dne 17. 4. 2020. V květnu
přivítáme také herce z muzikálu Mamma Mia, kteří přijedou zazpívat největší hity skupiny ABBA.
Nikol Harasimová, organizátorka koncertu

INZERCE

-16-

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

JESLIČKOVÁ POBOŽNOST
Již po páté se v naší farnosti uskutečnila, pod vedením Renaty
Žůrkové, Hanky Vehovské a Moniky Skuplíkové, jesličková pobožnost, se kterou dne 26. ledna 2020 vystoupily děti z malé scholy.
Zpěváci předvedli pásmo písní, nejen vánočních. Například
„Půjdem spolu…“, „V městečku“, „Maria má dítě“, „Ve stáji“, nebo
píseň z pohádky Tajemství staré bambitky „Slyším své srdce bít“, která
všechny dojala. Scholička se během posledních let také rozrostla o děti,
hrající na různé hudební nástroje, které celý koncert ještě umocnily.
Doprovází je kytary, housle, příčná flétna nebo také buben.
Na všech účinkujících bylo vidět a hlavně slyšet, jak si toto setkání
užívají a zpívají opravdu srdcem. Všichni přítomní v kostele se pak
nechali dětskými tóny vtáhnout a zazpívali si společně koledy se
scholou.
Poděkování patří vedoucím za jejich věnovaný čas našim dětem
a za trpělivost. Také malým zpěvákům, že zpívají s radostí a jejich rodičům za podporu a povzbuzení. Jesličková pobožnost nám ukončila krásnou dobu
vánoční a všichni se už těšíme na další společně strávené chvíle.
Silvie Hartošová

REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA HLUČÍNSKU
Obyvatelé Hlučínska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 2 632 251 Kč*, což je o přibližně 300 tis. Kč více než v loňském roce. Do terénu vyrazilo 324 skupinek, což představuje více než 1000 koledníků. Prostředky ze sbírky využije Charita Hlučín mimo jiné na nákup polohovacích postelí,
opravy či podporu ošetřovatelské služby, která se stará o nemocné a umírající.
„Z celého srdce děkuji všem dobrovolníkům, bez kterých by sbírka nemohla proběhnout. Je úžasné, že v našem malém regionu se najde každoročně
přes tisíc lidí, kteří obětují svůj čas a energii pro dobrou věc. Nesmírně si toho vážím. Děkuji také všem dárcům, kteří přijali koledníky a přispěli
k rozvoji charitního díla,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že Charita poděkuje všem koledníkům v únoru, kdy je tradičně pozve na
filmové představení do kina v Bolaticích.
Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku 65 % vykoledované částky, což je 1 710 963 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín
použít například na nákup nových elektricky polohovatelných postelí, které půjčuje za dotované ceny, aby si je mohli dovolit i lidé s nízkými příjmy.
Část výtěžku podpoří ošetřovatelskou službu, která zajišťuje péči o nemocné a umírající v jejich domovech.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V letošním roce se uskutečnil její 20. ročník.
*Jde o předběžné výsledky. Konečné výsledky budou k dispozici po ověření bankou a zveřejněny na
Výsledky koledování v roce 2020:
webu www.charitahlucin.cz a ve výroční zprávě Charity Hlučín.
vykoledovaná
obec
částka
Antošovice
15 590 Kč
Bělá
26 123 Kč
Bohuslavice
123 637 Kč
Druhá lednová sobota patřila i v naší obci k mnoha místům, kde jste mohli potkat skupinky
Bolatice, Borová
171 621 Kč
koledníků, kteří s písní na rtech navštěvovali naše domovy. „My tři králové jdeme k Vám…“ se ozýDarkovice
79 501 Kč
valo snad ze všech ulic Štěpánkovic, Albertovce i Svobody. Koledníci se zapečetěnou pokladničkou
žehnali naše domovy a obdarovávali nás úsměvem i energií, s jakou se do celonárodní Tříkrálové
Dolní Benešov, Zábřeh
166 439 Kč
sbírky zapojili.
Hať
130 542 Kč

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…

Hlučín - Bobrovníky
Hlučín – Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice
Kravaře, Kouty, Dvořisko
Ludgeřovice
Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada

Celkem:
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59 140 Kč
88 661 Kč
310 894 Kč
72 726 Kč
163 049 Kč
92 220 Kč
292 226 Kč
184 320 Kč
78 181 Kč
103 349 Kč
37 075 Kč
53 512 Kč
33 353 Kč
81 816 Kč
153 771 Kč
6 328 Kč
75 989 Kč
32 188 Kč

2 632 251 Kč

Ve Štěpánkovicích, které spadají pod Charitu Hlučín, koledovalo 23 skupin koledníků.
Uvědomíme-li si, že každá skupinka má 3 krále a připočteme-li k nim i vedoucího skupinek, dostaneme
se na skupinu více jak 90 osob, která se v naší obci dobrovolně zúčastní této akce! Všichni věnují svůj
čas a energii pro dobrou věc! Odměnou je jim
Vaše milé přijetí, děti ocení darované sladkosti!
Charita, jako poděkování koledníkům, každoročně pořádá filmové představení v Bolaticích.
Již v únoru mohli koledníci zhlédnout animovanou pohádku Ledové Království 2.
Letos se v naší obci podařilo díky Vaší
velkorysosti vybrat neuvěřitelných 153.771 Kč!
Oproti roku 2019 je to nárůst o 5.000 Kč!
(Loňská
vykoledovaná
částka
činila
148.509 Kč). DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM,
kteří přispěli k rozvoji charitního díla. Věřte,
že Vámi darované peníze půjdou k těm nejpotřebnějším. Na co konkrétně je využije Charita
Hlučín, můžete zjistit na webových stránkách
www.charitahlucin.cz.
A všem koledníkům patří obrovské díky
za to, že se do této akce zapojili! Bez Vás by to
nešlo!
JS
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PLES SRPDŠ

PALESTINA OPEN CUP 2020

V sobotu 25. ledna se
konal, troufám si říci již
tradiční, společenský ples
Spolku rodičů a přátel
dětí a školy při MŠ a ZŠ
ve Štěpánkovicích. Oproti
předchozím letům jsme se
přestěhovali z Bolatic do
nově zrekonstruovaných
prostor obecního domu
v Kobeřicích. K tanci hráli
kravařští Golden Hits,
kteří se tak starali o zábavu
všech hostů a příjemně
uvolněnou
atmosféru.
Bohatá tombola pak potěšila většinu hostů a na
koho se nedostalo, ten
určitě vyhraje příští rok.
Všem zúčastněným chci jménem členů SRPDŠ poděkovat za bezproblémový průběh akce a trpělivost, pokud se nám něco zrovna nedařilo.
Již nyní se zabýváme vašimi připomínkami, které jsme od vás shromáždili, a plánujeme, jak být za rok zase o něco lepší. Vaše účast je pro nás
závazkem i odměnou. Prozatím vám mohu prozradit alespoň tolik, že
příští ples by se měl konat opět v Kobeřicích a vrátíme se k tradičnímu
termínu prvního víkendu v novém roce, konkrétně pak 9. ledna 2021.
Přátelé, zachovejte nám přízeň i nadále. Slibujeme, že se vynasnažíme,
abychom vás ani na dalších akcích s účastí SRPDŠ nezklamali. A pokud
byste měli chuť věnovat část svého volného času štěpánkovickým školákům a předškolákům, můžete se k nám přidat. Nic na tom není, stačí
pouze chtít.
Ivo Havlíček – předseda SRPDŠ

Naše TJ jako již tradičně uspořádala v sobotu 8. února turnaj pouličních družstev ve volejbale, kdy podmínkou je minimálně jedna žena
v družstvu a maximálně dva registrovaní volejbalisté.
Velice mile nás překvapila velká účast. Turnaje stejně jako v loňském
roce se zúčastnilo celkem 8 družstev. Tato družstva byla rozdělena do dvou
skupin a následně hrála družstva o umístění stylem první s prvním atd.
Turnaje se tradičně účastnila i družstva ze sousedních Kobeřic a Opavy.
Ve velice vyrovnaném finále zvítězilo družstvo G-V Mont nad týmem
Kobeřic. Kvitujeme, že se nikdo nezranil a vše proběhlo ve velice přátelském duchu. Malá tělocvična byla opět plná dětí. Pevně věříme, že z nich
vyrostou noví sportovci. Takže jsme přesvědčeni, že i tato pravidelná akce
přispívá ke sportovně společenskému dění v naší obci. Závěrem velice
děkuji za pomoc a podporu Markovi Balarinovi, Petrovi Stromskému
a všem našim dlouholetým sponzorům.
Mirek Záloha

Tradiční účastník turnaje, družstvo ze Svobody

INZERCE
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VOLEJBALISTÉ NA TURNAJÍCH V POLSKU
Rok 2019 byl zlomový z hlediska účasti našich volejbalistů v jednotlivých soutěžích. Starší
generace našich hráčů, kteří přesáhli hranici 60let věku se začali pravidelně zúčastňovat turnajů
v sousedním Polsku. A mladší generace 40 letých pokračovala svou účasti v zápasech mezipodnikové soutěže okresu Opava. V případě absence některých hráčů jsme si vzájemně vypomáhali.
Starší generace tak navázala na slibně se
rozvíjející družbu s mužstvy za státní hranicí
s Polskem. Postupně jsme se zúčastnili turnajů
v městech Baborow, Kietrz a Pawłowiczki.
Jednotlivé turnaje odehráli hráči Glabazňa
Max, Drastík Josef, Kurka Vilém, Baránek
Josef, Obrusník Pavel a Harasim Milan. Ve
dvou turnajích jsme byli posilněni mladšími hráči Tomášem Glabazňou a Romanem
Malohlavou, kteří svou herní kvalitou přispěli
k dobrým výsledkům v jednotlivých zápasech.
K prvnímu turnaji do města Baborowa
jsme jeli na jaře 13. dubna. Byla to první
návštěva našeho mužstva Canyon BS v tomto
městě, které se nachází v okrese Głubczyce
v Opolském vojvodství. Postupně jsme porazili domácí mužstvo Baborow 2:0, Kietrz 2:0
a v posledním utkání i mužstvo Pawłowiczek
taky 2:0. Vítězství na tomto turnaji bylo
ještě podtrženo oceněním pro nejlepšího
hráče turnaje, kterým se stal náš hráč Tomáš
Glabazňa. Na druhém místě se umístilo mužstvo Baborow, třetí skončili Pawłowiczki před
mužstvem Kietrze.
Další turnaje jsme už odehráli pod hlavičkou Hospody Na Statku. 9. listopadu jsme
znovu navštívili město Baborow, kde jsme odehráli turnaj se stejnými mužstvy jako na jaře. Ve
velmi vyrovnaných utkáních vyhrálo mužstvo
Baborowa před Kietrzem a Pawłowiczkami.
Naše mužstvo skončilo celkově na čtvrtém

místě před mužstvem Głubczyce.
Třetí turnaj jsme odehráli v městě Kietrz,
městě našeho dlouholetého partnera. Turnaj
se odehrál v příjemné předvánoční, adventní
atmosféře za účasti stejných mužstev jako
v předcházejících dvou turnajích. V prvních
dvou utkáních jsme hráli nerozhodně 1:1
postupně s mužstvy Pawłowiczek a Baborowa.
V posledním utkání turnaje jsme porazili
domácí mužstvo Kietrz 2:0 a vzhledem k tomu,
že v obou nerozhodných utkáních jsme měli
lepší rozdíl odehraných vítězných míčů, tak
jsme obsadili celkově první místo před druhými Pawłowiczkami, třetím Baborowem
a čtvrtým mužstvem Kietrze.
Poslední turnaj roku 2019 se odehrál
14. prosince v městě Pawłowiczki. Město má
přes 8600 obyvatel a nachází se v Opolském
vojvodství asi 50 km na sever od Štěpánkovic.
Turnaje se zúčastnilo celkem 5 mužstev, pořádající Pawłowiczki, Baborow, Kietrz, naše
mužstvo Hospoda Na Statku a nové mužstvo
z Opole. Už při rozcvičování jsme museli
konstatovat, že kvalitou a hlavně věkovým
hendikepem nebudeme mít moc šancí na uspokojivý výsledek. Průběh jednotlivých zápasů
to bohužel potvrdil. V prvním utkání jsme
prohráli s Pawłowiczkami, ve druhém s velmi
mladým a ambiciózním mužstvem z Opole,
ve třetím utkání jsme poprvé prohráli i s mužstvem Kietrze a v posledním zápase jsme proti

vítěznému mužstvu Baborowa taky neměli
moc šancí na uspokojivý výsledek. I když
některé zápasy byly v průběhu setů vyrovnané, tak v závěrečných koncovkách jsme
proti daleko mladším hráčům neuplatnili své
dlouholeté zkušenosti. I přes poslední místo
v turnaji jsme sklidili uznání od všech účastníků za velmi obětavé výkony a hlavně za to, že
se takovýchto turnajů zúčastňujeme.
Závěrem je třeba říct, že v těchto turnajích
daleko víc platí už zapomenuté heslo Pierra
de Coubertina, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se. A pro nás, dříve narozené, to už
platí dvojnásob. Samozřejmě za všechny spoluhráče můžu slíbit, že pokud nám to zdraví
a chuť dovolí, budeme nadále reprezentovat
naši obec Štěpánkovice v turnajích v Polsku
i na Slovensku, ať už to bude pod hlavičkou
mužstva Canyon BS nebo Hospoda Na Statku.
Josef Baránek

ÚSPĚCHY LETECKÝCH MODELÁŘŮ
Po úspěšné první soutěži sezóny, která se konala v říjnu loňského roku, jsme se
těšili na soutěž, kterou pod názvem „Mikulášské házedlo“ pořádal náš klub. Byl to již
čtvrtý ročník soutěže a uskutečnil se 7. 12. 2019 v tělocvičně v Kravařích. Soutěžilo
29 modelářů ve třech věkových kategoriích. Naši kluci opět nezklamali. V kategorii
mladších žáků byl první Hladký Matěj, druhý Tomíček Franta a třetí Mušík Vašek.
V kategorii starších žáků zvítězil Tomíček Jan, druhý byl Tomíček Michal a třetí
Anděl Kryštof. Všichni kluci ze Štěpánkovic. Takže, co se týče žákovských kategorií,
to byl parádní výkon.
V seniorské kategorii pak vyhrál Mirek Kučera ze Štěpánkovic, druhý byl Antonín
Žídek z Fryčovic, třetí Dušan Garba z Fryčovic, čtvrtý Pavel Kučera, pátý Jiří Hladký,
oba ze Štěpánkovic. I v této kategorii úspěch. Týden na to, tedy 14. 12. 2019, jsme
vyrazili do Brumovic, kde místní klub pořádal svojí vánoční soutěž. Létala se v místním obecním sále, kde panovala přátelská předvánoční atmosféra.
I tuto soutěž jsme zvládli úspěšně, když o první a druhé místo „se rozlétávali“ otec se synem tedy Mirek a Pavel Kučerovi. Nakonec rozhodla zkušenost
a soutěž vyhrál Mirek Kučera, Pavel byl druhý.
A do třetice poslední soutěž, kterou pořádal opět náš klub a která
proběhla těsně před uzávěrkou zpravodaje. Proběhla 15. 2. 2020 opět
v Kravařích a opanovali ji opět naši kluci. Byla radost sledovat jejich počínání. Mladší kategorii vyhrál Franta Tomíček, druhý byl Ondra Osmančík
oba z našeho klubu a třetí byl Tadeáš Švarc z Kravař. Ve starší kategorii jsme pak obsadili první tři místa, a to v pořadí Jan Tomíček, Vojta
Poštulka a Michal Tomíček. No a v seniorech pak první byl Mirek Kučera,
druhý Pavel Kučera, oba ze Štěpánkovic, a třetí Dušan Garba z Fryčovic.
Doufám, že tyto úspěchy nejsou posledními a budou pokračovat i v dalších soutěžích, které nás ještě čekají.
Mirek Kučera

Březen 2020
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SÁZENÍ
STROMŮ
V sobotu 30. listopadu 2019
přidali hasiči ze Štěpánkovic
ruku k dílu při sázení nové
aleje od Agrolandu směrem ke
Svobodě. Účast byla přes sto lidí,
přišli sadit i celé rodiny.
Tato alej byla vysázena
z celonárodní iniciativy „Sázíme
budoucnost“, kdy by se do roku
2024 mělo v České republice
vysadit 10 milionů stromů.

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
V sobotu 1. února 2020 se uskutečnil „Tradiční hasičský ples“
Sboru dobrovolných hasičů Štěpánkovice v sále clubu Cobra.
Ples zahájil přivítáním všech účastníků starosta sboru. K tanci
a poslechu hrála kapela Proč ne, která zahrála všechny možné žánry,
a proto byl taneční parket plný tanečníků. Pro hosty byla připravena
bohatá tombola se spoustou hodnotných cen. Poděkování patří všem
sponzorům, kteří přispěli do naší tomboly. Celým plesem se nesla velmi
přátelská a pohodová atmosféra.
Již nyní Vás zveme na příští ples, který se uskuteční 6. února 2021.
A možná bude na novém místě.
Marek Ondruf

Marek Ondruf

MODERNIZACE HASIČSKÉ
ZBROJNICE VE ŠTRBĚ
V úterý 4. února byli naši hasiči pozváni spolu se starostou obce
Štěpánkovice na slavnostní otevření zmodernizované hasičské zbrojnice ve Štrbě.
Na úpravách HZ se začalo
v červenci 2019. Místnost bývalé
plynové kotelny byla předělána
na sociální část, a to 2 sprchy,
WC, umyvadlo a převlékárnu.
Bývalý sklad PHM byl zrekonstruován na prádelnu, sušárnu
a WC s technickým umyvadlem.
Stará vrata byla nahrazena
novými rolovacími na dálkové
ovládání i se záložním bateriovým zdrojem. V celé budově
byly vyměněny rozvody ústředního topení a v garážových prostorách a sociálních zařízeních

byly namontovány nové panelové radiátory.
V prvním patře v místnosti
elektroskladu obce byl namontován nový plynový kondenzační
kotel se zásobníkem na ohřev
vody.
Tato modernizace byla
podpořena z finančních prostředků Ministerstva vnitra SR.
Slavnostní otevření se konalo
za účasti předních představitelů
MV SR a DPO SR.

Marek Ondruf

ŽIVÝ BETLÉM V HASIČSKÉ ZBROJNICI
Již čtvrtým rokem se celé prostranství před hasičskou zbrojnicí zaplnilo diváky, kteří 28. prosince přišli zhlédnout biblický příběh o narození
Ježíše Krista, který pro ně zahráli místní hasiči.
Letošní Ježíšek v kolébce byl malý Štěpán Ondruf. Celým dějem provázel vypravěč a písněmi doprovázel chrámový sbor. Diváci se mohli občerstvit punčem, zelňačkou a zahřát se u ohniště, kde si děti opékaly špekáčky. K vidění byli koně a v ohradě ovečky. Všem divákům moc děkujeme a tímto
je zvemene další, již na pátý ročník, který se bude konat 29. prosince 2020.
Marek Ondruf
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SETKÁNÍ SPOLKU PŘÁTEL NĚMECKA S MIKULÁŠEM
Na prosincovém setkání se hodnotila celoroční
činnost spolku a aktivity našich členů s jinými spolky
na Hlučínsku. Naši členové se zúčastňují seminářů,
různých kulturních akcí a shromáždění německých
spolků Čech, Moravy a Slezska, které se konají také
v Praze.
Nakonec přišel mezi nás i Mikuláš. Společně jsme
se pomodlili, zazpívali vánoční písně a za odměnu jsme
obdrželi mikulášskou nadílku. Všichni byli spokojení
a rozešli se domů v dobré náladě.
Dostálová Adéla

SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ

ČZS NA JAŘE

Zahrádkáři nás opět pozvali 16. listopadu 2019 do svého areálu „U Vrby“. Tentokrát
na Svatomartinskou husu. Byl to první ročník této akce a myslím si, že se velmi povedl.

I letos začátkem roku zahrádkáři přijímali v prodejně
p. Emila Kurky objednávky na sadbové brambory. I když
se mění ráz našich zahrad z užitkových na okrasné, tuto
možnost objednat si sadbové brambory za „normální“
(lidovou) cenu (letos cca 25 Kč/kg kvalitní sadby) spoustu
občanů využije. Nejsou výjimkou ani malé objednávky,
např. 5 kg, ale i to se počítá. V dnešní BIO době, kdy
se zjišťuje původ potravin, není nad vlastní úrodu.
Samozřejmě každý dle svých možností.
Začátkem března proběhl prodej objednaných sadbových brambor a my všichni pěstitelé budeme spoléhat, že
letošní rok bude pěstitelsky úspěšný.
Členové ČZS Štěpánkovice se sešli 8. 3. 2020 při tradiční Výroční členské schůzi, aby zhodnotili loňský rok
a představili plán činností a akcí na rok 2020. Naše členská základna se rozrostla o nové členy, za které jsme velmi
rádi. Přejeme všem členům úspěšný „zahrádkářský rok“
a abychom se jako spolek dále společně aktivně podíleli
na veřejném životě v obci.
Liana Běláková

Dříve než jsme stačili vyvěsit plakáty s pozvánkou,
začali se již zájemci o tuto dobrotu hlásit. Kapacitu
sálu jsme naplnili na 100 %, připraveno bylo 90 porcí.
Svatomartinské menu u zahrádkářů zahrnovalo 2 dcl
mladého vína, hlavní chod – 2 husí stehna, bramborový
knedlík a výborné zelí, a jako dezert byla podávána
panacotta a káva. Večerem nás provázela živá hudba – již
tradičně Jirka Mazánek a spol. Všichni se dobře najedli,
pobavili se i zatančili. Někteří si s sebou domů odnášeli
i oběd na neděli, protože porce byla opravdu velká .
I v letošním roce vás chceme na tuto akci pozvat,
a to 14. listopadu 2020. Již teď se těšíme na svatého
Martina.
Liana Běláková

RODINNÉ CENTRUM MYŠKA
Rodinné centrum provozuje svou činnost na Hlučínsku od roku 2008.
Ve Štěpánkovicích začalo své cvičení pro rodiče a děti provozovat od roku
2009. Musím s velikým nadšením říci, že se těšíme od celého počátku naší
činnosti velkému zájmu o naši práci.
Velikou poctou a také potvrzením toho, že děláme vše s láskou a dobře je
to, že se nám do hodin vracejí maminky s jejich dalšími narozenými dětmi.
Zahřeje nás vždy u srdce, když slyšíme, jak se děti nemohou dočkat, až zase
půjdou k nám na cvičení.
Na začátku kurzu nám také někdy přijdou maminky s nesmělými dětmi
a nám pak dělá velkou radost vidět u těchto dětí pokroky se zapojením do
kolektivu. Touto cestou bych chtěla z celého srdce poděkovat všem rodičům,
kteří mají zájem o naši práci a dochází k nám do hodin.
Kurková Jiřina

KOMORNÍ KONCERT
NA ALBERTOVCI
Obecní úřad pozval své občany na předvánoční komorní koncert na Albertovec. Komponovaný pořad „Když dva se rádi mají…“,
nás v pátek 22. listopadu 2019 provedl světem operety.

Zazněly nejznámější operetní melodie a nahlédli jsme do života
reálných postav, které si dřív nebo později uvědomí, že ve dvou se
to lépe táhne. Účinkovali přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Eva Zbrožková a Roman Harok, slovem provázel Petr Milera a o klavírní doprovod se zasloužil Lenko Slavov.

Veronika Wihodová
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4. ROČNÍK MEMORIÁLU RUDOLFA MICHALÍKA
Dne 07. 12. 2019 proběhl ve Štěpánkovicích, v Hospodě Na Statku,
4. ročník turnaje ve voleném mariáši, nazvaný „Memoriál Rudolfa
Michalíka“. Zúčastnilo se ho 24 hráčů nejen ze Štěpánkovic, ale i širšího okolí.

Po čtyřkolovém zápolení, kdy se hrálo systémem „kdo vyhraje nejvíce peněz“, se podávala večeře a pak už došlo na slavnostní vyhlášení.
„Smolíčkem“ turnaje se stal p. Rudolf Černý z Bílé Břízy (mimochodem
vicemistr z opavského mistrovství), který skončil na 24. místě se ztrátou
-148 korun.
Na opačném konci se po závěrečném sečtení všech výsledků umístil
na 3. místě se ziskem +121 korun p. Michalík Petr z Chlebičova (bratr
Rudy Michalíka, po kterém je pojmenován turnaj), na druhém místě se
ziskem +124 korun p. Kriebel Erich ze Služovic a vítězem turnaje se stal
p. Kolek Radim, taktéž ze Služovic, se ziskem +130 korun. Pomyslným
mistrem Štěpánkovic se stal p. Gerhard Nevřela (4. místo +74), vicemistrem p. Chudoba René (6. +70) a třetím nejlepším mariášníkem ze
Štěpánkovic se stal p. Slivka Rudolf (10. +26).
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, bez kterých
by se pořádání turnaje neobešlo, obzvláště p. Heleně Michalíkové
a p. Markétě Kolečkářové za přípravu pohoštění a p. Gerhardu Ondruofvi
za poskytnutí prostor a pomoc při organizaci turnaje. Už teď se těším na
5. ročník, který by se měl konat (dá-li Pán Bůh) v sobotu 05. 12. 2020 opět
na stejném místě.
Karel Kolečkář

BYT NA INZERÁT POBAVIL DIVÁKY
Vážení divadelní přátelé, mezi svátky loňského roku a začátkem toho roku
se nám povedlo uvést divadelní komedii francouzského dramatika Marca
Camolettiho Byt na inzerát. Měli jsme z uvedení této hry upřímnou obavu
(alespoň někteří), protože je to konverzační komedie, kdy dialogy postav navazují na sebe a není možno přeskočit nebo vynechat části textů bez toho, že by
to dále ve hře dávalo smysl, nebo smysl postrádalo.
Musím říct, že se toho naši herci zhostili velmi, velmi dobře. Představení
byla odehrána na jedničku a odměnou byl potlesk vestoje po každém uvedeném
divadelním kusu. Klobouk dolů před hereckým uměním mých kolegů.
INZERCE

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Vážení občané dovolujeme si vám nabídnout služby čištění komínu svystavením kontrolní zprávy na místě!
Komínový průduch umíme vyčistit i bez přístupu na střechu.
Součástí služby je vyčištění kouřovodu, výběr odstraněných
sazí,
úklid po
kominické
práci vysavačem,
kontrola
spalinovéslužby čištění komínu s
Vážení
občané
dovolujeme
si vám
nabídnout
cesty a zpráva o provedení
kontroly
dle
aktuální
Vyhlášky
vystavením kontrolní zprávy
na místě !Byl jsem svědkem toho, že když lidé odcházeli, byli nadmíru
č. 34/2016 Sb.
spokojení a srovnávali nás s profi soubory, kdy jsme z toho vychá-

Komínový průduch umíme vyčistit i bez přístupu na
zeli, dle jejich názoru lépe.
střechu.ASoučástí
výběr
to jenslužby
od je vyčištění kouřovodu,
Našim cílem je diváka pobavit a rozesmát, což se nám na tisíc
odstraněných sazí, úklid po kominické
práci
vysavačem,
procent
povedlo
a lidé odcházeli spokojeni s úsměvem na rtu. Velice
300 Kč
kontrola spalinové
cesty a Zpráva oměprovedení
kontroly
za celý soubor
potěšilo, že na nás přicházeli lidé nejenom ze
Štěpánkovic a okolí, ale také ze vzdálené Ostravy, Frýdku-Místku,
dle aktuální Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
tel: 770 611 211
A TO JEN
OD 300 Kč.

okolí za Opavou i z dalekého Brna. A nikdo neodcházel s tím, že by
této návštěvy litoval.
www.topkominictvi.cz
Kontaktovat
můžete na tel: 770 611Chtěl
211bych poděkovat všem hercům, režisérům, našemu zvufacebook.com/Topkominictvi
www.topkominictvi.cz kaři, všem co se podíleli na organizaci představení, jak u vchodu,
tak v šatnách. Byla to představení, která zase zvedla laťku úrovně
45
nebo na Jakartovice
facebook.com/Topkominictvi
o něco výše a my se budeme snažit této úrovně dalšími hrami držet.
747
53
Jakartovice
Kontaktní adresa je Jakartovice 45,
747 53
Bude to ale těžké.
kontaktovat nás můžete od 8:00-18:00A je třeba poděkovat i vám, divákům, kteří jste přišli na naše
Kontaktovat nás můžete
představení. Bez vašeho upřímného smíchu a spontánního potlesku
od 8:00 do 18:00
by hry neměly „šťávu“. To, že se u představení smějete, dává našemu
celoročnímu snažení smysl a nabíjí nás další energií. Děkujeme!

NOVĚ PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ

NOVĚ PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
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FLORBAL JEDE
Pololetní vysvědčení a prázdniny, které tak zle poznamenaly účast
hráčů na domácím turnaji Mlžů, nám rozdělili sezónu na pomyslné dvě
části. Jak jsou na tom týmy po té první a jaké jsou výhledy do té druhé?
Přinášíme krátké summary a vizi na zbytek sezóny.
Přípravkáři se vpravují do florbalu jako takového, zvykají si na nový
kolektiv, na to, jak pracovat na tréninku a na ten hluk a vše okolo na turnajích. Elán a radost jim nechybí, trocha té nezbednosti taky patří k věci
a postupně se zapravují do florbalového kolotoče. Na turnajích střídají lepší
chvilky se slabšími, výkony jsou nevyrovnané. Někdy je předváděná hra
dobrá, a to ke spokojenosti trenérů stačí. Když však výkony a nasazení
neodpovídají, nebaví to ani hráče, ani trenéry – a to je důvod k pilnějšímu
tréninku.

Elévové na dvou hřištích zápasí také s kolísavou formou. Systém dvou
hřišť nám dlouhodobě nevyhovuje. Logicky se nabízející přirozený přechod z trojkového na pětkový florbal pro elévy na větší hřiště systém 4+1
želbohu naráží na nepochopení na unii, takže se s tím musíme popasovat
stejně jako ostatní. V týmu je několik hráčů, kteří začínají až v této kategorii, a tak dohánějí tréninkové manko. Naopak je zde i několik zkušených matadorů, kteří pravidelně nastupují i za vyšší kategorii a ti herně
i výsledkově táhnou celý tým.
Mlži, s již stabilní podporou několika elévů, podávají v sezóně (až na
výjimky) výborné výkony. Předváděná hra je leckdy potěchou pro oko
trenéra a celkově se jedná o vydařenou sezónu, navzdory tomu, že záda
jim v brance kryje elévský (!) brankářský duet Špánek-Halfar, který sbírá
zkušenosti na velkém hřišti. Málokdy ovšem hraje tým v plné sestavě, na turnajích se pravidelně
potýká s řadou omluvenek a tomu je nutné přizpůsobit i styl hry, který nám není vlastní. V průběhu sezóny jsme ve svém středu uvítali navrátilce Ondru Praska, na kterém herní výpadek není
nijak znát a jedná se o vítanou posilu – věříme v další! Plán do konce sezóny je zahrát si konečně
v plné sestavě a vrátit se tak k agresivnímu hernímu pojetí.
Tým Stržů kolem reprezentanta Martina Döhnera se rozjížděl pomaleji, ale s postupem času
se hra zvedá, spolu s individuálními výkony nově zapracovaných hráčů jako Franta Vyhnálek
a Miki Kurka. Ti sice začali s florbalem později, ale pravidelným tréninkem a hlavně nasazením a běhavým stylem eliminují nedostatky způsobené příliš krátkou přípravou. Mlži, doplňující
kádr starších žáků, jsou více než platnou částí týmu, který má za sebou jedno zaváhání z turnaje
v Odrách, a i přesto momentálně okupuje třetí pozici tabulky s jednoznačně nejvyšším brankovým rozdílem. Jako první mládežnický letkařský tým mohou letošní strži reálně pomýšlet na
výhru v soutěži a vše mají ve svých rukou. Když to ve zbytku sezóny klapne, bude to vpravdě
takové malé florbalové Nagano.
Vstup do sezóny se dorostencům příliš nevydařil, když prohráli několik utkání v řadě. Ale po
vlahém startu kluci začali makat a také zužitkovávat zkušenosti z juniorské kategorie,
za kterou spousta z nich nastupuje. Aktuálně se drží ve středu tabulky, už 4 zápasy
v řadě neprohráli a věříme, že o víkendu tuto sérii prodlouží. Pokud nepoleví v tréninku
a budou makat, můžou se dostat až do vysněné TOP 3.
Juniorský tým vstoupil do své první sezóny a statečně se pere se svými soupeři.
I když několik zápasů gólově nevyšlo nebo chybělo pověstné štěstíčko, byly z toho 3
výhry a několik těsných proher. Nejdůležitější jsou však nabyté zkušenosti v nové, rychlejší soutěži, které kluci získávají v každém zápase. Zlepšující se hra je příslibem pro
další utkání i další sezónu. Kluci určitě ještě nějaké body v posledních 6 zápasech urvou.
Do zbývající části
sezóny tedy přejeme
holkám a klukům
hodně radosti z florbalu, parádní zážitky
i nově nabyté zkušenosti, kvalitní trénink a těžké zápasy.
Rodičům a fanouškům děkujeme za
jejich pomoc a podporu a trenérům za
jejich čas a trpělivost
se svými svěřenci.
Adam Wollný
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MÁME VÍTĚZE ČESKÉHO HALOVÉHO POHÁRU 2019
Český halový pohár v běhu na šedesát metrů s překážkami se skládá ze čtyř závodů
ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci. Účastní se ho mladí hasiči z celé České
republiky. Začíná se v Ostravě, kde Honza na začátku sezony předvedl solidní výkon
a s časem14,84 s skončil na 3. místě. Na druhé kolo se vydal do Jablonce nad Nisou, kde
po tvrdém boji vyhrál s časem 14.52 s.
Po půlroční pauze jsme si v listopadu zajeli na třetí kolo do Prahy, kde svůj závod
vyhrál. Finálový závod se konal v Ostravě, kde se bohužel Honzovi nedařilo a skončil na 8.
místě. To nám ale radost nezkazilo, protože po sečtení všech bodů to Honza dokázal. Stal
se vítězem Českého halového poháru v kategorii mladších žáků.
V tomto ročníku ČHP nás také v mladší kategorii reprezentovali František Tomíček
a Michal Tomíček. V kategorii starších žáků to byli Jana Schiedková, Marie Teichmanová,
Linda Slivková, Jan Tomíček, Radek Balarin, Ondřej Pistorius a Jakub Hladký.
Martina Pistoriusová

GALAODPOLEDNE
HASIČSKÝCH SPORTŮ
Dne 25. ledna jsme se na pozvání SH ČMS vydali do Svitav.
Zde se sešli nejúspěšnější sportovci z celé České republiky, aby
převzali ocenění za své nejlepší sportovní výkony za rok 2019.

OKRESNÍ POHÁR LH OPAVA
Dne 14. 2. 2020 skončila základní část hokejové soutěže Okresní pohár
Opava 2019-2020. Soutěž se odehrála dvoukolově za účasti šesti týmů z okresu
Opava. Všechny zápasy se odehrávají na zimním stadiónu v Opavě.

Odpoledne zahájila svým vystoupením Ilona Czáková. Jako
první převzali svá ocenění nejlepší závodníci Českého halového
poháru, mezi kterými byl i Jan Pistorius z SDH Štěpánkovice.
Dále byli ocenění nejlepší dorostenky, dorostenci, muži
a ženy Českého poháru a účastníci mezinárodních závodů a mistrovství.
Martina Pistoriusová

Vítězem základní části se stalo mužstvo STK Harasim Štěpánkovice, které
čeká na soupeře, který vzejde z předkola play off pro semifinálové zápasy na dvě
vítězná utkání.
Tabulka po základní části:
1.
STK Harasim Štěpánkovice
89:47 25 bodů
2.
HC Medical Opava
79:30 25 bodů
3.
SK P. E.M.A. hokej
54:59
18 bodů
4.
TJ Slavia Malé Hoštice
61:69
9 bodů
5.
HC Draci Opava
37:83
6 bodů
6.
HC Rebels Štěpánkovice
37:69
6 bodů
Marcel Harazim

VÁNOČNÍ NADÍLKA ZE ŠTĚPÁNKOVIC
Je příjemné vědět, že „někde“ je „někdo“, kdo na Vás myslí. Pan Erich Stošek, je takový
náš vzdálený anděl, který na naše děti myslí již několik let. Proto mu děti vyrobily anděla,
který ho bude chránit.
Tak jako v minulých letech, přestože má spoustu práce, si našel čas a před Vánoci nás potěšil svou návštěvou. A přivezl auto plné „překvapení“. Děkujeme jemu, jeho rodině, všem jeho
přátelům, pracovním partnerům, návštěvníkům jeho hospody, fotbalovým fanouškům za dárky,
dobroty, věci a finanční příspěvek. Děkujeme sestře pana Stoška, která dětem upekla její výborné
koláče, po kterých se jenom „zaprášilo“. Snad ji v čase vánočním zpříjemnil atmosféru svícen,
který jí děti vyrobily. Děkujeme, že na naše děti myslíte, ony myslely na Vás a vyrobily Vám
drobnosti pro potěšení.
Děkujeme a mějte krásný rok plný radosti a úsměvů.
Děti a zaměstnanci DD Loreta
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KOLEDY „NA STATKU“
Ve středu 11. prosince 2019 se na dvoře Hospody „Na Statku“ zpívaly
koledy v rámci celostátní akce: „Česko zpívá koledy“. Spolu s folklorními
soubory Srubek a Borovanka si malí i velcí zpěváci zazpívali nejen známé
české koledy, ale také krásné koledy z našeho Hlučínska. Děkujeme všem za
fajne zpívání a těšíme se na další setkání.
Zuzana Ondrufová

PŘED OBCHŮDKEM
SE NADĚLOVALO DĚTEM
V pátek 6. prosince 2019 se před obchůdkem Večerka Židek uskutečnila
již tradiční Mikulášská nadílka. Bohaté balíčky obdrželo víc jak 80 dětí.
Během nadílky probíhal prodej ručně vyráběných vánočních dekorací
a výborných sladkých moučníků. Zahřáli jsme se svařákem, Jagertee a dětským punčem. Výtěžek z celé akce putoval našemu spoluobčanovi Adámkovi
jako příspěvek na invalidní vozík.
Velmi všem děkujeme za účast, podporu dobré věci a vytvoření krásné
předvánoční atmosféry. Děkujeme i zástupcům obce za poskytnutí party stanu,
ve kterém jsme se mohli zahřát a ukrýt před nepřízní počasí. Těšíme se na další
ročníky Mikulášské nadílky před naší prodejnou Večerka Židek. Fotografie
z akce naleznete na odkazu: vecerkazidek.rajce.idnes.cz/Mikulas_2019.
Autor příspěvku: Veronika Harazimová

100. VÝROČÍ
VZNIKU HLUČÍNSKA
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí
Hlučínska 3. února 2020 v kulturním domě v Dolním Benešově
slavnostní sněm spojený s oslavou tohoto významného výročí.
Celé oslavy se od samotného počátku nesly v regionálním duchu.
Hosty už při příchodu vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic.
Po slavnostním zahájení a přípitku mohli hosté zhlédnout krátký film
Muzea Hlučínska s názvem „Hlučínské století“ poukazující na klíčové události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení Bolatických
seniorek, které opět vtipnou formou připomněly specifické hlučínské
nářečí. O zhodnocení Prajzské z hlediska sociologického se postarala svým vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. z Univerzity
Palackého v Olomouci, která zde před několika lety prováděla výzkum
na téma „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“.
Významnou součástí programu bylo rovněž ocenění osobností
pamětní medailí Cypriána Lelka za osvětovou a kulturní činnost za
přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto ocenění ze strany Sdružení obcí
Hlučínska letos získali paní Ludmila Jařabová, pan Arnošt Obrusník,
Ing. Josef Barták, pan Josef Zawadský a manželé Jaroslava a Karel
Klemensovi.
Pamětní list za spolupráci za přínos pro rozvoj Hlučínska
se rozhodlo Sdružení obcí Hlučínska udělit doc. Mgr. Jiřímu
Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr. Radimovi Lokočovi, Ph.D., PhDr. Jiřímu
Neminářovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., Mgr. Adriánovi
Czernikovi, panu Pavlovi Kocurovi, panu Rostislavovi Pečinkovi
a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní akční skupině Hlučínsko
a Euroregionu Silesia - CZ. Pamětní list byl rovněž udělen
Moravskoslezskému kraji a polským gminám Kietrz, Krzanowice,
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie.
Založení Gymnázia Josefa Kainara, které letos rovněž slaví 100.
výročí svého vzniku, krátce připomněla jeho ředitelka PhDr. Charlotta
Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku popřáli např. předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů pan Josef Středula, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo nebo
děkan Hlučínského děkanátu Mgr. Pavel Kuchař.
O příjemný kulturní zážitek se svým vystoupením postaraly také
folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař,
sbor Gymnázia Josefa Kainara Hlučín a již zmíněný folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic. Zlatým hřebem se na samotný závěr
oficiálního programu stalo vystoupení harmonikářky Hany Koskové
z Bohuslavic. K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy výborně
kapela Dolbend.
Poděkování patří moderátorovi akce doc. Mgr. Jiřímu
Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu Hlučínska, Kulturnímu domu Dolní
Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé, s. r. o.,
Bc. Janovi Waloschkovi a Pivovaru Avar za zajištění občerstvení,
účinkujícím souborům a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli
na přípravách a průběhu oslav.
Lenka Osmančíková

Hospoda „Na Statku“ ve Štěpánkovicích nabízí
prostor k uspořádání rodinných oslav, večírků nebo jiných společenských akcí.
K dispozici jsou - horní sál (podkroví) kapacita 50 osob
- vinárna, kapacita 30 osob
- přísálí s barovým pultem a výčepem
Prostory se nachází v 1. patře objektu, poskytují pohodlí a soukromí.
Základní cena pronájmu 1000 Kč. Další informace na tel.: 602 54 71 71.
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7. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO POULIČNÍHO HOKEJBALU
31. prosince 2019 na ulici Střední ve Svobodě se konal již tradiční 7. ročník Silvestrovského „pouličního hokejbalu“.
Slovo dalo slovo a každoročně se scházíme vzpomenout si na mladá
léta, kdy jsme aktivně trávili volný čas venku a v pohybu. Zúčastňují se
jak staří známí, tak noví hráči a diváci z řad nových spoluobčanů včetně
dětí a maminek. Letos se „hokejbalu“ zúčastnilo více než 40 svoboďáků.

NOVÉ STROMOŘADÍ
ZE ŠTĚPÁNKOVIC KE SVOBODĚ

Každodenní ranní procházku s naším rodinným mazlíčkem převáženě vedu na tuto cestu. Musím s velkým potěšením
a obdivem poděkovat OÚ Štěpánkovice za příjemné zvelebení
mé procházky výsadbou stromořadí. Moc krásné!
Těší mě, že se snažíte zvelebovat a obohacovat naši přírodu
v okolí našeho domova. DĚKUJI! Tato cesta, ač se nezdá, je velice
frekventovaná. Na této cestě potkávám mnoho chodců, běžců,
cyklistů a rodin s dětmi na procházce. Myslím, že i pro tyto lidi to
bude velice příjemná změna.
Kurková Jiřina

Zahrádkářský
JARNÍ PLES
Srdečně vás zveme
16. května 2020 od 20.00 hod.
na 2. ročník Jarního plesu,
pracovně nazvaný
OLDIES PARTY.
Těšíme se na vaši účast.
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Někteří se aktivně zapojili do zápasu, jiní povzbuzovali u výborného svařáku. Dokonce se vařil na ohni zvěřinový guláš, který všem moc chutnal.
Děkuji všem, že svou účastí udržují nastartovanou tradici a doufám, že
i nadále se budeme scházet v tak velkém počtu. Daniel Riemel

BEKYNĚ ZLATOŘITNÁ
U NÁS NADÁLE ŠKODÍ
Vážení občané, zahrádkáři, v loňském roce jsem psal ve Štěpánkovickém
zpravodaji č. 2 o zavlečení Bekyně zlatořitné. Tento škůdce je opět na našem
štěpánkovickém katastru, proto bych vás chtěl upozornit, že majitelé stromků
by je měli ošetřit alespoň dvěma postřiky.
V lednu nebo v únoru, když se
projdete po zahradě, a uvidíte na
větvích ovocných stromů zámotky
jako pavučinu, tak tuto větev uřízněte a spalte!
Tímto zákrokem předejdete
tomu, aby se potom housenky tohoto
škůdce rozlezly po stromě a mohly
způsobit takzvaný holožír. Když
toto neuděláte, budou okusovat poupata, listy a vyvíjející se plody.
Dorostlé larvy se kuklí nejčastěji ve štěrbinách kůry. Po vylíhnutí dospělců
a následném páření kladou samičky po skupinách vajíčka na listy. Vylíhlé housenky skeletují listy. Ve třetím instaru si společně vytvářejí spředením většího
počtu listů zimní hnízdo, ve kterém přezimují. Patří k druhům, které se lokálně
přemnožují po uplynutí několika
let. Často bývají napadeny neošetřované stromy. Tato bekyně zlatořitná je schopná zničit během několika let celé aleje nebo sady. Proto
je nutno tomu předejít alespoň
dvěma ošetřeními. První ošetření
je nutno provést na jaře při rašení
stromů. Druhé ošetření provedeme
při dokvétání stromů.
Z důvodů stále se měnících názvů přípravků k tomuto ošetření vhodných,
je zde neuvádím, ale v případě zájmu kdykoli na vaše dotazy odpovím, nebo
aktuální přípravek doporučím.
Vilém Tomíček

GULÁŠFEST „NA STATKU“
Hospoda „Na Statku“ Vás zve
v sobotu 9. května 2020 na tradiční gulášfest
Těšíme se na Vás.

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

ŠTĚPÁNKOVICE
KDYSI A DNES
Pokud se vám tato rubrika „Kdysi a dnes“ líbí a máte
doma zajímavé staré fotografie naší obce, obyvatel, oslav,
doneste je na Obecní úřad, nebo do Obecní knihovny.
O své fotografie se nemusíte bát, budou naskenovány
a ihned navráceny. Děkujeme.
Vaše redakce

Zima na Zahradní ulici kdysi a letos…

Napsali o nás

FILIP SOUČEK
PŘESTUPUJE DO SPARTY

MLADÝ ZÁLOŽNÍK ZŮSTANE NA JAŘE V OPAVĚ
Sparta hlásí novou posilu. Jak
již dříve informoval iSport.cz, na
Letnou přestupuje Filip Souček.
Devatenáctiletý záložník podepsal s aktuálně čtvrtým týmem
FORTUNA:LIGY smlouvu do
konce roku 2023. Jaro však ještě
stráví na hostování v Opavě, kde
působil i na podzim. Podle informací iSport.cz by se přestupní
částka měla pohybovat kolem
15 milionů korun.
Je to oficiální. Devatenáctiletý
Filip Souček nově patří pražské
Spartě. Opavský odchovanec podepsal na Letné smlouvu do roku 2023.
„Je to naprosto nepopsatelný pocit,
podepsat smlouvu v takovém klubu. Jsem v lize teprve půl roku a ohromně
si vážím toho, že dostávám takovou šanci,“ uvedla nová posila Letenských.
„Filip je mladý, talentovaný záložník, který má dobrý pohyb, je agresivní v soubojích, poctivý v defenzivě, podporuje i útočnou fázi, chce hrát
s míčem. Po ztrátě balonu ihned pracuje na tom, aby jeho tým získal míč
co nejdříve zpět,“ vypíchl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický pro klubový web vlastnosti, které se mu na nové posile nejvíce líbí.
Mladý záložník, který v aktuální sezoně odehrál 13 ligových a dvě
pohárová utkání, zůstane na jaře ještě v Opavě. „Pro jeho vývoj je nejdůležitější, aby dodělal školu a pravidelně nastupoval, proto ještě zůstane na
hostování v Opavě,“ objasnil Rosický.
„O Filipa projevilo zájem několik klubů, nejvyšší nabídku na stůl
položila Sparta. Splnila naše požadavky, proto jsme se rozhodli nebránit hráči v kariérním posunu,“ řekl pro opavský web sportovní manažer
Slezského FC Alois Grussmann. „Co se týče přestupové částky, nemohu
být konkrétní, ale jedná se o jeden z největších přestupů z našeho klubu
v posledních letech,“ dodal.
Podle informací iSport.cz by se přestupní částka měla pohybovat kolem
15 milionů korun. Opava navíc obdrží finanční kompenzaci i bonusy z případného dalšího prodeje.
Zdroj. Internet

STAVBA DOMU – NÁPOR NA PSYCHIKU I VZTAHY
Spousta lidí touží po vlastní střeše nad
hlavou. Jenže stavba domu není jen o snění,
ale provází ji bezpočet starostí. Hodně silnou
zkouškou je stavba také pro vztah. Situace,
které se mohou zdát banální naberou ve víru
všech okolností na síle a partnerská krize je
na spadnutí.

Buďte realisté! Finančnímu rozpočtu
rozhodně prospěje, když se budete držet při
zemi. Myslete dopředu také na terénní úpravu
pozemku, oplocení, zahradu i vybavení. Uberte
na tom, co není tolik potřeba a přidejte tam, kde
je to nutné. Vytvořte si také podrobný rozpočet
a nezapomínejte na možné navýšení nákladů.
Mějte plán. Vše si plánujte dopředu, krok
po kroku, rozdělte si práci. Udělejte si průzkum, proberte se stavební firmou plán stavby.
Když budete vědět, co a kdy se bude budovat,
můžete se na to (nejen) psychicky připravit.
Dělejte kompromisy. Komunikujte s partnerem o tom, co si v domě přejete mít. Dělejte
kompromisy. Dům bude vás obou, a tak byste se
tam oba měli cítit dobře.

Požádejte o pomoc. Budu se opakovat –
stavba je náročná. Není proto ostudou, požádat
o pomoc. Ať už partnera/ku, přátele, rodinu,
nebo odborníka.
A rada na závěr? Myslete na to, že i když
je momentálně stavba číslo jedna na seznamu
priorit, nesmíte zapomínat na sebe, najít si čas
pro partnera i rodinu. Dopřejte si pauzu, odpočiňte si, protože tělo i psychika relax potřebují.
Je potřeba energii také někde brát, a ne se pouze
vyčerpávat. Každý dům se jednou dostaví.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz.
Použijte slevový kód STEPANKOVICE a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
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