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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
zima už je za námi a jaro nám klepe na dveře. Zimní
období v obci je především o úklidu sněhu, který se díky
aktivním spoluobčanům a zaměstnancům obce podařilo
téměř vždy z komunikací uklidit. Zametání cesty před svým
domem je v naší obci a v celé oblasti “Prajzké“ zafixováno již
několik let a je úctyhodné, že se tato dobrovolná činnost stále
udržuje a občanům odklízení sněhu či nepořádek po posypu
není lhostejný. Neméně důležitá je v zimním období průjezdnost komunikací. Auta, která parkují u krajnice, často překáží
v průjezdu odklízecí techniky.

Zimní období je typické pořádáním společenských plesů,
které končí dle tradice Popeleční středou. I v naší obci bylo
uspořádáno několik plesů, kterých jste se měli možnost
zúčastnit. Doufám, že jste si zpříjemnili nejeden večer příjemnou zábavou.

Je mou povinností apelovat na „nezdravé topení“. Zápach,
kouř a poletující popílek, který zamořuje ovzduší je nežádoucí
a volá po změně v režimu ekologického topení.

Přeji
Vám
všem spoustu jarních zážitků, volnočasových aktivit na čerstvém
jarním vzduchu
a spokojený život
v naší obci.

VESELÉ VEL IKONOCE

V závěru děkuji za pomoc při
odklízení sněhu, za udržování čistoty
komunikací, děkuji za to, že topíte
v souladu s přírodou a svá vozidla
parkujete na svých pozemcích.

Jaromír Nevřela,
starosta obce

Vánoční strom
Naše obec každoročně zajišťuje vánoční strom, který je poté umístěn ke kostelu
a zkrášluje naši obec v době adventní, mikulášské a vánoční.
Letos se podařilo domluvit krásnou jedli, kterou pracovníci střediska
služeb odřezali a pomocí techniky
p. Horáka převezli na výše zmíněné
místo dne 27. listopadu 2018. Poté
se již role ujali naši zahrádkáři, kteří
stromek nazdobili a připravili také
výborný svařák k příležitosti slavnostního rozsvícení stromu konaného
4. prosince 2018. V tento den navštívil
naši obec také Mikuláš, který dětem
rozdával perníčky a k dobré atmosféře jistě přispěly i krásně odzpívané
vánoční písně.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, p. Peterkovi, který strom obci
daroval, i všem účastníkům slavnostního rozsvícení bych chtěl jménem
obce poděkovat.
MP

Vodné a stočné
Vážení spoluobčané, předkládám Vám
rozhodnutí rady obce Štěpánkovice, ve kterém
je stanovena výše vodného a stočného v obci
Štěpánkovice.
Fakturovaná částka v letošním roce za rok 2018:
Vodné celá obec.......................................31 Kč
Stočné Štěpánkovice a Albertovec..........25 Kč
Stočné Svoboda........................................20 Kč
Schválené částky pro rok 2019:
Vodné celá obec.......................................32 Kč
Stočné Štěpánkovice a Albertovec........26 Kč
Stočné Svoboda.......................................21 Kč
Jaromír Nevřela, starosta obce

Statistika kino
rok
		

2016
2017
2018

promítnutých
filmů

diváků
celkem

diváků/promítání
průměr

8
12
6

378
611
274

47,25
50,91
45,66

Seznam předpokládaných akcí a projektů 2019
Nájemní byty – v listopadu loňského roku
se započalo s realizací stavby nájemních bytů
na areálu „Suchánkovec“. Podle harmonogramu prací, jak byl dodán prováděcí firmou,
bychom do konce roku mohli mít bytový dům
postavený. S tímto souvisí i dostavba komunikace na tomto pozemku a oprava komunikace
v ulici Kostelní.
Rekonstrukce sportoviště – podali jsme
žádost o dotaci na rekonstrukci sportoviště za
základní školou. Vzhledem k tomu, že se jedná
o vysokou částku (10 mil.), rozhodlo ještě
bývalé zastupitelstvo obce o tom, že se stavba
zrealizuje pouze v případě přidělení dotace.
Žádost o dotaci na cyklostezku – v dubnu
podáme žádost o dotaci na zpracování projektu
na cyklostezku Štěpánkovice - Svoboda.
Dopravní značení Slezská a kolaudace –
byla zadána žádost o zpracování dopravního
značení nově zrekonstruované ulice Slezská.
Bez tohoto nemůže být ulice zkolaudována. Už
přišly návrhy, které byly posouzeny na dopr.
inspektorátu a byly schváleny. Objednávka na
provedení prací byla zadána.

Dopravní značení v obci a cyklostezky –
bude třeba řešit dopravní značení v celé obci
a stávajících cyklostezek, které nevyhovuje
normám. Byli jsme na tuto skutečnost upozorněni DI Opava a hrozí nám z jejich strany
sankce.
Osvětlení na ul. Větrná – bude realizována instalace osvětlení na ul. Větrné. Stavba
je před realizací.
Rekonstrukce na ulici Zahradní – v současné době by již měla být dokončena rekonstrukce páteřního řádu kanalizace části ulice
Zahradní. Vedou se debaty o způsobu následné
opravy asfaltového povrchu.
TJ Sokol – stavba pergoly – na tuto stavbu
byla zpracována projektová dokumentace, je
vydáno stavební povolení a nyní je v plánu
vypsání výběrového řízení.
Celková rekonstrukce ulice U Dvora –
byla zpracována projektová dokumentace
a podána žádost o stavební povolení na komunikaci U Dvora. Byla podána žádost o dotaci
na stavební realizaci této komunikace. Jelikož
jsou v této lokalitě kanalizace a vodovodní

přípojky nedávno opraveny, můžeme komunikaci uvézt do nového stavu.
Řešení části komunikace na ulici
Oldřišovské (směr p. Stoček) – úprava komunikace tak, aby se po ní dalo bez větší újmy
chodit a jezdit, vypracování projektu a zažádání o stavební povolení.
Budoucnost prostoru bývalé restaurace
Štěpánka a přilehlých prostor – je v plánu
rekonstrukce horních prostor (zrcadlová místnost) tak, aby se v těchto prostorách daly pořádat menší oslavy. Spodní prostory připravit na
celkovou rekonstrukci s možností pronájmu
k pořádání rodinných či firemních oslav.
Albertovec – oprava komunikace – po
přeložce telefonního kabelu firmou CETIN
u bytových domů, provedeme opravu komunikace, která se nachází v havarijním stavu.
Zeleň v obci – provedeme výsadbu stromů
a keřů v katastru obce Štěpánkovice tam kde je
to vhodné a žádoucí.
Samozřejmě tento výčet je orientační, ale
budem se snažit vše, co jsme si předsevzali,
splnit.
Jaromír Nevřela, starosta obce

Cyklotrasy v katastru Štěpánkovic
Vážení spoluobčané, musíme reagovat na výtky občanů, kteří si stěžují na motorové dopravní prostředky, které ohrožují a omezují chodce
a cyklisty na cyklotrasách v katastru Štěpánkovic. Bohužel není v silách obce zamezit vjezdu osobních vozidel na cesty, které jsou označeny jako
cyklotrasy nebo polní cesty.
Jedná se zejména o „Hruškovou“ cestu a nově vybudovanou cyklotrasu spojující Svobodu s Kobeřicemi. V těchto jednotlivých případech
se jedná o cesty, které nelze označit značkami, které by zakazovaly vjezd
motorovým vozidlům všech kategorií. Nelze ani na tyto cesty instalovat
jakékoli prvky, které by tam znemožňovaly vjezd motorových vozidel.
Několikrát jsme jednali jak s Dopravním inspektorátem v Opavě, tak
s odborem dopravy v Kravařích. Jednání to byla věcná a dotyčné orgány
státní správy byly rády, že jsme s nimi vešli v kontakt a chceme aktivně
řešit dopravně-bezpečnostní situaci v obci. Přesto jsme se dozvěděli, že
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pokud tyto cesty byly historicky vedeny jako polní cesty, není důvod
jakkoli na nich omezovat provoz.
Bohužel je ironií, že takto jsme za větší peníze opravili polní cestu
z Kobeřic na Svobodu (v katastru obce Služovice), aby nám tam mohla
pohodlně jezdit osobní auta. Stejně tak je smutné, že čím více budeme
udržovat „Hruškovou“, tím větší tam budeme mít automobilový provoz.
Asi je na každém, kdo po těchto cyklotrasách jede automobilem, aby
zvážil, jestli musí jet zrovna tudy.

Jaromír Nevřela, Jiří Kolečkář
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INFOrmace K 3. VÝZVĚ
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena
117. výzva Ministerstva životního prostředí
týkající se kotlíkových dotací.
Krajský dotační program, v rámci kterého
budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji
podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle,
bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019.
Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.
Pro bližší informace o podmínkách dotačního programu, termínech a jednotlivých
detailech výzvy sledujte prosím tyto webové
stránky: www.lokalni-topeniste.cz

INFORMACE K VÝZVĚ DEŠŤOVKA II.
Na co můžete získat příspěvek: Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace
až 55 tisíc korun. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun. Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc korun.
Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii,
k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový
nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho
instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod
je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.
Podrobné informace naleznete v textu výzvy na: www.dotacedestovka.cz
Základní novinky v programu od 1. 10. 2018
O dotaci na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou
žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro domy
z tzv. suchých obcí).
Příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných systémů mohou získat i majitelé obytných
rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (toto jsou povinni doložit).
MP

Schválený Rozpočet obce na rok 2019

Příjmy

Položka
Daň z příjmů FO placená obci
Daň z příjmů FO placená poplatníky
Daň z příjmů FO vybíráná srážkou
Daň z příjmů PO PRÁV. OS
Daň z příjmů 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
Daň z nemovitosti
Neinvestiční transféry-dotační vztah
Ostatní neinvesticní tranfety za SR
Úspora energie a obnov.zdroje
Vodné
Stočné
Základní a mateřská škola
Kino
Knihovna
Rozhlas
Ostatní zál.sděl.prostředků
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času děti a mládeže
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz KO
Sběr a svoz jiných odpadů
Využívání a zneškodň.komun.odpadů
Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní služby v obl.soc.péče
Požární ochrana
Činnost místní správy
Finanční oprace
Převody mezi vl.fondy, účty a pokladnou

Příjmy celkem

Výdaje

tisíc Kč
10700
300
1250
10500
600
21500
50
1750
37
5
50
350
2000
1023
1000
170
3000
2200
723
20
20
15
900
100
250
42
10
30
10
600
80
100
700
16
70
35
1
2
8000

68209

Financování
Položka
Zůstatek na účtu z min.období
Úhrada úvěrů

Financování celkem
Březen 2019

tisíc Kč
17500
-2448

15 052

Položka
Silnice
Chodníky, cyklostezky
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v siln.dopravě
Dopravní obslužnost
Vodné
Stočné
Základní a mateřská škola
Kino
Knihovna
Rozhlas
Ostatní zál.sděl.prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní sportovní činnosti
Využití vol času děti a mládeže
Ostatní zájmová činnost
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Údržba místních inž.sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
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 oblasti sociální 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
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti j.n.
Nespecifikované rezervy

Náklady celkem

tisíc Kč
9600
700
10
200
60
4100
6706
4423
200
900
60
1100
40
800
13000
450
200
200
6500
700
100
2
150
7200
2500
500
200
600
1500
150
200
100
300
300
2500
5100
950
230
8000
1000
100
110
1520

83261
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Úřední hodiny
obecního úřadu Štěpánkovice
(platnost od 1. 3. 2019)

Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30
Úterý:

08:00 – 14:00

Středa:

08:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Čtvrtek: 08:00 – 14:00
Pátek:

neúřední den

Statistika přestupků v obci
Komise k projednávání přestupků obce
Štěpánkovice v roce 2018 projednávala 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.
Komise v roce 2018 obdržela 15 oznámení
o přestupku, z toho 7 přestupků bylo oznámeno
na neznámého pachatele.
Dle ustanovení § 7, odst. 1 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

(přestupky proti občanskému soužití) bylo
spácháno 12 přestupků a dle ustanovení § 8,
odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích (přestupky proti majetku) byly
spáchány 3 přestupky.
V roce 2017 komise k projednávání přestupků obce Štěpánkovice obdržela celkem
19 oznámení o přestupku. Můžeme konstatovat, že v roce 2018 došlo k mírnému poklesu
spáchaných přestupků v naší obci.
BR

Statistika stavebního úřadu

Obecní Internet
v roce 2018

Městským úřadem Kravaře, odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí bylo
ve stavebním řízení občanům obce Štěpánkovice v roce 2018 vydáno: územní rozhodnutí 3x, územní
souhlas 6x, dodatečné povolení stavby 6x, společný souhlas 7x, změna stavby před dokončením 6x,
společné územní řízení a stavební povolení 6x, kolaudační rozhodnutí 3x, kolaudační souhlas 2x,
oznámení o užívání stavby 6x.
BR

počet
uživatelů
265

smlouvy
nové ukončené změny
7
36
45

statistika MATRIKy v roce 2018
Životní jubilea:

Našim spoluobčanům, kteří oslavili 70,
75 let a výše bylo zasláno 250 písemných
gratulací. 3 naši spoluobčané žijí dlouhodobě
v domově důchodců.
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 14 našich spoluobčanů, 85 let
se dožilo 9 spoluobčanů a věku nad 90 let se
dožilo 13 spoluobčanů.

Ohlašovna:

Naše obec měla k 31. 12. 2018 – 3 208 obyvatel (+12 cizinců s dlouhodobým pobytem).

V loňském roce se narodilo 33 dětí, z toho
15 chlapců a 18 děvčat. V kostele sv. Kateřiny
ve Štěpánkovicích uzavřelo manželství
9 manželských párů, 2 páry si řeklo své „ano“
v oddací místnosti obecního úřadu, 18 párů
uzavřelo manželství v prostorách Hřebčína
Albertovec. 2 manželské páry byly rozvedeny.
Naše obec se rozloučila se 44 občany,
v loňském roce zemřelo 22 mužů, 22 žen. Do
naší obce se během roku 2018 přistěhovalo
40 občanů a 48 občanů se z obce odstěhovalo.
V roce 2018 bylo podáno 6 návrhů na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a 6 občanům byl tento trvalý pobyt zrušen.

vítáme Nové občánky

Trvale obydlených domů v obci - 860.
Občanů, kteří si přišli ověřit podpis nebo
listinu, bylo 521. Během roku bylo vystaveno
8 druhopisů matričních dokladů. Zápis do
zvláštní matriky v Brně byl podán od 1 občana.

Systém CZECHPOINT:

O výpis z rejstříku trestů požádalo 63
občanů, list vlastnický byl předán 31 občanům,
o výpis živnostenského listu požádal 1 občan,
registr řidičů byl předán 2 občanům, žádost
o konverzi podali 2 občané, datové schránky
podali 4 občané a o identifikaci fyzické osoby
podali rovněž 2 občané.

Jana Gregořicová

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

Přehled dětí narozených v naší obci (říjen 2018 – únor 2019)
Jonáš Dostál, Arthur Erich Sněhota, Marek Hanzlík,
Adam Bechný, Valentýna Harazimová, Sebastian Harazim,
Sofie Rýmlová a Martin Sněhota

Arthur Erik Sněhota –
11. 12. 2018, výška
50cm, váha 4 274g

„Redakce Štěpánkovického zpravodaje gratuluje naší externí spolupracovnici Žanetě Večerkové k narození syna Martina Sněhoty a přejeme, ať je
život vašeho novorozeného chlapečka plný úspěchů a krásných zážitků!
Péčí o své děti se učíme, co doopravdy znamená žít a dávat. Blahopřejeme
vám k vaší nové životní roli rodičů!“

Marek Hanzlík – 12. 12. 2018
výška 49 cm, váha 2 780 g

Sebastian Harazim – 11. 2 2019
výška 51 cm, váha 4 440 g

Martin Sněhota – 26. 2. 2019
výška 50 cm, váha 3700 g

Přejeme Arthurkovi hodně
zdraví a štěstí do života. Na
Arthurka se doma už těší jeho
starší Bráška Tobiášek pejsek
Olympek. Rodiče Eliška a Jiří
Sněhotovi ze Štěpankovic.

Sofie Rýmlová – 20. 2. 2019
výška 49 cm, váha 3740 g

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

Společenská kronika
Jubilanti:

Leden: 70 let - 1
Únor: 70 let - 5
Březen: 70 let - 1

75 let - 2 80 let - 1 85 let - 1
75 let - 2 80 let - 1 85 let - 2 97 let - 1
75 let - 1		
85 let - 2 91 let - 1

Přejeme všem jubilantům, kteří v roce 2019 oslaví významné
životní jubileum, aby se těšili přiměřenému zdraví, měli radost
z vnuků a pravnuků a život ve Štěpánkovicích jim přinášel
uspokojení.
Od minulého vydání jsme se rozloučili s 8 spoluobčany a od
začátku roku s 5 spoluobčany.

Odpady
Roční tonáž hlavních komodit odpadů
Komodita

2016

2017

2018

Rozdíl
proti 2017

Kompozitní obaly (tetrapack)

2,49

2,59

2,45

0,14

Plasty

82,59

86,56

81,32

5,24

Sklo

54,4

64,33

54,76

9,57

Papír

29,22

31,18

37,72

6,54

Směsný komunální odpad

815,29

781,524

764,35

17,174

Biologický odpad (popelnice)

466,4

422,78

429,72

6,94

Objemný odpad

135,64

135,06

149,1

14,04

Pneumatiky

5,24

7,22

8,6

1,38

Kaly z ČOV

233,65

241,58

274,53

32,95

Vše uváděno v tunách.

Nárůst

Úbytek

Na základě těchto výsledků je potěšitelné, že nám neustále klesá produkce směsného komunálního odpadu a poprvé od zavedení pytlového
sběru nám klesla rovněž produkce plastů. Co je méně radostné, je neustálý nárůst velkoobjemových odpadů, jejichž likvidace stojí obec nemalé
finanční prostředky.
MP

Kalendář kulturních, společenských
a sportovních akcí ve Štěpánkovicích v roce 2019
13. 3.
Bruslení pro děti v Kravařích – Obec Štěpánkovice
19. 3.
Mše v kapli na Svobodě – Farnost Štěpánkovice
29. 3.
Noc s Andersenem – Knihovna Štěpánkovice
8. 4.
Velikonoční tlachy – Knihovna Štěpánkovice
10. 4.
Cestovatelské promítání Motani Florida Havaj – Obec Štěpánkovice
13. 4.	Divadelní představení ke dni matek a dni žen
– Obec Štěpánkovice, kulturní dům
27. 4.
Oslava 25. let od založení + stavění máje – Hospoda Na Statku
28. 4.
Velikonoční vejce – čtyřhry a mix – Badmintonový klub
28. 4.
HITA-chod po stopách běžců – Turistický spolek HITA
28. 4.
Lesní kros – Atletický oddíl
duben
Jarní koncert – ZŠ a MŠ Štěpánkovice
11. 5.
Gulášfest – Hospoda Na Statku
20. 5.
Májová smeč – čtyřhry a mix – Badmintonový klub
25. 5.
Jarní ples – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
26. 5.
Memoriál Josefa Halfara – SDH Svoboda
květen Stavění, kácení máje – hospody
1. 6.
Den dětí – letní slavnost – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, SRPDŠ
7. 6.
Večer chval – Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
8. 6.	Den obce – sportovní areál základní školy
– Obec Štěpánkovice, sportovní oddíly, HITA
16. 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
23. 6.
Průvod Božího těla – Farnost Štěpánkovice, SDH Štěpánkovice
28. 6.
Pasování prvňáčků – Knihovna Štěpánkovice
28. 6.	Slavnostní shromáždění k závěru školního roku
– ZŠ a MŠ Štěpánkovice
13. – 14. 7.	Odpust na Svobodě – Farnost Štěpánkovice, SDH Svoboda,
Obec Štěpánkovice.
15.–19. 7. Příměstský tábor – Knihovna Štěpánkovice
červenec Florbalový turnaj (atrium školy) – FBC Letka
červenec Velká letní sportovní akce – Badmintonový klub
3.–4. 8. Zahrádkářská slavnost – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
24. 8.
Nohejbalový turnaj – Nohejbalový klub
30. 8.–2. 9. Hasičský víkend – SDH Štěpánkovice
31. 8.
Tenisový turnaj – Oddíl - Tenisová čtyřhra
Termíny akcí mohou být v průběhu roku doplňovány či měněny.

Březen 2019

srpen
Letní kino – Ženy v běhu – Obec Štěpánkovice
2. 9.
Slavnostní zahájení nového školního roku – ZŠ a MŠ Štěpánkovice
14. 9.
Gulášfest – Hospoda Na Statku
14. 9.
Oblastní mistrovství Albertovec – Voltižní klub Albertovec
21. 9.
Turnaj čtyřhry a mix – Badmintonový klub
21. - 22. 9. Výstava ovoce, zeleniny a květin – ČZS Štěpánkovice
28. 9.
Svatováclavský pochod – Turistický spolek HITA
září
Burčákobraní – Obec Štěpánkovice, Hospoda Na Statku
6. 10.
Fachman Kros – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, SDH Svoboda
8. 10.
Setkání se seniory – Obec Štěpánkovice
7. 10.
Cestovatelská beseda Havajské ostrovy – Knihovna Štěpánkovice
8. 10.
Setkání se seniory – Obec Štěpánkovice
8. 10.
Turnaj čtyřhry a mix – Badmintonový klub
12. 10. Pivní slavnost – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
říjen
Autorské čtení – Knihovna Štěpánkovice
8. 11.
Večer kouzelných světýlek – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, SRPDŠ
19. 11.
Padající list – čtyřhry a mix – Badmintonový klub
29.–30. 11. Večer chval s punčem – Mladší chrámový sbor
30. 11.–1. 12. Vánoční výstava – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
9. 12.
Vánoční tlachy a tvořivá dílna – Knihovna Štěpánkovice
7. 12.
Vánoční koncert v kulturním domě – Obec Štěpánkovice
17. 12. Turnaj čtyřhry a mix – Badmintonový klub
27. 12. Vánoční nohejbalový turnaj – Nohejbalový klub
prosinec	Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
– Farnost Štěpánkovice, Zahrádkáři
prosinec	Adventní koncert v kostele
– Farnost Štěpánkovice, Obec 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
28. 12. Losovaný turnaj – Badmintonový klub
lleden - 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
Obecní úřad Štěpánkovice
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Beseda s občany
Ve vinárně Hospody Na Statku proběhla v pondělí 18. února 2019 beseda
s občany o rozvoji naší obce. Starosta Jaromír Nevřela tak navázal na již zavedenou tradici těchto besed a společně s místostarostou Jiřím Kolečkářem představili
občanům situaci, jakým směrem se bude dění ve Štěpánkovicích ubírat.
Účastníky besedy seznámili s letošními stavebními plány, podanými i plánovanými žádostmi o dotace, výsadbě stromů apod.
Občané se aktivně zapojili do debaty a sami podávali konkrétní návrhy na
zkvalitnění života a bezpečnosti v obci. Účast byla letos, oproti minulým ročníkům,
vysoká. Debatovat přišlo 18 občanů.
Veronika Wihodová

Údržba komunikací v zimním období
Tak nám tuto zimu nasněžilo. Ne že by se to nehodilo k tomuto ročnímu období, ale v poslední
době jsme na to nebyli zvyklí. Zimy bývaly mírné, přicházely holomrazy, nebo nám třeba i zapršelo. Takže jsme si odvykli sněhu na silnicích v naší nadmořské výšce.

O to větší problém pro řidiče a chodce způsobila nadílka, která letos přišla. Mimochodem
díky za ni z hlediska toho, že nám alespoň
z části doplní deficit vody, který je u nás celkem zřejmý a můžeme ho vyčíst i z vodohospodářských map.
Obec má zpracován Plán zimní údržby,
který specifikuje, jaké cesty se upravují nejdříve, které chodníky a prostory mají prioritu.
Záleží na počasí a začátku sněžení, ale je jasné,
že nejde upravit všechny cesty a chodníky tak,
aby byly ve stejnou dobu v perfektním stavu
sjízdnosti a schůdnosti. Děláme všechno pro
to, aby bylo sjízdnosti a schůdnosti dosaženo
v co nejkratším intervalu a je třeba za to pracovníkům střediska služeb poděkovat.
Bylo by velmi dobré, aby občané, pokud
je nahlášeno sněžení, nenechávali svá auta

stát na ulici. Ona ta auta by neměla parkovat
na ulicích celoročně, pokud má jejich majitel
místo na svém pozemku. Ze zákona musí
zůstat při parkování vedle auta (pokud to není
jednosměrná ulice) 6 metrů místa. V případě,
že by se kvůli tomuto parkujícímu autu stala
dopravní nehoda, stává se majitel tohoto vozidla účastníkem nehody se všemi důsledky pro
něho z toho vyplývající. V případě sněhu na
vozovce a jeho úklidu, pak nelze kvůli parkujícím autům odklidit veškerý sníh. Kolem
parkujícího vozidla vnikne při průjezdu prostředku odklízejícího sníh „ohrada“, která
ještě více zmenší průjezd ulicí.
Na posyp komunikací a chodníků používáme inertní zdrsňující materiál nebo posypovou chemickou sůl. Pokud použijeme inertní
materiál a během dne nám začne rozmrzat, tak

štěrk vsákne do roztátého podloží, to znovu
zmrzne a posyp ztratí smysl, protože je už
součástí ledové vrstvy cesty a večer to znovu
klouže. Proto musíme sypat znovu a znovu…
Posypová sůl se používá k rozmrazení sněhu
či ledu nebo k prevenci usazování sněhu či
namrzání povrchu. Její použití v praxi je však
do -5 C°, pokud je teplota nižší, bývá neúčinná.
Je taky endotermická, to znamená, že aby byla
účinná, potřebuje přijímat energii, např. ze slunečního záření nebo silničního provozu. Její
použití je taky sporné, protože způsobuje znečištění spodních vod a půdy a škodí rostlinám,
živočichům, vozidlům samotným i zařízením
komunikace a chodníkům. Přesto jsme museli
v letošní zimě použít do konce ledna tolik soli,
jako za celou minulou zimu.
Závěrem bych chtěl jen říct, že se snažíme
o co nejrychlejší úklid sněhu ze všech obecních komunikací a chodníků. Někdy je však
příroda silnější než my…
Jiří Kolečkář

Hradišťan ve Štěpánkovicích
Vánoční koncerty pořádané obecním úřadem patří mezi nejoblíbenější akce
v obci. Výjimkou nebyl ani letošní Vánoční koncert, na kterém vystoupila skupina
Hradišťan. Vstupenky byly vyprodány téměř okamžitě a ti, kteří si lístek zakoupili
a na koncert přišli, si nemohli hudební produkci Hradišťanu vynachválit.
Bezprostřední vystupování uměleckého vedoucího Jiřího Pavlici při moderování a bezvadná hudební produkce kapely
opět nezklamala. Původně folklorní
kapela se pod jeho vedením proměnila
v alternativní hudební seskupení, které
obsáhne rozpětí od lidové přes duchovní,
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etnickou, folkovou až po vážnou hudbu.
A jak už je na Vánočních koncertech
ve Štěpánkovicích dobrým zvykem,
připili si všichni diváci společně se starostou obce p. Jaromírem Nevřelou na
krásné prožití vánočních svátků a zdraví
v novém roce.
Veronika Wihodová

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

Zimní kurz jógy
Každou středu v podvečer se ženy scházejí v knihovně na cvičení
jógy a jógové terapie. Udržovat své tělo v kondici dá práci a každá
práce má být (v ideálním případě) po zásluze odměněna. Letos si
pro ženy navštěvující tento kurz připravil p. Stuchlý – cvičitel jógy –
odměnu ve formě předvánočního komorního koncertu.
Po lekci cvičení přišli do knihovny tři sympatičtí kluci, kteří se
představili jako skupina BosoBos. Jak název napovídá, přišli bosí
a s plnými kufry rozličných hudebních nástrojů. Kromě tradičních
dechových, strunných a bicích, přivezli také nástroje, které se jako
hudební obvykle označit nedají. Hráli například na kosu s brouskem,
láhve od piva, nebo třeba plastový obal od náplně do chladící tašky.
A hráli skvěle.
Toto flexibilní dixi-jazz-popové trio hraje jak svoji vlastní tvorbu,
tak písně hudebních velikánů mnoha žánrů a zaměření. Jak sami říkají,
vždy se snaží hrát naboso, aby lépe vnímali energii z hudby, obecenstva, posluchačů, přítomného okamžiku a Matky Země. Hudba je
baví a těší je předávat tuto radost okolí. Předat radost se jim skutečně

povedlo. Všichni byli jejich vystoupením nadšeni a nabiti pozitivní
energií, která vyvolala úsměvy na tvářích a veselou náladu. Ta potom
přetrvávala také při příjemném posezení na závěr.
Moc děkujeme za zorganizování krásného večera p. Luboši
Stuchlému i triu BosoBos za krásný zážitek.
Veronika Wihodová

Markéta Harasimová
a kniha Poháry touhy

Kočkohrátky
v knihovně

Nejen dámské publikum zavítalo ve středu 9. ledna do Obecní knihovny ve Štěpánkovicích
na besedu se spisovatelkou Markétou Harasimovou. Rodačka z Krnova se již od dob studií na
střední škole věnuje psaní románů pro dívky a ženy a vydala jich již šestnáct.

Markéta Harasimová oslovila svým
vystoupením Kočkohrátky děti z nižšího
stupně štěpánkovické základní školy.

Štěpánkovickému publiku představila
svou třináctou knihu Poháry touhy. Z této
knihy přečetla dvě ukázky a zasvětila

posluchače do příběhu hlavní hrdinky
Violy, jejíž minulost je opředena tajemstvím
a matka jí z neznámých důvodů odmítá prozradit cokoli o rodině zemřelého otce. První
střípky pravdy tak Viola nečekaně odhalí až
ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá na dramatické životní křižovatce… A protože se
příběh odehrává na jižní Moravě, ve vinařském prostředí, byla přítomným nabídnuta
sklenička dobrého moravského vína.
Markéta Harasimová představila také
svou první knihu pro děti „Z deníku kočičky
Ťapičky“, kterou přítomným představila
výborným hereckým výkonem.
Setkání s touto milou aveselou spisovatelkou, která má své kořeny ve
Štěpánkovicích, bylo velmi příjemné a obohacující.
MT

Svým vystoupením o kočičce Ťapičce
pobavila nejen děti ale i paní učitelky. Vtipně
a s hereckým nadáním předčítala autorka
dětem pasáže z knihy „Z deníku kočičky
Ťapičky“. Děti pak příběh doplňovaly
a s sebou si odnesly krásné omalovánky
k vybarvení.
MT

Mateřská škola v knihovně
V lednu si paní knihovnice pro děti z místní mateřské školy připravily
další společné setkání s dětmi v knihovně.
Paní knihovnice s maňáskem Krtečkem si s dětmi povídaly o zimním čase,
o zimní přírodě a také o zimních radovánkách. Krteček pak dětem přečetl
poučnou pohádku Krtek a sněhulák, společně si zahrály hru na pravdu a lež
a v závěru na děti čekalo velké překvapení.
Paní učitelka Magda Stříbná vede v knihovně čtenářský klub se žáky
sedmých tříd. V rámci činnosti tohoto klubu si děti nastudovaly a nacvičily
krátké divadelní představení “O pokažené válce“, které dětem z místní školky
předvedly.
Bylo to skvělé představení, děti se náramně bavily a moc se jim to líbilo.
A nejen dětem ale i přítomným učitelkám. Malé herce nakonec odměnily velkým potleskem.
MT

Březen 2019
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Valentýnská dílna
Pondělní podvečer v knihovně dne 11. února byl věnován
svátku zamilovaných.

Velikonoce v knihovně
s Danou Šimkovou
Mnoho lidí si Velikonoce spojuje především s vajíčky a pomlázkou.
Jejich původ je ale mnohem zajímavější a s tímto nás seznámí lektorka
Dana Šimková. Spolu s židovským národem s ní utečeme do Egypta a pak
už se přesuneme do našeho letopočtu, kdy prožijeme poslední týden života
Ježíše Krista a budeme sledovat úplné počátky křesťanství až po seslání
Ducha Svatého.

Zájemci o tuto tvořivou dílnu se sešli přesně v 17.00 hodin
a začali tvořit. Z připravených bílých hrnečků a barevných fixů
na porcelán začaly vznikat originální láskyplné hrnečky. Dílny
se zúčastnili dospěláci i děti, a všem šla práce pěkně od ruky.
Paní knihovnice připravily i malé občerstvení v podobě kávy
a čerstvé bábovky. Doufáme, že hand made hrnečky udělaly
radost těm, kterým byly určeny.
MT

Povídání bude obohaceno hudebními ukázkami z muzikálu Jesus Christ
Superstar, nádhernými skladbami od slavných autorů a ukázkami z filmů,
které se velikonoční tématikou zabývají.
Dana Šimková je spisovatelka a lektorka. Už od dětství se věnuje
literární činnosti a vydala 2 romány (Uvězněni, 2014, Útěk do Mombasy,
2016). Zajímá se o práci humanitárních organizací v zemích třetího světa
a tyto poznatky uplatňuje ve svých románech a povídkách. V současné době
pracuje na dalším volném pokračování románu „Uvězněni“ s názvem „Za
zvuku deště“, který se bude odehrávat v Jižním Súdánu a v Nepálu. Dana
Šimková má nejen besedy o Velikonocích ale má připravené historické přednášky o vynálezech, Marii Terezii, opeře, o založení republiky, o koledách,
objevování nových světů a cestopisnou o Tanzánii. Je zvána do knihoven,
škol, domovů pro seniory a často vystupuje v rámci programu Univerzit
třetího věku.

Barma a Vietnam
V pondělí 4. února 2019 návštěvníci knihovny měli možnost
setkání s manželi Márovými, kteří naši knihovnu navštívili již
devětkrát. I tentokrát to bylo setkání velmi příjemné a přínosné.
Povídání o expedici po Barmě a Vietnamu bylo velkým zážitkem. Dozvěděli jsme se o zajímavostech života obyčejných lidí
ale i o císaři, který měl 300 manželek. Nahlédli jsme do skvělých
asijských kuchyní a z vyprávění jsme zjistili, že se dá lehce jídlem
otrávit. Shlédli jsme unikátní videozáběry z balónu na krajinu
plnou chrámů a pagod a krásné přírody.
Manželé Márovi cestují nyní již sami dva, ještě před dvěma
lety jim cesty připravoval, plánoval a s nimi také cestoval syn
Jirka, který trpěl svalovou dystrofií a ve svých 25 letech bohužel
opustil život plný dobrodružství a skvělých přátel.
Manželé Márovi k nám do knihovny opět v únoru zavítají, ale
to už se bude psát rok 2020.
MT

Zveme Vás tímto na besedu „Velikonoce“, která se uskuteční v pondělí 8. dubna 2019 v 17.00 hodin v prostorách obecní knihovny. Nenechte
si ujít tuto nevšední událost.
Srdečně zvou knihovnice. Vstup je zdarma!
MT

tradiční Recitační soutěž
V prostorách místní knihovny se 7. února 2019 konala soutěž v recitaci. Je potěšující, že i v letošním roce se soutěže zúčastnilo bezmála
čtyřicet recitátorů. Ti se mohli opřít o podporu z řad spolužáků, ale i rodičů. Na velice zajímavé a kvalitní výkony dohlížela porota, která
se v letošním ročníku mohla také premiérově opřít
o pomoc tzv. stínových porotců, tedy členů čtenářského klubu.
Jako již tradičně se soutěžilo ve 4 kategoriích a recitátoři, kteří se umístili na 1. a 2. místech,
budou naši školu reprezentovat na okrskovém kole
v Kravařích.
Do příštích let věřím, že si recitační soutěž
zachová svou přízeň a že se ještě rozšíří počet účastníků, zejména z řad žáků vyššího stupně.
Na závěr je třeba pogratulovat vítězům a ocenit
všechny zúčastněné za to, že se nezalekli práce navíc,
perfektně se naučili náročné texty a šli s kůží na trh.
Rozhodně to nebereme jako samozřejmost a velice si
této činnosti vážíme.
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Závěrečná zpráva Obecní knihovny za rok 2018
Všechny knihovny se už řadu let snaží veřejnost přesvědčit o tom, že v knihovně nejsou jen knihy. Knihovna má sloužit samozřejmě jako
půjčovna, ale také jako místo pro trávení volného času dětí, mládeže a dospělých. Tomuto záměru se přizpůsobuje již dlouho i naše knihovna.
Rok 2018 byl pro knihovnu ve všech směrech její činnosti velmi dobrý. Zaregistrovalo
se celkem 352 čtenářů. Návštěvníků půjčovny
a kulturních akcí bylo celkem 11 309. Bylo
realizováno 10 258 výpůjček. Naše knihovna
má své vlastní webové stránky, které jsou
pravidelně aktualizovány. K 31. 12. 2018 knihovní fond obsahoval 8526 svazků. Knihovní
fond se obohatil o 452 titulů. V roce 2018
bylo vyřazeno 92 knih. Byly vyřazeny knihy
opotřebované, zastaralé a knihy ve více výtiscích. Nabídka kulturních a vzdělávacích akcí
byla velmi pestrá. Akce byly určeny široké
veřejnosti a dětem ze ZŠ Štěpánkovice.
Pozvání do knihovny přijali spisovatelé,
cestovatelé a další zajímaví lidé. Nechyběla
Noc s Andersenem a příměstský tábor byl
organizován již poosmé. Malí čtenáři se také
účastnili soutěže Kamarádi moudrosti a probíhal projekt „Škola naruby“. V knihovně
probíhalo i pravidelné cvičení jógy. V roce
2018 nechyběly tolik oblíbené „Velikonoční

a vánoční tlachy“, které jsou vždy spojené
s tvořivou dílnou.
Paní učitelky prvních tříd pravidelně
navštěvovaly knihovnu, kde byl pro prvňáčky
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 organizována ZŠ
Štěpánkovice. Novinkou v roce 2018 se stalo
setkávání členů čtenářského klubu, který vede
paní učitelka Magda Stříbná. Čtenářský klub je
vždy každou středu a čtvrtek. Naše knihovna
má velmi dobrou spolupráci i se školní družinou, v rámci které mají děti možnost trávit
odpolední čas právě v knihovně.
V rámci kulturně-výchovné činnosti uspořádala obecní knihovna tyto akce: Knihovnické
lekce pro nižší stupeň ZŠ a MŠ Štěpánkovice,

zapojení do celostátní akce dětských knihoven
„Noc s Andersenem“, výtvarné workshopy,
Velikonoční a Vánoční tlachání, interaktivní
beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem,
Valentýnská tvořivá dílna, interaktivní besedy
pro děti z MŠ Štěpánkovice, pasování prvňáčků, besedy pro žáky ZŠ Štěpánkovice,
organizace příměstského tábora, cvičení jógy,
klíčkování prvňáčků, pasování prvňáčků na
čtenáře knihovny, hororové čtení Jana Opatřila
pro vyšší stupeň základní školy, cestovatelská
beseda Petra Nazarova, cestovatelská beseda
Jiřího a Aleny Márových USA a Havajské
ostrovy.
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.
MT

Večer kouzelných světýlek
V pátek 9. 11. 2018 se konal další ročník známého pochodu vesnicí nesoucí název - Večer kouzelných světýlek. Průvod kouzelných světýlek
vyšel v 16. 30 od hasičské zbrojnice a za doprovodu hudby linoucí se z amplionů dorazil po zhruba třičtvrtěhodinové procházce k velké tělocvičně, kde již toužebně čekali naši zpěváci, aby se utkali o titul v soutěži Palestina hledá superstar 2018.
Celá soutěž byla pro letošek spojena s pohádkou Mrazík.
Moderátorem celého večera nebyl nikdo jiný než Baba Jaga, kterou
ztvárnila paní učitelka Antlová. V porotě poté dále usedli Ivánek
(Jakub Chřibek), Babka (Branislava Švábíková), Dědek (Matouš Kubín)
a Marfuška (Vendula Repperová).
Ve velice vyrovnaném klání, během kterého zaznělo celkem osm
písní, se nakonec na prvním místě umístila žačka 3. třídy Martina
Niessnerová s písní To by se krásně žilo. Martina předvedla přesvědčivý
výkon, o čemž svědčí i to, že dostala maximálně možný počet 40 bodů.
Na druhém místě skončili Lukáš Gratza a Marek Halfar z 2. A třídy,
kteří obdrželi za píseň Strašidýlko Emílek 37 bodů. Pomyslnou bronzovou medaili vybojovaly s písní Statistika a se ziskem 36 bodů holky
z 2. B Dominika Nowická a Alžběta Kubínová. Na čtvrtém místě se
umístily Simona Nevřelová a Anna Vitásková ze 4. B s písničkou Kdy
vzlétnu já. Holky si vyzpívaly rovných 35 bodů. O páté místo se podělili
Pavel Kubín a Michal Baránek z 1. A s písní Skřítkové zedníci s Eliškou
Kočí a Lucii Niessnerovou z 5. třídy s písní Děti ráje. Obě dvojice si
vysloužily shodně 34 bodů. Na sedmém místě se umístili Gabriel
Murcek, Sofie Solischová a Filip Lasák z 1. B, kteří nám zazpívali píseň

Není nutno. No a na osmém místě skončily Eliška Halfarová a Barbora
Nováková ze 4. A s písní Tři oříšky pro popelku.
Všechny předvedené výkony měly svou kvalitu a závěrem nezbývá
než poděkovat organizátorům za ochotu, zpěvákům za jejich odvahu
a všem zúčastněným za přítomnost.
Ch

Mikulášské bruslení
Brusle, čepice, rukavice a vyrazili jsme od školy autobusem směr Buly Aréna
Kravaře. Sedmdesát žáků naší školy se 6. 12. zúčastnilo „Mikulášského bruslení“.
Vyzkoušeli si své dovednosti na ledě a zahráli spoustu her, které si pro ně připravili
učitelé s kužely, obručemi, lany a plyšáky. Samozřejmě nechyběl ani Mikuláš a jeho
početná družina andělů a obávaných čertů. Protože jsme byli hodní, odměnou nám
byly andělsky vypadající balíčky s dobrotami. Největším potěšením pro nás učitele
byl radostný a spokojený výraz všech zúčastněných a potlesk žáků za zdařilou akci
v autobuse. Odpoledne plné zážitků a radosti proběhlo ve spolupráci se SRPDŠ.
Děkujeme a těšíme se na další ročník.

Březen 2019
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Vánoce ve škole
„Stříbrná neděle“, též třetí adventní, připadá letos na 16. prosinec.
Předvánoční shon se stupňuje a mnozí tráví čas v odděleních supermarketů. Tělocvična a přilehlé prostory naší školy jsou však také plné lidí.
Rodiče, prarodiče, děti, přátelé školy - ti všichni přišli, aby obdivovali
krásné výrobky zhotovené dětmi a učiteli, poté neodolali a za symbolickou hodnotu si je koupili jen tak pro potěšení.
Od 15 hodin si pak všichni užívají vystoupení pěveckého sboru
„Sedmihlásek“, usmívají se při „Andělské pohádce“, kterou s dětskou
bezprostředností hrají naši nejmenší z oddělení Kuřátek, poslouchají
známé písně a koledy v podání flétniček a přednes básně o šťastně
zakončené zabíjačce. Během přestávky vidíte v malé tělocvičně radost
z vlastnoručně vyrobeného stromečku, vánoční hvězdy, veselého sněhuláka, ozdobeného perníčku a kouzelně barevné svíčky. Ze společenské
místnosti se ozývá hovor a smích, voní zde káva, čaj, dětský punč, čerstvé koláče.
Klinkání zvonečku znamená, že začíná druhá část koncertu.
Setmělo se a všichni vnímají, jak se vánoční atmosféra stupňuje díky
flétničkám a jejich pásmu pohádek, díky sólovému vystoupení vítězky
„palestinské superstar“, díky pěveckému sboru „Štěpánek“. Program

Maškarní ples

vrcholí dvěma skladbami v podání obou našich sborů „Sedmihláska“
a Štěpánka“ a koledu „V půlnoční hodině“ zpívají mnozí v obecenstvu.
Zasloužený potlesk, slova díků a chvály patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tak náročného projektu, také všem divákům
a našim příznivcům.
Na adventním věnci jsou čtyři svíce. První symbolizuje naději,
druhá lásku, třetí radost a čtvrtá pokoj. I my se připojujeme k tomuto
poselství a přejeme vám, vašim rodinám i vašim domovům radost,
lásku, štěstí, mír a pokoj.
Sá

MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE
FLORBALE POOSMÉ!
Je to již osm let, kdy jsme poprvé zavítali do Bolatic na nově založenou akci a poměřili
své dovednosti ve florbale. Počet účastníků a stejně tak tradiční obsazení škol se ustálilo na osmi. Mezi osmičku patří domácí pořadatelé z Bolatic, Štěpánkovice, Kobeřice,
Bohuslavice, Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť a Hlučín Rovniny.

V neděli 24. února proběhl v tělocvičně školy
dětský maškarní ples s podtitulem „Zvířata.“
S dobrodruhem Jackem a jeho zvířecími kamarády
Argem a Mícou jsme procestovali skoro celý svět.
Navštívili jsme klokaní závody v Austrálii, krmili
jsme opice v deštném pralese v Americe a dokonce
jsme navštívili Eskymáky na ledové Antarktidě.
S žáky prvního stupně jsme si procvičili angličtinu,
shlédli jsme také vystoupení mažoretek a street
dance tanečníků. Odpoledne plné soutěží, tance
a zábavy jsme si moc užili. Ples byl ukončen bohatou tombolou, ze které si děti odnesly malou drobnost. Maškarní ples, dle reakcí těch nejmenších,
se vydařil a všichni jsme si tak krásně zpestřili
nedělní odpoledne.
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Co se mi na této akci líbí je fakt, že
klade důraz na jednání v duchu FAIR PLAY.
Kdo tuto zásadu opakovaně v zápase poruší,
dostává červenou kartu a má zákaz hraní
a účasti v dalších ročnících. Tady vidím
určitou inspiraci pro zamyšlení ve fotbale.
Jak se nám dařilo? Po loňském třetím
místě a předloňském vítězství jsme letos
sklouzli do spodních pater (7. místo) turnaje, ale nevidím na tom nic špatného.
Kluci hráli se soupeři o dva roky staršími
a to se muselo hlavně na fyzické připravenosti podepsat. První zápas jsme prohráli
0 : 3 s Hlučínem, následně jsme remizovali 1 : 1 s Bohuslavicemi a prohra 1 : 6
s Kobeřicemi stačila právě na to sedmé místo.
Kluci nezoufejte, bez medailí a vavřínů se dá žít. Důležitější je váš přístup
a sportovní vystupování nejen

v zápasech, ale i v době mezi zápasy. Za to
vám uděluji jedničku s hvězdičkou a osm
hráčů z deseti dostane příležitost k reparátu
již za rok na devátem ročníku „Mistrovství
Hlučínska ve florbale“.
Děkujeme pořadateli z Bolatic za
pěknou a pohodovou akci, kterou pro nás
uspořádali.
Sestava týmu: Tomáš Kolečkář,
Dominik Bršlica, Kristián Křepel, Michal
Stuchlík, Tobiáš Prasek, Tomáš Tomíček,
Tomáš Šimeček, Petr Kurka, Daniel Volný,
Vojtěch Ceplý.
Celkové pořadí: 1. ZŠ Kobeřice,
2. ZŠ Hlučín Rovniny, 3. ZŠ Oldřišov,
4. ZŠ Bolatice, 5. ZŠ Dolní Benešov,
6. ZŠ Bohuslavice, 7. ZŠ Štěpánkovice,
8. ZŠ Píšť.
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Soutěž ve skoku vysokém „KDO SKÁČE VÝŠ“
Součástí výuky tělesné výchovy na naší škole je i skok vysoký
a s ním spojené dvě soutěže v této disciplíně (Vánoční a Májová laťka).
Porovnat své skokanské dovednosti s žáky naší školy a se soupeři
z jiných škol je obrovský rozdíl. Proto jsme rádi přijali pozvání spřátelené ostravské školy ZŠ Srbská na soutěž „Kdo skáče výš“.
Soutěžily tři školy (ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Srbská a ZŠ Mitušova)
ve čtyřech kategoriích. Každá škola vyslala v rámci jedné kategorie do
sportovního zápolení čtyři závodníky, kteří získávali do soutěže družstev body do hodnocení škol (12 účastníků v kategorii, 1. místo bere
12 bodů, 2. místo - 11 bodů až po 12. místo, za které se získává 1 bod).
Samotná soutěž byla pořadateli výborně připravena, stejně jako
jejich závodníci. Ohlušující sportovní atmosféru připravili přihlížející
diváci z řad žáků, hudba a skvělý slovní komentář jednoho z učitelů.
Naši skokané obsadili všechny stupně vítězů v kategorii mladších
chlapců (1. Tobiáš Prasek, 2. Daniel Volný, 3. Jakub Rásocha) a starších
dívek (1. Kateřina Viková, 2 Anežka Žůrková, 3. Andrea Horínková).
Když se k tomu připočetly body za vítězství v kategorii mladších dívek
(Natálie Radošovská) a 2. místo ve starších chlapcích (Andrej Kaňok),
tak jsme ziskem 132 bodů vyhráli v soutěži družstev. Celá řada účastníků si v ohlušující atmosféře udělala osobní rekordy a málokomu svázala nohy a nabourala jeho sebevědomí.

Pořadatelé ze Srbské si zaslouží poděkování za příjemnou předvánoční akci a zkušenosti s pořádáním byly patrné na bezchybné organizaci. Stejně tak patří poděkování za přednášku a možnost návštěvy
školní MINIZOO, kterou této škole můžou ostatní školy závidět.
Štěpánkovičtí skokané: Natálie Radošovská, Nikol Kremserová,
Nela Kaspříková, Adriana Pavelková, Andrea Horínková, Kateřina
Viková, Anežka Žůrková, Eliška Wihodová, Tobiáš Prasek, Daniel
Volný, Jakub Rásocha, Michal Stuchlík, Andrej Kaňok, Marek Vltavský,
Tomáš Halfar, Ondřej Pistorius.

FLORBALOVÝ ÚSPĚCH, PŘESTO SMUTEK
Stejně jako loni jsme vyjeli do Bolatic na okrskové kolo ve florbalu. Jezdíme tam rádi ze tří důvodů. Není to daleko, jsou tam na florbal
ideální podmínky a docela se nám tam daří. Kluci už mají nějakou tu zkušenost s turnaji mezi školami a jsou šikovní, tím pádem jsme tam určitě
jeli s postupovými ambicemi do okresního finále.
Čtyři
týmy
(Bolatice,
Kobeřice,
Štěpánkovice a Bohuslavice) se měly poprat
o jedno postupové místo. V úvodu jsme
porazili jednoznačně Kobeřice 8 : 0, následně
rozdrtili Bohuslavice 12 : 0. Poslední zápas
s Bolaticemi nám ale nevyšel a prohráli jsme
3 : 5. Bolatice ale prohrály s Kobeřicemi a tím
vznikla situace, kdy 3 týmy měly stejný
počet bodů. V náš prospěch hrálo nejlepší
skóre, díky kterému jsme postoupili do okresního finále, které se bude hrát 8. ledna 2019
v Opavě.
V Opavě to byla kvalitativně jiná, podstatně vyšší liga. Ve skupině „B“ jsme se
o postup do finálové čtyřky utkali s hokejisty
z E. Beneše, fotbalisty z Kylešovic a Pustou
Polomí. Vstup do prvního zápasu s Pustou

Polomí jsme měli vlažný, ustrašený a bez
potřebného sebevědomí. Soupeř naší ustrašenosti nevyužil a po komunikaci na lavičce
pánové přepnuli ve svých hlavách do bojovného režimu plného nasazení a výsledkem
byla jednoznačná výhra 4 : 0. Druhý zápas
s hokejisty jsme sice prohráli 0 : 3 a museli
jsme uznat vyšší kvalitu soupeře, ale takový
tým, plný „mistrů světa“, bych nechtěl koučovat a nechal bych je raději v lavicích školy.
O postupu tak měl rozhodnout závěrečný
zápas s fotbalisty. K postupu nám stačila
remíza. O tu jsme smolně přišli 54 sekund
před koncem a tím jsme obsadili konečné
skvělé 5. místo ze 34 škol, které se do florbalového turnaje přihlásilo. Před námi skončily čtyři týmy, které mají na svých školách

sportovní třídy (hokejisté – E. Beneše, fotbalisté - Kylešovice, atleti - Englišova a všeobecně zaměřená Otická).
Slzy v očích a smutek na duši byl v kabině
po prohraném zápase patrný. Co je třeba
vyzdvihnout je skutečnost, že nikdo nehledal
chyby u ostatních nebo na rozhodčím, ale
u sebe a to jsou okamžiky, které dělají z kluků
vítěze a ukazují na zdravý charakter. Jsem
rád, že můžu tyto úspěchy či dílčí neúspěchy
zažívat s takto vyzrálým týmem a právě zde
vidím pro tělocvikáře přidanou hodnotu učitelského povolání.
Sestava týmu: Kristián Křepel, Dominik
Malohlava, Tobiáš Prasek, Petr Žůrek, Michal
Stuchlík, Daniel Volný, Petr Kurka, Vojtěch
Ceplý, Tomáš Šimeček, Tomáš Tomíček.

Lyžařský výjezdový
kurz Vaňkův kopec
V týdnu od 21. 1. do 25. 1. 2019 vyjelo 45 dětí mateřské školy a nižšího stupně
ZŠ na 5denní výjezdový lyžařský kurz na Vaňkův kopec. Zdatní lyžaři i ti, kteří
na lyžích ještě nestáli, byli plní očekávání z prima prožitých chvil na zasněženém
svahu.
Děti byly rozděleny do tří skupin podle jejich dovedností. Ti nejzdatnější
„Dráčci“ nemeškali a rychle se vydali na velký Vaňkův kopec. Druhé družstvo
„Lyžaři“ nejprve předvedli své umění na malém kopci, ale netrvalo dlouho
a Vaňkův kopec sjížděli také. Třetí skupina „Králíčci“ se učili na lyžích od úplného základu. V pondělí jim dělalo problém stát na lyžích, ale v pátek už fičeli
jak o závod. Že je to pravda, se přesvědčíte na videu (odkaz dostupný na webu
ZŠ Štěpánkovice). Dětem se lyžování moc líbilo a už se těšíme na příští rok.
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Výstup na osmitisícovky světa
Soutěž ve šplhu Osmitisícovky světa je v měsíci lednu na naší škole již tradiční soutěží. Také
v letošním roce jsme se v rámci této soutěže vydali na jednu z osmitisícovek světa. Znamenalo
to pro nás vyšplhat na vrchol 7. nejvyšší hory světa Dhaulagiri a překonat tak výškovou vzdálenost 3 417 metrů.
Pro ty z Vás, kdo tuto soutěž neznáte,
připomenu, že je nutné zdolat tuto vzdálenost
společným úsilím jako jedna výprava a překonat výškovou vzdálenost mezi základním
táborem a vrcholem zvolené hory. Ke zdolání
této vzdálenosti nám slouží šplhadla dlouhá
5 metrů. Žáci ve svém volnu opakovanými
výstupy do výšky 3, 4 nebo 5 metrů ukrajují
stanovenou vzdálenost tak dlouho, dokud
nevstanou na pomyslném vrcholu hory.
V letošním roce se do výpravy zapojilo celkem 51 chlapců a dívek z celé školy.
Pomyslného vrcholu hory jsme dosáhli za
4 hodiny a 25 minut. Nadšení a odhodlání zdolat stanovenou vzdálenost nebo překonat individuální školní rekordy bylo obrovské, proto

jsme se na přání žáků vydali k vrcholu hory
celkem třikrát. Neskutečný zápal pro soutěž
i individuální výkony jednotlivých žáků bylo
radost pozorovat. Každý lezec se snažil svým
úsilím a vytrvalostí přispět ke splnění společného cíle, dokonce někteří z nich překonávali
sami sebe i naše představy o tom, kolik metrů
může vyšplhat jediný žák. Je tedy zapotřebí
pochválit především ty nejzdatnější lezce.
Mezi tyto žáky patří Andrej Kaňok, Oskar
Wollný, Jan Lusar, Michaela Zálohová, Linda
Slivková, Natálie Radošovská, Jan Pistorius,
Melanie Zálohová, Marek Kolečkář, František
Tomíček, Karolína Křížová, Daniel Volný,
Adéla Schreierová, Antonín Štědroň a Adam
Malohlava, kteří vyšplhali více než 250 metrů.

V příštím roce budeme nadále pokračovat
v soutěži, tentokrát výstupem na 6. osmitisícovku světa Cho Oyu.

dlouho očekávaný Lyžařský výcvik 2019
Je ráno, pondělí 11. února, léta Páně 2019, 7:45. Před základní školou ve Štěpánkovicích je přistaven autobus, kolem kterého se hemží žáci
7. tříd. Připravuje se odjezd na dlouho očekávaný lyžařský výcvik.

Přítomni jsou – velitel výpravy Petr Nycz, jeho pravá ruka Lída
Moravcová, jeho levá ruka Martin Večerek, já a dalších 33 žáků.
Ukládáme výstroj a výzbroj do autobusu. Konečně vše naloženo.
S úderem osmé hodiny se kola autobusu dávají do pohybu a autobus
vyjíždí kolem zástupu smutných rodičů směr Karlov. Asi v deset hodin
zastavujeme „U Bohouše“, což je penzion, který se na následujících pět

dní stane naším domovem. Pod dohledem velitele výpravy přenášíme
obsah autobusu dovnitř. Po obědě vyrážíme poprvé na svah. Sníh je
bílý, klouže a za krkem nepříjemně studí. Po dvou hodinách lyžování
a nerovném souboji s gravitací se vracíme do svých pokojů.
V úterý 12. 2. , pod vedením náčelníka Michaela Pavláska, vyrážíme
na běžky. Na dobytí Severního pólu by to určitě nestačilo, ale my jsme
hrdí na to, že jsme to zvládli a v plném počtu se vracíme do penzionu.
Ve středu 13. 2. jsme diváci velmi zábavného kouzlení s Michalem.
Něco takového jsme ještě neviděli a nejspíše již ani neuvidíme. Jednou
jistě bude velmi žádaným kouzelníkem.
Ve čtvrtek 14. 2. docházejí síly. Náročné zápolení s lyžemi a tři „prokecané“ noci si začínají vybírat svou daň.
Je odpoledne. Stojím na startu mistrovství 7. tříd ve slalomu. Napětí
vrcholí. TŘI, DVA, JEDNA, START! A už to sviští z kopce. V televizi
to vypadalo jednodušeji.
V pátek 15. 2. balíme, uklízíme. Opravdu jsme přivezli tolik
věcí? S vypětím všech sil nakládáme poslední věci do autobusu. Cíl:
ŠTĚPÁNKOVICE.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci celého
lyžařského výcviku.
Veronika Štáblová, 7.B
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POKRÝVAČSTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ
TESAŘSTVÍ

Znalecké posudky motorových vozidel

Radovan Vehovský

Ondřej BALAJ
Vlčoch 810, Štěpánkovice-Svoboda 747 28
Tel.: 777 630 309
e-mail: balajondrej@centrum.cz
www.strechybalaj.cz
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Mikulášská nadílka v MŠ
Ve středu 5. prosince 2018 k nám do naší mateřské školy přišel Mikuláš s andílky a čerty. V každé třídě jsme si spolu povídali a děti mu zazpívaly
písničky a zarecitovaly básničky. Některým z nás tekly slzičky strachu, ale paní učitelky, ty nás nedaly. Všichni jsme slíbili, že budeme celý další
rok poslouchat, a to nejen ve školce, ale taky doma. Věřte! My to dokážeme.
/IL/

Zápis dětí do předškolního zařízení
pro školní rok 2019/2020
Dne 2. května 2019 od 7,30 – 16,00 hodin se koná v kanceláři MŠ Štěpánkovice zápis nových dětí do předškolního zařízení pro školní
rok 2019/2020. Od 20. března 2019 si vyzvedněte v MŠ ve třídě Kuřátek veškeré formuláře, které u zápisu musíte odevzdat.
Bližší informace Vám sdělí vedoucí učitelka MŠ Ivana Lihotská, tel. 553 609 962.

Vánoce ve třídě Motýlků
Projektovému dni „Vánoce ve třídě Motýlků“ předcházela výzdoba třídy a nacvičování programu vánoční besídky. V den realizace projektu si všechny děti hned po
příchodu do třídy vyzdobily papírový zvoneček otiskováním či přilepením hvězdiček.
Po svačince u slavnostně prostřeného stolu, kdy jsme ochutnávali i cukroví, které
napekly maminky, jsme s nedočkavostí čekali na příchod Ježíška. Když děti uslyšely
cinkání zvonečku, rozzářila se jim očka a s radostí se rozběhly ke stromečku, kde na ně
čekala spousta dárečků. Potom jsme zazpívali Ježíškovi, jako poděkování za dárečky,
několik koled. Následovalo seznámení dětí s některými vánočními tradicemi. Rozsvítili
jsme si adventní věnec, rozkrojili jsme si jablíčko při básni „Vánoční stromeček zavoněl
v pokoji“ a ve vodě jsme pouštěli lodičky z ořechových skořápek.
Tento projektový den jsme završili odpoledním posezením s rodiči, kteří shlédli
krátké vystoupení.
/MM,IP/

Karneval, to je bál, hleď, abys ho nezmeškal
Tato myšlenka nás – BERUŠKY, provázela již několik dní. Všichni jsme se moc a moc těšili,
až přijde úterý 12. 2. Od rána jsme přišli nastrojeni do svých vysněných masek a předávali své
dojmy svým kamarádům.
Ve třídě to vypadalo jako v úle, nohy dětem nedaly pokoj a už už by chtěly tancovat. Toto přání se
vyplnilo ihned po svačince, kdy jsme v herně spustili rytmickou hudbu a začali jsme náš rej. Nejdříve
jsme se představili v promenádě. Potom se jednotlivé děti představily svým kamarádům. Následoval
tanec ve dvojicích, skupinkách i sólový. Každý se snažil předvést své taneční umění. A věřte, že se
to všem maskám velmi dařilo. Naše dopoledne jsme si zpestřili soutěžemi, kde děti předvedly svou
rychlost, pohotovost a orientaci v prostoru. Navštívili jsme rovněž své kamarády v ostatních třídách
a společně si s nimi zatancovali jeden taneček. Nezapomněli jsme také na malé pohoštění, abychom
načerpali sílu pro další rejdění. V závěru dopoledne jsme se nejvíce těšili na losování tomboly, kterou
nám připravili rodiče a paní učitelky Hanka a Dáša. Každá maska si vylosovala los a následně si
vybrala z velké nabídky to, co se jí líbí. Ale každá akce jednou musí skončit. Proto zazněla poslední
píseň a my se již těšíme na příští rok, pro mnohé děti již v základní škole.
/DS,HO/

Březen 2019
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Maškarní ples u Sluníček

Z pohádky do pohádky

Na tento den jsme se všichni velice těšili! Ráno děti přicházely v maskách a my ostatní jsme hádali a poznávali, kdo se pod maskou skrývá.

Děti po příchodu do MŠ se zapojovaly postupně do rozjetých
činností směřující svými cíli k projektovému dni „ Z pohádky do
pohádky“

Děti měly připraveny omalovánky s karnevalovou tématikou, společně jsme vyráběli barevný řetěz z barevných papírů, kterým jsme si
ozdobili stolečky. Poté následovala promenáda masek. Battman, Elzy,
Anny, Karkulka, Šípkové Růženky a další, všem předváděli své kostýmy.
Následovala diskotéka, při které jsme se všichni vyřádili. Po tanečkách
jsme si na chvíli odpočinuli u stolečků, kde jsme měli připravenou hostinu a všichni si náramně pochutnali. A co by to byl za maškarní ples
bez soutěží? I na ty došlo! Slalom velkými auty mezi překážkami, stavění domečků z kostek na nejrychlejšího, chytání balonků, taneční hra
s kroužky o vítěze. Děti v maskách vše bravurně zvládly.

Nakonec, když už jsme byli všichni unavení, zasedli jsme k tombole
a všechny děti si vylosovaly ceny, ze kterých měly obrovskou radost. Prožili
jsme krásné a veselé dopoledne a už se zase těšíme na další!
/AJ,MM/

Ve skupinách skládaly
k jednotlivým pohádkám puzzle
a obrázky podle děje pohádky.
Děvčata si v divadélku nacvičila pohádku „O kůzlátkách“,
kterou nám zahrála. Učitelka
s jedním dítětem zahrála
pohádku „O Budulínkovi“ - rozbor pohádky: kladní hrdinové,
záporný hrdina, prostředí děje,
možnosti kulis.
V další části děti shlédly
pohádku „O červené Karkulce“,
kterou jim zahrály obě učitelky.
Třetí částí projektového dne
byla návštěva obecní knihovny.
Děti byly seznámeny s provozem knihovny, jejím významem
a možností jejího využívání.
Mohly si sami naskenovat
vybranou knihu k zapůjčení
a tím si hrály na knihovnice.
Vyprávěli jsme si o druzích
knížek a jejich významu pro
člověka. V poslední části našeho

projektového dne děti pracovaly
na pracovním listě, kde měly
spojovat dvojice předmětů z 8
pohádek, které k sobě patří. Na
závěr děti dostaly od skřítka
Knihovníčka malou odměnu.
Pohádky se nám moc líbily.

INZERCE

-14-

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

Hasiči na horách
Dne 9. 2. 2019 proběhl již tradiční zimní zájezd do Ski areálu Karlov, pořádaný místním SDH Štěpánkovice. Zájezdu se zúčastnili nejen naši štěpánkovičtí Soptíci s trenéry, ale také jejich rodiče, sourozenci, partneři a kamarádi.
Dobrodružství začalo již v sobotu brzy ráno, kdy byl pro všechny výletníky
před hasičskou zbrojnicí přistaven autobus. V momentě, kdy každý usedl na své
místo, nás všechny náš řidič, pan Luboš Lasák, zavezl přímo pod sjezdovku
Pawlin v již zmiňovaném Ski areálu Karlov. Mohlo tedy začít horské dobrodružství. Počasí nám přálo, a tak jsme si den užili naplno. Lyžovalo se, jezdilo
na snowboardu, bobovalo, nejmladší si vyzkoušeli lyže v lyžařské školičce
a naopak ti starší si mohli dát něco teplého na zahřátí. V odpoledních hodinách
nás autobus zase dovezl v pořádku zpátky do Štěpánkovic.
Tímto bych rád poděkoval všem, kteří se na výletu jakkoli podíleli a věřím,
že tento zimní výlet bude i nadále naší hasičskou tradicí.
Petr Řehulek

Něco málo z dění ve spolku přátel Německa
V prosinci jsme si uspořádali v prostorách základní školy sešlost, a to u příležitosti
svátku sv. Mikuláše, tzv. Nikolaustag.
Pro členy spolku bylo připraveno malé pohoštění. V rámci této události nás navštívil
samotný Mikuláš a obdaroval nás malým balíčkem. Adventní atmosféru jsme si naladili také
zpěvem vánočních písní.
Naši členové měli možnost se přihlásit na rehabilitační služby (masáže) a také na lázeňskou péči. Ti, kteří se přihlásili, budou mít možnost těchto služeb v letošním roce využívat.
Jako každoročně se někteří členové v adventní době účastnili „Barbarafestu“ v Hati.
U příležitosti „Muttertag“, tedy Dne matek, se bude konat každoroční výroční členská
schůze, kde se letos bude rozhodovat o další činnosti našeho spolku.
Wernerová Veronika
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Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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OBYVATELÉ HLUČÍNSKA DAROVALI REKORDNÍ ČÁSTKU
Přes tisíc koledníků na Hlučínsku vybralo v rámci Tříkrálové sbírky částku 2 330 509 Kč, což je rekordní výsledek v 18leté historii sbírky.
Většina vykoledované částky zůstane v regionu a pomůže k zajištění kvalitní péče o umírající, nemocné a znevýhodněné lidi.
„Rád bych upřímně poděkoval místním obyvatelům, že přijali koledníky s otevřenou náručí a přispěli na dobrou věc. Hlučínsko opět patří k nejštědřejším regionům v rámci celé ČR. Také chci poděkovat všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a měst a obcí. Bez jejich oběti a nadšení by
sbírka nemohla být tak úspěšná,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol.
Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku 65 % vykoledované
částky, což je 1 514 831 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín použít na zajištění péče o umírající, nemocné
a znevýhodněné lidi. Část výtěžku půjde na nutné opravy v domově pro seniory a také rekonstrukci
charitního domu v Hlučíně.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2018 se v celé ČR vybralo přes
116 mil. Kč. Na Hlučínsku se letos do sbírky zapojilo 311 skupinek, což představuje přibližně 1000 dobrovolníků. Další desítky lidí pak pomáhaly se zajištěním sbírky ve farnostech a na městských a obecních
úřadech. Pro koledníky připraví Charita Hlučín poděkování v podobě pozvání do kina v Bolaticích.

Děkujeme všem lidem, kteří při Tříkrálové sbírce 2019 přijali koledníky a projevili svou solidaritu
s potřebnými. Zároveň děkujeme všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a obcí a měst
za spolupráci. Bez vaší obětavosti a nadšení by nebylo možné sbírku uskutečnit. Vaše Charita Hlučín.

Výsledky koledování v roce 2019:

Antošovice
Bělá
Bohuslavice
Bolatice, Borová
Darkovice
Dolní Benešov, Zábřeh
Hať
Hlučín - Bobrovníky
Hlučín – Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice
Kravaře, Kouty, Dvořisko
Ludgeřovice
Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada

vykoledovaná
částka
16 005 Kč
19 873 Kč
109 688 Kč
137 664 Kč
73 737 Kč
144 100 Kč
116 379 Kč
55 661 Kč
83 759 Kč
250 197 Kč
63 221 Kč
154 696 Kč
84 287 Kč
260 327 Kč
165 103 Kč
72 193 Kč
88 613 Kč
33 400 Kč
50 758 Kč
33 160 Kč
68 408 Kč
148 509 Kč
6 205 Kč
64 681 Kč
29 885 Kč

Celkem:

2 330 509 Kč

obec

Zahrádkáři na přelomu roku…
Podzim u zahrádkářů utekl jako voda. Po vydařené výstavě ovoce, zeleniny i květin v září,
zahrádkáři ještě do konce října každý týden moštovali ovoce našim i přespolním pěstitelům.
Loňská úroda byla bohatá, proto vymoštovali přes 10 tun ovoce. A ani v listopadu se nezahálelo.
Tentokrát se musely připravit – napéct a nazdobit perníčky pro Mikuláše.
Stalo se již tradicí, že zahrádkáři ve spolupráci s farním a obecním úřadem pořádají společné rozsvícení vánočního stromu u kostela.
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Tentokrát tomu nebylo jinak. 4. prosince 2018
se všichni sešli v 17.45 u kostela, aby i letos
odpočítali vteřiny do slavnostního rozsvícení
nazdobeného stromku. Ani v tento večer
nechyběl sv. Mikuláš, který letos se dvěma
anděly rozdával perníčky. Dospělým určitě
přišel k chuti výborný svařák. Krásný vstup
do doby adventní navodil i zpěv koled a jiných
vánočních písní Mladšího chrámového sboru.
Krátkou reportáž z tohoto večera můžete
shlédnout na webu: www.hlucinsko.tv.
V posledním adventním týdnu, resp.
21. 12. 2019, se zahrádkáři také sešli, tentokrát
v kostele. Jejich úkolem bylo nejenom připravit vánoční stromy, ale i letos poprvé postavit nový betlém. 11 různých soch o velikosti
cca 110 cm u mnohých určitě navodil novou
představu o místě Božího narození.
Ani stávající (starý) betlém nebyl ale
zapomenut. Ve vánočním čase vyzdobil kapli

sv. Josefa ve Svobodě, viz fotografie.
I když se to možná nezdá, jaro se blíží.
Zahrádkáři i letos mají co na práci. Po úklidu
„Vánoc“ v kostele zajistili a poté i vydali
objednávky sadbových brambor, připravili
Výroční členskou schůzi, letos s volbami do
výboru ČZS, a také plánují různé akce pro
veřejnost. Také nabízíme možnost pronájmu
prostor v zrekonstruovaném areálu U Vrby
k pořádání soukromých akcí. Těšíme se na
Vás. Vaši zahrádkáři
Liana Běláková

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem
Vážení přátelé, po vánočních svátcích loňského roku jsme sehráli
představení Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Tato
hra z pera dua Smoljak-Svěrák je jejich nejúspěšnějším kusem, co se
týká našeho zneuznaného velikána Járy Cimrmana. Tento náš největší Čech, který byl neprávem z této ankety vyřazen (z malicherného
důvodu, že prý je to fiktivní postava, což ovšem není dokázáno ani
vyvráceno), napsal tuto hru po detailním studiu prostředí za polárním
kruhem, což je zmíněno v úvodním semináři. Samotná hra pak pojednává o dobytí samotného pólu čtyřmi Čechy – otužilci, kteří této mety
dosáhnou den před oficiálním dobyvatelem – americkým polárníkem
Pearym. Bohužel se však k tomuto prvenství nemohou přihlásit, protože by automaticky připadlo nenáviděnému Rakousku.
Hráli jsme ve třech termínech – 28., 29. a 30. prosince. Zpočátku
jsme měli obavy, jestli zaplníme po vánocích třikrát sál našeho kulturního domu, ale obavy se ukázaly jako liché. Diváci přišli v hojném počtu
a měli jsme na všechna představení plno. Obsazení rolí je ryze mužské,
ženské postavy se tam nevyskytují. Proto bych chtěl poděkovat našim
holkám ze souboru, že nám přišly pomoci a dalším rodinným příslušníků, kteří pomáhali v šatně nebo u vstupu do sálu.
Ti, co představení navštívili, měli možnost si s námi připít do nového
roku. Vzhledem k tomu, že představení je bez pauzy, tak jsme přípitek provedli hned na začátku a diváci byli hned zkraje v dobré náladě.
Připili jsme si Cimrmanovým bylinným likérem, jehož recepturu vymyslel sám český velikán.
Podle následných ohlasů se představení líbila. Dle složení publika
můžeme říct, že jsme si své fanoušky našli nejen ve Štěpánkovicích,
ale i v okolních obcích, ze kterých se rekrutovalo mnoho diváků v sálu.
Jenom taková perlička: na posledním našem vystoupení, které jsme měli

Večer hudby
V listopadu se ve večerních hodinách v prostorách restaurace na Albertovci konal Večer hudby.

s Večerem plným zábavy (r. 2017), k nám po představení přišel pán,
který si chtěl na další představení rezervovat přední tři řady. Na moji
udivenou otázku, že ještě vlastně ani nevíme, co budeme hrát a že si
tak vlastně kupuje „zajíce v pytli“, odpověděl, že mu to nevadí. Prostě
si zarezervoval rok dopředu padesát míst s tím, že se ozve. Myslel jsem
si, že to třeba nemyslel tak vážně, ale on opravdu před Vánocemi přišel a koupil těch míst šedesát a pojal naše představení jako část oslavy
svých narozenin s tím, že na nás přivedl i své hosty. Všem se, alespoň
podle jeho slov, divadlo velmi líbilo.
Příští hru jsme vybrali už takovou, kde si zahraje i něžnější část
našeho souboru a budou tam mít více prostoru než mužská část.

Za ŠOS principál Jiří Kolečkář

ŽIVÝ BETLÉM již potřetí
V HASIČSKÉ ZBROJNICI
29. prosince 2018 to bylo již potřetí, co jsme mohli před hasičskou zbrojnicí sledovat tradiční biblický příběh o narození Ježíše Krista. Letošního Ježíška v kolébce
představoval malý Martínek.
Představení se zúčastnilo více než třicet účinkujících a nově byly přidány nové
postavy Herodes, písař a voják. Diváky provázel dějem vypravěč a písněmi doprovázel
chrámový sbor. Na nepřízeň počasí jsme byli připravení, byly postaveny stany. Pro
dospělé byl připravený punč a něco malého k zakousnutí a u připraveného ohniště si
děti opékaly špekáčky. K vidění byli koně a v ohradě ovečky a kozy.
Děkujeme všem divákům, kteří se přišli na vystoupení podívat.
Marek Ondruf

Jako každoročně se sešli milovníci hudby u skleničky dobrého vínka a s přáteli se zaposlouchali
do tónů Slezského žesťového komorního kvinteta.
Tentokrát k nám přijeli hudební mistři ze Silesian
Brass Quintetu a zpříjemnili nám chvíle před nadcházejícím Adventem. Věřím, že jste měli stejně krásný
zážitek a nechali se unášet tóny hudby do vzpomínek
a představ. Těšíme se na příští ročník.
HB

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty můžete zasílat e-mailem
na adresu: zpravodaj@stepankovice.cz,
nebo donést do obecní knihovny.
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Vánoční nohejbalový turnaj Statek cup 2018
V pátek 28. prosince 2018 se uskutečnil již 12. ročník tradičního
zimního nohejbalového turnaje. Konal se v tělocvičně ZŠ. Tentokrát se
nám do turnaje přihlásilo pouze šest týmů, pět ze Štěpánkovic a jeden
už pravidelný účastník z Opavy, kteří opět dali přednost sportu před
zábavou v televizi.
Týmy byly rozlosovány do dvou skupin po třech. Poté, co se
odehráli velice vyrovnané zápasy ve skupinách, se týmy na prvních
místech automaticky probojovaly přímo do semifinále. Družstva z druhého místa s týmem z třetího z druhé skupiny si to rozdali o zbývající
místa v semifinále. Postoupit dále se nakonec nepodařilo týmům Torzo
a KEŇA TEAM. V semifinále se utkali týmy Katerajn s Mladými
puškami a Kuna team s Cebada. Do finále se probojovali obhájci Kuna
teamu a utkali se s Mladými puškami. V zápase o třetí místo uspěl tým
Katerajn. Finále ovládl Kuna team, který oplatil Mladým puškám těsnou prohru ze skupiny a obhájil loňské prvenství.
Podle ohlasů od samotných hráčů se turnaj velmi vydařil. Všichni
jsme si krásně zahráli, uprostřed vánočních svátků rozhýbali a v tom
svátečním čase udělali něco pro své zdraví. Prostě jsme si to velmi dobře
užili. Následné posezení se konalo v Hospodě Na Statku za přispění
pana Gerharda Ondrufa.

Závěrem bych chtěl poděkovat i všem dalším sponzorům, a to
obecnímu úřadu ve Štěpánkovicích, firmám Temar spol., s. r. o. Ostrava
a Harasim velkoobchod, s. r. o., kteří drží takovéto podobné turnaje nad
vodou a pomáhají pozvedat jejich úroveň.
Díky!!!
Martin Kříž

soutěžní Úspěchy našich modelářů
Náš modelářský klub pořádal 8. prosince loňského roku další, v pořadí již třetí ročník modelářské soutěže pod názvem „Mikulášské házedlo“,
které jsme pořádali ve spolupráci s Centrem volného času, pojišťovnou Generali a firmou LM- model, která se zabývá výrobou a prodejem modelů.
Soutěž proběhla v tělocvičně základní
školy v Kravařích. Zúčastnilo se jí 24 modelářů ve třech věkových kategoriích. V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístil
Matěj Urban z Opavy, druhý byl Kryštof
Anděl ze Štěpánkovic a třetí Vojtěch Poštulka
rovněž ze Štěpánkovic. Kategorii starších
žáků ovládli borci ze Štěpánovic, kdy první
byl David Vehovský, druhý Jan Tomíček a třetí
Tomáš Halfar. V poslední kategorii seniorů se
na prvním místě umístil Mirek Kučera, druhý
byl Pavel Kučera oba ze Štěpánkovic a třetí
skončil Tomáš Kellner z Opavy. Pro všechny
účastníky byly připraveny drobné odměny,
vítězové si pak odnesli medaile a hodnotné
ceny.

V lednu letošního roku, konkrétně 26. 1.,
jsme pak uspořádali druhou soutěž, pod
názvem „Halové házedlo“. Konala se na stejném místě jako soutěž předchozí. Tentokrát
jsme spolupracovali pouze s centrem volného
času. I tak se nám podařilo zajistit pro vítěze
této soutěže hodnotné ceny a pro ostatní drobné
dárky, které určitě nikoho nezklamaly. Žádný
ze soutěžících neodešel s prázdnou. I tuto soutěž ovládli modeláři z naší obce. Opět se létalo
dle pravidel F1N a ve třech věkových kategoriích. Pouze v kategorii mladších žáků nám
uniklo jedno místo na stupních vítězů, když
na prvním místě se umístil Michal Tomíček ze
Štěpánkovic, druhý byl Matěj Urban z Opavy

a třetí byl Kryštof Anděl opět ze Štěpánkovic.
Kategorii starších žáků vyhrál Tomáš Halfar,
druhý byl Pavel Harazim a třetí Honza
Tomíček, všichni z našeho Štěpánkovické
modelářského klubu. A konečně v kategorii
seniorů jsme obsadili všechna tři první místa
v pořadí Mirek Kučera první, Pavel Kučera
druhý a Jirka Hladký třetí. Tyto výsledky nám
potvrzují, že jsme nastoupili v práci s mládeží
na dobrou cestu.
Do konce školního roku nás ještě čekají
nejméně tři soutěže, kdy dvě by měly být
ještě v hale a jedna pak už venku. Doufejme,
že i v těchto soutěžích se předvedeme v tom
nejlepším světle.
M. Kučera

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany…)
Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu zpravodaj@stepankovice.cz,
donést na obecní úřad, nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.
Značka: ZPRAVODAJ.
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Badminton ve Štěpánkovicích a okolí
Letošní sezóna 2018/2019 je již osmá v pořadí, kdy v rámci Badmintonového oddílu Štěpánkovice (BoŠ) pořádáme pravidelné turnaje.
V loňské sezóně jsme začali, kromě tělocvičny Buly v Kravařích, hrát převážně v hale SFC v Opavě, kde je výborné prostředí se 4 kurty za solidní
cenu. Pořádali jsme 5 singlových a 6 turnajů čtyřher. V roce 2017 jsme poprvé zaznamenali pokles průměrného počtu pravidelných účastníků,
protože už zřejmě je „přeturnajováno“.
Přesto se našich turnajů účastní pravidelně
zatím stále dostatečný počet hráčů a hráček
ze širokého okolí. Na naší amatérskou úroveň
však rostou další hráči a hráčky, takže se hráči,
kteří k nám na turnaje dojíždějí, v čase mírně
obměňují. Ti nejlepší již hrají s péřovými
míčky turnaje o úroveň výše, kam my však
nemíříme. Tímto zdravíme Martina Vaška
z Bolatic, který z „totálního začátečníka“
vyrostl během 6 let až na hráče, který objíždí
turnaje po Moravě v týmu PEMA opavského
trenéra Milana Selingera.
V sezóně 2017/2018 pořádal badmintonový
oddíl Štěpánkovice dohromady 13 turnajů,
jichž se obvykle účastnilo 14 až 24 hráčů či
párů. Jak se již stalo tradicí, kromě „ostrých“
turnajů pořádáme obvykle dva turnaje spíše
pro pobavení hráčů a hráček v tělocvičně ZŠ
ve Štěpánkovicích. Jsou to Silvestrovský turnaj a turnaj ke Dni obce Štěpánkovice.
Všechny turnaje dvouher v sezóně jsme
v roce 2014 poprvé sloučili do dlouhodobé

bodovací soutěže, kterou jsme nazvali
„Prajzská badmintonová liga“. Vyhodnocení
proběhlo po ukončení závěrečného turnaje
dvouher „Prajzská raketa“ v dubnu 2018.
Pátý ročník vyhrál Jirka Telecký z Frýdku
Místku. Na druhém místě se umístil Honza
Kříž z Malých Hoštic a na třetím místě skončil
Martin Vašek z Bolatic (v roce 2016 a 2017
byl druhý). Jako obvykle obdrželi tito hráči
zajímavé ceny od našich sponzorů a vítěz si
navíc odnesl jako trofej putovní originální
badmintonové rakety z dob reálného socialismu s logem posledního turnaje sezóny PR
(Prajzská raketa).
V sezóně 2017/2018 jsme v rámci dvouher
hráli výjimečně také dlouhodobý bodovací
turnaj dvouher žen. V této části se umístila
na prvním místě Ivana Grygarčíková, druhá
skončila Zuzka Linhartová a na třetím místě se
umístila Katka Wanke, všechny jsou z Opavy.
Závěrečný turnaj sezóny čtyřher „Mayova
smeč“ proběhl v květnu. Hráli jsme v hale SFC
v Opavě. Ve čtyřhrách
mužů dvojic zvítězil
pár Jan Polášek/Lukáš
Beníček (Ostrava) před
párem Daniel Riemel/
Tomáš Kořistka (Opava)
a na třetím místě se umístil pár Kamil Havlík/
Marek Schön (Opava).
V soutěži smíšených párů zvítězil pár
Martin Vašek/Monika
Herudková
(Bolatice)
před Jirkou a Andreou
Vlosinskými (Ostrava).

Na třetím místě se umístil pár Hynek Mikušek/
Martina Kučerová.
V sobotu 9. června 2018 proběhl dnes již
tradiční turnaj ke Dni obce Štěpánkovice, kde

jsme systémem „losovaných swingers“ odehráli řadu divácky zajímavých zápasů. Hry se
účastnilo 8 párů. Počasí „vyšlo“ velmi dobré
(nepršelo…), takže jsme mohli hrát v obou
tělocvičnách. Na prvním místě se umístil
Martin Harasim, za ním Monika Herudková
a na třetím místě skončil Milan Bajtl.
Ve čtvrtek 27. prosince 2018 proběhl turnaj
„Povánoční agónie“, kterého se účastnilo 17
párů. Hráli jsme v tělocvičně ZŠ v Oldřišově
(mají k dispozici 4 kurty) a systémem „losovaných dvojic“ jsme odehráli 7 kol švýcarským
systémem. Na prvním místě skončil pár Marek
Kaloč/Monika Herudková, na druhém místě
Lukáš Novák/Adéla Kavalová a na třetím
místě pár Michal Kokošek/Růžena Teuerová.
Bramborovou medaili si odnesli Martin
Baránek s Ladou Holasovou.
MiHa

Dětský turnaj dvouher v badmintonu
Od počátku října 2018, tedy sedmou sezónu, vede Blanka
Harasimová badmintonový kroužek, který je zaměřen na děti ze ZŠ,
které mají zájem o tuto hru. V letošním roce do tohoto kroužku chodí
opět 16 dětí. Během několika měsíců se díky snaze vyrovnat se těm
starším se úroveň hry u řady z nich velmi rychle posunula. Jsou soutěživé a zdá se, že by se několik z nich mohlo tomuto sportu v budoucnu
věnovat, pokud budou mít motivaci a hra je bude i nadále bavit.

V kategorii „začátečníci“ zvítězila Agáta Mührová, druhé místo
vybojovala se ztrátou pouze 1 bodu Mia Pisturiosová, třetí místo obsadila Natálie Mazurová. Podle reakcí dětí i rodičů, kteří se přišli v hojném
počtu na své ratolesti podívat a podpořit je, se jim tato akce velmi líbila.
Další turnaj plánujeme pro děti uspořádat v červnu, zřejmě opět
některou neděli v odpoledních hodinách. Je to doba, kdy je lepší si
zasportovat, než odpočívat „u televize“.
MiHa

V neděli 20. ledna se v tělocvičnách naší základní školy uskutečnil
druhý ročník dětského zimního turnaje dvouher. Děti jsme rozdělili do
dvou skupin podle výkonosti. K našemu překvapení si děti ze skupiny
začátečníků zahrály velmi dobře přesto, že mnohé z nich držely badmintonovou raketu „správně“ poprvé před 3 měsíci.
První místo vybojovala v kategorii „pokročilí“ opět Eliška
Hanzlíková. Na druhém místě se umístila Nikol Pisturiosová a na třetím
Michal Tomíček. „Bramborovou“ medaili si za čtvrté místo již podruhé
vybojovala Linda Slivková, která se ale po kurtu opravdu dobře pohybuje a je jen otázkou času, kdy se vyšvihne výše. V této kategorii je již
vidět poměrně slušnou jistotu v úderech a také zmíněný pohyb po kurtu,
který je u této hry velmi důležitý.
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Plán badmintonových turnajů
sezóny 2018/2019 BoŠ
Pro sezónu 2018/2019 má Badmintonový oddíl Štěpánkovice v plánu uspořádat
11 turnajů. Pokračujeme v turnajích, které budeme hrát pravidelně již osmou sezónu.

DEN
OBCE
ŠTĚPÁNKOVICE 15
sobota

8. června 2019

atrium Základní a mateřské školy
Vstup zdarma
Srdečně zve Obec Štěpánkovice

Plánujeme uskutečnit 9 turnajů čtyřher (mužů a smíšených družstev-mixů).
Dva z nich jsou určeny opět pro pobavení hráčů a hráček – viz níže označeno
zeleně. V prosinci 2018 to byl turnaj losovaných mixů, a pro červen 2019 plánujme
opět uspořádat turnaj losovaných smíšených družstev ke Dni obce. Ukončili jsme
pořádání turnajů dvouher.
• První smash – čtyřhry muži a mixy –
Hala SFC v Opavě, 7. říjen 2018 – neděle
• Padající list – čtyřhry muži a mixy –
Hala SFC v Opavě, 18. 11. 2018 - neděle
• První vločka – dvouhry – tělocvična ZŠ
Oldřišv, 16. 12. 2018, neděle
• Povánoční agónie – losované mixy – tělocvična ZŠ Oldřišv, 27. 12. 2018, neděle
• Novoroční míček – čtyřhry muži
a mixy – tělocvična ZŠ v Oldřišově,
13. 1. 2019, neděle
• Zimní dětský turnaj – dvouhry – tělocvična ZŠ ve Štěpánkovicích, 20. 1. 2019,
neděle

• Valentýnský (úd)er – čtyřhry muži
a mixy – tělocvična ZŠ v Oldřišově,
17. únor 2019, neděle
• (Po)Velikonoční vejce – čtyřhry
muži a mixy – Hala SFC Opava,
21. duben 2019, neděle
• Mayova smeč – čtyřhry muži a mixy –
Hala SFC Opava, 20. květen 2019,
neděle,
• Den obce Štěpánkovice – losované
swingers – 8. červen 2019 – sobota
• Letní dětský turnaj – dvouhry – tělocvična ZŠ ve Štěpánkovicích, 16. červen 2019, neděle

Devět z výše uvedených turnajů budeme opět hrát mimo prostory tělocvičny
naší ZŠ. Tzv „ostré“ turnaje budou probíhat výhradně v tělocvičně ZŠ v Oldřišově
či v hale SFC v Opavě, protože jsou zde vzhledem k poměru cena/výkon zajištěny
kvalitní podmínky pro hru (4 kurty, dostatečný prostor, světlo, povrch) včetně
výborného zázemí.
Tréninky míváme po večerech - pondělky, úterky, středy a čtvrtky, trénujeme
v místní „malé“ tělocvičně. Ve „velké“ tělocvičně není možno díky nedostatku
světla badminton ve večerních hodinách hrát…
Jako každým rokem bychom chtěli apelovat na přípravu výstavby nové sportovní
haly, kterou by kromě nás, badmintonistů, jistě uvítala široká sportovní veřejnost,
hlavně florbalisté a volejbalisté. Rozměrové a světelné podmínky stávajících dvou
tělocvičen jsou na dnešní dobu velmi neuspokojivé.
MiHa

Tradiční plesání
hasičů štěpánkovic
V sobotu 2. února 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Štěpánkovicích „Tradiční hasičský
ples“, který se uskutečnil v sále clubu Cobra.

Ples zahájil přivítaním 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 nálada.
Již nyní Vás zveme na příští ples, který se uskuteční
1. února 2020.
Marek Ondruf

legendární Ples sportovních hasičů Svoboda
Již tradiční ples sportovních hasičů Svoboda se uskutečnil
12. ledna 2019. Tento rok to byl již 9. ročník a opět bylo vyprodáno už pár
dní dopředu. Na tento ples chodí pravidelně velké množství lidí, kteří si po
velkých množstvích kupují vstupenky již několik týdnů dopředu. S prodejem vstupenek tak není nikdy problém.
Na plese sportovních hasičů ze Svobody již druhý rok hrála známá kapela
JEN TAK BAND z Kobeřic. Ples je známý i svou milou a příjemnou obsluhou, jelikož ples zabezpečují právě mladí hasiči ze Svobody. Nechybí ani
velký výběr občerstvení a bohatá tombola, která letos činila více než 300 cen!
Vrcholem večera bylo opět půlnoční vystoupení, jehož protagonisty byli
právě muži ze Svobody, kteří si jako každý rok tímto vystoupením vysloužili
obrovský potlesk.
Jménem hasičů ze Svobody bych ráda ještě jednou poděkovala všem
sponzorům, kteří nám pomohli tento ples dotáhnout k dokonalosti. Budeme
se těšit opět na další ročník!
Kateřina Slivková
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volejbalový oddíl Canyon BS v roce 2018
Jsme na začátku dalšího roku působení volejbalového oddílu v mezipodnikové soutěži a na různých turnajích jak v okrese Opava, tak na Slovensku
a v Polsku. Proto je třeba zrekapitulovat druhou polovinu uplynulého roku
2018 a začátek roku 2019.
V roce 2018 jsme odehráli 38. ročník mezipodnikové soutěže ve volejbalu pod hlavičkou
„Canyon BS Štěpánkovice“.
V soutěži startovalo 10 mužstev z okresu
Opava. Celkem jsme vyhráli 5 utkání a prohráli
4 zápasy s mužstvy, které skončily před námi.
Potěšující je to, že se nám podařilo porazit naše
tradiční soupeře tj. Dolní Benešov a Veterinu,
s kterými dlouhodobě soutěžíme o co nejlepší
umístění, a to se nám podařilo. Znovu jsme
skončili před těmito mužstvy.
Celkově jsme skončili na 5. místě, což je
sice horší než umístění v minulých letech, ale
odpovídá to našim současným možnostem.
V letních měsících jsme taky pořádali
brigády na údržbě našeho antukového hřiště
v areálu Sokol Štěpánkovice, abychom ten náš
volejbalový stánek udrželi nadále v provozu
a celkově přispěli k lepšímu vzhledu celého
sportovního areálu. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli provést úpravu jedné části postranní
plochy antukového hřiště. Provedli jsme
vyrovnání terénu a položili na tuto část umělý
trávník. K tomu jsme využili vyřazený materiál ze školního hřiště. Toto mělo velký ohlas
u našich soupeřů, kteří s povděkem ohodnotili
tuto naši úpravu postranních prostorů.
Už více než 10 let se nám daří udržovat
vynikající sportovní vztahy s mužstvem
z polského Kietrze. Pravidelně jezdíme na
turnaje do Polska a snažíme se tak navázat
na tzv. Evropskou ligu pohraničních mužstev,
která proběhla na přelomu let 2009 – 2010,
a kterou jsme tenkrát vyhráli.
K tomu určitě přispěl i turnaj, který
proběhl 24. listopadu v Kietrzi za účasti
mužstev domácího Kietrze, dále Baborowa,
Pawlowiczek a našeho mužstva Canyon BS. Ve
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velmi příjemném prostředí
se nám podařilo celý turnaj
vyhrát, když jsme v prvním utkání porazili mužstvo Kietrze 2:0, dále jsme
porazili ve velmi vyrovnaném utkání Baborow 2:1
a v posledním utkání jsme
vyhráli i nad mužstvem
Pawlowicek 2:0. Tím jsme
taky pomohli mužstvu
domácích obsadit konečné
2. místo. Dílčího úspěchu dosáhl taky náš hráč
Petr Stromský, který byl vyhodnocen nejlepším hráčem celého turnaje. Je třeba zdůraznit,
že bez přispění dobrých výkonů celého mužstva by této pocty nedosáhl. Tekutou odměnu,
kterou obdržel, jsme mu samozřejmě pomohli
na prvním tréninku zlikvidovat.
Týden před Vánocemi 15. prosince jsme
se tradičně zúčastnili už 41. ročníku volejbalového turnaje „ O vánočního kapra“ v Dolním
Benešově. Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 mužstev a v silné konkurenci jsme bohužel skončili
až na 7. místě.
Jako každoročně z kraje nového roku
pořádáme mezinárodní Novoroční turnaj ve
volejbale. Letos tento volejbalový svátek, už
celkově 29. ročník, připadl na sobotu 19. ledna.
Původně potvrdili pozvání mužstva z Polska
a Slovenska. Bohužel tradiční účastník tohoto
našeho turnaje, mužstvo Štrby, se letošního
ročníku nezúčastnilo z důvodu pracovního
vytížení některých hráčů a taky z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek (sněhová
kalamita ve Vysokých Tatrách).
Turnaje se tak zúčastnily dvě mužstva
z Polska, Kietrz a Pawlowicki, mužstvo PEOS
z Dolního Benešova a dvě naše mužstva
Canyon BS a Hospoda Na Statku.
Po zahájení turnaje, které provedl předseda VO Josef Baránek, pozdravil všechny
účastníky turnaje starosta obce Štěpánkovic
p. Nevřela Jarek. Popřál všem hodně sportovních úspěchů a vyjádřil přání, aby se z podobných turnajů na takovéto mezinárodní úrovni
stala tradice, která bude sbližovat jednotlivé
mužstva a třeba i města.
Jako každoročně byl turnaj zahájen utkáním našeho mužstva Canyon BS s mužstvem
Kietrze. Utkání mělo vyrovnaný průběh,
přesto naše mužstvo vyhrálo 2:0. I druhé
utkání mezi mužstvy PEOS a Pawlowicki mělo
nad očekávání vyrovnaný průběh a skončilo
vítězstvím hráčů z Dolního Benešova 2:0.
Z průběhu těchto dvou zápasů bylo zřejmé,
že o celkové prvenství budou bojovat právě
mužstva Canyon BS a PEOS Dolní Benešov.
Naše druhé mužstvo Hospoda Na Statku ve
svém prvním utkání porazilo Kietrz 2:0, dále
prohrálo s mužstvy PEOS a Pawlowicki taky
2:0 a ve vyrovnaném utkání s naším prvním

mužstvem Canyon BS taky utrpělo porážku
2:0. Utkání mezi polskými mužstvy skončilo
podle očekávání vítězstvím Pawlowicek 2:0.
Vzhledem k tomu, že naše mužstvo Canyon BS
ztratilo jeden set s mužstvem Pawlowicki bylo
zřejmé, že o vítězi celého turnaje rozhodne
zápas právě mezi mužstvy Canyon BS a PEOS.
Po prvním setu, který naši hráči vyhráli 21:10,
jsme předpokládali naše vítězství, ale ve druhém setu se mužstvo PEOSU vzchopilo a těsně
vyhrálo 25:23, což mu stačilo ke konečnému
vítězství v celém turnaji.
I když většina zápasů skončila s výsledkem
2:0 tak jednotlivé sety byly velmi vyrovnané
a měly vysokou sportovní úroveň. Zápasy byly
odehrány s velkým zaujetím a závěrečný souboj mezi mužstvy PEOS Dolní Benešov a mužstvem Canyon BS byl vyvrcholením celého
turnaje. Celkově vyhrálo mužstvo PEOS
Dolní Benešov, na druhém místě se umístilo
mužstvo Canyon BS, na třetím místě skončili
hráči Pawlowicek, čtvrté místo patřilo hráčům
Hospody Na Statku a na pátém místě skončilo
mužstvo Kietrze.
Na závěr vyhodnocení byla předána
putovní cena tzv. „pták Loskuták“ hráči polského Kietrze Zenon Mańkovi za dlouholetou
věrnost při zajišťování volejbalových setkání
mezi mužstvy Štěpánkovic a Kietrze.
Po závěrečném vyhodnocení se všichni
zúčastnění shodli na tom, že je třeba nadále
pořádat podobná setkání, která budou upevňovat přátelské vztahy jednotlivých zúčastněných
mužstev.
V průběhu celého turnaje se o obsluhu
a pohoštění starali hlavně Marek Balarin,
Katka a Honza Slivkovi, kterým tímto také patří
velký dík všech zúčastněných volejbalistů.
Dále je třeba poděkovat Tomáši Glabazňovi,
Stanislavu Baránkovi a Pavlu Obrusníkovi,
kteří nemalou měrou přispěli k zajištění cen
a občerstvení celého turnaje.
V únoru nás také potkala jedna smutná
událost, kdy nás navždy opustil náš kamarád
a spoluhráč Milan Smolka, který byl u založení našeho volejbalového oddílu v roce 1986.
Věříme, že se tam nahoře potká s Abrahámem,
kterého tak úspěšně představoval při oslavách
padesátých narozenin nás všech dříve narozených. Čest jeho věčné památce.
JB
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NA VLNĚ PRVNÍ
REPUBLIKY
V pátek 22. 2. 2019 se konal ples na toto
téma. Ve vyzdobené tělocvičně se tančilo
přímo famózně. První sada zněla prvorepublikovými tóny a celým večerem nás provázela
kapela PROČ NE.
Občerstvení bylo na jedničku s jedinečnou obsluhou a hlavní cenu z bohaté tomboly si odnesli hosté ze sousedních Kravař.
Děkujeme všem sponzorům a místní škole.

Nikol Harasimová

Zimní pohár města Přerova
Závěrem roku 2018 se
konal tradiční, již 24. ročník o
„Zimní pohár města Přerova“
v halové lukostřelbě.
Lukostřelci se setkali na
pěti závodech, z nichž se účastníkům počítaly pouze nejlepší
výsledky ze tří závodů. Za
Lukostřelecký oddíl Opava
závodila i Karolína Prasková
ze Štěpánkovic, která porazila
ostatní kadetky a získala tak
první místo.
MP

Dálkoplaz okolo chuchelné
V době vánočních svátků je zvykem navštěvovat své blízké doma v rodinném kruhu,
nebo se setkávat s přáteli. Pro někoho pasivní aktivita sedět celý den zavřený v „baráku“.
A proto také každý rok vyrážíme s Turistickým klubem Chuchelná na „Dálkoplaz okolo
Chuchelné“. Letos se konal již 20. ročník tohoto pochodu.

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

Koná se pravidelně 27. prosince, start je od prodejny pod zámkem, kde je registrace účastníků a zaplatí se poplatek 20 Kč. Dostanete mapku pochodu, pamětní list a drobnou sladkost.
Od roku 2018 bude trasa neměnná: z Chuchelné do Bělé, na Borovou, do Bolaticnemůžeme minout hospodu Pod Kostelem, kolem skanzenu a poté lesními cestami zpět do
Chuchelné – cca 13 km. Vše je podrobně popsáno na mapce, kterou obdržíte při registraci.
A protože byl letošní ročník jubilejní, byla speciálně pro nás zpřístupněna hrobka
Lichnovských, kde nás překvapil fantastickým výkladem p. Josef Kubný. Obec Chuchelná
pozvala regionální televizi Hlučínska a předseda turistického klubu p. Petr Horný měl přímý
vstup do relace Ostravského
rozhlasu.
Pochodu se mohou
zúčastnit i nečlenové TK
Chuchelná, mladí i starší,
nejen z blízkého okolí, ale
z celé republiky, či blízkého
pohraničí. Každý jde svým
tempem.
Na fotografii si můžete
všimnout, že se zúčastnil
i MTO (Malý turistický
oddíl), polovina MTO je
členy v TK Chuchelná.

Krista Quisová

štědrá Vánoční nadílka ze Štěpánkovic
Erich Stošek - když se na něj podíváte,
řeknete si, docela „normální, obyčejný“
chlap, jakých je kolem nespočet. A přece
není tak „obyčejný“. Přestože působí tak
nenápadně, je velmi laskavý a má veliké
srdce a hlavně, má rád děti a lidi. Poznali
jsme se před Vánocemi 2017.
Přijel na náš domov i s dalšími členy
své rodiny a dovezl dětem spousty dárků,
dobrot, a to vše za podpory mnoha občanů
Štěpánkovic. Rok utekl jako voda a pan
Erich na nás nezapomněl. Objevil se, přestože ne úplně zdráv, tak jako minulé Vánoce,
s autem plným dobrot, dárečků a s krabicemi
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voňavých, ještě teplých koláčů, které napekla
jeho sestra. S pozdravy od všech zúčastněných, kteří se podíleli na obdarování našich

dětí jako firmy AGROLAND, BUDVAR,
ZLATOVAR, majitel Večerky pan Láďa
Žídek, návštěvníci Hospody Na Hřišti, hosté
Mikulášské nadílky, kterou pan Stošek organizoval a další občané Štěpánkovic, nám dobroty, dárečky, koláče a také finanční příspěvek na lyžařskou školičku 19. prosince 2018
předal. Toho dne večer, jsme měli společnou
vánoční večeři s rozdáváním dárků.
Díky otevřeným srdcím obyvatelů
Štěpánkovic byla večeře sladší, radostnější… Děkujeme pane Erichu, děkujeme
Štěpánkovice, děkujeme…

Děti a zaměstnanci


DD Loreta ve Fulneku
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Starší přípravka fotbalistů třetí v Krnově
V sobotu 16. února se naše starší přípravka účastnila velice dobře
obsazeného turnaje v Krnově. Jednalo se o Memoriál Petra Urbana,
který v loňském roce tragicky zahynul na dovolené v Bulharsku.
Jednalo se o dlouholetého fotbalového funkcionáře, který byl dlouhodobě spjatý s FK Krnov, kde řadu let vykonával funkci sekretáře
a tento svět opustil ve 45 letech.
Turnaje se účastnilo celkem deset družstev a naši kluci zde zanechali velice dobrý dojem. Nejprve se ve skupině střetli s Fulnekem,
který možná i s lehkou dávkou štěstí porazili 2:0. Následoval souboj
s Brušperkem, který kluci zvládli a zvítězili 4:1. Poté porazili Krnov
„B“ 2:0 a o vítězství ve skupině se utkali s favoritem turnaje Bruntálem,
kterému po boji podlehli 3:1. V semifinále nešťastně podlehli domácímu Krnovu „A“ a to poměrem 1:2. Následovalo utkání o třetí místo
se Starou Bělou, ve kterém naši kluci dominovali a předváděli opravdu
krásný fotbal, kdy výsledkem bylo vítězství 7:2. Ve finále turnaje roli
favorita potvrdil Bruntál a zvítězil nad Krnovem 3:2.
Klukům patří velké poděkování za předvedenou hru, super výsledek
a výbornou reprezentaci naší TJ. Stejně tak děkujeme trenérům a rodičům za zajištění dopravy a vytvoření výborného zázemí pro naše kluky.

Naše družstvo: Josef Baránek, Denis Horák, David Hanzlík, Filip
Mac, Štěpán Vendelín, Nikolas Pavelek, Matěj Kubín, Marek Kolečkář,
Oliver Solisch.
Mirek Záloha

Mladší přípravka třetí v Bolaticích
V sobotu 16. 2. 2019 se naše mladší přípravka zúčastnila turnaje pořádaného oddílem FK Bolatice O pohár starosty obce Bolatic. Turnaj byl
určen pro chlapce a dívky ročník 2010 a ml. (dívky 2009). Naše družstvo nastoupilo i vinou nemocí s dětmi mladšími (2011-2013) a i přes toto,
předváděli úžasné výkony a vyrovnali se tak starším dětem, se kterými poměřili své síly, schopnosti a dovednosti.

V prvním utkání jsme nastoupili proti
týmu SFC Opava (2011) a výhra v poměru 5:0
nám ukázala, že hrát lze opravdu s každým.

Ve druhém zápase, ve kterém jsme byli opět fotbalovější a soupeře z domácích
Bolatic jsme téměř k ničemu
nepustili, tak i přesto, že
jsme vedli 1:0 a měli spoustu
šancí, naše družstvo nakonec smolně prohrálo 1:2. Ve
třetím utkání jsme porovnali síly s týmem z Vřesiny
a po krásném výkonu jsme
si připsali vítězství 2:1. Ve
čtvrtém utkání nás čekal
zřejmě nejtěžší protivník
a to tým z Chlebičova a toto utkání skončilo
v náš neprospěch 0:6. Nutno říci, že tady se
projevil věkový rozdíl, kdy kluci z Chlebičova

nastoupili s dětmi ročníku 2010. Kluci na tento
zápas rychle zapomenuli a v posledním utkání
turnaje jsme poměřili síly s týmem z Dolního
Benešova. V úžasném zápase plném branek
naše družstvo zvítězilo 5:3 a v konečné tabulce
obsadilo nádherné 3. místo.
U dětí vidíme, že tréninky a zápasy přinášejí své ovoce. Neustále se posouvají děti
vpřed, děti se zlepšují, mají chuť hrát a učit se
novým a novým věcem. Takže, na závěr už jen
zbývá dodat: SPORTU ZDAR A FOTBALU
VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH ZVLÁŠTĚ!!!
Naše družstvo: Mikuláš Malohlava,
David Wolf, Max Tomíček, Šimon Horák,
Štěpán Baránek, Matěj Mác, Tadeáš Smažík,
Michaela Lihotská, Matouš Vendelín a nejmladší člen družstva Tobias Hájek. Tomáš Wolf

Volejbalový turnaj Palestina Open CUP 2019
Naše TJ jako již tradičně uspořádala v sobotu 26. ledna turnaj pouličních družstev ve volejbale, kdy podmínkou je zejména žena v družstvu
a maximálně dva registrovaní volejbalisté. Velice mile nás překvapila
velká účast, jelikož se turnaje účastnilo celkem 8 družstev.
Tato družstva byla rozdělena do dvou skupin a následně hráli družstva o umístění stylem první s prvním atd. Turnaje se tradičně účastnila
i družstva z okolních Kobeřic a Opavy. Nakonec ve velice vyrovnaném
finále zvítězilo družstvo Sokola nad týmem Old Boys. Důležité bylo, že se
nikdo nezranil a vše proběhlo ve velice přátelském duchu. Malá tělocvična
byla plná dětí volejbalistů, které jsou předpokladem toho, že z nich opět
vyrostou noví sportovci. Takže pevně věříme, 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
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Valná hromada TJ Sokol Štěpánkovice, z.s.
V neděli 10. února 2019 od 16.00 hodin proběhla v restauraci U Eriška a Messiho valná hromada naší TJ. Setkání zahájil Miroslav Záloha
předseda TJ, kdy všechny členy a hosty přivítal. Následovala symbolická minuta ticha za členy, kteří nás v uplynulém období opustili.

Obec Štěpánkovice reprezentoval pan místostarosta Jiří Kolečkář,
který rovněž všechny pozdravil a následně informoval o výstavbě nového
vstupu do areálu TJ s pergolou a prodejním stánkem, kdy součástí bude
i zastřešení vstupu do hospody. Následovaly klasické procedurální body
jako je volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise.
Následně předseda TJ přednesl zprávu o činnosti naší TJ v roce 2018
a zprávu o hospodaření TJ za stejné období.

Ve zprávě o činnosti bylo vzpomenuto na úspěch prvního mužstva
a postup do I.A třídy, vítězství mladší přípravky v okresní soutěži
2017/2018, a to bez jediného zaváhání. Dále pak bylo vzpomenuto na
organizování akcí jako Sportovní slavnost, Turnaje mladší a starší přípravky, utkání SFC Opava vs. MFK Karviná na našem hřišti, Mše svatá
v areálu TJ, Palestina Open Cup, zpravodaje na utkání, reprezentace ve
Štrbě apod. Rovněž byla vyzdvihnuta podpora ze strany rodičů hráčů
našich mládežnických celků, zejména při organizování turnajů, zajišťování dopravy apod.
Dále informovali trenéři jednotlivých družstev o jejich činnosti za
uplynulé období. Velice kladně byla hodnocena zejména dlouhodobá
práce s mládeží, která přináší první hmatatelné výsledky. Naše mládežnická družstva si pozívají na turnaje družstva jako MFK Karviná, SFC
Opava, FC Hlučín, FK Krnov apod. Dále je zájem i o naše mládežnické
trenéry. V létě začal trénovat Dušan Harazim přípravku v Hlučíně a dle
jeho slov je práce našich trenérů s mládeží v Hlučíně velice obdivována
a není tajemstvím, že o naše mládežníky je opravdu velký zájem.
Následovala diskuse a závěr. V diskusi byla ještě probírána situace B
mužstva a vazba na Štěpánkovickou fotbalovou ligu. Po skončení VH se
promítalo historické derby utkání s Kobeřicemi, ve kterém jsme slavně
zvítězili doma 1:0 a naši branku vstřelil Jirka Minks. Všem účastníkům
Valné hromady děkujeme za hladký a důstojný průběh. Mirek Záloha

Dobří holubi se vrací!
Chovatelé poštovních holubů základní
organizace Služovice ve spolupráci s chovateli
základní organizace Štěpánkovice uspořádali
15. prosince 2018 oblastní výstavu poštovních
holubů v kulturním domě obecního úřadu ve
Služovicích.
Na této výstavě byli vystaveni holubi v kategorii sport a v kategorii standard. Jak se holub
po vypuštění v místě startu orientuje, není do
dnešní doby zjištěno a spolehlivě vyřešeno, ale
jak je v nadpise napsáno, jen dobří holubi se
vracejí. Obdivuhodná je rychlost, s jakou se
holubi vracejí domů. Rychlost se pohybuje od
70 do 100 km průměrně, a to letí 10 hodin i více
s ohledem na počasí a vzdálenost.
Poštovní holubi soutěží v různých kategoriích a ti nejlepší si na této výstavě převzali
zasloužené poháry. Nešlo přehlédnout holuba
pana Čermáka M., který vyhrál čtyři poháry
v kategorii sport.
V kategorii za život, měli někteří holubi
nalítáno přes 20 000 km. Druhou kategorií byli
holubi standard, kteří kromě podmíněného
umístěného limitu kilometrů, byli rozhodčími
bodováni i za celkový vzhled.
Nejvýkonnější a nejpěknější holubi bojovali
o umístění v celostátním měřítku na celostátní
výstavě, v Lysé nad Labem 15. ledna 2019.
Holub pana Vaňhary B., se stal vítězem

v kategorii standard. Tento holub postoupil na
36. Olympiádu FCI 2019 v Poznaňi - Polsko.
Dne 23. ledna 2019 proběhla slavnostní
schůzka
chovatelů
poštovních
holubů
ZO Štěpánkovice. Na této schůzi byla vyhodnocena činnost chovatelů v roce 2018.
Rok 2018 byl pro naši organizaci úspěšný.
Závody holubů se vyhodnocují v několika
kategoriích. Stále je ale nejvíce populární mistrovství oblasti Opava. V tomto mistrovství
soutěžilo 78 chovatelů. Umístit se na předních
místech mezi velkochovateli je velmi těžké.
Přesto se naši chovatelé neztratili.
V mistrovství oblasti Opava se na předních
místech umístili:
Na 5. místě Čermák Milan, na 9. místě
Pavera Josef, na 15. místě Peterek Norbert a na
22. místě Křempek Leo.
Obdivuhodný
výkon
podal
holub
č. 14-0226-530 pana Čermáka Milana, který
vyhrál 1. místo v mistrovství středních tratí,
1. místo v kategorii A, 1. místo v kategorii B,
1. místo v kategorii D a 3. místo v kategorii
super ESO
Na podzim jsme absolvovali závody mladých holubů. Těchto závodů se zúčastnilo 54
chovatelů. Z našich chovatelů se umístili na
5. místě Čermák Milan, na 19. místě Pavera
Josef, na 21. místě Kašný František.
Ve dnech 25. – 27. ledna 2019 proběhla

v Poznani, v Polsku, 36. Olympiáda poštovních
holubů. Česko se umístilo na 4. místě. K tomuto
umístění přispěl také holub pana Vaňhary
Břetislava, který se umístil na děleném 9. – 15.
místě. Holubi v tomto pořadí měli stejné body.
Závěrem patří poděkování obecním úřadům Štěpánkovice a Kobeřice za příspěvky,
které nám pomáhají v našem pěkném, ale drahém sportu.
Za chovatele poštovních holubů ZO Štěpánkovice
Pavla Krčmová

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany…)
Podklady zašlete e-mailem na adresu zpravodaj@stepankovice.cz, nebo přineste do knihovny.
-24-
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Minulý rok u štěpánkovických hasičů
Náš sbor je velmi aktivní v kulturních, společenských a sportovních činnostech. V minulém roce jsme měli výročí 125 let založení hasičského sboru. Náš rok jsme zahájili první akcí, kterou byl
„Tradiční hasičský ples“. Ten se konal 20. ledna v clubu Cobra.
Začátkem února jela naše delegace na výroční valnou hromadu do
Štrby, naši slovenští přátelé slavili výročí 140 let založení hasičského
sboru ve Štrbě. Jako každoročně jsme uspořádali lyžařský zájezd na
Karlov pro naše členy a veřejnost.

V polovině března zorganizovala naše zásahová jednotka soutěž
Opavskou rally, při které si jednotky při různých simulovaných situacích prověřily své znalosti a řešení připravených situací. O Velikonocích
na Bílou sobotu jsme drželi čestnou stráž u Božího hrobu spolu se
svobodskými hasiči. V měsíci květnu má náš patron sv. Florián svátek
a tento měsíc se vede v tomto duchu. U této příležitosti jsme byli na
mši svaté u našich přátel v polských Wojnowicích. U nás jsme měli
6. května mši svatou slouženou za živé a zemřelé hasiče z farnosti,
na které byli přítomni i hasiči ze Svobody a Wojnowic. Zároveň se
zúčastňujeme s praporem Okresního Svatofloriánského setkání, které
se konalo tentokrát v Hlučíně. Na konci května odjel autobus s našimi
mladými hasiči na soutěž do Štrby, po slavnostním zahájení soutěže
představili svůj program naši nejmladší hasiči Floriánci z MŠ. Měli
veliký úspěch. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kdo pomohli
tuto akci uskutečnit, především hasičům ze Štrby.
Již tradičně se v červnu naši členové zúčastnili průvodu Božího
těla, tentokrát na Albertovec a u místní ČOV jsme postavili oltář,
který byl předposlední v průvodu. 16. června jsme pořádali žákovskou soutěž, která byla zařazena do Opavské ligy mládeže. Po soutěži
následovalo Okresní setkání přípravek dětí do šesti let. Nejmladší
hasiči nám předvedli, co vše umí. 1. července odjelo naše družstvo
mužů na soutěž do Štrby, odkud si přivezli krásné druhé místo.
28. července jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Moravská

brána, která se konala v Kobeřicích. Na této soutěži jsme zvítězili
s časem 21:10 sekund. Všem členům družstva za tento úspěch děkujeme. V srpnu jsme připravili hasičský tábor pro mladé hasiče, který
se konal na Bartošovci.
Pod vedením našich vedoucích prožili mladí hasiči zajímavý
týden. Mimo jiné navštívili hasičskou stanici v Hlučíně, hasičskou
soutěž konanou v Bruntále, Dolní oblast Vítkovic a další. Věříme, že
se našim mladým hasičům tento tábor líbil. Poslední pátek v srpnu
jsme pořádali Noční hasičskou soutěž zařazenou do hlučínské ligy.
V sobotu 1. září odjeli naši mladí hasiči do Holčovic, kde se konala
soutěž O pohár starosty Krajského sdružení hasičů. Druhý den
v neděli jsme přivítali v našem areálu soutěžící Opavské ligy dorostu,
mužů a žen. Na této soutěži jsme přivítali také družstvo ze Štrby.
Děvčata mile překvapila a skončila na vynikajícím druhém místě.

V sobotu 22. září jsme pořádali podruhé veteránskou soutěž. Bylo
to poslední kolo této soutěže, na které se mělo rozhodnout o vítězi
celého roku. Naše družstvo tuto soutěž u nás vyhrálo a v celé soutěžní
sezoně skončili na prvním místě. Gratulujeme. Naši žáci se zúčastňují
republikové soutěže „Český halový pohár‘‘ v běhu na 60 m, která se
koná v Ostravě, Praze a Jablonci n. Nisou. Soutěží se zúčastňujeme
daleko více, ale toto jsou pouze ty nejzajímavější. Naše zásahová
jednotka každoročně prochází 40 hodinovým školením, na kterém si
prohloubí svou odbornou znalost.

V loňském roce bylo v obci celkem devatenáct událostí, z toho
deset, u kterých byla i naše jednotka. V prosinci máme každoroční
výroční valnou hromadu, kde se zhodnotí celoroční činnost. Novinkou
na konci prosince, která si buduje svoji tradici, je pořádání Živého
betlému, při kterém nás doprovází Mladší chrámový sbor svým zpěvem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem družstvům za reprezentaci
Marek Ondruf
a všem příznivcům za jejich podporu.
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Neformální osadní výbor Svobody a Bílé Břízy
Myšlenku vzniku neformálního Osadního výboru Svobody a Bílé Břízy podmínil fakt, že nikdo z naší osady v posledních volbách nebyl
zvolen do obecního zastupitelstva. Tímto chceme aktivně zvýšit zájem a informovanost obce o problémech a požadavcích občanů naší osady. Na
základě podnětů a společné diskuze o nich utvořit priority naší osady, které chceme prostřednictvím osadního výboru prezentovat a diskutovat
se zastupiteli naší obce. Chceme pořádat pravidelná setkání, na kterých každý z občanů může přispět svým názorem a aktivně se tak podílet na
budoucím rozvoji naši osady. Názor jednoho občana se prosazuje mnohem hůře než názor celku.
Dne 30. ledna 2019 proběhlo setkání občanů osady Svobody a Bílé Břízy, kde byla představena 14členná pracovní skupina a zvolen tříčlenný
výbor pro komunikaci s představiteli obce. Zvoleni byli Petr Stromský, Zdeněk Drozdek a Daniel Riemel. Z 37 přítomných občanů nebyl nikdo proti.
Poté se nastartovala věcná diskuze o potřebách a návrzích jednotlivých občanů. Aktuální témata budou konzultována se zástupci obce a výsledky
budou prezentovány na obecní vývěsce před bývalým obchodem na Svobodě a následně také na dalším
setkání občanů osady.
Na zasedání obecního zastupitelstva 4. února 2019
byli zastupitelé informováni o zřízení neformálního
výboru a tento vzali na vědomí. Pro komunikaci
s Osadním výborem pověřila obec p. místostarostu
Jiřího Kolečkáře.
Své příspěvky, požadavky, návrhy, podněty a přání
můžete zasílat na e-mail: ovsvoboda@stepankovice.cz.
Věřím že vzniklá pracovní skupina, složena
z občanů, kteří chtějí dobrovolně a aktivně řešit problémy, pomůže členům výboru připravit podklady
a argumenty pro konkrétní návrhy na rozvoj a zvelebení osady. A přispěje tím k spokojenému soužití stávajících i budoucích obyvatel.
DR

Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
V roce 2018 byl ve Sdružení obcí
Hlučínska opět plným kulturních a společenských akcí, projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna, a proto ani
letos nemohl chybět Bál Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala
obec Bolatice. Na zámku v Kravařích přijalo v březnu v rámci Dne
učitelů ocenění 35 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová neděle
patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého
se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté představily folklorní
a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již
tradičně sešly scholy a chrámové sbory z regionu, aby si pro diváky
připravily zážitek v podobě duchovní hudby. Organizace Setkání schol
regionu Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání chrámových
sborů regionu Hlučínska proběhlo ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik desítek občanů nejen
z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí
Hlučínska opět úspěšným v oblasti
zisku dotací. Z Moravskoslezského
kraje obdrželo letos finanční podporu na realizaci projektů „Manažer
regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival
kultury a hlučínských řemesel 2018“ (dotace ve výši 93 419,25 Kč)
a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace ve výši
100 000 Kč).
V prosinci 2018 byl ukončen projekt „Jak na výuku EVVO na
Hlučínsku?“, a to vydáním metodických materiálů a pracovních
listů o přírodě a krajině Hlučínska. Vzdělávací materiály obdržely
pro účely výuky přírodovědných předmětů všechny základní školy
v regionu. Projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí
České republiky. Rozpočet projektu
činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace
843 020 Kč).
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V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice
a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. V rámci projektu postupně
dochází k mapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním
regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Dále proběhly
ukázky likvidace těchto rostlin nebo exkurze za příklady dobré praxe
do Morávky v Beskydech. Sdružení může na projekt získat dotaci až
ve výši 18 520,72 €. K dalším česko-polským projektům patří projekt
„Hledání ztraceného času“ v rámci kterého probíhal sběr historických
fotografií, fotografické workshopy a výstavy fotografií. Projekt končí
v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí 13 815,77 €.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy
se představují“ v rámci kterého vzniknou nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro návštěvníky regionu.
Sdružení obcí Hlučínska byla na tento projekt schválena dotace ve výši
28 471,60 €.
Česko-polské
projekty jsou spolufinancovány z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení obcí
Hlučínska získat dotaci na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21
v SOH“, prostřednictvím kterého jsou zpracovávány strategické plány
vybraných obcí, zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací aktivity.
Projekt bude pokračovat až do ledna 2020.
Schválená dotace činí
2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí
Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a občanů naleznete na
www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019
a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících
polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím,
podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí
a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu. Mgr. Lenka Osmančíková
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Ve Svobodě se umí skvěle bavit
Hospoda Hasičárna na Svobodě opět uspořádala 2. března
2019 oblíbený Maškarní ples s „Pochováním basy“.
K tanci a dobré náladě hrál DJ Peter. Podle reakcí účastníků
se všichni dobře bavili a chválili krásně připravenou poslední
rozlučku s „basum Barborum, takzvanum Potvorum“, čímž tak
ukončili letošní plesovou sezónu.
DR

31. prosince 2018 na ulici Střední ve Svobodě se konal již 6. ročník Silvestrovského pouličního hokeje. 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, čímž tradice může pokračovat. DR

INZERCE

LIVE MULTIMEDIASHOW

FLORIDA & HAVAJ
www.MOTANI.CZ
NA HAVAJI
Kateřina a Miloš
OSTROVY Z OHNĚ, ŽRALOCI,
MOŘSKÉ PANNY A MICKEY MOUSE

MOTANI

V pásmu podnikneme jedinečné výpravy na lodi, plachetnici, na kajaku i vodním skútru. Na Floridě
prozkoumáme bažinatou krajinu Everglades. Uvidíme vodní ptáky a zubaté velké aligátory. Zaplaveme si mezi baculatými KAPUSTŇÁKY v Křišťálové řece. Budeme hledat ZKAMENĚLÉ ŽRALOČÍ ZUBY.
Navštívíme několik slavných ZÁBAVNÍCH PARKŮ, dům Hemingwaye, Edisona a Forda, i zajímavá muzea. Strhne nás pravý INDIÁNSKÝ TANEC. Poté navštívíme čtyři havajské ostrovy, kde nás uchvátí
MOŘSKÝ SVĚT. Budeme plavat mezi ŽRALOKY v kleci i bez klece, mezi divokými DELFÍNY, ohromnými MANTAMI, mořskými ŽELVAMI, barevnými rybičkami a murénami. Spatříme velryby KEPORKAKY, vzácnou husu nene, mangusty a veselého pavouka. Při atomovém poplachu zažijeme 30 minut
strachu. Uvidíme barevné pláže, vodopády, hustou tropickou VEGETACI. Uchvátí nás zdatní surfeři a
krásné HAVAJSKÉ TANEČNICE. Aktivní sopka KILAUEA, lávové tunely a ŽHAVÁ TEKOUCÍ LÁVA budou
našim nejsilnějším zážitkem. Na pustém horkém místě si uvědomíme, že nic netrvá věčně.

Cestovatelské promítání

středa 10. dubna 2018 v 18.00 hodin

kinosál kulturního domu ve Štěpánkovicích
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Fotosoutěž – Štěpánkovický sněhulák
Redakce Štěpánkovického zpravodaje vyhlásila fotosoutěž
o „nanukáč“ s názvem „Štěpánkovický sněhulák“.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří svými fotografiemi přispěli
do soutěže. Sešlo se nám celkem 27 fotografií a mnoho z nich bylo
opravdu povedených, což vůbec nezjednodušilo finální výběr. Nyní
vám slavnostně oznamujeme výherce nejlepší fotografie zvoleného
porotou redakční rady. Na prvním místě se umístil sněhulák Zajíc,
autorka Pavla Rýmlová, druhé místo obsadil sněhulák Homer
Simpson, autorka Katka Mušíková a třetí ceny jsme udělili dvě.
Získala ji Sněhulačka, autorka Lydie Seidlerová a sněhulák Hokejista
od autorů Kamily, Honzy, Matyho a Adélky Harazimových. Všichni
ostatní autoři vytištěných snímků dostanou také drobnou maličkost
jako poděkování a mohou si ji vyzvednout v obecní knihovně.
Gratulujeme a doufáme, že všem výhercům udělají ceny radost!

Veronika Wihodová

1.	Martin Peterek
- Družba Baník a SFC aneb alespoň sněhulák má rozum
2. Míša Lihotzká – Sněhulák z Mlýnské
3. Natálka Továrková s dědou - Ten teda vyrostl
4. Natálka Továrková s dědou - Budeme čekat na jaro
5. Terezka Skuplíková (2,5 roku) – Sněhulák kamarád
6.	Monika Viková
- Nový člen rodiny i když jenom na chvíli.
7.	Eliška Sněhotová
- Edeltrauda se jmenuji a jsem úplně krásná
Snehulačice u sněhuláků na zahradě :)
8. Natálka Továrková s dědou- Modrá je dobrá
9. Sněhulák RC Myšky
10. Lydie Seidlerová – Když si senioři umí hrát…
11. ZŠ třída 8.A – Sněhulák s kloboukem
12. Michaela a Melanie Zálohová – Sněhulák
13. Adámek spolu s dědou Robertem
14. – 27. na následující dvoustraně...
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14.	Vendula Esslerová
– Rodina sněhuláků. Máma, táta a Tomik :–)
15. Jan Harazim – První sněhová nadílka
16.	Petra Poštulková
– „To nám to spolu sluší...skoro stejně velký jako já :–)“
17.	Petra Poštulková
– „Koulí celá rodina – zima nám teď začíná.“
18. Petr Kurka – Sněhula
19.	Karolína Křížová
–“První a zároveň poslední Karolínčin Sněhulák“
20.	Kamila, Honza, Maty a Adélka Harazimovi
– S něhulák hokejista, kterého jsme si postavili,
aby chytal našemu týmu.
21. Theuerovi – Vítaná třídenní návštěva u nás.
22.	Laura&Kevin Kurkovi
– „Kokodák, kokodák, to je velký sněhulák!“

23.	Pavla Rýmlová – „Sněhulákový zajíc“, aneb když napadne
sníh až na Velikonoce (2013)
24. Katka Mušíková – Sněhulačka
25. Katka Mušíková – Homer Simpson
26.	Leonka (6 let) a Laura (9 let) Slivkovy
– Že bychom stihly nasbírat poslední sníh v tomto roce?
27. Rodina Obrusníková –
Ahoj milí úředníci,
hlásí se Vám soutěžící.
Sněhuláka jsme postavili,
a mnoho legrace užili.
Nestojí však v Palestině,
ale v Rožnovské krajině.
Krásný čas tam strávený
bílým štěstím ozdobený.
Posíláme pozdravy na dny dobré nálady...
Eliášek, Sárinka a taky jejich maminka,
samozřejmě tatínek pořídil tento snímek :–).
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DEN
OBCE
ŠTĚPÁNKOVICE 15
sobota

8. června 2019

atrium Základní a mateřské školy
Vstup zdarma

Srdečně zve Obec Štěpánkovice

SRPDŠ při ZŠ a MŠ ve Štěpánkovicích vás zve
na zábavnou talk show SMÍCH LÉČÍ…

v sobotu 4. května 2019 v 18.00 hod.
Divadelní představení pořádané
k příležitosti Dne žen a Dne matek.
Ženy a dívky obdrží k svátku malý dáreček.

v kinosále ve Štěpánkovicích
Cena vstupenky 200,- Kč
Předprodej vstupenek: K
 nihovna Štěpánkovice, OÚ Štěpánkovice,
Sluna Opava, Ticket Kravaře

VESELÉ VELIKONOCE

Veselé Velikonoce, spoustu sluníčka, bohatou pomlázku, radost, smích a malovaná vajíčka
Vám přejí zaměstnanci Obecního úřadu a Obecní knihovny ve Štěpánkovicích.
Vydavatel: Obec Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice, IČO: 00300756, evidenční číslo: MK ČR E 17526.
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