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Ročník 10/2016 číslo 2
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
větší část letošního roku je prakticky za námi, přesto
dále trvá letošní „hektický“ ruch v obci, který
neupadá ani na přelomu listopadu a prosince. Dovolte
mi, abych Vás v adventním čase všechny tradičně
touto cestou pozdravil a oslovil jménem
zastupitelstva, Obecního úřadu i svým jménem.
Letošní rok nebyl ničím výjimečný, po předchozích
složitých letech se jeví jako skutečně pracovní,
vlastně normální rok se všemi běžnými starostmi a
radostmi. A tak jak to bývá i v běžném životě, lze
konstatovat, že některé věci se nám podařilo vykonat
lépe, některé ne tak dobře a jak je dále uvedeno, z
různých důvodů jsme museli některé odložit na příští
období.
Nejdůležitější akce, které jsme postupně od začátku
léta realizovali, byly a jsou oprava a prodloužení
kanalizace v ulici Třeboňská směr Lišov, vybudování
nové třídy ve škole vestavbou do podkroví
hospodářského pavilonu a prodloužení místní
komunikace v ulici Polní pro novou bytovou
výstavbu, které bude v tomto týdnu dokončeno.
Především nás všechny může těšit, že již probíhá
výuka v nové třídě základní školy a dosáhli jsme tím
jak zvýšení kapacity školy, tak zkvalitnění výuky.
Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice tak má
v současné chvíli schválenou kapacitu pro 70 žáků v
ZŠ a 43 dětí v MŠ a pro nejbližší období zajištěno
umístění všech žáků a dětí naší obce v tomto zařízení.

Významově a finančně nejdůležitější akce rekonstrukci ČOV Štěpánovice a výstavbu bytového
domu pro seniory na místě bývalé fary - provázely a
stále provází složitosti a problémy, které velmi
složitě a zejména v jiném čase, než jsme
předpokládali, řešíme. Více než po roce od vydání
územního rozhodnutí pro rekonstrukci ČOV
podepisujeme 29.11. na SPÚ smlouvu o bezúplatném
převodu pozemků pod ČOV a teprve po zapsání
těchto pozemků do našeho vlastnictví můžeme
požádat o vydání stavebního povolení na tuto akci.
Žádost o územní rozhodnutí na využití území bývalé
fary pro postupnou výstavbu 2 bytových domů pak
vázne na nedořešených vlastnických vztazích k
pozemku, jehož část nezbytně potřebujeme pro
rozšíření stávající přístupové cesty k „faře“ na
požadovanou šíři. Řešení je o to složitější, že dotčený
pozemek mimo fyzické osoby vlastní z 1/3 Státní
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pozemkový úřad a obdobně jako u ČOV to situaci
značně komplikuje.
Mimo výše uvedené významné akce byl v rámci
programu POV 2016 na svazek obcí Lišovsko pro
členské obce Štěpánovice, Libín, Zvíkov a Hvozdec
pořízen užitkový automobil Fiat Ducato se sklopným
valníkem (třístranný sklápěč) a dalším vybavením,
který v dohodě v DSO bude po 3 letech udržitelnosti
projektu převeden na naší obec. Využili jsme
kabelizace elektrické sítě v části obce Sosenská ulice
a rovněž naše veřejné osvětlení umístili do země
včetně potřebných oprav a doplnění. Po vyřešení
osvětlení na konci obce směr Třeboň jsme svítidly
osadili i spodní část ulice Nad Rybníkem a v rámci
budování místní komunikace v ulici Polní i tam VO
připravili. Po 6-ti letech jsme dle „lesního“ plánu a na
povolení orgánu státní správy zahájili obnovní těžbu
v obecním lese, když jsme provedli těžbu cca 300 m3
borovice jednotlivým výběrem po ploše a asanovali
těžbou 40 m3 kůrovce podél Ledenické silnice. Jako
přípravu pro postupnou těžbu v našem lese byly
provedeny nezbytné opravy lesních cest a zpevnění
výjezdů na ně, a to včetně naší cesty k vodojemu. Jak
je uvedeno podrobněji v příspěvku senior clubu
TITANIC, před mezinárodním trojutkáním se
společenským rámcem akce jsme se významně
podíleli na opravě a obílení budovy kabin na hřišti a
komplexně rekonstruovali „dosluhující“ výčep v
sokolovně.
Pro další rozvoj obce je důležité schválení Změny č.
1 územního plánu, které mimo jiné uvolňuje
pozemky u bývalého zemědělského areálu k bytové
výstavbě; v současné chvíli je v této části obce
vytyčeno či k dispozici cca 20 stavebních parcel, z
toho 10 prodáno stavebníkům a zbývající si prozatím
ponechávají vlastníci pro sebe či své rodiny. Jak jsme
již dříve uvedli v materiálech obce, obec odkoupila
potřebné pozemky pro výstavbu inženýrských sítí a v
I. pololetí 2017 vybuduje kanalizaci a vodovod, na
začátku II. pololetí 2017 pak přístupové
komunikace.
Zastupitelstvo obce na svém jednání 30.11.2016
projedná a schválí jak návrh rozpočtu na rok 2017,
tak především rozhodující akce pro rok 2017 a
zaměření činnosti obce v tomto období.
Rozhodující zůstává rekonstrukce ČOV a minimálně
vybudování nezbytných inženýrských sítí pro využití

území bývalé fary a „základová deska“ prvního
bytového domu. Jak je uvedeno výše, pro nové
stavební parcely „u kravínů“ jsme zavázáni
vybudovat kanalizaci, vodovod a přístupové
komunikace, v rámci POV 2017 dokončíme opravu
původní „kamenné“ kanalizace v Třeboňské ulici
kolem Jarošů, hodláme využít vypsaných dotací na
dětská hřiště k úplné rekonstrukci dětského hřiště na
návsi a dokončení dopadových ploch a příp. doplnění
herních prvků v ZŠ a MŠ. Dá se říct, že i další akce
spočívající v prodloužení chodníku od Koktavých k
vyústění ulice Nová, tamtéž rozšíření státní silnice
I/34 a zbudování nového přechodu ve středu obce
jsou již na rok 2017 přesunuty ze záměrů letošního
roku. Zásadní věci pro naši ZŠ a MŠ jsou dokončeny,
pro rok 2017 předpokládáme, že živý plot okolo
Nové ulice, ozelenění školy a další drobné úpravy si
zajistí škola v rámci svého rozpočtu. Pracovně řečeno
„pod čarou“ pak připravujeme nezbytnou výměnu
střechy na místní sokolovně, provedení částečně
odvisí jako od finančních zdrojů, tak aktuálního stavu
budovy.
V běžném provozním režimu provedeme potřebné
opravy majetku obce, po zimním období se
soustředěním na opravu cest, mimo nezbytných prací
v obecním lese hodláme pokračovat v malém rozsahu
v umístění mýtních těžeb, budeme pečovat o
veřejnou zeleň a další. Ostatní dění v obci, kulturní,
sportovní a společenské akce jsou rozvedeny v
dalších příspěvcích „Zpravodaje“. Standardně
připomínám pro větší informovanost občanů
sledování úřední desky a www.stránek obce, mimo
jiné i pro vzájemnou spolupráci všech v obci nejen
při pracovních, ale především celospolečenských,
kulturních, sportovních a jiných akcí.
Ing.Václav Kopačka, starosta
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ZŠ a MŠ Štěpánovice
První čtvrtletí nového školního roku je za námi. Bylo
pestré, plné organizačních změn, stavebních úprav a
akcí.
Občanům Štěpánovic, kteří nedocházejí do školy ani
jako žáci, rodiče nebo prarodiče a přesto je zajímá
činnost tohoto školního zařízení, patří následující
řádky (Ti, kteří do školy docházejí, a na společných
schůzkách bedlivě naslouchají, již všechno vědí!).
1. Změny v počtech žáků k 1. 9. 2016:
Základní škola
Celkový počet dětí na ZŠ nám oproti loňskému roku
stoupl ze 45 žáků žáků na 52, čímž je kapacita školy
maximálně naplněna. Počtem žáků škola překročila
limit 14 žáků v průměru na třídu. Organizačně
zůstává pro tento rok školou trojtřídní.
Sloučené ročníky:
1. ročník (17 žáků)
třídní učitelka
Sylvie Sedláčková
2. a 4. ročník (8 + 11 žáků)
třídní učitelka
Markéta Čápová
3. a 5. ročník (13 + 3 žáci)
třídní učitelka
Marie Abelová
MŠ Štěpánovice:
Třída
I.
Koťata
15 dětí
(učitelka Vendula Pláňková, chůva Petra Kučerová)
Třída II. Štěňata
24 dětí + 3 ve výjimce
27 dětí
(učitelky Věra Mračková, Renata Mikátová)
Celkem:
42 dětí
MŠ Zvíkov:
Včeličky 24 dětí + 1 ve výjimce
25 dětí
(učitelky Eva Máchová, Pavla Chmelová)
Do zařízení celkem dochází 119 dětí, o které se stará
10 učitelů a 5 nepedagogických zaměstnanců.
2. Projekty financované EU
Každoroční opakované screeningové vyšetření zraku
předškolních dětí v MŠ bylo bohužel ukončeno.
Nadále bude šetření probíhat pouze v Tyflokabinetu
Č. Budějovice. Rodiče mají možnost své dítě
přihlásit samostatně, vyšetření je zdarma.

V říjnu 2016 byla škole (MŠ i ZŠ) poskytnuta
dotace (grant EU) na projekt s názvem „Moderní
vzdělávání ve Štěpánovicích“. Čerpat peníze na
aktivity budeme v průběhu 2 let. Projekt je
zaměřen na kombinaci témat: osobnostně profesní
rozvoj pedagogů – školení zaměřená na logopedii +
dle výběru, doučování žáků ohrožených neúspěchem,
usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, zařazení
dvouletých dětí do předškolní výchovy – přijetí
chůvy po dobu 1 roku, podpora mimoškolních aktivit
– čtenářský klub v ZŠ, spolupráce s rodiči (besedy s
odborníky).
Opakovaně běží projekt „Ovoce do škol“ – kdy každé
dítě ZŠ cca jednou za 14 dní dostává při svačině 1 ks
ovoce nebo zeleniny zdarma (není součástí svačinek
ani oběda).
3. Stavební úpravy školy
Splněným snem paní učitelek i dětí je otevření nové
prostorné třídy, která byla vybudována v půdním
prostoru školy. Od začátku prosince se děti 2. a 4.
třídy začnou učit v nových prostorách. Pořízeny byly
nové lavice, tabule, rozměrná skříň s posuvnými
dveřmi a vybavení přilehlé šatny.
Proměnou
prošlo
i
vybavení
zahrady.
Zrekonstruována byla obě pískoviště (včetně výměny
písku), chodníky okolo zadní části budovy, rozšířen
byl úložný prostor jednoho zahradního domku a
opraveny střešní krytiny na obou zahradních
domcích.
V plánu do příštího období je rekonstrukce
dopadových ploch pod herními prvky na školní
zahradě, dovybavení pergoly, postupná obnova
starého nábytku v ZŠ.
Velmi děkujeme zastupitelstvu obce a zejména
panu starostovi za všechny stavební úpravy, které
proběhly na naší škole za poslední 3 roky
(rekonstrukce školní kuchyně, nové rozvody
elektriky a topení, zateplení budovy, nová fasáda,
výstavba nové třídy ZŠ, obnova chodníků).
V MŠ Zvíkov proběhla o prázdninách výměna
akumulačních kamen za plynové topení, vymalování
všech prostor školky, nakoupení nového nábytku a
koberců.
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4. Akce, které již proběhly v průběhu prvního
čtvrtletí:
Zdravá škola – interaktivní pořad o zdravém životním
stylu pro MŠ i ZŠ,
divadelní představení „Veverka Zrzečka“, vánoční
focení dětí, „Halloweenský den“ v ZŠ a MŠ +
lampionový průvod obcí, Martinská zábava pro
dospělé

3. 1. 2017 (v úterý) – začátek vyučování v novém
školním roce.
Vánoční provoz MŠ Štěpánovice – zavřeno od
pátku 23. 12. do neděle 1. 1. 2017.
Od 2. 1. 2017 (pondělí) bude zahájen provoz.
Maškarní bál pro děti plánujeme na sobotu 18.
února 2017 od 15. 00 do 18. 00 hod.
PŘEJEME
VÁNOCE!

VŠEM

ŠŤASTNÉ

A

VESELÉ

Mgr.Sylvie Sedláčková – ředitelka ZŠ

Společenská rubrika
Aktuality z knihovny
Milí spoluobčané, po delším čase přinášíme novinky
z naší obecní knihovny. Jménem všech čtenářů si
dovoluji pozdravit naši bývalou knihovnici paní
Annu Bláhovou, ujistit ji, že jsme na ni nezapomněli
a popřát jí klidný adventní čas.
5. Akce školy v prosinci











5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ
7. 12. Vánoční dílny v MŠ (rodiče a
prarodiče vítáni)
12. 12. Začátek plaveckého kurzu
v Borovanech pro 3. a 4. tř.
16. 12. Vánoční dílny v ZŠ (rodiče a
prarodiče vítáni)
17. 12. sobota od 17. 00 hod - ZVEME
VEŘEJNOST
Koncert ve štěpánovickém kostele
zpívá pěvecký sbor Pěslav-Ozvěna
„ Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby“
20.12. Výjezd na vánoční trhy do ČB +
program v muzeu
21. 12. Divadlo Zvoneček – Vánoční
pohádka pro MŠ i ZŠ
21. 12. od 17. 00 hod v sokolovně - ZVEME
VEŘEJNOST
„Vánoční besídka MŠ i ZŠ“
22. 12. Posezení u vánočního stromečku,
rozdání dárků

Od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017 –
Vánoční prázdniny.

Do knihovny opět přibylo několik nových čtenářů,
převážně z dětských řad. Je velikou radostí pro
každého knihovníka, když děti chodí, prohlížejí a
následně půjčují a čtou knížky, o kterých pak často
dovedou i něco povyprávět. V nynější době
nejvíc“frčí“ Harry Potter, resp. jeho nejnovější díl.
Vrací se však i zájem o takové autory jako je např.
Stanislav Rudolf. Velký zájem je i o knížky pro tzv.
povinnou četbu. Pro takové knihy si často přijdou i
středoškoláci.
Do knihovny jsme pořídili tyto nové tituly:
Tymiánové
dopisy
(Makisová),Chlapec,který
rodával sny, Dívka, která se chtěla dotknout nebe(Di
Fulvio), Silmarillon( Tolkien), Cizinka(Gabaldoni),
Levandulová princezna(Whiton),Láska a zášť (
Kornerová), Zlatý syn(Gowda), Zátopek (
Novák+Jaromír99),Já , Mattoni(Zikmund), Harry
Potter a prokleté dítě(Rowlingová), Matka v koncích
(Monyová), Kafe a cigárko ( Doležalová), Na krku
40 (Primusová), Dobře mi tak (Třeštíková), Chrám
svatého Izáka (Hotakainen),Nahé slunce ( Asimov),
Případ jantaroé komnaty (Souček), Hřbitov
dinosaurů (Březina), Žítkovské bohyně (Tučková),
V oblaku dezinfekce(Devátá), Pan Buřtík a pan
Špejlík (Svěrák), Planeta dinosaurů ( Scott), Případ
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Pavlína, skladatelka voňavého prádla , ten sen
(Formanová),Přítelkyně
z domu
smutku
(Kantůrková), Grey ( James).
Spolupráce se zřizovatelem knihovny, tedy s místním
obecním úřadem, je i nadále bezproblémová a i limit
na nákup dalších titulů je dostačující a bude uvolněn
začátkem roku 2017. Často komunikujeme i
s pracovnicí vědecké knihovny České Budějovice,
která se nám dle kapacitních, časových a provozních
možností snaží vyhovět se zápůjčkou titulů, které
čtenáři žádají, ale v našem fondu nejsou k dispozici.
Závěrem Vás všechny opět srdečně zvu k návštěvě
knihovny, provozní doba se nemění a i
v následujícím roce zůstává nezměněna – je otevřeno
vždy v pondělí od 15 do 19 hodin. Krásný advent,
radostný čas Vánoc a šťastný rok 2017 Vám ze srdce
přeje Vaše knihovnice.
Šnejdarová Milada
Pozvánka na kulturní akce
14.1.2017 Myslivecko hasičský ples
21.1.2017 Farní ples
4.2.2017

Truhlářský ples

18.2.2017 Dětský maškarní bál

V měsíci říjnu:
Jaroš Karel
V měsíci listopadu:
Fiktusová Marie, Bambule
Jaroslav, Mraček František,
Adamcová Dana, Matějková
Hana, Koktavá Milena, Rosecký
Josef
V měsíci prosinci :
Pinc Karel, Pešková Marie

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

Farní okénko
Koncert před poutí
Týden před poutí ve Štěpánovicích se uskutečnil
slavnostní koncert. 13. srpna v podvečer se místní
kostel Nanebevzetí Panny Marie rozezněl rozličnými
tóny nádherné hudby.
Nejprve zazněla varhanní skladba v podání Ivany
Veberové, která poté přednesla společně se žačkami
své hudební školičky písně klasických autorů.

25.2.2017 Masopust
4.3.2017

Babouci

Významná životní jubilea
V druhém pololetí roku 2016 oslavili a oslaví
významné životní výročí naši spoluobčané:
V měsíci červenci:
Hájková Terezie,Nekolová Anna,Holá Anežka, Leština
Josef, Chalupek Jaroslav
V měsíci srpnu:
Pícha Zdeněk, Cipín Stanislav,
V měsíci září:
Urbanová Miluška, Zetocha Sarolta, Jindra Karel,
Krejčíková Hana, Panský Karel, Kandl Stanislav

Všechny přítomné nadchla svým pěveckým talentem
malá rodačka z naší obce Vendulka Babková, jejíž
zpěv nejednoho z nás dojal. Všichni jsme velmi
ocenili, že Ivana Veberová, nositelka prestižní ceny
Thalie v oboru operní zpěv a sólistka opery divadla
v Plzni, si vyšetřila v době prázdnin a dovolených čas
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na nacvičení a provedení koncertu právě u nás ve
Štěpánovicích. Nedlouho předtím účinkovala v Plzni
v amfiteátru na Lochotíně společně s proslulou
pěvkyní Evou Urbanovou před více než 5000 diváky
v opeře Aida.
Ve druhé části jsme mohli slyšet lidové písničky.
Tímto způsobem jsme si dovolili vyjádřit naši úctu a
vděk všem našim předkům, kteří svou těžkou prací
zvelebovali Štěpánovice v dobré víře, že jejich
následovníkům se tu bude dobře žít a že v jejich díle
budou pokračovat. Lidovky, které si dozajisté při
práci i při odpočinku zpívávali, přivezl do našeho
kostela Blaťácký soubor z Velešína, který minulý rok
oslavil již čtyřicáté výročí od svého vzniku. Jejich
nádherné starobylé kroje zdobené korálky a rybími
šupinkami doslova rozzářily celý prostor kostela a
báječně doplnily nádhernou květinovou výzdobu. Tu
mimochodem ocenil i dudák souboru, civilním
povoláním zahradník. U nás vystoupila muzikantská
a pěvecká část, soubor jinak doplňují ještě tanečníci.

účast a předání květinových darů a v neposlední řadě
starostovi za převzetí záštity nad koncertem. Velmi
děkujeme místní kostelnici za otevření kostela dle
potřeb účinkujících a pořadatelů.
Jsme rádi, že nápad uspořádat koncert v našem
kostele přišel právě v roce milosrdenství, který celý
křesťanský svět prožíval až do letošního listopadu.
Snad právě proto nám bylo dopřáno tuto nádhernou
chvíli prožít a poděkovat za vše dobré naší patronce i
všem našim předkům.
Šnejdarová Milada

Spolky a sportovní sdružení
Zpráva o činnosti JSDHO 2016
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás seznámil
s činností naší zásahové jednotky za rok 2016.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Štěpánovice, je v požárně - poplachovém plánu kraje
zařazena jako jednotka požární ochrany kategorie 5,
s povinností vyjet do 10 minut od vyhlášení
poplachu. Poplach je v poslední době vyhlašován
pomocí mobilních telefonů a to příchozím hovorem
s automatickou hlasovou zprávou a textovou SMS
zprávou.
Jednotka má v současně době 10 členů, kteří se
pravidelně podrobují zdravotním prohlídkám a
školením. Od letošního roku máme kromě hlavního
velitele jednotky 2 další velitele družstev, kteří
můžou v případě výjezdu velet. V příštím roce
bychom rádi rozšířili i počet našich strojníků.

Ve třetí části koncertu zazněly hebrejské písně, opět
v podání Ivany Veberové a jejích žaček. Na úplný
závěr nás účinkující potěšili společnou písní. Tou
důstojné uctili památku patronky naší obce.
Vystoupení a vůbec celý večer byl jeden krásný a
dojemný zážitek a všichni odcházeli spokojeni.
Jediné nepatrné rozpaky vzbudila malá účast
štěpánovických občanů. Poděkování za to, že se tak
mimořádná a zcela ojedinělá akce mohla u nás
uskutečnit, patří celému obecnímu zastupitelstvu, za
projevený zájem a výpomoc, panu Adamcovi za

V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na
dovybavení jednotky a nutné opravy naší cisterny.
Dotace na rok 2016 byli: 95 000 Kč z toho 60 000 Kč
od krajského úřadu a 35 000 Kč od obce. Z dotací
jsme dokoupili základní ochranné pomůcky, jako
jsou například speciální zásahové přilby. Dále byla
zakoupena elektrocentrála a osvětlovací souprava.
Byly provedeny nutné opravy na zásahovém vozidle.
V srpnu se náš vozový park rozšířil o dopravní
automobil WV Transportér, který jsme získali od
policie ČR.
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V letošním roce se nám naštěstí vyhnul větší požár,
ale i tak jsme zasahovali celkem u tří mimořádných
událostí.
První výjezd nás zastihl už v sobotu 6. Února. Vyjeli
jsme v 19:01 na doplňování vody Lišovské jednotce,
která zasahovala u požáru starého stohu u Sosního.
Po domluvě s velitelem zásahu část z nás posílila
Lišovskou jednotku a část prováděla kyvadlovou
dopravu vody ze Štěpánovic. Ve 21.20 předal velitel
zásahu místo majiteli a obě jednotky se vrátili na své
základny.

obce a přejeme jim hodně štěstí v jarním kole a
postup do okresního kola.
Za SDH Štěpánovice přejeme všem
příjemné prožití Vánočních svátků
a hodně zdraví v Novém roce

Další výjezd následoval hned v pondělí 8. Února kdy
jsme 6:09 vyjeli na hlášený požár osobního
automobilu mezi Štěpánovicemi a Vranínem. Po
příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka
profesionálních hasičů z Třeboně, kteří průzkumem
zjistili že auto nehoří ale kvůli technické závadě
došlo k úniku chladící kapaliny a řidič páru
vyhodnotil jako kouř. Na základnu jsme se vrátili
v 6:45.
Zatím poslední zásah letošního roku byl 8. Listopadu
v 18.33. Operační středisko nás vyslalo k požáru
kotelny rodinného domu v Dunajovicích. Požár byl
ještě před příjezdem profesionálních hasičů
z Třeboně a dobrovolné jednotky z Lomnice nad
Lužnicí lokalizován místní jednotkou. Naše jednotka
se vrátila v 19.28 zpět na základnu.
Na závěr bych rád poděkoval zastupitelstvu obce
Štěpánovice v čele se starostou Ing. Václavem
Kopačkou za podporu v roce 2016.
Petr Hanzal ml.

Sbor dobrovolných hasičů
Oddíl mladých hasičů
Oddíl mladých hasičů má v současnosti 22 členů ve
věku od 5 do 15 let. Schůzky probíhají v pátek od
16,30 u hasičárny. Letošní sezonu jsme zahájili
podzimním kolem hry Plamen v Lišově. Děti se moc
snažily, pečlivá příprava se vyplatila a dětem se
dařilo. Mladší skončily ve velké konkurenci 5. a
starší s naprostým přehledem podzimní kolo vyhrály.
Děkujeme jim tímto za vzornou reprezentaci sboru a

Senior club kopané TITANIC
Mezinárodní turnaj v kopané červen 2016
Nejvýznamnější akcí Senior clubu kopané Titanic
Štěpánovice v letošním roce byl bezesporu
mezinárodní turnaj v kopané „starých pánů“
uskutečněný v červnu 2016 na domácí půdě.
Tradice založená v minulém roce v Čenkovích na
Slovensku pokračovala v letošním roce u nás ve
Štěpánovicíh trojutkáním fotbalových týmů
Vitamin Hegykö z Maďarska
Old Boys Čenkovce ze Slovenska
a našich domácích Titanic Štěpánovice.
Ke splnění zpravodajské povinnosti uvádíme :
mezinárodní trojutkání zahájil výkopem 25.června
2016 v 13,00 hod. zápas domácího týmu Titanic
Štěpánovice s týmem Old Boys Čenkovce s
výsledkem 3 : 2;
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po krátké přestávce nastoupili proti sobě zahraniční
týmy Old Boys Čenkovce a Vitamin Hegykö a tým
ze Slovenska zvítězil 2 : 0;
v závěrečném zápase pak domácí tým porazil již
unavený tým Vitamin Hegykö 4 : 0
a stali se tak zaslouženým vítězem letošního
trojutkání se 6 body a skórem 7 : 2.
K úplnosti zpravodajské povinnosti doplňujeme, že
po vyhlášení výsledků byli vyhodnoceni : nejlepší
střelec Zdeněk Maroušek a nejstarší hráč Miroslav
Šauer z domácího mužstva, nejlepší brankář Gábor
Farkaš z Čenkovců, nejlepšími hráči jednotlivých
mužstev byli vyhlášeni Jiří Finger za domácí, Stefan
Holosi z Čenkovců a Istvan Magyar (brankář) z
Hegykö.
Tuto stručnou zpravodajskou povinnost je třeba
doplnit o skutečnost, že ještě důležitější než vlastní
sportovní náplň má tato tradiční akce značný
společenský rozměr. Spolu s fotbalisty se společně
setkávají jak početné doprovody všech tří mužstev,
tak starostové zúčastněných obcí včetně svých
manželek. Již na hřišti při probíhajícím turnaji, ale
především při společenském večeru v místní
sokolovně včetně „zpěvu a tance“ se dále prohlubují
dobré vzájemné vztahy a všichni zúčastnění se těší na
společné setkání v příštím roce, tentokráte v Hegykö
v Maďarsku.

Je potřebné vyzdvihnout i skutečnost, že před touto
důležitou sportovní a společenskou akcí byly ve
spolupráci s obcí provedeny potřebné opravy na
fotbalovém hřišti a v kabinách včetně fasády celého
zařízení a plně zrekonstruován výčep v sokolovně, a
to včetně nového plně funkčního vybavení.
Historii,
zajímavosti
www.titanicstepanovice.cz

a

kontakty

na

Bohumír Gregor

ŠtěpNET, z. s.
Internet pro: Štěpánovice,
Zvíkov, Ortvínovice a Vlkovice

Hvozdec,

Vážení spoluobčané,
letos je to právě deset let, co byl náš spolek
založen. Co tedy napsat? Bilancovat? Malovat světlé
zítřky nebo něco jiného? Musím se přiznat, že úplně
nevím. Mám rozporuplné pocity. Jsem samozřejmě
rád, když vidím, co se nám podařilo a že stále
existujeme na mapě českého internetu. Dnešní doba
není jednoduchá a my nechceme soupeřit
s komerčními subjekty. Vznikli jsme proto, aby
internet byl i tam, kde to firmy nezajímalo. No a to se
nám myslím povedlo. Teď už to záleží na každém
z vás, jak se rozhodnete. Mnozí tu jste s námi od
začátku a začíná se Vám zdát, že připojení zlobí. Je
třeba si uvědomit, že deset let je dlouhá doba a za tu
dobu technologie pokročily o velký kus dopředu
stejně jako třeba televizní přijímač, ten je také dobré
čas od času vyměnit. My se snažíme udržovat
vysílače stále co nejmodernější a tomu je třeba
přizpůsobit i přijímač. Pokud tedy máte tento pocit,
tak neváhejte a kontaktujte technickou podporu
(telefon:
732 999 888,
nebo email:
podpora@stepanovice.net), kde ochotně poradí, co
dělat. Pokud by se snad někdy stalo, že se nedovoláte,
tak použijte některý z kontaktů na webových
stránkách a poradím Vám třeba i já.
Byl bych moc rád, kdybyste se v co největším
počtu účastnili členské schůze. Zde je ideální
možnost pohovořit o tom, co Vás trápí ohledně
internetu, vymyslet, kterým směrem se vydáme dál
a ještě si pochutnat na dobrotách připravených našim
mistrem Mírou. Myslím, že Ti co někdy přišli určitě
nelitovali. Těším se tedy na příští setkání s Vámi a
doufám, že pokud Vám něco leží na srdci, dáte vědět
a společně to vyřešíme.
K dnešnímu dni máme 170 uživatelů
internetu a budeme rádi, když mezi nás přijdou další
noví členové. Těšíme se na vás.
S pozdravem Bc. Pavel Štoček, předseda spolku
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Po stopách…

Jednoho dne se malá skupinka štěpánováků rozhodla
učinit pokus o zkrášlení veřejného prostoru kolem
pomníku padlých, aby tato významná obecní
památka opět stála v důstojném prostředí. Jeho okolí
svědomitě po dlouhá léta udržovaly místní ženy,
v několika posledních létech to byla především paní
Milada Kazdová, které jistě za péči patří naše uznání
a dík. Vzhledem k přibývajícímu věku a tomu
adekvátně ubývajícím silám musela této prospěšné
práce zanechat. A tak se dobrovolníci pustili do
práce.

poděkovat těm několika málo ženám a ochotnému
pokladači dlažby, ale hlavně „mlaďasům“, kteří na
požádání přišli pomoct. Snad se nikdo nebude zlobit,
že nejmenujeme, možná víc, než nějaká jména potěší
výsledek této práce. Věříme, že i Vy, naši milí
spoluobčané tuto práci oceníte a všimnete si změny,
až někdy půjdete kolem pomníku.

Po polovině dubna letošního roku požádali
zastupitelstvo o podporu a po jejím schválení bylo
jednáno s firmou BEST o pořízení vhodné dlažby.
Tato firma resp. její vedení na své poradě rozhodlo,
že vybranou dlažbu věnuje obci jako sponzorský dar
za víceméně symbolickou cenu. Poděkování firmě
BEST je opravdu namístě a velice rádi o tomto
krásném činu informujeme všechny naše občany
formou tohoto zpravodaje.
Pak proběhlo odstranění veškerého porostu v přední
části prostranství, vyčištění a odvoz přebytečné
zeminy, zaštěrkování a položení zahradní textilie a
pro uložení dlažby zaštěrkování jemným štěrkem a
konečně mohla být položena dlažba, instalovány
obrubníky a dokončena výzdoba prostranství. Mezi
tím jsme vyjednali přednostní termín pro vyčištění a
opravu samotného pomníku, protože během práce
jsme objevili spadlou desku se jmény padlých z naší
obce ve 2. sv. válce. Ta byla na pomník zpět
uchycena a tím se znovu odkryl vytesaný letopočet
1923, z čehož vyplývá, že náš památník padlých
pochází z tohoto roku. Odborná firma ukončila své
práce těsně před výročím konce druhé světové války
a tak díky všem zúčastněným mohla být v klidu
uctěna památka těch, kterým je tento prostor
věnován.
Celková úprava si vyžádala nejen peníze z obecního
rozpočtu (za jejichž schválení je třeba poděkovat
celému našemu obecnímu zastupitelstvu), ale
především mnoho fyzicky namáhavé práce i časově
náročného zařizování všeho potřebného. Je třeba

Doufáme, že v nově upraveném okolí bude pomník
z roku 1923 dál důstojně připomínat to nejcennější,
co člověk člověku může obětovat.
Šnejdarová Milada
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Upozornění

Změna svozu odpadů
Od roku 2017 bude svoz komunálního
odpadu probíhat vždy v pátek v lichém
týdnu .
Poslední svoz roku 2016 probíhá v úterý
27.12.2016
První svoz roku 2017 proběhne v lichém
týdnu v pátek 6.1.2017

Jménem celého zastupitelstva
Vám přejeme příjemné prožití
vánočních
svátků a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.

Úřad obce Štěpánovice , e-mail
obecni.urad@stepanovice.eu , tel.387 984 967
Redakční rada děkuje všem , kteří přispěli svými
články do Štěpánovického zpravodaje . Těšíme se
na nové příspěvky do dalších vydání .

