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Vážení spoluobčané,
jeden z velkých problémů letošního roku máme za sebou.
Holomrazy ustoupily, ovzduší se o něco málo pročistilo
a mohli jsme odložit zimní výbavu. „Ať jsou mé úmysly
jakékoliv, příroda to udělá po svém,“ platí stále a naštěstí se
nám to naším konáním nedaří změnit. Od okamžiku, kdy lidé
začali používat oheň, drancujeme nerostné suroviny, těžíme
vše, co se vytěžit dá, vše jenom proto, abychom uspokojili
své materiální potřeby. Nejsou už to ale „základní materiální
potřeby“. Velká většina toho, co se vytěží a vyrobí, se zničí

ještě před tím, než se dostane ke konečnému spotřebiteli.
Bohužel úplně stejné je to u potravin. Průmyslově vyrobených potravin si už moc nevážíme, obchody jsou stále plné.
Měli bychom ale začít myslet na budoucí generace, které
přijdou po nás a budou chtít žít na minimálně stejné životní
úrovni jako my. Měli bychom začít šetřit přírodní zdroje, ne
kvůli ušetřeným penězům, ale kvůli našim potomkům.
Světových problémů je hodně, hodně problémů máme
i v naší obci. Jedním z našich velkých problémů jsou stále
stejní řidiči, kteří svá vozidla odstavují
na chodnících a komunikacích. Jsou to
naprosto bezohlední lidé, kteří vidí jen svůj
vlastní prospěch.
Vážení spoluobčané, jako každý rok je
v prvním čísle našeho zpravodaje zveřejněn
i kalendář akcí na letošní rok. Jsou to hlavně
akce, které pořádají naše spolky, škola, farnost a obec. Chci dopředu poděkovat všem,
kteří tyto akce pořádají a přispívají tak ke
sportovnímu a kulturnímu vyžití nás občanů
Štěpánkovic. A všechny ostatní chci na tyto
akce pozvat.
Všem nám pak chci popřát příjemné prožití letošního roku.

VESELÉ

VELIKONOCE

Bernard Halfar,
starosta obce

1 / 2017

16. DUBEN
DŮLEŽITÉ DATUM
Už je to více než 70 let od konce
druhé světové války. Naše obec se
konce války dočkala o pár týdnů
dříve - 16. dubna 1945.
Protože na válečné útrapy
a všechny oběti válek je nutné stále
vzpomínat, i v letošním roce si tuto
událost připomeneme položením
kytic k pomníkům obětí válek
v naší obci.
Bernard Halfar

POŠTA PARTNER
V loňském roce předali zástupci společnosti České pošty, s.p. naší obci nabídku na zapojení
obce do programu Pošta Partner. Tento program je postaven na tom, že Česká pošta předá provoz
pobočky v místě někomu, kdo bude mít zájem uvedenou pobočku provozovat. V případě naší
obce bylo osloveno její vedení. Jestliže se zastupitelé rozhodnou tuto nabídku nepřijmout, budou
zástupci České pošty jednat o předání provozu pobočky pošty s majiteli obchodů a jiných provozoven v obci.
O podmínkách předání provozu pobočky pošty na naši obec stále jednáme a konečné rozhodnutí o této nabídce musíme přijmout do konce května letošního roku. Nabídka, kterou máme
v současné době k dispozici, je pro naši obec ekonomicky ztrátová. Na druhé straně stojí možnost
obce rozhodovat o podmínkách a možném rozšíření provozu pobočky pošty v obci.
O tom, že z 3 400 poboček České pošty bude 2 600 převedeno na jiné provozovatele, rozhodla
vláda. V řadě obcí již byl převod ukončen a s tímto novým způsobem provozu pošty jsou v těchto
místech různé zkušenosti. O dalším posunu v této věci budou občané informováni v příštím
vydání zpravodaje.
Bernard Halfar

CYKLOSTEZKA ALBERTOVEC,
CO V PŮVODNÍM ČLÁNKU NEBYLO
Majitel areálu bývalého hřebčína Albertovec Josef Hájek svůj areál v roce
2012 oplotil. Tak jako většina lidí, kteří plotem opatří svůj dům či zahradu.
V souběhu s výstavbou oplocení pan Hájek vybudoval na svých pozemcích na své náklady chodník pro pěší, aby lidé, kteří na Albertovci bydlí, měli
zajištěn přístup na bolatické vlakové nádraží. Trasa chodníku byla navržena
tak, aby se vzdálenost na nádraží zásadně neprodloužila.
V roce 2015 pan Hájek pozemek a tento chodník za symbolickou cenu
odprodal obci Štěpánkovice.
Při pokládce asfaltového koberce nám pan Hájek vyšel vstříc a umožnil
nám na svém pozemku uložit odfrézovaný asfalt z rekonstrukce povrchu
vozovky Štěpánkovice - Albertovec. Tento materiál jsme použili jako podkladní vrstvu na vrchní stavbě cyklostezky Albertovec - nádraží Bolatice.
Na realizaci této stavby, ale i při jiných činnostech se projevuje velice dobrá
spolupráce pana Josefa Hájka a obce Štěpánkovice. Josef Hájek, Bernard Halfar

JAK JSME NA TOM S ODPADY

VODNÉ A STOČNÉ V OBCI
PRO ROK 2017
Vážení spoluobčané, předkládám Vám rozhodnutí
rady obce Štěpánkovice, ve kterém je stanovena výše
vodného a stočného pro rok 2017. Výše vodného a stočného v obci Štěpánkovice pro rok 2016 je taková:
Vodné ......celá obec...............................30,– Kč/m³
Stočné .....Štěpánkovice, Albertovec ....24,– Kč/m³
Svoboda................................19,– Kč/m³
(Všechny částky jsou uvedeny s DPH.)
Odůvodnění:
Obec Štěpánkovice je majitelem a provozovatelem vodovodního řadu a kanalizačního řadu v obci
Štěpánkovice.
Vodné – obec nakupuje pitnou vodu u společnosti
SmVaK Ostrava v letošním roce za cenu 26,28 Kč/m³
s DPH. Obec dále zajišťuje na své náklady provádění
rozborů pitné vody, pravidelné odkalování celého vodovodního řadu, jednou za šest let výměnu vodoměrů.
Od loňského roku jsme zahájili systematickou výměnu
hlavních domovních ventilů. Dále provádíme každoročně údržbu armaturních šachtic a ostatních zařízení
vodovodního řadu. Náklady na uvedené činnosti jsou
vyšší, než celkový příjem vodného.
Stočné – výše stočného v naší obci je rozdílné pro
lokalitu Štěpánkovice a Albertovec a jiné pro osadu
Svoboda. Důvodem je, že Štěpánkovice a Albertovec
mají vybudovanou síť jednotné a splaškové kanalizace
a čistírny odpadních vod. V osadě Svoboda je v současné době v provozu pouze dešťová kanalizace. Obec
každoročně zajišťuje na své náklady provoz veškeré
kanalizace, průběžně je prováděno čištění kanalizačního
potrubí, rekonstrukce propadlých kanalizačních šachtic
a výměna částí úseků kanalizačního potrubí. Dále obec
zajišťuje nepřetržitý provoz dvou čistíren odpadních
vod a likvidaci kalů.
Bernard Halfar

Několikrát jsem již psal o tom, že materiální vyspělost dnešní společnosti
se pozná podle množství produkovaných odpadů. Je-li toto tvrzení pravdivé,
pak se naše republika i naše obec řadí mezi velmi vyspělou část Země. Po
tom, co jsme uvedli do provozu Sběrný dvůr, každoročně stoupá množství
odpadů, které vyprodukujeme my, občané naší obce. Je pravděpodobné, že
malé množství odpadu do Sběrného dvora dovezou i občané z okolních obcí.
V loňském roce jsme do Sběrného dvora umístili další kontejner na kovový
odpad, protože se nám zde hromadil drobný kovový odpad, který se občanům
nevyplatí odevzdávat ve sběrně kovoProdukce odpadů:
2016
2015
vých
odpadů.
2,1
Kompozitní obal (tetrapack) 2,49
Po zavedení sběru BRO pomocí
Pneumatiky
5,24
3,6
Izolační materiály
10,04
1,8
hnědých popelnic jsme byli zástupci
7,82
0
Stavební odpad s azbestem
svozové firmy ujišťováni, že podstatně
Shrabky z česlí
0,488
klesne množství odpadu v klasických
Písek z lapáků
2,127
Kaly z ČOV
233,65
107,96
popelnicích se směsným komunálním
Papír a lepenka
29,22
19,6
odpadem. Ve stejné době se ale znova
Sklo
54,4
54,28
ve
velkém množství začalo v naší obci
Oděvy
9,371
spalovat hnědé uhlí a popelem se tak
Olej a tuk
1,68
0,575
Barvy a lepidla
2,781
2,273
plní tyto popelnice. Zvýšené množství odpadu z našich čistíren odpadních vod ukazuje, že velká část
Plasty
82,59
69,92
nemovitostí má již odpojené žumpy a septiky a většina splaškových vod teče přímo na čistírny.
Kovové odpady
62,016
65,989
V loňském roce jsme zrušili provoz meziskládky stavebního odpadu a veškerý stavební odpad
Biologický rozložitelný 807,82
652,73
Směsný komunální
817,37
813,03
je odvážen na skládku do lomu v Kobeřicích. Po zavedení bezhotovostní platby za odevzdané
Objemný odpad
135,64
49,26
kovové odpady každoročně klesá množství vykoupených kovových odpadů. To je hlavní důvod,
Nebezpečné odpady
12,281
2,848
proč
zastupitelé naší obce rozhodli o ukončení provozu Sběrny kovových odpadů (více na jiném
Stavební odpad
3780,34 4730,66
(uvedeno v tunách)
místě zpravodaje).
Bernard Halfar
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ŠTĚPÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Historie našeho zpravodaje se začala psát v roce 1998. Skutečně začala psát, protože Štěpánkovický zpravodaj je především tištěný a až
následně je umístěn na webové stránky naší obce. Na zasedání zastupitelstva chodí historicky málo občanů, proto bylo v roce 1998 rozhodnuto, že občané budou několikrát ročně informováni o tom, co se v obci děje a co obec připravuje do budoucna, tištěným zpravodajem. Do
roku 2006 byl náš zpravodaj vydáván v černobílé podobě, od roku 2007 vychází barevně. Od roku 1998 měl náš zpravodaj redakční radu ve
složení: Mgr. Jan Katolický, Anna Stromská, Ingrid Václavíková, Jaroslav Záloha a v roce 1999 přibyl Petr Stromský a s úpravou zpravodaje
začal pomáhat Daniel Riemel. Svou činnost rada ukončila vznikem školské a kulturní komise při radě obce Štěpánkovice. Od roku 2002
převzal kompletní grafickou úpravu zpravodaje Daniel Riemel, který dal našemu zpravodaji dnešní podobu.
Od uzávěrky přijímání příspěvků do vydání zpravodaje uběhne vždy přibližně měsíc. Po tuto dobu se ještě čeká na poslední opozdilce,
provede se první kontrola všech příspěvků a odstraní se drobné chyby. Následuje grafická úprava, sestavení článků a fotografií tak, aby se
do vydání vešly všechny textové příspěvky, fotografie a drobná reklama. V posledních letech se snažíme reklamu ze zpravodaje vytěsňovat,
protože ve zpravodaji mají být především informace o dění v naší obci.
Další velkou změnou v historii našeho zpravodaje byla změna v distribuci. Do září roku 2014 byl zpravodaj po vydání k dispozici na
Obecním úřadě, v knihovně, v obchodech a na poště. Po připomínkách řady občanů, že ne ke všem se zpravodaj dostane, jsme začali zpravodaj roznášet do všech domů v obci. Zpravodaj dále zasíláme na
obecní úřady okolních obcí, do Štrby a vybraných knihoven v České
republice (tuto povinnost máme ze zákona).
V loňském roce pak proběhly další dvě změny našeho zpravodaje. Tyto změny se týkají přípravy vydání zpravodaje. Rada obce
jmenovala novou redakční radu ve složení Bernard Halfar, Veronika
Wihodová a Daniel Riemel.
Druhá změna se týká přípravy konečné verze vydání zpravodaje.
Od roku 1998 na přípravě zpravodaje spolupracoval pan Jaroslav
Záloha, který u každého vydání prováděl poslední korekturu před
předáním zpravodaje do tisku. S ohledem na svůj věk nám pan Záloha
sdělil, že chce svou činnost ukončit a předat tuto činnost někomu
mladšímu. V lednu jsme proto pana Zálohu navštívili s malým dárkem a poděkováním za práci pro náš zpravodaj v celé jeho historii.
Z této návštěvy jsme si odnesli vzpomínky pana Jaroslava Zálohy na
to, jak zpravodaj vznikal doslova „na koleně“ a jak se časem měnil.
Bernard Halfar

MODERNÍ ZPŮSOBY PLACENÍ FAKTUR
Řada z nás, občanů Štěpánkovic, využívá moderní způsoby komunikace
s úřady. Jedním z nich je internetové bankovnictví a úhrada faktur pomocí výpočetní techniky. Ušetří to určitě čas a finance, ale tento způsob placení faktur
přináší nemalé problémy příjemcům těchto plateb.
Konkrétně v případě naší obce se jedná hlavně o elektronickou platbu za
odpady, vodné, stočné a poplatku za psy. Často se totiž stává, že ten kdo platí,
neuvede do platebního příkazu svou identifikaci a hlavně čeho se platba týká.
V účtárně pak zjistíme, že na účet obce byly poukázány peníze, ale nevíme od
koho a za co.
Žádám proto všechny, kdo platí své faktury pomocí elektronických příkazů,
aby do příkazů uvedli identifikaci:
- u poplatku za odpady jména osob, za které je platba uhrazena
- u poplatku za psa jméno a adresu majitele psa
- u platby za vodné a stočné adresu domu
Bernard Halfar

BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE V NAŠÍ OBCI
V roce 2016 došlo v naší obci ke spáchání
14 trestných činů a 63 přestupků. U tří trestných
činů byl zjištěn pachatel a celková škoda u těchto
činů byla 259 700,– Kč. Počet trestných činů spáchaných v roce 2016 oproti roku 2015 je o 9 menší.
V roce 2016 byly v obci zjištěny čtyři osoby, které
řídily motorové vozidlo pod vlivem návykových
látek. Dále bylo zjištěno 45 dopravních přestupků
a 7 dopravních nehod.
Počet dopravních přestupků by byl určitě daleko
větší, kdyby byli pokutování majitelé vozidel, která
soustavně stojí na našich úzkých místních komunikacích a na chodnících v celé obci.
Bernard Halfar (s použitím materiálů PČR)

SBĚRNÝ DVŮR ŠTĚPÁNKOVICE
Provozní doba:
Pondělí
08:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Středa
14:00 – 18:00
Sobota
08:00 – 12:00
Kontakt na pracovníka obsluhy: Baránek Alfons tel.: 606 556 539.
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Provozní doba do 30. 4. 2017:
Sobota

08:00 – 12:00

MP
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2017, ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Každoročně se rozpočet naší obce připravuje na několika jednáních finančního výboru, rady obce a zastupitelů. Konečná verze návrhu
rozpočtu je zveřejněná na úřední desce obce tak, aby se s ní mohl seznámit každý občan naší obce. Na prvním zasedání zastupitelstva dne
1. 2. 2017 pak byl rozpočet obce na letošní rok schválen.
Základní návrh rozpočtu je sestaven podle skutečnosti konce minulého roku. Sestavit příjmovou část návrhu rozpočtu většinou není
velký problém, vycházíme ze skutečnosti minulého roku. Na straně výdajů pak nejprve stanovujeme náklady na provoz školy, vodovodu,
kanalizace, bezdrátové počítačové sítě, mzdy a odvody zaměstnanců, náklady na provoz všech budov, které jsou v majetku obce, opravy
zařízení a běžnou údržbu. Dále se do výdajové části rozpočtu zahrnou náklady na splátky úvěrů a náklady na dokončení rozestavěných
staveb a rozpracované projekty.
Takto připravený návrh rozpočtu je předložen k projednání členům finančního výboru. Po projednání finančním výborem je upravený
návrh rozpočtu předložen k projednání radou obce. Členové rady návrh upraví podle potřeb obce. Dalším krokem je projednání návrhu
rozpočtu zastupiteli na neveřejné poradě zastupitelů. Návrh rozpočtu, který vzejde z tohoto jednání, je vyvěšen na úřední desku na dobu
minimálně 14 dnů. Po této době je svoláno veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém je možné podat k zveřejněnému návrhu rozpočtu
pozměňovací návrhy. Konečnou verzi rozpočtu pak schválí zastupitelé.
Stejný postup přípravy a projednávání má i návrh rozpočtového výhledu na období příštích pěti let. Rozpočtový výhled je materiál, ze
kterého je možné vyčíst, jaké jsou stanoveny priority obce na nejbližších pět let. Tento materiál je pouze informativní a slouží jako vodítko
Bernard Halfar
při sestavování rozpočtu pro jednotlivé roky.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017
Výdaje
Položka
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Kino
Činnosti knihovnické
Kronika
Rozhlas a televize
Záležitosti sdělovacích prostředků, internet
Zájmová činnost v kultuře Srubek
Ostatní záležitosti kultury, církve, koncerty
Sportovní zařízení v majetku obce
Dotace tělovýchova
Využití volného času dětí a mládeže
Dotace spolky
Restaurace, zasedací místnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběrna kovových odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Protipovodňová opatření
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, výsadba
Dotace občanům (kolektory, vsakování)
Ostatní služby sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění
Převody vlastním fondům, FKSP
Ostatní fin. operace, daň z příjmu obec, DPH
Ostatní činnosti pro FU, SOH, SOH-Z
Splátky úvěrů
Kontokorent

Příjmy
tisíc Kč
9 000
1 000
80
200
3 800
5 500
3 200
600
700
0
10
1 200
30
400
500
520
400
200
800
500
600
5 500
2 900
100
500
400
2 500
150
170
50
300
2 000
3 500
530
250
300
500
105
2 448
4 000

Mezisoučet
Nerozdělený příjem

55 443
4 858

Výdaje celkem

60 301
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Položka

tisíc Kč

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
Správní poplatky
Odvod výherní automaty
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu
Dotace na VPP
Zelený bonus - fotovoltaika
Pojistné plnění
Vodné
Stočné
Činnosti kina
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní zájmová činnost (Fitness-centra)
Příspěvek na tábor
Pronájem majetku obce
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Prodej pozemků - Šimetka, Zecha
Odpady podnikatelé
Sběr a svoz komunálního odpadu EKOKOM
Výkup druhotných surovin
Nájem pozemků, péče o zeleň
Doplatek dotace Sběrný dvůr
Rozvoz obědů
Požární ochrana - z r. 2016
Činnost místní správy - pojistky
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům
Celkem

8 000
300
700
8 500
500
17 000
1 700
30
5
90
50
250
1 700
926
800
160
20
2 800
1 800
10
20
10
1 000
100
200
50
440
13
10
700
150
500
100
16
0
40
5
5
1
800
49 501

Financování
Kontokorentní úvěr
Zůstatek z roku 2016
Celkem

4 000
6 800
10 800

Příjmy celkem

60 301
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KOMENTÁŘ – ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Rozpočtový výhled obce Štěpánkovice je zpracován pro potřebu zastupitelů obce Štěpánkovice při přípravě rozpočtů obce v příštích letech, při přípravě
plánu rozvoje obce, pro občany obce Štěpánkovice pro přehled o dlouhodobých
záměrech obce Štěpánkovice a na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V rozpočtovém výhledu jsou zohledněny náklady na správu a údržbu
majetku obce, navrhované investiční akce, jejichž realizace vyplývá ze stávajících zákonů a investiční akce vyplývající z oprávněných požadavků občanů
obce Štěpánkovice.
Hlavní položky příjmové části rozpočtového výhledu jsou skutečné daňové
příjmy, příjmy z vodného, stočného, příjmy za likvidaci odpadů a příjmy z ostatní
činnosti obce Štěpánkovice, vše za rok 2016. Dalším ukazatelem příjmové části
jsou prognózy státního rozpočtu České republiky na příští období. Při aktualizaci
příjmové části rozpočtového výhledu se tyto položky přepočítávají stanoveným
koeficientem podle výsledků předcházejícího roku.
Do výdajové části jsou zahrnuty náklady spojené s běžným provozem obce
a obecního úřadu, správou a údržbou majetku obce, údržbou a obnovou zeleně,
náklady na spolkovou činnost v obci, kulturní akce pořádané obcí Štěpánkovice
a náklady spojené s investiční činností obce.
Výdajová část rozpočtů a rozpočtových výhledů obce Štěpánkovice obsahuje každoroční splátky úvěrů přijatých v minulosti pro dofinancování investičních projektů. Jedná se o tyto částky:
2015 – 2034
1 500 000,– Kč, každoročně, plus úroky
2009 – 2024
408 000,– Kč, každoročně, plus úroky
2013 – 2028
540 000,– Kč, každoročně, plus úroky
Investiční akce, u kterých je předpoklad realizace v nejbližších letech:
Dokončení výstavby sociálních bytů a obslužné komunikace.
Rok 2018 – 2025 postupná rekonstrukce místních komunikací v obci, jedná se
především o dokončení komunikace Vlčoch, úplná rekonstrukce komunikace Slezská, U Bartošovce, Rybniční, Komenského, Okrouhlá, Čs. armády,
Družstevní, Lipová a postupně dalších komunikací. Součástí těchto staveb
bude provedení výměny kanalizačního potrubí, kanalizačních přípojek
a zařízení vodovodu ve všech ulicích v obci.

Rok 2018 – 2025 postupná rekonstrukce vodovodního řadu a souvisejících
staveb.
Rok 2018 a další roky výkup pozemků, výstavba komunikací a inženýrských sítí
pro novou výstavbu rodinných domů v obci.
Rok 2018 – 2022 dokončení rekonstrukce zbývajících pavilonů základní školy,
výstavba komunitního centra, rekonstrukce sportovišť v areálu školy.
Rok 2018 – 2019 pokračování v rekonstrukci kulturního domu.
Rok 2018 – 2022 rekonstrukce, popřípadě výstavba cyklostezek, v tabulce jsou
uvedeny pod položkou komunikace.
Stavby uvedené v „Pozemkových úpravách“ jako společná zařízení, jedná se
především o protizáplavová zařízení, zatravnění části pozemků v těsné blízkosti
zastavěné části obce, nové polní cesty, rozšíření stávajících zalesněných ploch.
V rozpočtovém výhledu nejsou uvedeny stavby:
a) jejichž realizace nevyžaduje složitou přípravu
b) náklady na jejich realizaci se budou pohybovat v řádech statisíců korun
Jedná se především tyto stavby:
- oprava většiny chodníků v obci
- obnova centra obce (po vyřízení majetkoprávních vztahů k pozemkům)
- drobné stavby v obci – autobusové zastávky, stojany na kola
- výsadba a dosadba zeleně v obci
- údržba a dovybavení dětských hřišť
Součástí rozpočtového výhledu je tabulka předpokládaného plnění rozpočtů
na roky 2018 až 2022 a dlouhodobý seznam investičních celků, které bude obec
Štěpánkovice realizovat v příštích letech.
Tento materiál je pouze informativní, pořadí jednotlivých činností je možné
měnit podle okamžité potřeby obce, připomínek občanů, popřípadě možností
získání dotací na jednotlivé projekty.
Rozpočtový výhled obce Štěpánkovice na období 2018 – 2022 byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Štěpánkovice dne 1. 2. 2017 a byl
schválen pod bodem 1/1 d) usnesení.
Bernard Halfar

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA OBDOBÍ LET 2018 - 2022
Položka
Daňové příjmy a ostatní příjmy
Zůstatek z předcházejícího roku
Vodné
Provoz
Investice
Stočné
Provoz, opravy
Projekty, rekonstrukce, investice
Poplatek za svoz PKO
Svoz kom. odpadů EKOKOM
ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o. - Provoz
Investice
Kultura, knihovna, kino, sport
Byty (rekonstrukce, projekt RD, výstavba inž. sítí)
Byty nájem, ostatní služby, prodej pozemků
Hřbitov, investice, provoz
Správa obce, místní zastupitelstvo
Činnost místní správy
Komunální služby a územní rozvoj
Počítačová síť v obci, optokabely
Komunikace, výstavba, rekonstrukce, proj.
Údržba komunikací, zimní údržba
Výkupy pozemků
Vzhled obce, údržba zeleně, skládky
Provoz veřejného osvětlení, rozhlasu
Požární ochrana
Protipovodňová opatření
Změna uzem. plánu
Podpora ekologických opatření realizována občany
Splátky úvěru
Kontokorent
Úvěr 30 000 000
Úvěr 6 000 000 projekty
Úvěr 8 000 000 dotace
Úroky z úvěrů
Celkem
Nerozdělený příjem
CELKEM

rok 2018
příjmy výdaje
40 500
0
2 000
0
3 000
2 850
300
500
1 900
2 500
2 000
1 900
2 900
550
3 000
1 000
300
2 500
13 000
0
50
100
2 000
5 000
800
3 500
1 000
1 500
1 000
500
500
2 000
10
500
350
200
300
200
4 000

56 010
56 010

4 000
1 500
408
533
471
55 112
898
55 112

rok 2019
příjmy výdaje
41 715
0
898
0
3 120
2 850
400
1 000
1 976
2 625
2 500
1 995
2 958
605
3 000
4 500
300
3 500
0
2 000
200
53
100
2 100
5 500
840
3 640
1 020
1 200
5 000
500
500
2 500
11
600
350
400
0
200
4 000
0

56 732
56 732

4 000
3 000
0
0
600
55 523
1 209
55 523

rok 2020
příjmy výdaje
42 966
0
1 209
0
3 245
2 964
400
1 000
2 055
2 756
2 500
2 095
3 017
666
3 000
4 500
330
3 500
0
500
200
0
55
100
2 205
4 500
882
3 786
1 040
1 000
5 000
500
1 000
3 000
11
600
400
4 000
0
200
4 000
0

58 754
58 754

4 000
3 000
0
0
600
58 028
726
58 028

rok 2021
příjmy výdaje
44 255
0
726
0
3 375
3 083
420
1 000
2 137
2 894
5 000
2 199
3 078
732
3 150
2 000
363
3 500
0
1 000
200
0
58
107
2 315
5 500
926
3 937
1 061
1 000
6 000
500
1 000
3 000
12
600
500
1 000
300
200
4 000
0

60 045
60 045

4 000
3 000
0
0
600
58 683
1 361
58 683

rok 2022
příjmy výdaje
45 583
0
1 361
0
3 510
3 206
441
1 000
2 223
3 039
7 000
2 309
3 231
805
3 308
4 000
399
3 500
0
200
200
0
61
114
2 431
5 885
972
4 095
1 082
1 000
7 000
500
200
2 000
12
630
500
200
0
200
4 000
0

62 518
62 518

4 000
3 000
0
0
600
61 280
1 239
61 280

Částky v tisících Kč.
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NÁVRH POŘADÍ STAVEB V OBCI - VÝHLED

Stavby
Dokončení rozšíření hřbitova+B3:F39
Nové a opravované místní komunikace
Sluneční
Čsl. Armády - odbočení
Slezská
Albertovec u dvou bytovek
Kanalizace dětské hřiště Mlýnská, Zahradní
Cyklosteska ČOV-Kravaře
Výstavba sociálních bytů I. etapa
Rekonstrukce Obecního úřadu
Výkup a demolice starých domů
Výstavba sociálních bytů II. etapa
Stavby v rámci pozemkových úprav
Poldr na Svobodě Vlčoch
Rozšíření a výstavba polních cest
Výsadba zeleně I., II., III. etapa
Průmyslová zona
Rekonstrukce sportovišť škola I etapa
Výkup pozemků a stavba inženýrských sítí
Meziskládka výkopové zeminy a stavební suti
Rekonstrukce Zahradní - Lipová
Rekonstrukce U Bartošovce, Rybniční, Komenského
Optokabely po rekonstrukcí komunikací
Cyklotrasa Kobeřice - Hadí kopec
Rozšíření kapacity mateřské školky
Rekonstrukce Lípová - Poštovní
Rekonstrukce Zahradní, Na Kopečku II. etapa
Rekonstrukce sportovišť škola II. etapa
Rekonstrukce Mlýnská I. etapa, ČD - Novodvorská
Mlýnská II. etapa - Novodvorská - Agroland
Písečná, Střední, Oldřišovská
Bílá Bříza
Rekonstrukce Novodvorská, Sluneční
Rekonstrukce Generála Svobody, Luční
Rekonstrukce Petra Bezruče, Mírová
Rekonstrukce Okrouhlá, Polní
Hlavní I., II., III. etapa, Svobody
Odhadované náklady

STATISTIKA
STAVEBNÍHO ÚŘADU
Městským úřadem Kravaře, odborem výstavby,
ÚP a ŽP bylo ve stavebním řízení občanům obce
Štěpánkovice v roce 2016 vydáno:
11× stavební povolení,
4× ohlášení stavby,
9× společný územní souhlas a ohlášení stavby,
3× územní rozhodnutí,
4× ohlášení stavby,
2× kolaudační souhlas,
10× kolaudační rozhodnutí.
BR

rok
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017 – 2018
2017 – 2020
2017 – 2025
2018
2018 – 2025

cena (tisíc Kč)
600
9 000

poznámky

2 000
400
5 000
800
5 000
15 000
15 000

havarijní stav

součástí je rekonstrukce kanalizace

možná dotace
2017
možná dotace, celé období

je UR
možná dotace
možná dotace
možná dotace

2018
2018
2018 – 2025
2019
2019
2019
2017 – 2025
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2022 – 2025

2 500
10 000
5 000
5 000
5 000
8 000
2 000
5 000
10 000
5 000
4 000
10 000
9 000
9 000
6 000
2 000
6 000
4 000
4 000
5 000
45 000
214 300

projektová příprava
je
je
je stavební povolení
je stavební povolení
je DUR
je v přípravě
je
je stavební povolení
je UR

možná dotace
dle územního plánu
možná dotace

možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace

možná dotace
možná dotace
možná dotace
možná dotace

je nutno aktualizovat
není
není
v přípravě
je stavební povolení
není
studie
je stavební povolení
v přípravě
je
je stavební povolení
je studie
není
není
studie
není
není
pasport - studie
studie
dopracovat
není
není
není
není

STATISTIKA PŘESTUPKŮ V OBCI
Přestupky spáchané v katastru obce Štěpánkovice projednává komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán obce. Této komisi je svěřen výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků dle ustanovení § 46 – proti pořádku ve státní správě
a v územní samosprávě, dle ustanovení § 47 - proti veřejnému pořádku, dle ustanovení § 49 - proti občanskému soužití a dle § 50 - proti majetku zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Komise jedná a rozhoduje v tříčlenném složení za předsednictví osoby s právnickým vzděláním. Komise se usnáší většinou hlasů.
V roce 2016 komise obdržela 9 oznámení o přestupku.
Tři přestupky byly spáchány dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) proti majetku,
jeden přestupek dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) proti veřejnému pořádku a pět
přestupků dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) a 1 písm. c) proti občanskému soužití
podle zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
BR

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty, poděkování, chystáte akci pro spoluobčany…
Podklady můžete zaslat e-mailem na zpravodaj@stepankovice.cz, donést do obecní knihovny nebo zaslat poštou na adresu OÚ.
Značka: ZPRAVODAJ.
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KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2017
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Každoročně v prvním čísle Zpravodaje zveřejňujeme kalendář akcí na celý rok. V posledních letech máme stále větší problémy s termíny
pro jednotlivé akce, protože hlavně v prosinci, lednu a únoru jsou obsazeny všechny víkendy vždy několika akcemi. I po zbytek roku se pak
konají o víkendu dvě, tři a někdy ještě více akcí.
V naší obci je v současné době činných 31 spolků s více než tisícem aktivních členů. Pak se musí stát to, že o jednom víkendu se sejde
tolik akcí, že si neumíme vybrat. Je to ale dobře, protože pak některým škarohlídům můžeme říci, že naše obec „žije“. A za to, že naše obec
„žije“ chci poděkovat vedoucím všech spolků a všem členům spolků za jejich celoroční činnost. Chci poděkovat Vašim rodinným příslušníkům za to, že Vaší záslužnou činnost tolerují a podporují. Dámy a pánové, nemáte to jednoduché a patří Vám všem dík.
Bernard Halfar

KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH V ROCE 2017
8. 1.
Divadlo - Světáci – Štěpánkovický ochotnický soubor
8. 1.
Loutkové divadlo – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
14. 1.
Rodičovský bál – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
14. 1.
Hasičský ples – SDH Svoboda
21. 1.
Sportovní ples – Hokejový oddíl
27. 1.
Zahrádkářský ples – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
15. 1.
Novoroční míček - čtyřhry – Badmintonový klub
28. 1.
Mezinárodní turnaj ve volejbale – Volejbalový oddíl Štěpánkovice
28. 1.
Zimní brko - dvouhry – Badmintonový klub
28 - 29. 1. Divadlo - Světáci – Štěpánkovický ochotnický soubor
4. 2.
Lyžařský zájezd na Karlov – SDH Štěpánkovice
4. 2.
Volejbalový turnaj Palestina Open Cup 2017 – TJ Sokol Štěpánkovice
5. 2.
Divadlo - Světáci – Štěpánkovický ochotnický soubor
5. 2.
Divadelní vystoupení Mrazík – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o.
6. 2.
Cestovatelská beseda Jiřího Máry - Austrálie – Knihovna Štěpánkovice
8. 2.
Beseda Jóga a ajurvéda - ing. Vít Oram – Knihovna Štěpánkovice
12. 2.
Divadelní představení – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
12. 2.
Dětský maškarní ples – Klub maminek
13. 2.
Beseda nad rozvojem obce – Obec Štěpánkovice
15. 2.
Recitační soutěž – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o.
18. 2.
Hasičský ples – SDH Štěpánkovice
19. 2.
Maškarní ples – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, SRPDŠ
19. 2.
Valentýnský úder - čtyřhry – Badmintonový klub
28. 2.
Bruslení pro děti v Kravařích – Obec a farnost Štěpánkovice
12. 3.
Loutkové divadlo – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
13. 3.
Opavský karikaturista a ilustrátor Bořek Frýba – Knihovna Štěpánkovice
14. 3.
Opavský skřivánek - pěvecká soutěž – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o.
19. 3.
TJ Sokol Štěpán. – Výroční valná hromada k výročí 90 let od založení
31. 3.
Noc s Andersenem – Knihovna Štěpánkovice
8. 4.
Voltižní závody Albertovec – Jezdecký klub Voltiž Albertovec
9. 4.
Velikonoční vejce - čtyřhry – Badmintonový klub
12. 4.
Cestovatelské promítání Brazílie - Motanni – Obec Štěpánkovice
30. 4.
Prajzká raketa - závěr ligy – Badmintonový klub
30. 4.
HITA-chod po stopách běžců – Turistický spolek HITA
30. 4.
Lesní kros – Atletický oddíl
30. 4.
Rej čarodějnic – Klub maminek
30. 4.
Stavění máje – SDH Svoboda, hospody
duben
Velikonoční tlachy a tvořivá dílna – Knihovna Štěpánkovice
duben - květen divadelní představení ke dni matek – Obec Štěpánkovice
7. 5.
Mše svatá za hasiče z farnosti – SDH Štěpánkovice a farnost
13. 5.
Gulášfest – Hospoda Na Statku
21. 5.
Koncert pěvckých sborů – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o.
26. 5.
Večer chval – Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
27. 5.
Májová smeč - čtyřhry – Badmintonový klub
28. 5.
Memoriál Josefa Halfara – SDH Svoboda
květen Vystoupení ke Dni matek – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o.
květen Kácení máje – SDH Svoboda, hospody
3. 6.
Den dětí – areál základní školy – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o., SRPDŠ
4. 6.
Mše svatá v areálu TJ Sokol – Farnost a TJ Sokol Štěpánkovice
10. 6.
Den obce - sportovní areál základní školy
– Obec Štěpánkovice, sportovní oddíly, HITA
10. 6.
Z pohádky do pohádky (Den obce) – Klub maminek
29. 6.
Slavnostní shromáždění k závěru školního roku
– ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o.
červen Pasování prvňáčků – Knihovna Štěpánkovice
1 - 2. 7. Sportovní slavnost – TJ Sokol Štěpánkovice
10 - 14. 7. Příměstský tábor – Obecní knihovna

8 - 9. 7. Odpust na Svobodě – Farnost a obec Štěpánkovice, SDH Svoboda
14 - 16. 7 Florbalový turnaj (atrium školy) – FBC Štěpánkovice
24. 7.
Výlet s dětmi na chatu Na konci světa – Klub maminek
29 - 30. 7. Zahrádkářská slavnost – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
červenec Letní kino – Obec Štěpánkovice
19. 8.
Tenisový turnaj – Oddíl - Tenisová čtyřhra
25 - 27. 8. Hasičský víkend: noční soutěž, rodinné týmy, Opavská liga
– SDH Štěpánkovice
26. 8.
Nohejbalový turnaj – Nohejbal a Štěpánkovická fotbalová liga
2. 9.
Soutěž seniorů – SDH Štěpánkovice
4. 9.
Slavnostní zahájení nového školního roku – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o.
9. 9.
Gulášfest – Hospoda Na Statku
16 - 17. 9. Výstava ovoce, zeleniny a květin – ČZS Štěpánkovice
17. 9.
Mše svatá - poděkování za úrodu – farnost a ČZS Štěpánkovice
28. 9.
Svatováclavský pochod – Turistický spolek HITA
1. 10.
Fachman Kros – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o., SDH Svoboda
3. 10.
Setkání se seniory – Obec Štěpánkovice
7. 10.
Pivní slavnost – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
17. 10. Beseda s autorem dětských knih - Jan Opatřil – Obecní knihovna
24. 10. Říjnový míček - dvouhry – Badmintonový klub
10. 11. Večer kouzelných světýlek – ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o., SRPDŠ
26. 11. Adventní koncert v kostele – Farnost Štěpánkovice, Obec Štěpánkovice
21. 11. Padající list - čtyřhry – Badmintonový klub
listopad Soutěž halových házedel – Letecko-modelářský kroužek
listopad Cestovatelská přednáška – Knihovna Štěpánkovice
listopad Autorské čtení - Petra Braunová – Knihovna Štěpánkovice
1. 12.
Večer chval – Farnost Štěpánkovice, Mladší chrámový sbor
2 - 3. 12. Vánoční výstava – Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
4. 12.
Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
– Farnost Štěpánkovice, Český zahrádkářský svaz
9. 12.
Smažení kaprů – Hospoda Na Statku
10. 12. Vánoce v cukrárně – Cukrárna DONATO
12. 12. První vločka - dvouhry – Badmintonový klub
27. 12. Rybova mše – Farnost Štěpánkovice, Obec Štěpánkovice
27. 12. Vánoční nohejbalový turnaj – Nohejbal a štěpánkovická fotbalová liga
28. 12. Silvestr cup – Badmintonový klub
prosinec Vánoční koncert v kulturním domě – Obec Štěpánkovice
prosinec Vánoční turnaj, mladší přípravka – TJ Sokol Štěpánkovice
prosinec Koncert pěveckých sborů – ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o.
prosinec Bruslení pro děti v Kravařích – Hokejový oddíl
prosinec Vánoční tlachy a tvořivá dílna – Knihovna Štěpánkovice
prosinec Turnaj ve stolním tenise – Oddíl stolního tenisu
leden - květen, září - prosinec vzdělávací kurzy pro dospělé
– ZŠ a MŠ Štěpánkovice p.o.
Celoročně:
- Mistrovská utkání fotbalových oddílů TJ Sokol Štěpánkovice
- Mistrovská utkání oddílu hokejového, volejbalového, šachového, florbalového
- Štěpánkovická fotbalová liga

Veselé velikonoční svátky
Vám přejí zaměstnanci
Obecního úřadu Štěpánkovice.
-7-
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NOVÍ OBČÁNCI ŠTĚPÁNKOVIC

BLAHOPŘEJEME
Své významné životní jubileum oslavili v měsících
leden – březen:
Leden
Únor
Štěpánka Turáková
70 let
Erika Mrovcová
75 let
Jindřich Moravec
75 let
Anna Thomitzková
70 let
Klotylda Rýmlová
80 let
Milada Malohlavová 95 let
Lidie Janotová
70 let
Marie Gregořicová
80 let
Erhard Thomitzek
75 let
Emil Harasim
75 let
Anežka Grygarčíková 75 let
Maxmilián Václavík 70 let
Evald Kurka
80 let
Alois Nos
75 let
Gertruda Herudková 90 let
Březen
Ludvík Harazim
80 let
Jiřina Kurková
70 let
Všem spoluobčanům
Marie Kolečkářová
70 let
gratulujeme
Josef Vendelín
75 let
a přejeme pevné zdraví
Eva Tomíčková
70 let
a stálou spokojenost.

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

listopad 2016 – únor 2017

Karolína Bolacká, Natálie Hoňková, František Vitásek,
Natálie Rohovská, Daniel Kučeja, Filip Koziel,
Anna Marie Řehulková, Mikuláš Jašek,
Vojtěch Hyžďal a Sára Obrusníková
Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narození, prosíme
rodiče, kterým se narodilo dítě, aby narození (na základě rodného listu
dítěte) přišli přihlásit na obecní úřad k paní Janě Gregořicové.

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…) na adresu zpravodaj@stepankovice.cz a my ji otiskneme vždy
VW
v nejbližším vydání zpravodaje. Těšíme se na Vaše příspěvky.

František Vitásek
narozen: 13. ledna 2017, výška: 53 cm, váha 3710 g.

Daniel Kučeja
narozen: 5. února 2017, výška: 50 cm, váha 3600 g.

Mikuláš Jašek
narozen: 21. prosince 2016, výška: 48 cm, váha 3240 g.

Sára Obrusníková
narozena 28. února 2017, výška: 52 cm, váha 4140 g.

Filip Koziel
narozen: 9. ledna 2017
výška: 51 cm, váha 3430 g.

MATRIKA – STATISTIKA V ROCE 2016
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Našim spoluobčanům, kteří oslavili 70, 75 let a výše bylo zasláno
242 písemných gratulací. Sedm našich spoluobčanů žije 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
dožilo19 našich spoluobčanů, 85 let se dožilo 12 spoluobčanů a věku nad
90 let se dožilo 14 spoluobčanů.
OHLAŠOVNA
Naše obec měla k 31. 12. 2016 3 208 obyvatel české národnosti
a 15 cizinců s dlouhodobým pobytem.
V loňském roce se narodilo 21 dětí, z toho 11 chlapců a 10 děvčat.
V kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích uzavřelo manželství
11 manželských párů, 1 pár si řekl své „ano“ v oddací místnosti Obecního
úřadu, 13 párů uzavřelo manželství v prostorách Hřebčína Albertovec
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a 1 pár uzavřel manželství na jiném vhodném místě. Rozveden byl
1 manželský pár.
Naše obec se rozloučila s 20 občany, v loňském roce zemřelo 11 mužů
a 9 žen. Ve Štěpánkovicích zemřelo 9 občanů a mimo obec 11 občanů.
Do naší obce se během roku 2016 přistěhovalo 60 občanů a 49 občanů
se z obce odstěhovalo. V roce 2016 bylo podáno 12 návrhů na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu a 12 občanům byl tento trvalý pobyt zrušen. Trvale obydlených domů v obci je 841.
Občanů, kteří si přišli ověřit podpis nebo listinu, bylo 773. Během
roku bylo vystaveno 7 druhopisů matričních dokladů. Zápis do zvláštní
matriky v Brně podal 1 občan. O výpis z rejstříku trestů ze systému
CZECHPOINT požádalo 89 občanů, list vlastnický byl předán 28 občanům, o výpis živnostenského listu požádali 4 občané, registr řidičů
byl předán 5 občanům, žádost o datové schránky podali 3 občané.
Zpracovala: Jana Gregořicová, 3. 1. 2017
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OBECNÍ INTERNET

PROVOZ KINA V ROCE 2016

K obecnímu internetu bylo k 31. lednu 2017 přihlášeno 296 uživatelů.

Loni jsme v našem kině promítli tyto filmy:
14. 02. 2016 Mimoni
23. 10. 2016 Zootropolis:Město zvířat
14. 02. 2016 Jurský svět
23. 10. 2016 Teorie Tygra
20. 03. 2016 Škatuláci
27. 11. 2016 Kniha džunglí
20. 03. 2016 Méďa 2
27. 11. 2016 Tenkrát v ráji
Všechny tyto filmy shlédlo dohromady 378 platících diváků, což je průměr
cca 47 diváků na představení.
Naše kino Panorama hraje v neděle od podzimu do jara, jednou měsíčně, formou dvojpředstavení. Nejdříve je v 15:00 promítnut film pro děti a v 17:00 film
pro všechny ostatní. Vstupné pro děti na první film je vždy 20,– Kč, všichni ostatní
návštěvníci platí 50,– Kč. Program můžete sledovat na internetových stránkách
obce Štěpánkovice, v rozhlase, na facebooku nebo na obecních vývěskách. MP

K dispozici jsou tarify:
1-4 Mbit/s – 180,– + 50,– Kč pronájem zařízení / měsíc
2-6 Mbit/s – 210,– + 50,– Kč pronájem zařízení / měsíc
3-12 Mbit/s – 250,– + 50,– Kč pronájem zařízení / měsíc
Připojení pomocí optického kabelu – tarify:
OPT 10Mbit/s – 300 Kč/měsíc
OPT 20Mbit/s – 350 Kč/měsíc
OPT 50Mbit/s – 590 Kč/měsíc

MP

FITNESS CENTRUM ŠTĚPÁNKOVICE
Provozní doba:
Pondělí 16:00 – 21:00
Úterý
16:00 – 21:00
Středa 16:00 – 21:00
Čtvrtek 16:00 – 21:00
Pátek
16:00 – 21:00
Sobota 15:00 – 21:00

posilovna, gymnastický sál
posilovna, gymnastický sál, sauna ženy
posilovna, gymnastický sál
posilovna, gymnastický sál, sauna muži
posilovna, gymnastický sál, sauna muži, sauna na objednávku
posilovna, gymnastický sál, sauna muži

Ceny vstupného do jednotlivých zařízení:
Sauna běžný provoz 100,– Kč / 2 hod. / osoba + 10,– Kč za každých započatých 10 min.
permanentka
1 900,– Kč / 20 vstupů / 3 hod.
1 000,– Kč / 10 vstupů / 3 hod.
na objednávku
1 100,– Kč / 2 hod, 1 500,– Kč / odpoledne
Objednávka a platba zálohy ve výši storno poplatku 500,– Kč nejpozději v úterý před
pátečním použitím sauny.
Posilovna běžný provoz 20,– Kč / hod. / osoba
+ 10,– Kč za každých dalších započatých 30 min.
permanentka
650,– Kč / 20 vstupů
Gymnastický sál pronájem sálu cvičitelem 150,– Kč / hod.
Kontakt na obsluhu: 724 633 307

MP

S letošní zimou jsme si poradili i díky nově zakoupenému malotraktoru KUBOTA.
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STATISTIKA OBECNÍ KNIHOVNY

V roce 2016 bylo v Obecní knihovně ve Štěpánkovicích registrováno celkem 360 čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 8724 návštěvníků. Jednalo se o návštěvníky nejen využívající půjčovnu, ale také o návštěvníky využívající internet, kulturní a vzdělávací akce. Bylo
realizováno 11 690 výpůjček.
Obecní knihovna je v současné době vybavena 5 počítači, z toho 3 jsou pro využití veřejnosti. Vzhledem k velmi špatnému stavu počítačů pro veřejnost se vedení knihovny a vedení obce rozhodlo požádat ministerstvo kultury o dotaci v rámci programu VISK 3 k obnovení
výpočetní techniky v knihovně. Výsledky budou známy na konci března roku 2017.
Seznam knih je vystaven na webových stránkách knihovny v elektronickém katalogu na adrese www.knihovna.stepankovice.cz. Webové
stránky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Na webových stránkách knihovny jsou vystavovány veškeré plánované kulturní
a vzdělávací akce.
Registrační roční poplatek pro čtenáře do 15 let činí 10,– Kč. Registrační roční poplatek pro čtenáře nad 15 let činí 50,– Kč. Čtenáři od
sedmdesáti let věku registrační poplatek neplatí.
Knihovní fond
V průběhu roku 2017 bylo z knihovního fondu vyřazeno 518 knih, které byly nabídnuty k odprodeji za symbolickou cenu. V loňském
roce bylo pořízeno 579 knih. Jednalo se jak o knihy nově zakoupené, ale taky o knihy a časopisy darované čtenáři.
Během celého loňského roku uspořádala Obecní knihovna tyto akce:
- Knihovnické lekce pro žáky nižšího stupně ZŠ a žáky MŠ
- Pasování prvňáčků
- Zapojení do celostátní akce knihoven „Noc s Andersenem“
- Besedy pro žáky ZŠ Štěpánkovice
- Výtvarné workshopy
- Organizace příměstského tábora
- Velikonoční a Vánoční tlachání
- Cvičení Jógy
- Autorské čtení s regionální autorkou Evou Tvrdou
- Klíčkování prvňáčků
- Autorské čtení se štěpánkovickou rodačkou Ivanou Chřibkovou
- Živé vyprávění příběhu o Karlu IV. v podání vypravěče Martina Haka
- Interaktivní beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
- Noc s Andersenem
- Valentýnská tvořivá dílna
- Organizace soutěže Lov perel
MT
- Malování mandal- tvořivá dílna
- Interaktivní besedy pro děti z MŠ Štěpánkovice

ZIMA V POHÁDCE

Znalecké posudky motorových vozidel
Radovan Vehovský

V rámci celoroční spolupráce knihovny a MŠ Štěpánkovice
proběhlo v Obecní knihovně pásmo pohádek, vyprávění a her na
téma „Zima v pohádce“. Paní knihovnice v úvodní části dětem
přečetly pohádku „Krtek a sněhulák“ a povídaly si s dětmi o zimním období. Děti následně vyrobily sněhové vločky a sněhové
koule, které později využily na koulovanou a vločky na výrobu
krásných sněhuláků. Zahrály si také na pravdu a lež a šlo jim to na
výbornou. Interaktivní besedu si užili Berušky, Sluníčka, Motýlci
i Kuřátka. A ti všichni se už těší na jarní setkání v knihovně. MT

AUSTRÁLIE
OČIMA RODINY JIŘÍHO MÁRY
Velmi poutavé a příjemné bylo vyprávění manželů Márových o jejich společné výpravě se svým tělesně postiženým synem Jirkou a dcerou Monikou
do velmi krásné země - Austrálie. Své zážitky a postřehy prokládali krásnými
fotografiemi a videoukázkami. Celkově urazili 24 tisíc kilometrů za 44 dní,
tedy skoro šest set kilometrů denně. Objeli celou Austrálii kolem dokola
a ještě navíc navštívili Tasmánii. Rodina Márových svými cestami dokázala,
že i s těžkým zdravotním postižením se dá prožít krásný život. Cestopisné
knihy Jiřího Máry jsou k zapůjčení u nás v knihovně.
MT
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www.posudky-aut.cz

NAJDI SVÉHO VETERÁNA
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Na začátku školního roku vyhlásilo Ministerstvo obrany ČR soutěž s názvem Najdi svého veterána. Soutěž
byla určena pro žáky základních a středních škol. Úkolem bylo najít ve svém okolí novodobého válečného veterána nebo veterána z 2. světové války a udělat s ním krátký rozhovor. Přepisy těchto rozhovorů byly zaslány na
ministerstvo, kde byly následně vyhodnoceny. Kritériem úspěchu byla nejen jazyková správnost, ale také nápaditost otázek a poutavost rozhovoru. Této soutěže se zúčastnily Vendula Repperová ze 7. B a Julie Běláková ze 7. A.
Vendula Repperová se v soutěži dostala mezi 10 nejlepších v celé republice a odměněna byla dárkovými předměty
a exkurzí po ministerstvu obrany.
Oběma zúčastněným děkujeme, a to nejen za snahu, ale také za zajímavé a poutavé rozhovory. Vendule gratulujeme k získanému ocenění.
Chř

MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ
Vrcholky našich hor jsou pokryté sněhem. Na horách začíná zimní sezóna. Někteří z nás se již těší na zimní sporty. Chystají si sjezdové
lyže, snowboardy, běžky, boby, sáně. V nižších polohách na nadílku sněhu teprve čekáme. První mrazíky nás štípou do tváří, ale zimních
radovánek jsme si prozatím moc neužili. A tak v letošním školním roce byl velký zájem o „Mikulášské bruslení“.
Od školy odjelo autobusem do Buly
Arény v Kravařích celkem 75 žáků z 1-9.
třídy. Žáci již z předchozích ročníků věděli,
že se určitě nudit nebudou. Těšili se na hry
na ledě a samozřejmě i sladkou odměnu
od Mikuláše. Již před odjezdem od školy
a v autobuse panovala skvělá nálada. Obout
brusle, pořádně se obléci, nezapomenout na
čepici, rukavice a nedočkavé oči sledovaly
tabuli s ubíhajícím časem. Hodina plná her
a zábavy odstartovala ve 14 hodin.
Žáci vyššího stupně předvedli své bruslařské dovednosti v jízdě dopředu, dozadu,
jednotlivě, ve dvojicích i náročnější cviky ve
skupinách. Žáci nižšího stupně byli motivováni hrou s plyšovými hračkami. Žáci byli
tak zaujati hrami na ledě, že si až po chvilce
všimli, že hemžení na ledě pozoruje Mikuláš
s andělem a čerty. Následovala zasloužená
nadílka. Velký obdiv si zaslouží i naši nejmenší žáčci, kteří udrželi krok se všemi
ostatními a vydrželi bruslit celou hodinu
a některým se nechtělo z ledu ven. Již nyní
se těšíme na další ročník.
Ln
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POHÁR ZÁKLADNÍCH ŠKOL – KRAJSKÉ FINÁLE

1 053 škol zapojených do této florbalové soutěže v celé České republice, 17 škol ve finále Moravskoslezského kraje a jednou z těch škol
ZŠ Štěpánkovice. Pouze vítěz krajského finále si vybojoval postup do finále celé Moravy.
Našim klukům byly do skupiny přiděleny týmy z Raškovic, Dolních
Domaslavic a Hradce nad Moravicí. Úvodní zápas se ZŠ Raškovice
vybojovali po vyrovnané partii skórem 4 : 2, druhý zápas s Hradcem
skončil rovněž výhrou 3 : 2 a poslední utkání s Domaslavicemi mělo
rozhodnout, jestli kluci postoupí ze skupiny do finálových bojů. Bohužel
na tým pravděpodobně dopadla tíha okamžiku a poslední zápas prohráli
1 : 8. Soupeři padla do naší brány téměř každá střela na bránu a nám
naopak štěstěna nepřála. Tento výsledek nám na postup ze skupiny nestačil a nakonec jsme ve finále Moravskoslezského kraje obsadili 6. místo.
Asi dlouho se nenaskytne příležitost dostat se s florbalovým týmem
tak daleko a dosáhnout na velmi ceněný výsledek v podobě šestého
místa v kraji. Možná se taky mýlím, za což bych byl velmi rád. Ale
věřte, že tito kluci o sobě ještě svými sportovními výkony dají vědět
v jiných sportovních odvětvích.
Sestava: Tobiáš Souček, Michal Stuchlík, Tobiáš Prasek, Petr Kurka,
Ondřej Prasek, Tomáš Šimeček, Petr Žůrek, Daniel Volný.
Nc

VÁNOCE VE ŠKOLE
Vánoce – magické slovo, které v dospělých vyvolává pocit čehosi krásného, čistého, vzdáleného a v dětech radostné očekávání. Abychom
zpříjemnili předvánoční atmosféru, připravili jsme pro veřejnost „Vánoce ve škole“.
V sobotním odpoledni 10. prosince 2016 do krásně vyzdobené tělocvičny
naší školy přicházejí postupně rodiče, děti a někdy i celé rodiny. Někteří se
cestou zastaví ve společenské místnosti, aby si dopřáli voňavý punč a pak už
všichni ztichnou, neboť na pódiu se chystá pěvecký sbor Sedmihlásek se svými
sólisty, aby, doprovázen skupinou dětí s flétničkami, zahájil vánoční koncert.
Pak vystupují ti nejmenší z mateřské školky, z oddělení Sluníčka, s dramatizací „Pohádky o Palečkovi“, po nich flétničky a během recitace lidových
říkanek „Na koledě“ si mnozí vzpomenou na své dětství. Závěr první části patří
deváťákům, kteří uvedou dvě skladby zahrané na nástroje zvané boomwhackers.
O přestávce vidíme rodiče i děti, jak si na jarmarku prohlížejí a posléze nakupují krásné drobnosti vyrobené šikovnýma rukama žáků a jejich vyučujících,
jak se zaujetím
vyrábějí v dílničkách tu křehkou
baňku, tu zdobí
perníček, nebo
vykouzlí papírovou hvězdu, z korálků pěkný závěs. Ve společenské místnosti si kdekdo
dopřává kávu, čaj, perníčky a vánoční punč. Mnozí si nenechají ujít letošní
novinku, prezentaci školních prací, pomůcek, činností a vybavení školy, a tak
je zrcadlový gymnastický sál stále zaplněn, neboť jsou zde sešity, výrobky,
výsledky pokusů, učebnice a k vidění je i videozáznam o jednom dni ve škole.
Získejte 30% slevu
Ale to už zvoneček svolává všechny zpět, aby zhlédli 2. část koncertu.
Setmělo se a na pódiu zpívá pěvecký sbor Štěpánek se svými sólisty přena pojištění svého
krásné písně. Jeho vystoupení je proloženo sólovou skladbou „Pro mámu“
a chvilkou poezie, což ještě více umocní tajemnou a kouzelnou atmosféru.
majetku u Generali
Závěr patří oběma sborům, flétničkám, ale i divákům, již si také rádi zazpívají
známé koledy. Dlouhý potlesk a slova chvály jsou odměnou za vynaložené
úsilí. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě
Pro obyvatele Štěpánkovic jsme
a realizaci tak náročné, ale krásné akce.
Sá
připravili mimořádnou slevu ve výši
až 30 % na pojištění rodinného domu
a domácnosti.

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 do obecní knihovny nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice.
Značka: ZPRAVODAJ.
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Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Kobeřice
Slezská 77
Martin Kurka
M 604 981 365 / martin_kurka@generali.cz
Uvedenou slevu lze získat do 30. 6. 2017 pouze na výše uvedené agenturní kanceláři.

FLORBALOVÝ TURNAJ
ŽÁKŮ NIŽŠÍHO STUPNĚ

1 / 2017

Florbal většina dětí hraje ráda. Již na nižším stupni jsou pro žáky pořádány celorepublikové, popřípadě okresní turnaje. Do jednoho takového jsem přihlásil i naše žáky. Patří
k nejlepším na Prajzské, což dokázali vítězstvím v předcházejícím turnaji. Tentokrát jsme
jeli poměřit své florbalové dovednosti do Opavy s týmy základních škol Vrchní, Šrámkové,
Dolních Životic a Vítkova.
Snažím se žákům vštěpit myšlenku, ať hrají neustále naplno, bez ohledu na momentální stav a vývoj zápasů. V tomto turnaji se této myšlenky drželi na 100 %, což dokazují počty gólů nastřílených jednotlivým soupeřům za dobu 2 x 8 minut. Posuďte sami:
Štěpánkovice - Dolní Životice 20 : 0, Štěpánkovice - Vítkov 4 : 1, Štěpánkovice - Vrchní 11 : 1
a Štěpánkovice - Šrámková 16 : 1. Čtyři výhry, celkové skóre 51 : 3 a kvalitní florbalová
připravenost nám dávali velkou naději do finálových bojů.
Finálové boje proběhly za účastí osmi nejlepších týmů okresu Opava na ZŠ Otická v Opavě. Osm družstev bylo rozděleno do dvou
skupin a první dvě družstva ze skupin se následně utkala o medaile. Naši porazili Melč 12 : 2, skvělého bojovného ducha ukázali v boji
s Kylešovicemi, kdy prohrávali už 0 : 3, ale nakonec slavili vítězství 5 : 3 a nakonec svedli nervy drásající duel s týmem Otické, který vyhráli
4 : 3. Obsadili tak první místo ve skupině B a v semifinále jim byl přidělen tým ZŠ Englišova. I tentokrát to byla vyrovnaná partie zakončená
remízou 4 : 4. O finalistovi tak měly rozhodnout samostatné nájezdy a ty lépe zvládnul soupeř. Poslední náš zápas měl rozhodnout, jestli
pojedeme domů s bronzovou medailí nebo bramborou. Soupeřem nám bylo družstvo Pusté Polomi. Opět zápas plný nervů, kdy nám v úvodu
soupeř odskočil do dvougólového vedení, ale bojovný výkon a nasazení našeho družstva nakonec skončilo vítězstvím 4 : 3.
A co na závěr? Z devíti zápasů jsme ani jeden neprohráli v základní hrací době, naše skóre zní neuvěřtelně 80 : 18 a v turnaji jsme obsadili
3. místo z 24 škol okresu Opava. Pro mě jako učitele jste vítězové, kteří se nemají za co stydět. Rád jsem byl součástí skvělého týmu, který
zviditelnil Štěpánkovice na mapě florbalu.
Velký podíl na výsledcích má klub FBC Štěpánkovice, který se již delší dobu věnuje florbalu pro děti i dospělé ve Štěpánkovicích
a blízkém okolí. My jako škola z toho těžíme a dosahujeme skvělých výsledků. Děkujeme.
Sestava: Petr Žůrek, Michal Stuchlík, Tobiáš Prasek, Vítězslav Nikel, Adriana Pavelková, Tomáš Šimeček, Daniel Volný, Natálie
Nc
Radošovská, Nikol Pistoriusová, Nikol Kremserová, Ondřej Prasek.

MAŠKARNÍ KARNEVAL
V neděli odpoledne jsme se sešli na maškarním karnevalu. Tentokrát bylo dáno
téma karnevalu - motýli, takže nás přivítal motýl Emanuel a Maková panenka. Motýl
Emanuel byl smutný, protože mu kos ukradl klobouk. Mohly mu však pomoci děti,
které splní nejrůznější úkoly. Děti v nejrůznějších maskách nejen tančily, ale také
soutěžily a každý ročník zazpíval jednu anglickou píseň. Nakonec se všem podařilo pro motýla získat zpátky klobouk, takže byl zase šťastný. Děti získaly spoustu
odměn, na závěr je čekala bohatá tombola. Přestože byla spousta dětí nemocná,
maškarní karneval se vydařil a všichni odcházeli spokojení.
Sm

LYŽÁŘSKÝ VÝCVIK OČIMA ŽÁKŮ
Bylo 6. února 7:45 hodin a celý 7. ročník už stál nedočkavě na parkovišti a vyhlížel autobus, který nás měl odvézt na lyžařský výcvik. Naložili jsme věci do zavazadlového prostoru autobusu, předali kartičky pojišťovny, rozloučili se s rodiči a vydali
se na pětidenní lyžařský výcvik, směr Malá Morávka Karlov pod Pradědem. Po 30
minutách jízdy jsme zastavili u školy v Neplachovicích, kde jsme nabrali zbytek
posádky. Po další hodině jízdy jsme konečně byli na místě.
Vyložili jsme věci a ubytovali se na pokojích. V 11:30 jsme měli nástup dole
v lyžárně. Šli jsme na oběd do restaurace Aurum, kde jsme se celý týden stravovali.
Potom jsme měli odpolední klid. Mezitím jsme se rozdělili na tři skupiny, podle toho,
jak umíme lyžovat. První skupinu zkušených lyžařů vedla paní učitelka Moravcová,
druhou skupinu vedl pan učitel Nycz a začátečníci zůstali panu učiteli Večerkovi.
Lyžovali jsme do 4 hodin odpoledne a poté jsme se vrátili zpět do penzionu. V 19 hodin
jsme měli sraz nahoře ve společenské místnosti. Tam jsme si vyslechli poučení od pana učitele Nycze a řekli si pár věcí k organizaci dalšího
dne. Následně jsme hráli hry, které jsme si sami vymysleli. Den končil večerkou ve 22 hodin. Únavou jsme všichni usnuli hned.
V úterý a středu došlo ke změně. Pan ředitel nás vzal po skupinách na běžky. Po těch jsme také padli únavou. Ve čtvrtek dopoledne jsme
se rozlyžovali ve Ski areálu Myšák. Po obědě jsme byli všichni připraveni vyzkoušet si slalom. První z dívek byla Vendula Repperová,
druhá Veronika Stromská a třetí Melanie Michalíková. Z chlapců byl první Dominik Bršlica, druhý Oliver Wollný a třetí Tomáš Kolečkář.
Večer jsme si všichni po skvělém výkonu objednali pizzu. V pátek ráno jsme šli na snídani a měli čas na sbalení svých věcí. Dopolední čas
byl věnován poslednímu lyžování ve skupinách, které jsme si stejně jako předchozí dny náležitě užili. Po obědě jsme všechno naskládali
do prostoru autobusu a čekala na nás dlouhá cesta domů. Odvezli jsme Neplachovice, rozloučili se a jeli dál. Konečně jsme byli doma ve
Štěpánkovicích. Doma pak každý vyprávěl své krásné zážitky z lyžáku.
Natálie Černá
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PROJEKT EDISON
V rámci mezinárodního projektu Edison se stala štěpánkovická škola v týdnu od 19. února
do 26. února 2017 pomyslným domovem pro čtyři vysokoškolské studenty, a to konkrétně
pro Veggie Zhu (Čína), Syahla Salsabil (Indonésie), Howard Chen (Taiwan) a Alperen Karaca
(Turecko).
Program našich stážistů, kteří byli ubytováni v rodinách žáků a kantorů byl velmi obsáhlý
a pestrý. Díky výuce angličtiny, která v naší škole probíhá již od první třídy, měli všichni žáci
možnost se v hodinách seznámit s kulturou, historií, písmem, zvyky jednotlivých domovských států a ověřit si svou znalost angličtiny v následných různorodých činnostech. První
„sblížení“ se školou a žáky však proběhlo v průběhu nedělního maškarního plesu pro nejmenší a zejména v průběhu pondělní Supershow pořádané pro žáky II. stupně, kde se stážisti
stali kapitány týmů, které mezi sebou zápolili v mnoha disciplínách. Myšlenku tolerance
a společného soužití s různými kulturami a národy jsme s úspěchem zahrnuli nejen do sportovního klání ve vybíjené, ale také do výtvarných dílen. Zde stážisti s nejstaršími žáky vytvářeli koláže, které prezentují jednotlivé země a stanou se součástí výzdoby školy. Možnost
konverzace s našimi hosty měli také účastníci kurzů angličtiny, které pořádáme pro dospělé.
Děkujeme rodinám za ubytování a program, který byl pro naše hosty připraven v jejich
režii a věříme, že energie vložená do tohoto projektu přispěje k motivaci naší nejmladší generace k studiu angličtiny a vstřícnému postoji a respektu k odlišnostem, které sebou přináší
setkávání se s lidmi jiných kultur.
Pav

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Soutěž v recitaci, která se koná každoročně
během měsíce února, má na naší škole vedle
olympiád nejstarší a nejdelší tradici. Je potěšitelné, že se jí letos zúčastnilo téměř 40 žáků od 2.
po 9. ročník. Nejpočetněji byly zastoupeny nižší
kategorie dětí od 2. do 5. třídy. Recitátorů z vyššího stupně bylo sice méně, ale jejich texty, ať už
básnické, nebo prozaické, byly zase mnohem delší
a náročnější. Pro všechny soutěžící, jejich kamarády a spolužáky, učitele, porotce, paní knihovnice, a dokonce pro rodiče, kteří přišli podpořit
své děti, bylo vystoupení zážitkem. Skutečnost, že
se v dnešní technické době děti dobrovolně naučí
umělecký text zpaměti a s citem ho přednášejí
ostatním, si zaslouží velkou pochvalu. Vítězové
jednotlivých kategorií, kteří se umístili na 1. a 2.
místě, nás reprezentovali v pondělí 20. února
v okrskovém kole, které se uskutečnilo v prostorách kravařského zámku.
Jsou to: v I. kategorii /žáci 2.-3. tříd/ Marek
Plaček, Helene Beinhauerová, Elen Bajtlová,
Klára Vehovská /Vanda Kesková – 3. místo/;
ve II. kategorii /žáci 4.-5. tříd/ Kristián Křepel,
Julie Bršlicová, Nikol Pistoriusová /Barbora
Przeczková, Hynek Čuška – 3. místo/; ve III. kategorii /žáci 6.-7. tříd/ Matouš Kubín, Natálie
Jonášová, Karolína Lipinová, Natálie Černá
/ Marek Skuplík – 3. místo /; ve IV. kategorii /žáci
8.-9. tříd/ Karolína Kotzurová, Denisa Sikorová.
Všem odvážným recitátorům moc děkujeme,
vítězům blahopřejeme.
Sá
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 2. STUPNĚ

1 / 2017

Nejen naši mladší žáci měli možnost se bavit na maškarním reji, ale i starší si připravili velké zábavné odpoledne pro své spolužáky
2. stupně, které pojali netradičně jako „Valentýnskou SUPERSHOW“.
Spolu s kapitány týmů, jimiž byli naši zahraniční hosté z Číny, Taiwanu, Indonésie a Turecka, byli žáci rozděleni do čtyř družstev
a měli možnost soutěžit v neobvyklých disciplínách, při nichž si užili jistě spoustu zábavy. Udržet rovnováhu s knihou na hlavě, plazit se
jako píďalka, umět přenést
tenisový míček jen svými
čely bez pomoci rukou,
dokáže pouze ten, kdo umí
spolupracovat. Obzvláště
nejtěžší disciplínou bylo
odezírání ze rtů, jelikož
i naši zahraniční hosté
reprodukovali česká slova
a následně soutěžící hádali
slovo pouze na základě
pohybu jejich mimických
svalů.
Přátelská
atmosféra
byla umocněna především
díky tradičním hrám, jako
je šáteček, při nichž si
každý mohl vytvořit nového
kamaráda. Na závěr nechyběla ani taneční zábava, kde
se ukázala opravdová výdrž
některých borců a úžasné
taneční kreace mnohých
z nás.
Jo

VÝSTUP NA OSMITISÍCOVKY SVĚTA
Je název soutěže ve šplhu. Každý školní rok si vybereme jednu osmitisícovku světa, kterou se snažíme zdolat. Společným úsilím musíme jako
jedna výprava 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 5 metrů
ukrajují stanovenou vzdálenost, která se pohybuje v délkách tisíců metrů,
tak dlouho, dokud nestanou na pomyslném vrcholu hory.
V minulých letech jsme zdolali hory Gasherbrum I a Annapurnu. V letošním roce jsme si dali za cíl pokořit horu Nanga Parbat, která je 9. nejvyšší
osmitisícovkou světa. Ke zdolání hory bylo zapotřebí vyšplhat úctyhodných
4425 výškových metrů, což znamená vylézt na pětimetrovou tyč 885 krát.
Do zdolání této hory se zapojilo celkem 44 žáků a 4 učitelé. Výprava vyrazila směrem k vrcholu hory v pondělí 13. února 2017. Vyšplhat až na vrchol
hory Nanga Parbat nám trvalo celkem 5 dnů. Sice unaveni, ale s pocitem
dobře odvedeného sportovního výkonu, jsme 22. února v 13:55 hodin dorazili na vrchol hory. Určitě každý ze 48 osob se snažil svým úsilím a vytrvalostí přispět ke splnění společného úkolu, je však nutné zmínit
žáky, kteří překonali sami sebe i naše představy o tom, kolik metrů může vyšplhat jedinec. Mezi takové rekordmany patří bezpochyby Daniel
Volný z V. A třídy, který zdolal pěti metrovou tyč celkem 135 krát a urazil tak 675 metrů, nebo mezi dívkami Bára Straková ze VII. B třídy,
která zdolala tyč 86 krát a vyšplhala sama 428 metrů. Všem zúčastněným patří poděkování za snahu a vytrvalost.
Odměnou byla pro žáky také beseda
Výsledky 1. kategorie
Výsledky 2. kategorie
s Michalem Königem, který se věnuje lezení po
Příjmení a jméno
třída
metrů
Příjmení a jméno
třída
metrů horách. Žáci měli možnost si popovídat se sku1. Kaspříková Nela
IV. A 175
1. Volný Daniel
V. A
675
tečným horolezcem o krásách, ale i záludnostech
2. Slivková Linda
V. B
131
2. Jehlář Vojtěch
V. A
488
hor, prohlédnout si spoustu fotografií z různých
3. Zálohová Michaela I.
127
3. Lusar Jan
I.
179
míst světa a osahat si části horolezeckého vybavení. Touto besedou jsme uzavřeli letošní zdoVýsledky 3. kategorie
Výsledky 4. kategorie
lávání osmitisícovek světa a v příštím roce se
Příjmení a jméno
třída
metrů
Příjmení a jméno
třída
metrů společně pokusíme zdolat horu Manáslu.
1. Straková Bára
VII. B 428
1. Sivák Michal
VII. B 170
Závěrem je zapotřebí pochválit ty nejzdatnější
2. Wihodová Eliška
VI.
133
2. Pavlásek Ondřej IX.
150
lezce, kteří vyšplhali nejvíce metrů. Patří jim
3. Kramářová Kristýna VIII.
120
3. Bořucký Martin IX.
80
velký potlesk a také ocenění. Jsou to:
Ve
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DĚTI Z BERUŠEK
A SNĚHOVÉ ŘÁDĚNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V PLANETÁRIU OSTRAVA

Leden a únor jsou měsíce zimních radovánek.
Zasněženou plochu zahrady mateřské školy si děti třídy
Berušek parádně užívaly.
Sněhové
cestičky, koulovaná a řádění
ve sněhu dětem
ve tvářích vyčarovaly
radost
a smích. Jen se
podívejte
do
jejich tvářiček.

V pondělí 29. 11. 2016
navštívily děti ze třídy Berušek
a
Kuřátek
Planetárium
v Ostravě. Společně s průvodcem jsme si prohlédli výstavní
prostory.
Na
simulátoru
pohybu si děti představovaly,
jak se pohybuje člověk na
Měsíci. V kinosále Planetária
jsme společně zhlédli příběh
Berušky a Světušky o tom, jak
důležitý pro naši planetu je život stromů a rostlin. Do školky jsme se vraceli
plni dojmů a nových znalostí. Moc se nám tam líbilo.
IL

IL

MAŠKARNÍ KARNEVAL V MŠ
„Máme bál, hudba, tanec
a tak dál.“ Ve čtvrtek 9. února
bylo ve školce pořádně
veselo. Z každé třídy se ozývala veselá hudba. Všechny
děti se proměnily v pohádkové a filmové postavy,
ve zvířátka a moc to všem
slušelo. Kdybychom měli
ve školce kouzelné zrcadlo,
všem by určitě řeklo, že byli
ty nejkrásnější masky.
IL

POHÁDKA MRAZÍK
Na neděli 5. února odpoledne se těšily všechny děti ze třídy
Kuřátek. V kinosále OÚ ve Štěpánkovicích zahrály děti s paními
učitelkami Ivou a Jarkou krásnou pohádku Mrazík. Všechny děti se
proměnily v pohádkové bytosti a svým hereckým umem předvedly,
co umí. Moc všechny proměna v malé herce bavila a všichni si užili
spoustu radosti, smíchu a zábavy.
Největší odměnou všem malým hercům byl dlouhý potlesk „standing ovation“ a slzičky dojetí diváků.
IL

SPOLEČENSKÝ PLES
V BOLATICÍCH

KUŘÁTKA A SNĚHULÁK
„Hurááááá, venku padá sníh!“
Dětská radost zářila ve všech dětských očích. Venku padají krásné,
velké sněhové vločky. Budeme bobovat, sáňkovat a hlavně stavět sněhuláky! Ve čtvrtek 2. února děti třídy
Kuřátek stavěly před MŠ sněhuláka.
Koulely se koule všech velikostí,
nechyběl klobouk, knoflíky i z mrkve
nos. Kolem krku jsme mu dali šálu
a jméno? Sněhuláček Ferďásek, tak
jsme jej pojmenovali. Podívejte se,
jak mu to sluší.
Vyvrcholením našich sněhových radovánek byla koulovaná
s paní učitelkou Ivou.
IL

ZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
V
posledním
týdnu měsíce listopadu přivítaly děti
ve třídě Sluníček své
rodiče na zimní tvořivou dílnu.
Přesto, že byl
ještě podzim, všichni
se moc těšili na zimu.
Společně jsme si
vyrobili sněhuláčky,
kteří se nám všem
moc povedli.
IL

Je už tradicí, že sdružení rodičů zahajuje plesovou sezonu,
ale tento rok trochu později a to 14. ledna. Přípravy na takový ples
jsou veliké jak
pro organizátory, aby bylo
vše připraveno jen k samé spokojenosti, ale i pro samotné účastníky zájezdu. Ano
zájezdu , protože nemáme takový veliký sál, máme připravený autobus pro zájezd
za zábavou.
Pro nás organizátory je potěchou, že si v dnešní uspěchané době najdeme prostor
pro setkávání, zábavu, věnujeme svůj čas i někomu jinému a to vše s úsměvem. Za
odměnu byl připraven TORO bar s toreadorem a španělskými tanečnicemi, bohatá
tombola. K tanci a poslechu hrála kapela Mistrál a dobrá nálada s námi zůstala až
do ranních hodin. Těší nás zájem o návštěvnost přespolních obcí i měst (Ostrava).
Ještě jednou chci poděkovat sponzorům za jejich podporu a všem těm, co se na
tomto krásném večeru podíleli. Těším se na další setkání a to 6. ledna 2018 opět
v Bolaticích.
NH
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ZDRAVÍ PRO SVÉ ČLENY

RADÍ LÉKAŘ

Svaz tělesně postižených pamatuje
na zdraví svých členů. V červenci 2016
se konal týdenní ozdravný rekondiční
pobyt v Karlovicích. V krásném prostředí
Jeseníků jej prožilo 40 našich členů.
Den začínal rozcvičkou, pak následovaly vycházky po okolí, k dispozici byl
bazén, vířivka, kdo měl zájem, mohl si
objednat masáže. Posezení ve večerních
hodinách stmelilo kolektiv.
Během týdenního pobytu se uskutečnilo několik zájezdů. Navštívili jsme Zlaté hory, Poutní místo Panny Marie Pomocné, při
zpáteční cestě jsme zastavili v Mnichově na vynikající pstruhy. Vydařil se zájezd i do Arboreta
Makču Pikču, výlet do Karlovy Studánky a Vrbna pod Pradědem.
Další výlet byl do Holovic, kde jsme navštívili Africké safari. Týdenní pobyt v krásném
prostředí Jeseníků prospěl všem zúčastněným a už se těšíme na rok 2017, kdy budeme tento
pobyt opakovat.
Harazimová Helena, předsedkyně

Na naší podzimní schůzi Svazu tělesně
postižených jsme pro naše členy připravili
zdravotnickou přednášku. Oslovili jsme
MUDr. Poláka, aby nám řekl něco na
téma „Srdce a jeho funkce“.
Velmi pěkná a srozumitelná přednáška
zaujala všechny přítomné. Dozvěděli jsme
se zajímavosti o nemocech srdce a cévního ústrojí. Jak postupovat při prvních
příznacích a nepodceňovat je. Přednáška
zaujala všechny členy, svědčila o tom
i řada dotazů.
Srdce je náš nejdůležitější orgán, proto
bychom si je měli co nejvíce chránit,
dodržovat správnou životosprávu a dbát
nařízení lékaře.
Harazimová Helena
předsedkyně

JAK TO BYLO, VESMÍR

ZNÁTE SVÉ OKOLÍ?

Každý z nás jednou potřeboval zdravotnickou pomoc. Výstava v Muzeu ošetřovatelství
ve Slezské nemocnici nám názorně ukázala,
jak se dříve v nemocnici pracovalo, za jakých
podmínek, jaké bylo zařízení a pomůcky, práce
zdravotnického personálu. Opavská nemocnice
rovněž umožňuje návštěvu Muzea patologie.
Toto muzeum jsme s našimi členy taky navštívili. Jednotlivé preparáty mnozí členové viděli
poprvé. Obě muzea byla prezentována odborníky z daných oborů zajímavou a srozumitelnou
formou.
Naše cesta vedla dál a to do Planetária
v Ostravě-Porubě. A tak z pozemského života
jsme se přenesli do Vesmíru. Odborný výklad
působil na naše členy velmi pozitivně, o čemž
svědčily také mnohé dotazy. Májový zájezd
2016 byl velmi zdařilý a členové Svazu tělesně
postižených velmi pokojeni. Harazimová Helena

Že je krásné a zajímavé naše okolí
se přesvědčili i členové Svazu tělesně
postižených. V závěru srpna jsme
proto vyjeli autobusem ze Štěpánkovic
do Hněvošic.
Prohlédli jsme si starý dřevěný
kostel Svatého Petra a Pavla, který
je ojedinělý nejen u nás v České
republice, ale i v zahraničí. Poté jsme
navštívili i nový kostel Krista Dobrého
Spasitele. Celou dobu byl zajištěný
podrobný výklad p. Stříbného.
V
našem
blízkém
okolí,
v Oldřišově najdeme větrnou elektrárnu. Měli jsme možnost zhlédnout její útroby, vše proběhlo s odborným výkladem.
Následovala cesta do Skanzenu v Malých Hošticích, kde byla instalována výstava o dřívějším životě našich občanů.
Náš výlet do blízkého okolí jsme ukončili v Areálu zdraví v Kylešovicích, kde si všichni
v Panském mlýně pochutnali na pstruzích. Účastníci zájezdu konstatovali, že mnoho z nás
ani neví, jaké zajímavosti se v našem okolí nacházejí.
Harazimová Helena, předsedkyně

předsedkyně

ZÁVĚR ROKU 2016 SE SRUBKU VYDAŘIL
Uplynulý rok byl pro Srubek náročný. Během roku stihl soubor 28 vystoupení. V posledních dvou měsících roku šestkrát reprezentoval obec na akcích,
které byly velmi úspěšné. Soubor zavítal do Strahovic, kde potěšil svým
vystoupením tamní důchodce. Kromě zaslouženého potlesku se dostalo souboru osobního poděkování od starostky architektky Ing. Elen Malchárkové.
Nejvíc nás potěšil osobní dopis bývalé paní učitelky Anny Benešové, která
kdysi působila i na naší škole. To jsou pro soubor odměny nejcennější. Ve svátečním tónu se neslo vystoupení v sále restaurace Eduard Maria na Albertovci,
které připravil Srubek ve spolupráci s naším obecním úřadem. Řada přespolních hostů přišla osobně poděkovat za nádherný večer a krásnou atmosféru.
Hned následující den zavítal Srubek na haťskou Kolaju, kde je pravidelným a stálým hostem. Naše muzika byla poctěna tím, že doprovázela
všechny účinkující při závěrečné písni „Muzikanti, co děláte?“. Soubor se zde setkal opět s celou řadou přátel z ostatních souborů a řadou
přátel z Polska, kde často vystupuje. Tradiční bylo vystoupení v Domově důchodců v Opavě na Rybářské. Letos poprvé se Srubek zapojil
do celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Hospoda Na Statku zorganizovala předvánoční setkání občanů se Srubkem, aby si koledy
zazpívali společně. Díky manželům Ondrufovým přišly do atria hospody desítky dospělých i dětí. Návštěvníci obdrželi texty koled, které
zpívala celá republika. První společná část byla koordinována Českým rozhlasem, v druhé části pak zněly koledy našeho regionu. Věříme,
že byla položena nová tradice a příští rok bude akce stejně úspěšná. Závěrem bych chtěl poděkovat celému souboru za vzornou reprezentaci
obce a stejné poděkování patří všem spoluobčanům, kteří si váží naší práce a drží nám palce.
JaK
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PŘED OBCHŮDKEM VEČERKA ŽIDEK
V neděli 4. prosince 2016 se od 17:00 po několikaleté pauze uskutečnila
Mikulášská nadílka před obchůdkem Večerka Židek. Svatý Mikuláš nedorazil
sám. S ním přišli i dva milí andělíčci a jeden rozzlobený čert. Děti sv. Mikuláši
recitovaly básničky, zpívaly koledy a během rozdávání mikulášské nadílky se
prodával dětský punč a svařené víno.
Výtěžek z prodeje byl věnován našemu občánkovi Adamovi Václavíkovi.
Z celého srdce Vám všem děkujeme za štědré dary, které Adamovi a jeho
rodině pomohou v jejich obtížné situaci.
Věříme, že se před naším obchůdkem shledáme i v dalších letech a už teď
se těšíme. Přejeme všem krásný a šťastný rok 2017.
Veronika Židková

VEČER CHVAL A PUNČ PRO…
Jeruzalémem dneška je naše církev, naše farnost, ve které žijeme i naše rodina.
Chceme ukázat, že věřit je normální, samozřejmá součást lidského života.
Právě tato slova provázela náš poslední listopadový Večer chval. Krásné
myšlenky vybrala tentokrát Lucka. Nebylo těžké k nim vybrat písně. S večerem chval jsme i letos zorganizovali charitativní akci Punč pro…, tentokrát
pro Adámka, kluka přímo z naší farnosti. Celý sbor se podílel na přípravě.
Bylo třeba zajistit stoly, elektřinu k osvětlení (děkujeme panu Obrusníkovi),
punč, ovoce a samozřejmě, že každá z nás se i ráda pochlubila upečeným
sladkým koláčem. Všechno by bylo zbytečné, kdyby nebyl nikdo, kdo by byl
ochotný přijít a přispět tak Adámkovi. Velké řadě našich farníků není jeho
osud lhostejný a tak Adámka mohl sv. Mikuláš překvapit a přinést mu nečekaně balíček sladkostí a vybrané peníze. Překvapení nám Adámkova rodina
opětovala. Na jednu z našich zkoušek nám přišli poděkovat s velkým dortem.
Společně jsme pak, celá naše farní rodina, prožili advent. Hod Boží vánoční byl výjimečný, letos poprvé se Svatou rodinou. Kdo neviděl
Svatou rodinu v kostele, měl šanci ji spatřit v Betlémě. Ten pro nás připravili hasiči a my jsme akci doprovázeli zpěvem.
To všechno je už ale za námi. Čas neskutečně rychle letí a za pár dní nás čeká popeleční středa a s ní doba postní. V době postní připravujeme tradičně jednu z křížových cest, tentokrát to bude v neděli 12. března.
A nakonec si dovolím citovat ještě jednou slova z Večeru chval:
„Když je západ slunce tak nádherný, jaký teprve musí být Bůh, který ho stvořil. Když je zpěv ptáků tak nádherná hudba, jaká teprve musí
být hudba lásky. Když mi pohled na horské štíty bere dech, jaká teprve musí být vznešenost Boží krásy. Když Bůh tolik pečuje o detaily,
pomysli na to, jak mu leží na srdci každá maličkost ve tvém životě. A pak pozvedni zrak k nebi a mysli na Boha…“
J. Č.

DIVADLO NEJ PRO DĚTI
Naše obec vlastní jeden z největších kinosálů široko daleko a tak nás napadlo pořádat
divadelní představení pro děti. Sérii divadelních představení zahájil čert s mikulášskou
nadílkou, kde se sjely děti i z okolních obcí.
Mikulášská pohádka byla zábavná, i když některé děti překonávaly strach ze dvou čertic a čerta. Úsměv na tvářích vykouzlil Mikuláš se svou nadílkou. Herec Slezského divadla
v Opavě Michal Stalmach a jeho kolegové nám zase příště připraví pohádkové odpoledne.
V lednu k nám přijelo Loutkové divadlo Babky Miládky a zahrálo dvě kouzelné
pohádky, ve kterých opět vyhrálo dobro nad zlem. Děti se mohly s loutkami blíže seznámit a vyfotit. Tyto loutky si paní Miládka vyrábí sama. Loutkové divadlo k nám zavítá
zase někdy v dubnu.
Sdružení rodičů děkuje všem s pomocí realizace těchto akcí a Vám za návštěvnost.
„Jsem Opavan tělem i duší,“ tvrdí o sobě herec Slezského divadla v Opavě Michal
Stalmach. Na konzervatoř se přihlásil proto, že měla punc jakéhosi tajemného místa –
a hlavně to bylo něco jiného, než co dělali kamarádi. Brzy však zjistil, že divadlo je
svým způsobem droga a když se s ním jednou začne, těžko se přestává. Největší satisfakcí je pro něho, když přijde na představení dost diváků a pak odcházejí spokojeni.
K nesporným výhodám herecké profese počítá také prázdniny.
Po šesti letech dojíždění do Českého Těšína, kde byl v angažmá, uvítal nabídku
Opavy jako určité zklidnění hektického životního stylu. Ve svém těšínském období to
zkoušel i s hudbou. Má dobrý hudební sluch a prý dokáže melodii zahrát skoro na všechny nástroje (s výjimkou trianglu).
Přestože se považuje za lenocha, jehož oblíbeným místem je gauč, relaxuje nejčastěji plaváním a florbalem. Oblíbený gauč je pro
Michala spíše snem, protože na lenošení mu moc času nezbývá. Zabrat mu dává i výchova malého syna a také starost o psa. Má hrozně rád
jídlo. Rád nejen jí (a to i po 18. hodině večerní), ale také vaří.
Za svůj herecký vzor považuje kolegu Daniela Volného (se kterým kdysi hrával jako školák fotbal). Jinak ale uznává, že svou hereckou
cestu si musí vyšlapat každý sám až podle zkušeností.
NH
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ŠTĚPÁNKOVICKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK – ŠOS

Mezi svátky loňského roku jsme uvedli novou divadelní hru
Světáci. Zkoušeli jsme ji vlastně celý minulý rok. Zčásti proto, že
jsme se museli rozrůst a přijali jsme mezi sebe nové herce a s širším
ansámblem přichází horší koordinace, ale hlavně proto, že tato nová
hra je úplně jiná než Dívčí válka, kterou jsme předvedli před tím.
Dívčí válka byla v podstatě fraška, kde se dalo improvizovat
a divák to vlastně ani nepoznal. Tím nechci říct, že by byla špatná. Je
to výborná komedie.
U Světáků jsme si nemohli dovolit nějak improvizovat, aniž by si
toho divák nevšiml. Tohle je situační komedie, kdy dialogy navazují
na sebe a divák by poznal, kdybychom něco vypustili a improvizovali.
Myslím, tedy podle ohlasů, které jsme měli jako zpětnou vazbu od
vás diváků, že se nám představení podařila. Salvy smíchu a potlesk
znamenají, že se nám snad povedlo vás pobavit a rozveselit, což
určitě potěšilo i nás. Neboť vězte, že jsme opravdu měli obavu ze
srovnání s filmovou verzí.
Během minulého roku jsme si také svépomocí opravili jednu
sklepní místnost (za přispění OÚ), kde momentálně skladujeme
kulisy a rekvizity potřebné na představení. Byly to hodiny a hodiny
práce, které jsme strávili úpravou a bohužel zjišťujeme, že už nám
pomalu nebude stačit.
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Stejně tak jsme museli opravit a upravit elektroinstalaci, kterou
jsme potřebovali ke hře Světáci. Potřebovali jsme více reflektorů,
respektive všechny, které tam byly, zprovoznit. Museli jsme je vyčistit, opravit, osadit žárovkami a znovu osadit na konzoly, tentokráte
tak, aby se s nimi dalo manipulovat. Dodali jsme další dva reflektory,
které mají barevné filtry. Mezi reflektory je umístěna kamera, která
snímá jeviště a přední řady, takže náš technik Martin Kříž může
všechno, pokud je v zákulisí a řídí světla a techniku za oponou,
co se děje na jevišti vidět. Máme však všechno vyvedeno také na
druhé místo (kdo byl na představení ví, kde Martin seděl a odtud vše
nezbytné po technické stránce řídil) odtud se dají světla a v současné
době už i opona ovládat. Všechny tyto technická vylepšení a zlepšení
může využívat každý, kdo bude mít nějakou akci v kinosálu.
Je třeba říci, že se na velké části podílel náš obecní úřad, za což
děkujeme.
V současné době jsme si museli také pořídit speciální světelnou
techniku, kterou potřebujeme, když budeme vyjíždět za představeními mimo obec. Jelikož tato hra je specifická tím, že pokud ji
chceme hrát jinde, tak na to potřebujeme větší jeviště i prostory
mimo něj, tak musíme nabídky, které nám chodí odmítat. Ale
i tak máme již domluvené představení v Bolaticích, D. Benešově,
Bohuslavicích a Kravařích. Dokonce si okolní obce chtějí pronajmout náš sál a přivezou sem své občany a my bychom jim zahráli
zde, když u nich to nejde.
Tak jako jsme před dvěma lety věnovali větší část peněz dětem,
tak to uděláme i tentokrát. Rozhodli jsme se věnovat peníze čtyřem
dětským spolkům, které jsme si mezi sebou určili.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří byli na našich představeních. Doufám, že jste se bavili a my jsme tak mohli přispět
k tomu, že jsme vyloudili úsměv na vašich tvářích. Protože úsměv
to je brána, kterou může do člověka proklouznout mnoho dobrého.
A pokud jste se při našem vystoupení smáli, tak jste dali i smysl
tomu, co jsme pro vás vytvořili.
Za Štěpánkovický ochotnický spolek – ŠOS.
principál Jirka Kolečkář

KLUB TENISOVÉ ČTYŘHRY
Klub tenisové čtyřhry se pravidelně schází jednou týdně již několik let. Pokud to
počasí dovolí, tak v obecním sportovním areálu, v zimě pak v tělocvičně ZŠ. Snažíme
se do soutěží zapojit nejen naše partnery, ale hlavně děti.
V letošním roce jsme uspořádali už pátý ročník soutěže v tenisové čtyřhře, kterého
se mohou zúčastnit celé rodiny, protože součástí je i turnaj ve smíšené čtyřhře a soutěže pro děti.
Klub tenisové čtyřhry ve Štěpánkovicích uspořádal v sobotu 20. 8. 2016 v obecním
sportovním areálu V. ročník tenisového turnaje „O PALESTINSKÉHO KANÁRA“.
Hlavní kategorie se letos zúčastnilo rekordních 19 hráčů, ženy a dívky si s partnery
zahrály smíšenou čtyřhru a děti pak soutěžily ve vlastní kategorii o sladké odměny.
Letošní ročník ještě zpestřila svatba našeho nejmladšího člena. Jiří Pluške si tak
s Hanou Zajíčkovou vyzkoušeli své tenisové dovednosti před sportovně náročným publikem a po zisku vítězného poháru mohli pokračovat ve svatebním obřadu. Pevně věříme, že své první výročí oslaví společně
s námi za rok, už jako účastníci dalšího ročníku turnaje.
Letošní ročník vyhráli
v kategorii Smíšená čtyřhra manželé Lukáš a Lucie
Bršlicovi a v hlavní kategorii
Losovaná
čtyřhra
zvítězila dvojice Lukáš Bršlica
a Dimitris Cekuras.
Jaroslav Latoň
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SEZÓNA ŽEN SDH ŠTĚPÁNKOVICE

Sezónu máme už dávno u konce,
a proto si můžeme připomenout, jak
se nám letos vedlo. Tak jako každý
rok jsme se aktivně účastnily mnoha
soutěží a většina z nich byla součástí
NHHL a Opavské ligy. Bohužel letos
to nebylo tak zdařilé jak v předchozích
letech. V dubnu jsme začaly trénovat
v nové sestavě. Některé z nás začínaly
na nových postech a proto jsme se
měly pořád co učit. Sezónu jsme zahájily na domácí půdě, kde jsme si hned
vybojovaly 3. místo (21,21 s). Začátek
byl docela úspěšný a my se těšily
z toho, že se nám letos hezky povede.
Toto jsme ale vyvrátily hned na
další soutěži, na 1. kole Noční Hlučínské Hasičské Ligy. Už i minulý
rok jsme se aktivně účastnily všech kol. Ani letos se nám tam ale
příliš dobře nevedlo. Nejrychlejší útok jsme zaběhly v čase 21,10 s
ve Služovicích, ale ani tento čas na dobré umístění nestačil. V konečných výsledcích jsme skončily na posledním místě.
V polovině června začala i Opavská liga. Z celkového počtu
7 soutěží jsme si v Komárovských Chaloupkách vybojovaly 1. místo.
V Kravařích (19,67 s) a u nás ve Štěpánkovicích jsme si obhájily
krásné 2. místo. V celé lize jsme nakonec skončily na 6. místě.

ZPRÁVA Z ČINNOSTI
STOLNÍHO TENISU
Stolní tenis ve Štěpánkovicích již funguje
desítky let. Je to zábavný sport, který láká
sportovce i fanoušky hlavně v zimním období.
Je vhodný jak pro dospělé, tak pro mladé.
Momentálně máme 18 stálých členů včetně
některých žáků základní školy. Hrajeme vždy
v pátek od 17.00 do 19.00 hodin v tělocvičně ZŠ
Štěpánkovice a zapojit se můžete také vy, kteří
máte rádi pohyb a příjemný kolektiv.
Rovněž hrajeme třetí ligu okresní soutěže
rekreačního stolního tenisu. Hraje se ve tříčlenných družstvech, dvoukolově od října do dubna.
Neúplnou tabulku úspěšnosti naleznete níže.
Každoročně také pořádáme vánoční turnaj,
kterého se účastní všichni členové družstva a kde
nechybí spousta zábavy a příjemná vánoční
atmosféra.
Neváhejte se připojit k nám, pro více informací volejte číslo 776 715 543.
Za kroužek stolního tenisu Josef Harazim
Pořadí Mužstvo

Utkání

Výhry

Remízy Prohry Skóre

Body

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8
8
8
7
8
7
8
8
8

7
6
5
5
4
4
3
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
20
18
17
16
15
14
10
8

Holasovice A
SK Sportino A
Sokol D. Životice A
Johanka A
Štěpánkovice A
Vávrovice B
Haberkorn A
Sokolíci Háj A
Holasovice B

1
2
3
2
4
3
5
7
8

61:19
56:24
49:31
46:24
40:40
44:26
30:50
17:63
7:73

Zdroj: http://www.pinec.info
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Dále jsme se zúčastnily i několika kol Moravskoslezského poháru
a několika pohárových soutěží, ve
kterých se nám příliš dobře nevedlo.
Celkem jsme se zúčastnily asi 30
soutěží, z toho jsme si odnesly dvě
1. místa, dvě 2. místa, jedno 3. místo
a bohužel i dvě N.
Tato sezóna nebyla jednou z nejúspěšnějších, zkrátka pokazily jsme, co
se dalo a smůla smůla se nám lepila na
paty. Teď nás čeká jen zimní příprava,
do které dáme všechno a v příštím
roce se nám snad povede lépe.
Poděkovat bychom chtěly trenérům, Vojtovi Feherovi a Petrovi
Řehulkovi, všem holkám, které nám pomáhaly a občas naše družstvo
doplnily. Dále i všem fanouškům, rodičům, kteří jezdili na soutěže
nás podporovat a v neposlední řadě i družstvu mužů, kteří nám vždy
na soutěžích pomáhali.
Letos naše družstvo soutěžilo ve složení: Denisa Teichmanová,
Patricie Vitásková, Barbora Tomíčková, Adriana Teichmannová,
Lucie Rybová, Lucie Vybrančíková, Petra Borunská, Anna
Postulková, Eliška Havalová, Magdaléna Harasimová a Eva
Za družstvo žen P. Borunská
Benková.

SDH ŠTĚPÁNKOVICE NA HORÁCH
Již tradičně pořádáme
lyžařský zájezd na Karlov.
Čtyřicet
pět
milovníků
zimních radovánek, ať už
lyžařů, snowboardistů, běžkařů či malých sáňkařů, opět
naplnilo objednaný autobus
a v 8.00 hodin jsme se vydali
na cestu.
V
autobuse
vládla
výborná nálada. Po hodině
cesty jsme zaparkovali na
parkovišti u lyžařského střediska
Pawlin a rozdělili se na dvě skupiny. Jedna skupina zdatných lyžařů
vyrazila na černé sjezdovky areálu
Karlov, druhá zůstala na menších
svazích areálu Pawlin, kde mohly
děti sáňkovat a méně zdatní lyžaři
si mohli vyzkoušet své dovednosti.
Děti využily lyžařskou školu, kde
si vyzkoušely, co takové lyžováni
obnáší a naučily se lyžovat. Pár jich
bylo velice šikovných a v závěru dne
už samy jezdily po celé sjezdovce.
Zpáteční cesta utíkala velice
rychle. Všichni byli hodně unavení,
plní zážitků a nadšení a už jsme se
domlouvali, kdy vyrazíme příští rok.
Nakonec nás napadla myšlenka, že
bychom mohli náš zájezd prodloužit třeba na víkend. Děkujeme za
bezpečnou dopravu a sponzorům za
výborný čaj na zahřátí. Doufáme, že
v příštím roce se zase sejdeme. PŘ
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ČINNOSTI JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE ŠTĚPÁNKOVICE ZA ROK 2016
Složení jednotky pro rok 2016 – 2018
Vojtěch Feher ..............Velitel jednotky
Petr Tomíček ...............Velitel družstva
Marek Ondruf..............Velitel družstva
Bohumil Vybrančík .....Strojník
Petr Řehulek ................Strojník
Alfons Kubela .............Hasič
David Pluške ...............Hasič
Jakub Bezděk ..............Hasič
Libor Trnečka ..............Hasič
Alfons Halfar ..............Hasič
Statistika událostí JSDH Štěpánkovice
ZOZ
ZOČ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20166

6
0

2
0

6
0

4
4

2
3

0
10

4
7

Souhrn k 24. listopadu 2016. Celkem 17 událostí, z toho 11 s přítomností naší JSDH.
Datum vzniku Typ události Podtyp události
Místo události
4. 11. 2016
TP
ASISTENCE
Štěpánkovice
ZOČ. Asistence u průvodu světýlek. Účast 5 členů JSDH
4. 10. 2016
TP
ODSTRANĚNÍ STROMU
Štěpánkovice
ZOZ, Jednotka pomohla HZS při odstranění stromu. Účast 3 členů JSDH.
9. 9. 2016
TP
LIKVIDACE HMYZU
Štěpánkovice, Hlavní
ZOČ. Likvidace vosího hnízda. Účast 4 členů JSDH.
9. 9. 2016
TP
ASISTENCE
Štěpánkovice, Albertovec
ZOČ. Asistence při otevření komunikace na Albertovec. Účast 4 členů JSDH.
ZÁCHRANA Z VÝŠKY
Štěpánkovice, Svobody
9. 9. 2016
OSOB
JSDH nebyla povolána.
5. 9. 2016
TP
LIKVIDACE HMYZU
Štěpánkovice, Rybniční
26. 8. 2016
TP
LIKVIDACE HMYZU
Štěpánkovice, Albertovec
16. 8. 2016
TP
LIKVIDACE HMYZU
Štěpánkovice, Svoboda
ZOČ. Likvidace sršňů, vos atd. Účast v průměru 3 členů JSDH.
16. 6. 2016
TP
ODSTRANĚNÍ NEB. STAVŮ Štěpánkovice, Okrouhlá
JSDH nebyla povolána.
14. 6. 2016
TP
ODSTRANĚNÍ NEB. STAVŮ Štěpánkovice, Mlýnská
ZOZ, Likvidace nánosu bahna z pozemku a cest. Účast 4 členů JSDH.
13. 6. 2016
POŽÁR
POLNÍ POROST, TRÁVA
Štěpánkovice, Svoboda
13. 6. 2016
POŽÁR
POLNÍ POROST, TRÁVA
Štěpánkovice, Svoboda
JSDH nebyla povolána, protože zasahovala jinde.
13. 6. 2016
TP
ODSTRANĚNÍ NEB. STAVŮ Štěpánkovice
ZOZ, Likvidace nánosu bahna z pozemku a cest. Účast 5 členů JSDH.
5. 6. 2016
DN
UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, Štěpánkovice
ODTAŽENÍ
JSDH nebyla povolána
26. 5. 2016
TP
ASISTENCE
Štěpánkovice
ZOČ. Jednotka pomáhala řídit provoz při průvodu. Účast 5 členů JSDH.
8. 4. 2016
POŽÁR
SAZE V KOMÍNĚ
Štěpánkovice, Rybniční
JSDH nebyla povolána.
31. 1. 2016
TP
ODSTRANĚNÍ NEB. STAVŮ Štěpánkovice, Albertovec

Účel obj.
komunikace v obci, podniku
parky, osamocené stromy a keře
kůlny, dřevníky, stodoly, kurníky, chlévy ap.
silnice, cesta mimo obec
sklady průmyslového zboží, polotovarů
a surovin
rodinné domky určené výhradně k bydlení
rodinné domky určené výhradně k bydlení
rodinné domky určené výhradně k bydlení
člověk, zvíře /bez dalšího rozšíření/
komunikace v obci, podniku

sady, zahrady i osamělé stromy, skleníky,
dvory, chov včel a drob
komunikace v obci, podniku
osobní a dodávková silniční vozidla,
jednostopá vozidla - s pohonem na benzin
komunikace v obci, podniku
rodinné domky určené výhradně k bydlení

tělocvičny, sportovní haly,
krytá koupaliště, loděnice
ZOZ. Jednotka pomohla HZS u strhnuté střechy jízdárny na Albertovci. Účast 6 členů JSDH.

Na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat všem členům JSDH za odvedenou práci nejen naplánovanou, ale také neplánovanou, zejména
Simoně Slivkové a Michalu Dluhošovi, kteří odešli z naší jednotky, Za obětovaný čas a ochotu se učit novým věcem a pomáhat hlavně
Vojtěch Feher
občanům a to zdarma.
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30 LET VOLEJBALU VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH

Ano, už je to 30 let, kdy byl na podzim
roku 1986 založen volejbalový oddíl TJ Sokol
Štěpánkovice. Bylo hodně odpůrců, kteří byli
proti tomu založit na vesnici volejbalový oddíl.
V té době byla jediná sportovní zábava fotbal.
Naštěstí zarputilost bývalých fotbalistů
(nyní volejbalistů) a za značné podpory,
v té době úřadujícího předsedy TJ Sokol
Štěpánkovice p. Josefa Drastíka, se podařilo
oddíl založit. Je to tak, Reinholde Tomíčku,
už 30 let se hraje ve Štěpánkovicích volejbal
a bohudík nedošlo na Tvá slova, že to naše
pobláznění dlouho nevydrží a brzo se sami
zrušíme.
Bylo toho dost, co se za těch 30 let od založení událo, a proto bych chtěl přiblížit trochu
historie.
Na podzim roku 1986 jsme založili
volejbalový oddíl pod hlavičkou Sokol
Štěpánkovice a začali jsme hrát na jaře roku
1987 „Okresní soutěž ve volejbale“. V této
soutěži jsme odehráli 13. ročníků s umístěním
2x 2., 6x 3., 3x 4. a 1x 5. místo a odehráli jsme
celkem 146 utkání z toho 108 vítězných.
V ročníku 1999/2000 jsme soutěž vyhráli
a postoupili do „Okresního přeboru“, kde jsme
odehráli 4. ročníky s umístěním 2x 4., 1x 5.
a 1x 7. místo a odehráli jsme 73 utkání z toho
39 vítězných. I v těchto zápasech jsme dosáhli
dobrých výsledků přesto, že úroveň byla o stupeň vyšší než v Okresní soutěži.
V roce 2004 jsme ukončili působení
v tomto Okresním přeboru z důvodu nedostatku hráčů a časové náročnosti. V té době
jsme hráli týdně 3 zápasy, každé pondělí, úterý
a čtvrtek.
Souběžně jsme už od roku 2001 začali
hrát „Mezipodnikovou soutěž ve volejbale
okresu Opava“ pod hlavičkou „Hospoda Na
Statku“. V této soutěži jsme odehráli, zatím,
16. ročníků s umístěním 3x 2., 2x 3., 3x 4.,
4x 5. a 4x 6. místo a odehráli jsme celkem 207
utkání z toho 143 vítězných. V průběhu 30 let
účinkování jsme se každoročně zúčastňovali
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turnajů v polském Kietrzi, v družebním městě
Štrbě na Slovensku a v Dolním Benešově. Na
těchto turnajích jsme se umísťovali pravidelně
na čelních místech celkového hodnocení.
Z těch dalších větších úspěchů musíme zmínit hlavně organizaci a účast na turnajích pořádaných v rámci dotačního programu I. ročníku
„Česko – Polské ligy ve volejbale 2009/2010“.
Turnaje se pořádaly ve Štěpánkovicích,
Branicích (Polsko), Neplachovicích a Kietrzi.
Tato sportovní akce, dotovaná EU, měla vysokou sportovní úroveň a naše mužstvo, reprezentující obec Štěpánkovice, vybojovalo celkové prvenství. Bohužel toto prvenství jsme
v dalších ročnících už nemohli zopakovat,
protože ze strany ostatních účastníků nebyl
zájem na pokračování těchto turnajů. Asi kvůli
tomu, že nepředpokládali vítězství volejbalistů
z naší vesnice.
Z dalších významných setkání musíme
připomenout účast na „Turnaji veteránů
v Radčicích“ v roce 2010 a na „Vánočním
turnaji veteránů v Brušperku“ v roce 2012. Na
těchto turnajích (nad 50 let) jsme mohli změřit
své hráčské umění s řadou předních volejbalových mužstev této kategorie např. Třinec,
Žilina, Vítkovice, Brušperk, ve kterých hráli
i přední volejbalisté včetně bývalých reprezentantů. I když jsme se umístili na posledních
místech, tak z těchto utkání jsme si odnesli
neskutečné sportovní zážitky z toho, že jsme
měli možnost poznat daleko kvalitnější volejbalisty, kteří se v žádném případě nad námi
nepovyšovali a brali nás jako rovnocenné
volejbalové partnery.
V posledním roce 2016 jsme odehráli 36.
ročník mezipodnikové soutěže ve volejbalu
pod hlavičkou „Štěpánkovice“. V soutěži
startovalo celkem 13 mužstev z okresu Opava.
Z 12 utkání jsme vyhráli 8 z toho 5 za 3 body
a 3 utkání za 2 body. Prohráli jsme pouze 4
zápasy s mužstvy, která skončila před námi.
Celkově jsme v soutěži skončili na 6. místě,
což odpovídá našim současným možnostem.

I proto konečné umístění bereme jako reálnou
možnost našeho mužstva.
Situace je každým rokem složitější, protože v nejbližší době nevidíme optimální možnost posílení mužstva mladšími hráči. Tento
trend, kdy by mělo dojít k výměně generací
nepostihuje jen naše mužstvo, ale potýkají se
s tím i ostatní účastníci této soutěže jako třeba
Dolní Benešov, Sokol Opava, Hasiči Opava
a Veterina.
Přesto věříme, že se nám podaří v nadcházejícím ročníku 2017 opět důstojně reprezentovat naší obec Štěpánkovice tak, jak se nám
to v této soutěži daří už od roku 2001.
Oslava volejbalu u příležitosti 30. výročí
tohoto sportu ve Štěpánkovicích.
Ano, Oslava volejbalu, tak by se dala
nazvat sobota 28. 1. 2017, kdy u příležitosti
tohoto výročí založení volejbalového oddílu
byl uspořádán turnaj za účasti mužstev
z Dolního Benešova, Štrby, Kietrze a dvou
mužstev z domácích Štěpánkovic.
Je jen škoda, že se nezúčastnili turnaje
i hráči z dalších oslovených mužstev (Štítina
a Chuchelná), protože tím by prestiž tohoto turnaje byla ještě větší. Přesto tato absence neměla
vliv na kvalitu a průběh turnaje. Turnaje se
také zúčastnili i někteří naši bývalí spoluhráči,
kteří již bydlí v jiných lokalitách a využili
takto možnost zahrát si nebo se jen pobavit
a zavzpomínat na ty volejbalové začátky.
Při slavnostním zahájení tohoto výročního
turnaje byli účastníci přivítáni a v krátkosti obeznámeni s historií volejbalu ve Štěpánkovicích.
U této příležitosti předali zástupci mužstva
Kietrz našemu mužstvu pamětní plaketu
k tomuto výročí. Potom už nic nebránilo tomu,
aby byly zahájené jednotlivé utkání.
Turnaj byl zahájen utkáním Štrby a mužstva
Štěpánkovic. Zkušenost našich hráčů dovedla
utkání k vítězství 2:0. A takovým výsledkem
skončily všechny další zápasy našeho mužstva,
postupně s Kietrzem, Mazdou a Hospodou
Na Statku. Další utkání byla odehrána v režii
velmi dobrých a vyrovnaných výkonů, které
odpovídaly kvalitě nasazení jednotlivých mužstev a hráčské vyzrálosti zúčastněných.
Celému turnaji vévodily výkony našeho
mužstva a mužstev Mazdy a Štrby a tak se
nelze divit, že v posledních dvou utkání celého
turnaje se rozhodovalo o konečném umístění
na 2. – 5. místě. Nejdříve nastoupila k utkání
mužstva Mazdy a Kietrze, ve kterém vyhráli
hráči z Dolního Benešova 2:0. Po tomto utkání
bylo zřejmé, že bude asi rozhodovat počet
uhraných míčů v posledním utkání Štrby
a našeho druhého mužstva Hospody Na Statku.
V zápase vyhráli hráči Štrby poměrem 2:0
a lepším rozdílem celkových uhraných míčů
tak skončili na 2. místě.
Konečné umístění bylo tedy následující:
1. Štěpánkovice
2. Štrba

3. Mazda
4. Hospoda Na Statku
5. Kietrz
Závěrem lze říct, že všechna mužstva
předvedla výkony na úrovni svých možností,
kdy starší hráči předváděli výkony odpovídající svým zkušenostem, a musíme si přiznat
i svému věku.
Mladí hráči se projevili zdravým sebevědomím, ti méně zkušení se učili a sbírali cenné
zkušenosti. Každý si z tohoto turnaje odnesl
něco, co mu snad zůstane dlouho v paměti při
vzpomínce na setkání přátel volejbalu spojenou se sportovními výkony na hřišti.
A tak na závěrečném vyhodnocení turnaje,
předání cen a diplomů, už nešlo ani tak o to,
kdo vyhrál, ale o konstatování, že se podařilo

zorganizovat toto setkání, které ukázalo, že
volejbal zapustil kořeny v naší krásné vesnici
a stal se nedílnou součástí našeho sportovního
života. A že se volejbal může nadále srovnávat
s výkony našich fotbalistů, i když nemá takovou popularitu.
Lze jen věřit, nebo doufat, že i po těch
30 letech nebudou mít pravdu ti, kteří nedávali
šanci na přežití volejbalu při založení v tom roce
1986. Snad k tomu přispěl i tento turnaj, který
byl zakončen posezením všech zúčastněných
u dobrého piva a občerstvení. Celá tato oslava
volejbalu byla zakončena předáním pamětního
obrazu města Štrby s panoramatem Vysokých
Tater od zástupců družebního města Štrby.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří
se tohoto turnaje zúčastnili a byli nápomocni
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k celkovému zajištění organizace turnaje,
obsluhy občerstvení a dále všem hráčům
z polského Kietrze, Štrby, Dolního Benešova
a Štěpánkovic za účast na tomto turnaji.
Nesmíme taky zapomenout na sponzory od
firem Canyon, Demosan, Hospoda Na Statku,
Sokol Štěpánkovice a OÚ Štěpánkovice za
příspěvky na ceny a občerstvení.
A hlavně nesmíme zapomenout poděkovat našim manželkám a partnerkám, protože
bez jejich tolerance a shovívavosti v průběhu
celých 30 let by toto sobotní setkání nemělo tu
správnou atmosféru.
Zdar volejbalu do dalších let, tak zněl
i závěrečný pokřik po ukončení celého výročJB
ního turnaje.

1. ROČNÍK MEMORIÁLU RUDOLFA MICHALÍKA VE VOLENÉM MARIÁŠI
Dne 10. 12. 2016 se v Hospodě Na Statku sešlo 21 karbaníků nejen
ze Štěpánkovic, ale i z Kobeřic, Služovic, Chlebičova a Hněvošic.
Konal se zde 1. ročník memoriálu Rudolfa Michalíka ve voleném
mariáši. Začalo se minutou ticha a vzpomínkou na spoluzakladatele
a ředitele turnaje Rudolfa Michalíka, který náhle, po uspořádání 10.
ročníku tradičního turnaje, dne 07. 12. 2015, zemřel.
Pak už přišly na řadu pravidla a 4 kola mariáše po 45 minutách.
Vítězem turnaje se stal ten, kdo vyhrál za všechny 4 kola nejvíce
peněz. Po celou dobu turnaje na nás shlížel z fotografie i Ruda a podle
výsledku turnaje to vypadá, že některým i pomáhal. Po čtyřech hodinách zápolení a sečtení všech výsledků bylo umístění na prvních
třech místech následující: na třetím místě se umístil ředitel mariášového turnaje „Na Hřišti“ (kde byl Ruda tradičním účastníkem) pan

Vilém Bolatzký se ziskem +114 korun. Na druhém místě se umístil se
ziskem +128 korun generální manažer turnaje Karel Kolečkář (pravá
ruka Rudy při pořádání turnaje „Na Statku“) a pohár pro vítěze si
suverénně se ziskem +175 korun odnesl bratr zemřelého ředitele
Rudolfa pan Petr Michalík z Chlebičova.
Po skončení a vyhlášení výsledků se podával guláš a následovalo
přátelské posezení všech účastníků turnaje. Chtěl bych poděkovat
především hospodě Na Statku, za poskytnutí prostor a sponzorské
ceny pro turnaj. Dále bych chtěl poděkovat také paní Michalíkové za
sladké zpestření turnaje. No a také všem ostatním sponzorům: Obec
Štěpánkovice, Agroland Štěpánkovice, DHL (p. Bohuslav Czudek),
Průmyslové zboží p. Emil Kurka, Unipra Kravaře a spoustě dalších,
kteří pomáhali s organizací turnaje.
KK

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2017
Žáci starší - Okresní soutěž 1+7

I.B třída skupina A - muži
datum

den

čas

domácí

26.3.2017
1.4.2017
9.4.2017
15.4.2017
23.4.2017
30.4.2017
7.5.2017
13.5.2017
21.5.2017
28.5.2017
4.6.2017
10.6.2017
17.6.2017

neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Štěpánkovice
Vítkov
Štěpánkovice
Jakubčovice
Štěpánkovice
Kravaře
Štěpánkovice
Chlebičov
Štěpánkovice
Darkovičky
Štěpánkovice
Stará Bělá
Krásné Loučky

-

hosté

datum

den

čas

domácí

Ludgeřovice
Štěpánkovice
Bohuslavice
Štěpánkovice
Oldřišov
Štěpánkovice
Mokré Lazce
Štěpánkovice
Bolatice
Štěpánkovice
Štítina
Štěpánkovice
Štěpánkovice

23.4.2017
30.4.2017
6.5.2017
13.5.2017
20.5.2017
28.5.2017
2.6.2017

neděle
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
pátek

14:00
14:30
14:00
16:30
15:00
15:00
17:00

Štěpánkovice
Štěpánkovice
Dobroslavice
Šilheřovice
Bohuslavice
Štěpánkovice
Háj ve Slezsku

Muži „B“ Okresní soutěž III. třídy skupina A
datum

den

čas

domácí

25.3.2017
1.4.2017
8.4.2017
15.4.2017
22.4.2017
29.4.2017
6.5.2017
13.5.2017
20.5.2017
27.5.2017
4.6.2017
10.6.2017
17.6.2017

sobota
sobota
sobota
sobota

15:00
15:30
15:30
16:00

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota

16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Hrabyně
- Štěpánkovice
Štěpánkovice
- Chuchelná „B”
D. Benešov „B” - Štěpánkovice
Štěpánkovice
- Horní Lhota
VOLNÝ TERMÍN
Štěpánkovice
- Sudice
Dobroslavice
- Štěpánkovice
Štěpánkovice
- Závada
Bohuslavice „B” - Štěpánkovice

Štěpánkovice
Darkovice „B”
Štěpánkovice
Štěpánkovice

hosté

Dol. Benešov „B”
Štěpánkovice
Služovice
Oldřišov „B”

hosté

-

Štítina
Píšť
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Oldřišov
Štěpánkovice

Mini žáci - Okresní soutěž (starší přípravka) 1+5
datum

den

čas

domácí

6.4.2017
16.4.2017
28.4.2017
4.5.2017
11.5.2017
23.5.2017
29.5.2017

čtvrtek
neděle
pátek
čtvrtek
čtvrtek
úterý
pondělí

16:00
14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Štěpánkovice
Strahovice
Chlebičov
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Kobeřice
Kravaře

-

hosté

3.6.2017 sobota

15:30

Hněvošice

- Štěpánkovice

Chuchelná
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Bolatice
Rohov
Štěpánkovice
Štěpánkovice

Mini žáci - Okresní soutěž (mladší přípravka) 1+4
datum

den

čas

domácí

26.4.2017
3.5.2017
5.5.2017
17.5.2017
19.5.2017
31.5.2017
3.6.2017

středa
středa
pátek
středa
pátek
středa
sobota

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Štěpánkovice
Štěpánkovice
Velké Hoštice
Štěpánkovice
Mokré Lazce
Štěpánkovice
Služovice

hosté

-

Oldřišov
Kobeřice
Štěpánkovice
Slavia Opava
Štěpánkovice
SFC Opava „B”
Štěpánkovice
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VÁNOČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ STATEK CUP 2016

V pondělí 27. prosince 2016 se uskutečnil tradiční
zimní nohejbalový turnaj. Konal se v tělocvičně ZŠ.
Vzhledem k tomu, že počet účastníků turnaje je kvůli
možnosti hrát pouze na jednom hřišti omezen, mají
místa v turnaji zajištěna především domácí mužstva.
S jedinou výjimkou, a to mužstvem z Opavy, se letošní
turnaj podařil obsadit hráči ze Štěpánkovic. Je potěšující, že i přes vánoční svátky si naši spoluobčané udělají čas a jdou něco udělat pro své zdraví.
Nebudu popisovat omezený prostor naší tělocvičny, se kterým se nedá nic dělat, nicméně vyskytl
se další problém, čím dál tím horší parketová podlaha,
která je místy dutá a míč se v tomto místě odráží
nepředvídatelně.
Podmínky jsou ale pro všechny týmy stejné a nejlépe se s tímto popasoval tým našeho jediného účastníka z Opavy a to Ťop team, který celý turnaj vyhrál. Na druhém místě skončil Kodl team a na třetím místě Kuna Team. Překvapivé bylo
celkové šesté místo loňských vítězů turnaje. Tentokrát se mladým fotbalistům nedařilo.
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 všem sponzorům, kteří drží takovéto podobné turnaje nad vodou a pomáhají pozvedat jejich úroveň.
Díky!!!
Martin Kříž

DOBROTETY Z OPAVSKA
D o b r o t e t y
z Opavska je nezisková
organizace,
která pomáhá dětem
v tíživé životní situaci
a maminkám v nouzi.
P o m á h á m e
Slezské
nemocnici
v Opavě a dětskému
centru Čtyřlístek Opava, kde přispíváme materiálně a šijeme polohovací pomůcky. Velkou
mírou pomáháme i fondu ohrožených dětí Klokánek Dolní Benešov, kde jsme i Vaší zásluhou přispěli materiálně i finančně. Vaše dary a také příspěvky z akce Andělské odpoledne
udělaly dětem velkou radost. Všem moc děkujeme. Dobrotety již několikrát přispěly i MŠ
Štěpánkovice, kde spolupracujeme s paní Annou Jonešovou ve formě sušenek a kapsiček
pro děti. Taky mi dovolte, abych poděkovala maminkám ze Štěpánkovic, které nám pomáhají materiálně i svou zručností na dílničkách Dobrotet, které probíhají v Opavě dvakrát
měsíčně pod vedením Pavlíny Ludvigové a Pavlíny Vítkové.
Pokud máte chuť se přidat k nám, a nejen mladé maminky, budeme rády. Děkujeme.
Hlavní Dobroteta pro Opavsko Pavlína Ludvigová

PŘIPRAVUJE SE UČEBNICE PŘÍRODOVĚDY HLUČÍNSKA
V loňském roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat
dotaci ze Státního fondu životního prostředí na tvorbu metodických
materiálů a pracovních listů pro výuku přírodovědy a přírodopisu na
Hlučínsku.
Realizace projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“ bude
probíhat až do konce roku 2018 a jeho součástí budou aktivity jako
podrobná analýza environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) na Hlučínsku s workshopem a sběr dat a průzkum lokalit
pro regionální výuku EVVO. Postupně budou ve spolupráci s pedagogy a s dalšími odborníky na EVVO připravovány stěžejní výstupy
projektu - metodické materiály a pracovní listy pro výuku přírodovědy a přírodopisu pro 1. i 2. stupeň základních škol zaměřené na
tematické celky: geologie, říční, lesní, sídelní a zemědělská krajina.
Všechny materiály budou obsahovat základní charakteristiky těchto
ekosystémů se specifickým zaměřením na oblast Hlučínska (na
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konkrétní lokality a místa), tedy připraveny na míru pro výuku EVVO
na základních školách v našem
regionu.
Před samotným tiskem materiálů proběhnou workshopy k jednotlivým tematickým celkům a evaluace zvolených metod a postupů odzkoušením ve výuce na školách.
V rámci závěrečné konference pak budou pedagogové z Hlučínska
(koordinátoři EVVO) i veřejnost seznámeni s finálními materiály,
příklady využití ve výuce apod.
Věříme, že realizací projektu vytvoříme jakýsi celkový základ
a metodiku pro výuku EVVO na Hlučínsku i vhodný základ pro
budoucí aktivity v této oblasti.
Mgr. Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska

FLORBALISTÉ FINIŠUJÍ
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Florbalová sezona trvá od září do dubna a tak není divu, že na florbalisty našeho FBC čekají pomalu poslední zápasy a turnaje sezony
2016/2017. Naposledy jsme vás o úspěších štěpánkovických florbalistů informovali v prosincovém čísle Zpravodaje – od té doby sehrála
naše družstva celou řadu úspěšných zápasů, kdy vzorně, jak na hřišti tak mimo něj, reprezentovala naši obec.
PŘÍPRAVKA – Naši nejmenší nyní zažívají velmi úspěšné období. Nejenže předvádíme pěknou hru na hřišti, ale navíc přidáváme
i cenná vítězství a poháry za umístění na stupních vítězů. Z turnaje v Ostravě jsme si odvezli pohár za třetí místo, na domácím turnaji pak
získali skalp ostravského FBC, jehož muži hrají nejvyšší soutěž, a při posledním měření sil na turnaji v Odrách jsme za vítězství nad Opavou
12:3, nad Havířovem 9:8 a nad Karvinou 5:4 brali pohár pro druhý nejlepší tým turnaje. Na přípravku ještě čekají čtyři turnaje a my věříme,
že letos to zlato cinkne – a to třeba už 11. března na domácím turnaji, který budeme pořádat v tělocvičně naší základní školy.
ELÉVOVÉ – Tento tým nám letos dělá jen radost a je opravdu zážitek sledovat jejich zápasové nasazení. Můžeme směle říci, že tento
tým patří ve své kategorii k nejlepším v kraji – konkrétně jsme v pomyslné tabulce na krásném 5. místě z celkového počtu 26 týmů, v počtu
vstřelených branek jsme dokonce na místě druhém. Začátek roku sice přinesl nepopulární „bramborové“ místo na turnaji v Rožnově, ale od
té doby naši elévové nenašli přemožitele a jak na domácím turnaji, tak i na turnaji v Orlové, brali zlaté medaile. Věříme, že v posledních
dvou letošních turnajích udržíme tyto výborné výsledky a že si elévové
ještě připíší umístění na stupních vítězů.
MLADŠÍ ŽÁCI – Ani tento tým nedělá při reprezentaci ostudu a rovněž pravidelně obsazuje stupně vítězů. Na prvním turnaji letošního kalendářního roku chybělo málo (jediná vstřelená branka) a i tento tým bral
letos zlaté medaile. Na domácím turnaji z toho byla sice, díky velmi těsným výsledkům, nepopulární „brambora“, ale za to velmi cenný skalp –
porazili jsme totiž superligové Vítkovice a to poměrně hladce – výsledek
5:1 mluví za vše. Stejně jako na elévy, tak i na mladší žáky čekají ještě
v této sezoně dva turnaje a my jsme si po předváděných výkonech jistí,
že z toho budou opět stupně vítězů.
STARŠÍ ŽÁCÍ – V této kategorii se nám bohužel daří letos nejméně
a to i vzhledem k menšímu počtu hráčů, které můžeme využívat. Nás to
mrzí o to víc, že se jedná o kluky, kteří jako vůbec první přišli na náš
nábor a rozhodli se, že nám pomohou začít psát florbalovou historii ve Štěpánkovicích. Ve své soutěži jsou sice poslední, ale my věříme, že
je hra a sport jako takový, baví a že v dalších letech, třeba už v příštím roce, dokáží prodat to, co se letos naučí.
MUŽI – Vstup do kalendářního roku 2017 měli muži suveréní –
v Ostravě si se svými soupeři poradili poměrem 11:3 a 6:1. První zaváhání
však přišlo na domácím turnaji, když muži podlehli „fotbalově“ 0:1 Krnovu
a remizovali s ostravským Ocelotem 2:2. V Moravskoslezském přeboru jsou
naši hráči na děleném prvním místě, a tak až poslední 4 zápasy určí, kdo se
bude radovat ze zisku toho nejcennějšího poháru. Muži si sice v posledních
zápasech cestu za kýženým prvním místem trošku zkomplikovali, ale stále
mají vše ve svých rukách, a tak jim držme
palce, ať dotáhnou sezónu do zdárného konce.
Na úplný závěr výčtu našich úspěchů
bychom rádi vyzdvihli jeden individuální.
DAVID RADOŠOVSKÝ, člen týmu starších
žáků, se dostal do výběru nejlepších hráčů Moravskoslezského kraje. Tento výběrový tým zvítězil na lednovém
turnaji, kdy si postupně poradil s Olomouckým, Zlínským a Jihomoravským krajem. David se na tomto úspěchu
podílel jak výbornými výkony, tak i vstřelením důležitých branek. Jsme rádi, že zažíváme i tyto individuální
úspěchy – věříme, že to nebude dlouho trvat a další naši kluci se dostanou do těchto oficiálních výběrových
týmů. Davidovi, stejně jako všem ostatním, přejeme, aby vydrželi dále v tréninkové, i mimotréninkové píli
a dotáhli to co nejdále.
Rádi bychom rovněž chtěli poděkovat všem našim členům a to jak za reprezentaci na turnajích, tak i mimo
turnaje, rodičům pak za podporu, pomoc při organizování domácích turnajů a pomoc s dopravou na ostatní
Adam Wollný
turnaje – DĚKUJEME!
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obec

CHARITA HLUČÍN - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
vykoledovaná částka

Antošovice
12 813 Kč
Dol. Benešov+Zábřeh ..... 88 700 Kč
Bělá ................................. 18 102 Kč
Hlučín - Bobrovníky ....... 45 672 Kč
Bohuslavice ................... 100 339 Kč
Bolatice, Borová ........... 112 094 Kč
Darkovice ........................ 63 570 Kč
Hlučín - Darkovičky ....... 69 633 Kč
Hať ................................ 103 361 Kč
Hlučín - město ............... 222 980 Kč
Chuchelná ....................... 55 025 Kč
Kobeřice ........................ 135 369 Kč
Kozmice .......................... 68 069 Kč

obec

vykoledovaná částka

Kravaře, Kr.-Kouty .... 217 817 Kč
Ludgeřovice ............... 143 162 Kč
Markvartovice .............. 57 297 Kč
Píšť ............................... 79 008 Kč
Rohov ........................... 28 501 Kč
Strahovice .................... 39 253 Kč
Sudice .......................... 29 569 Kč
Šilheřovice ................... 58 165 Kč
Štěpánkovice .............. 130 693 Kč
Třebom ........................... 6 500 Kč
Vřesina ......................... 52 903 Kč
Závada.......................... 25 881 Kč
Celkem: ...................1 964 476 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2017, kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko
organizovala Charita Hlučín, byla vykoledována částka 1 964 476 Kč.
Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče
65%, což představuje částku 1 276 909 Kč. Děkujeme jménem svým i jménem našich klientů všem dárcům, koordinátorům, koledníkům, spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!

Historie Tříkrálové sbírky podle let v naší obci
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010

73.328,50 Kč
98.806,– Kč
90.610,– Kč
90.589,50 Kč
90.722,50 Kč
91.091,– Kč
96.606,– Kč

Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017

105.892,– Kč
98.587,– Kč
104.973,– Kč
113.269,– Kč
118.652,– Kč
117.609,– Kč
130.693,– Kč

ŽIVÝ BETLÉM
V HASIČSKÉ ZBROJNICI
Celé prostranství před hasičskou zbrojnicí zaplnili lidé,
kteří 30. prosince 2016 sledovali tradiční biblický příběh
o narození Ježíše Krista.
Představení se uskutečnilo poprvé. S více než dvacetipěti účinkujícími. Ježíška v kolébce představovala půlroční
Terezka. Diváky provázel dějem vypravěč.
U připraveného ohniště si děti opékaly špekáčky, k vidění
byli dva koně a ovečky.
Marek Ondruf

ZAČÍNAJÍ VELIKONOCE, NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před přibližně 3500 lety dali Židé tomuto svátku zcela nový význam svým svátkem
Pesach (uchránění, ušetření), ten je oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak
Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, jde o nejdůležitější
křesťanský svátek. Ne zcela přesná definice říká, že Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním úplňku.
Zdroj: internet
Co se slaví:
– Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma,
začíná svatý týden.
– Modré pondělí je nenáboženský tradiční název.
– Žluté úterý je nenáboženský tradiční název.
– Sazometná (škaredá) středa je lidová připomínka (nenáboženská
tradice) Popeleční středy – uvědomění hříchů, ta je v roce 2017
dne 1. března.
– Zelený čtvrtek je památka poslední večeře Ježíše.
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– Velký pátek je den umučení Ježíše.
– Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na neděli pak vstal
Ježíš z mrtvých.
– Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) je dnem vzkříšení,
končí svatý týden.
– Na Červené pondělí je tradiční pomlázka (nenáboženská tradice).
– Bílá neděle je druhá neděle velikonoční, nově pokřtění toho dne
nosili bílé roucho.
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DOPRAVNÍ NEHODOVOST, SITUACE A BESIP NA OPAVSKU V ROCE 2016
Na základě dostupných statistických údajů lze konstatovat, že
po dobu několika posledních let se dopravní nehodovost na teritoriu
územního odboru Policie České republiky v Opavě pohybuje každoročně okolo třinácti set dopravních nehod.
Ač se v roce 2016 stalo 1324 nahlášených, prošetřovaných a prověřovaných dopravních nehod, tedy o 11 případů více než v roce
předcházejícím, následky jsou s největší pravděpodobností velmi
pozitivní. Za rok 2015 totiž policisté zaznamenali 6 úmrtí, 53 těžkých a 390 lehkých zranění, v roce 2016 přišlo o život 5 osob a 41
účastníků silničního provozu utrpělo zranění těžšího charakteru. Jen
v evidenci lehčích zranění je nárůst o 25 osob na celkových 415.
Z celkových 1324 dopravních nehod v okrese Opava se jich
244 stalo na katastru obvodního oddělení v Hlučíně, 116 v Hradci
nad Moravicí, 151 v Kravařích, 606 ve Statutárním městě Opava
a v jeho příměstských částech a v blízkých obcích, 110 ve Velkých
Heralticích a v okolí a 97 na Vítkovsku. Silnice v okolí Hradce nad
Moravicí mají dvě smrtelné nehody a po jedné tragédii se stalo na
Hlučínsku, na území Kravař a v Opavě. Území Hlučína má 6 těžce
zraněných osob, Hradec nad Moravicí 7 lidí, Kravaře 4, Opava 19,
Velké Heraltice 2 a Vítkov 3 osoby.
Řidiči motorových vozidel zavinili 918 dopravních nehod, řidiči
nemotorových vozidel (převážně cyklisté) 99 dopravních nehod, ve
14 případech je vina na chodcích, 1 skutek se stal vzhledem k závadě
na pozemní komunikaci, 3 technickou závadou vozidla, 7 jiným
zaviněním a 282 má na svědomí lesní zvěř či domácí zvířectvo.
Hlavní příčinou nehodovosti je nesprávný způsob jízdy či
nevhodné a nebezpečné chování účastníků v silničním provozu, dále
nedání přednosti, nepřiměřená rychlost a nesprávné předjíždění.
Celkem 810 dopravních nehod se stalo v obcích, 514 mimo obec
a z tohoto výčtu byly 3 případy na železničním přejezdu.
V celkovém počtu 1324 dopravních nehod za rok 2016 hrál roli
alkohol/návykové látky 112 krát (v roce 2015 bylo 115 případů, kdy
účastník dopravní nehody byl pod vlivem alkoholických nápojů nebo
jiných omamných a psychotropních látek či jedů). Dále je statisticky
evidováno, že v roce 2016 se dopravních nehod zúčastnilo 133 nezletilých osob ve věku do 15 let, v roce předcházejícím to bylo 147 dětí.
Zde je nutné připomenout a hlavně zdůraznit, že situace v silniční
i železniční dopravě byla po celý rok 2016 na teritoriu okresu Opava

obrovsky komplikovaná a složitá. Na Opavsku bylo v průběhu loňského roku opraveno, rekonstruováno a vybudováno mnoho silnic
I., II. i III. třídy, což vedlo k různým uzavírkám, objížďkám, zákazům a omezením, které trvaly nejen několik hodin či dní, ale i týdnů
a měsíců. Namátkou vzpomeňme rekonstrukci viaduktu na ulici
Olomoucké v Opavě, modernizaci železniční tratě Opava – Krnov
a oprava okolních ulic, silnic a železničních přejezdů v Opavě,
v Opavě-Jaktaři, na Palhanci, ve Vávrovicích, v Holasovicích
a ve Skrochovicích. Práce na nutných opravách přemostění a cest
v Hradci nad Moravicí, v Opavě-městské části Komárov nebo mezi
Bolaticemi a Dolním Benešovem.
Lze uveřejnit i statistické údaje na úseku trestné činnosti (zločinu
nebo přečinu) nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy za rok 2016 na Opavsku. Policisté
a kriminalisté územního odboru Policie České republiky v Opavě
evidovali, prověřovali či vyšetřovali celkem 94 případů toxikománie, přičemž obvinili 72 mužů a 17 žen z Opavska, převážně mladšího věku. Provinění z tohoto nezákonného chování si vyslechlo i 8
mladistvých osob ve věku do 18 let. V roce 2015 bylo prověřováno
a vyšetřováno 81 skutků drogové problematiky (žádná osoba mladší
18 let nebyla stíhána) a v roce 2014 to bylo 52 případů (z provinění
obviněny 4 mladistvé osoby). U pachatelů a obviněných osob byly
zajištěny nejen rostliny, sušiny, gramy pervitinu a balení léčiv, ale
také věci využívané k páchání protiprávního jednání (osobní automobily, mobilní telefony, výpočetní technika…) a finanční prostředky
jako výnosy z trestné činnosti. Policisté zjistili, že se na Opavsku
gram pervitinu prodával i za částku 1 200 korun a gram marihuany či
cigareta marihuany za 150 korun.
K úspěchům opavských kriminalistů v loňském roce patří i dvojnásobné zajištění kompletní varny pervitinu s chemikáliemi, s léky
a s laboratorním nádobím, dále objevení pěti indoorových pěstíren
konopí a tří venkovních pěstování těchto rostlin s jejich sklizením
a zasláním k chemické expertíze na zjištění množství účinné látky
THC. Na Opavsku se tak v loňském roce nejvíce objevily případy
dealování návykových látek
v podobě pervitinu, marihuany, ale i LSD a hašiše.
por. Bc. René Černohorský, komisař

BYLINKY NAŠICH BABIČEK
HEŘMÁNEK
Heřmánek je vysoce toxický pro
buňky rakoviny prsu: U esenciální
oleje z heřmánku bylo ve studii prokázáno, že zabíjí až 86% buněk karcinomu prsu spuštěním programované
buněčné smrti.
Heřmánkový čaj se používá po
staletí v tradiční a ajurvédské medicíně proti úzkosti, depresi, nespavosti,
pro úlevu od bolesti, jako protizánětlivý a protiplísňový prostředek (zabíjí
kvasinky jako je Candida).
Nyní ale vědci zjišťují, že heřmánek může také pomoci v boji proti
několika typům rakoviny, včetně
rakoviny prostaty, rakoviny plic, leukémie a jiné.
Proč je heřmánkový čaj tak
zdravý? Je to způsobeno tím, že
je velmi bohatým zdrojem silného

protinádorového flavonoidu zvaného
apigenin, jenž je jinak těžké získat
z naší stravy (petržel, oregáno a celer
jsou také dobré zdroje).
Jeden šálek heřmánkového čaje
obsahuje asi 2 mg apigeninu, což je
čtyřikrát více než průměrný denní
příjem u evropských a amerických
dospělých! A ano, tato úroveň může
být rozdíl v riziku rakoviny. Jedna studie v Řecku zjištila, že za každý další
0,5 mg apigeninu užitého ženami,
jejich riziko rakoviny prsu kleslo
o 17%. Studie na lidech potvrzují, že
heřmánek může zmírnit depresi, zlepšit spánek, a co je dost neuvěřitelné,
způsobit pokles hladiny inzulínu,
inzulínové rezistence, LDL cholesterolu a triglyceridů u dospělých s diabetem typu II!
zdroj: internet
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FOTBALISTÉ LETOS SLAVÍ 90 LET

Náš fotbalový klub byl založen v roce 1927 a letos se tedy dožil
90 let. Výjimečné jubileum je potřeba náležitě oslavit a proto se oslavy
uskuteční dokonce ve třech etapách.
19. března se koná Slavnostní valná hromada, 4. června bude na
našem hřišti Mše svatá za sportovce a sportovní část oslav je naplánovaná na víkend 1. – 2. července. Sledujte webové stránky Sokola
www.tjsokolstepankovice.cz a neunikne Vám žádná podstatná informace.
K jubileu našeho fotbalového klubu byl vydán kalendář na rok 2017
obsahující fotografie od počátků až po současnost. Zakoupit jej můžete
v Hospodě Na Hřišti.
Filip Drastík

www.stepankovice.cz

e-mail: obec@stepankovice.cz

knihovna.stepankovice.cz
e-mail: knihovna@stepankovice.cz
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