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I já mám svá přání do nového roku, přání osobní i
pracovní. To nejdůležitější pracovní přání je, aby se
nám všem ve Štěpánovicích spokojeně žilo.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
nedávno jsme se rozloučili s rokem 2018 a už je za
námi i první měsíc nového roku. Přesto mně dovolte,
abych Vám ještě popřál šťastný a spokojený rok
2019. Přeji Vám hodně zdraví a úspěchy v osobním i
pracovním životě.
Rád bych se s vámi podělil o své plány, které bych
rád uskutečnil v naší obci.
Na sklonku roku 2018 se nám podařilo dokončit
dostavbu a rekonstrukci čističky odpadních vod a
uvést ji do zkušebního provozu. Dokončili jsme i
výstavbu kanalizace a vodovodu pro nové stavební
parcely u kravína a na závěr roku se dodělal podklad
pro komunikace mezi parcelami. V prosinci byla
dokončena i rekonstrukce lesní cesty v obecním lese.
V roce 2019 navážeme na projekty z minulého
období, ale hlavně se soustředíme na opravu a
rekonstrukci sokolovny - nová střecha, zateplení celé
budovy, vybudování nového sociálního zařízení a
šaten a přístavba klubovny. Snažíme se na tuto
velkou investici získat co nejvíc dotací. Naším
velkým cílem je přemístit sběrný dvůr na jiné
vhodnější místo mimo střed obce a vybudovat
odpovídající areál pro tyto činnosti. Dále
pokračujeme v přípravě výstavby bytového domu na
místě bývalé fary. Dalším naším úkolem je oprava a
zhotovení nové střechy na budově márnice na
hřbitově.

Ing. Vladislav Ludvík, starosta Štěpánovic

ZŠ a MŠ Štěpánovice
Ohlédnutí za první polovinou
školního roku 2018/2019
V mnohých z nás ještě doznívá atmosféra Vánoc.

My, zaměstnanci školy, máme tu výhodu, že jsme
společně s dětmi prožívali velice intenzivně již dobu
adventní (blíže o tom níže).
Konec roku se silvestrovskými oslavami přímo
vybízel ke zrekapitulování prožitých dnů.
Při ohlédnutí za prvním pololetím se ale musím
nejprve vrátit zpět do září.
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ZÁŘÍ

Akce v říjnu:

Po dlouhém a horkém létě děti usedají do lavic trochu
unaveně. Všechny by se nejraději viděly někde u
rybníka, protože teplé počasí pokračuje.
Prioritou tohoto měsíce je přivyknout děti na školní
povinnosti!
Velkou měrou nám pomáhá využití nových
interaktivních tabulí, které jsme pořídili z finanční
úspory končícího školního grantu.
Celkový počet dětí ZŠ, MŠ Štěpánovice a MŠ
Zvíkov je 121 (k 1. 9. 2018).

Drakiáda na fotbalovém hřišti – vítr byl
nevyzpytatelný. Draci vzlétli, aby vzápětí střemhlav
padali dolů. Nikomu to však neubralo na dobré
náladě a všichni se snažili dostat dráčky opět na
oblohu. Děti byly odměněny sladkostí.
LISTOPAD
Děti již jsou smířené se školou, vše krásně běží,
známky v žákovských knížkách přibývají.
Průběžně plníme podmínky získaných grantů školy.

Z toho ZŠ:

V srpnu jsme ukončili dvouleté čerpání grantu EU
„Moderní vzdělávání ve Štěpánovicích“. Zároveň
jsme zažádali o jeho další dvouleté pokračování a
získali jej.

57 žáků - 1. třída 13 žáků, 2. třída 9 žáků, 3. třída
17 žáků, 4. třída 7 žáků, 5. třída 11 žáků
MŠ Štěpánovice:

Vzhledem k tomu, že žáky 3. a 4. třídy čeká
absolvování plaveckého kurzu v Borovanech, škola
požádala o grant s názvem „Podpora výuky plavání
v základních školách“.

Má celkem 40 dětí rozdělených do dvou tříd.
Třída I. (Koťata) - třídní učitelka M. Rajková, 15
dětí, chůva pro 2 dvouleté děti M. Kindlová – hrazeno
z grantu školy
Třída II. (Štěňata) - třídní učitelky V. Mračková a R.
Mikátová, 25 dětí

Výuka plavání se stala pro školy povinnou, tento
grant byl vyhlášen jako pomoc rodičům, kteří musí
platit svým dětem dopravu. Využitím grantu jsme
loni ušetřili každému z rodičů 650,-Kč z rodinného
rozpočtu.

MŠ Zvíkov:
Jedna věkově smíšená třída (Včeličky) - třídní
učitelky E. Máchová, L. Havlová, 24 dětí

Akce v listopadu:

Školné za ŠD a MŠ se pro tento rok nemění.

•

Halloweenský den proběhl ve škole i školce
(zábavné učení a aktivity v převlecích) +
Lampionový průvod obcí pro veřejnost
(stezka odvahy s plněním úkolů, opékání
vuřtů, ohňostroj).
• Navštívilo nás divadlo Zvoneček s pohádkou
O kohoutkovi a slepičce.
• V MŠ i ZŠ proběhlo vánoční focení.
• Uskutečnila se Martinská zábava pro
dospělé.
PROSINEC

ŘÍJEN
Některé děti již začínají chodit do školy s úsměvem,
možná i proto, že se rozběhly zájmové kroužky:
Nabídka zájmových kroužků 2018/2019
Sborový zpěv - M. Čápová, Flétna - J. Dvořáková,
Výtvarný kroužek - A. Rodová, D. Hrbková,
Čtenářský klub - A. Rodová,
Hrátky s AJ - M. Rajková,
Sportovní kroužek - J. Mraček,
Počítače-klub logiky a deskových her - J. Mraček,
Náboženství - L. Veselá

Náročné, ale krásné období plné akcí a vánočního
těšení. Koncentrace na výuku je opět trochu
narušena, ale všechny děti se snaží, aby je mohl
Mikuláš i Ježíšek odměnit. Čekání na Štědrý den si
krátíme každé ráno zpěvem koled a vylosovaní
jedinci výběrem adventního dárečku.

V obou MŠ se rozběhl pohybový program Děti na
startu (1 hodina týdně s lektorkou).
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Nejbližší prázdniny a „Maškarní ples pro děti“

Akce v prosinci:
•
•

Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 1.2.2019
Jarní prázdniny - od 4.2. do 10.2.2019
Velikonoční prázdniny - od 18. do 22.4. 2019
Maškarní karneval v místní sokolovně 24. března
2019 od 15.00 do 18.00 hod

3x vystoupení pěveckého sboru „Čápata“
(pod vedení p. uč. Čápové) v ČB
Mikulášská nadílka s čerty a andělem v MŠ
i ZŠ

Poděkování bývalému starostovi Ing.
Kopačkovi a členům bývalého zastupitelstva

V.

Vzhledem k tomu, že letošní podzim proběhly
komunální volby, chtěla bych takto oficiálně
poděkovat bývalému panu starostovi ing. V.
Kopačkovi a členům bývalého zastupitelstva.
Za dobu jejich funkčního období prošla budova školy
výraznou rekonstrukcí, udělala obrovský skok, co se
týče modernizace zařízení a vzhledu.
Nejvýraznější úpravy:
•
•
•
•
•

•

celková rekonstrukce kuchyně včetně
rozvodů,
• výměna akumulačních kamen za nové topení,
• zateplení budovy, výměna dveří, nová fasáda,
rekonstrukce chodníků
• vybudování nové velké třídy v půdních
prostorách školy,
• vybudování moderního hřiště s gumovou
dopadovou plochou.
Děkuji za jejich dlouhodobou vstřícnost a vždy
stoprocentní splnění potřeb školy.

Návštěva muzea, vánočních trhů a tvořivých
dílen v ČB
Vánoční tvořivé dílny v ZŠ i MŠ + rodiče
Česká mše vánoční - sbor Pěslav-Ozvěna
s doprovodem symfonického orchestru
Zpívání u vánočního stromku na školní
zahradě s mini trhem výrobků
Třídní vánoční besídky

Celoročně probíhají tyto akce školy
•

Školní mléko a Ovoce do škol - každé z dětí
dostává jednou za 14 dní ovoce a mléčné
výrobky zdarma.
• Organizujeme sběr starého papíru, sběr
hliníku, PET lahví, PET víček, sběr léčivých
bylin, citrónové a pomerančové kůry,
použitého oleje.
V závěru roku vyhlásíme nejlepší sběrače
jednotlivých kategorií a odměníme věcnými cenami.

Mgr. Sylvie Sedláčková – ředitelka ZŠ

Spolky a sportovní sdružení
SDH – oddíl mladých hasičů
V září loňského roku zahájil oddíl mladých hasičů
10. sezonu svého působení v obci. Těchto deset let
pro nás znamenalo mnoho úsilí, ale i úspěchů. Za tuto
dlouhou dobu nám prošlo, oddílem okolo 50 dětí.
Není to úplně vysoké číslo, ale některé z dětí jsou
stále členy sboru a zapojují se do práce s dětmi i
v jednotce. V posledních 5 letech každoročně
postoupily děti do okresního kola hry Plamen.

LEDEN
Akce:
15. 1. Informační schůzka pro rodiče
18. 1. Divadélko pro školy - vystoupení „Pohádky
z našeho statku“
31. 1. Rozdání pololetního vysvědčení
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Náš obvod je jedním z nejsilnějších obvodů v okrese
a proto postup pro nás znamená obrovský úspěch.
V roce 2017 a
2018 starší žáci
obsadili 2. místo
v okrese
v disciplíně
požární
útok
CTIF.
Tato
disciplína
je
jednou
z nejtěžších a pro
její provedení je potřeba speciální vybavení, které
sbor nevlastní. Děti trénovaly v Lišově, kde nám vše
zapůjčili a vysvětlili. Tímto bychom chtěli poděkovat
SDH Lišov a především vedoucím mládeže, se
kterými od počátku našeho působení udržujeme
velice dobré vztahy. Působení oddílu není jen o
soutěžích, snažíme se s dětmi pracovat tak, aby je to
bavilo. Jezdíme na výlety, opékáme buřty, v létě

vzhledem k velkému věkovému rozdílu dětí, proto
jsme rádi, že se zapojují děti již odrostlé i ostatní
členové sboru, a snaží se nám pomáhat. Tímto
děkujeme všem, kdo se zapojují a pomáhají, rodičům
za trpělivost a dětem za úsilí a snahu, se kterou se
připravují na soutěže. Schůzky máme od března do
listopadu v pátek od 16:30 hod u hasičárny. V zimě
chodíme ve čtvrtky od 16:30 hod do tělocvičny.
Pokud by se chtěl někdo zapojit do činnosti oddílu,
rádi ho uvítáme.
Za SDH Štěpánovice

Jana Hanzalová

Badminton Štěpánovice v běhu let
Kdo by řekl, že je to již téměř čtyři desítky let, co byl
v naší obci v dubnu 1981 založen oddíl badmintonu.
Chtělo to určitě velké nadšení a odvahu postavit se do
čela oddílu s minimálním zázemím za příležitostné
podpory několika nadšenců. Této nevděčné úlohy se
od počátku ujal pan František Frcal. Tenkrát jistě
netušil, že mu badminton bude naplňovat volný čas
po dlouhá desetiletí. Netrvalo dlouho a štěpánovičtí
hráči za sebou nechávali i družstva s dlouhou tradicí,
kvalitním zázemím a širokou hráčskou základnou.
Postupně se s dětmi vypracovali tak, že patřili ke
špičkám nejenom v okresních a krajských soutěžích,
ale přišly i úspěchy na celorepublikové úrovni. Pod
přátelským vedením pana Frcala se úspěchy
dostavovaly pravidelně a trvale. Dokonce k nám
dojížděli hráči z Lišova i okolních vesnic, kde tento
sport nebyl.
Pamětníci s nostalgií velmi rádi vzpomínají na své
badmintonové začátky, kdy se na turnaje jezdilo
linkovým autobusem, protože do trabanta pana
Frcala by se všichni neposkládali. Tam je mívával
celé dny na starosti, byl jim šoférem, trenérem,
důvěrníkem i pečovatelem, a vždy ocenil jakoukoli
pomoc navíc ze strany rodičů. Byla to prostě zábava
pro všechny. Krásné vzpomínky mají bývalí hráči
nejen na tréninky, ale také soustředění ve
Chvalšinách, pečení prasete nebo přespávání
v sokolovně s doprovodným programem.
Pan František Frcal byl úžasný trenér, úžasný v tom
smyslu, že byl jiný než ostatní trenéři. Šlo mu hlavně
o to, aby mládež měla zábavu a radost, ne aby děti

splouváme část řeky Vltavy, na Velikonoce zdobíme
vajíčka a pečeme langoše, na Vánoce chodíme do
lesa s dobrotami pro zvířata a potom se sejdeme u
stromečku, sníme kapra se salátem a posedíme
s dětmi u stromečku. Práce s dětmi je náročná,
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vozily domů jenom první místa. Jako jediný byl také
ochotný jezdit na republikové turnaje sám s jedním
hráčem, a to zabralo jistě spoustu jeho volného času.
Na poličce nejednoho „štěpánovičáka“ jsou dodnes
poháry a medaile, jako vzpomínka na krásné časy u
„bembiše. Za tyhle chvíle patří panu Františku
Frcalovi, kterému se neřeklo jinak než „trenér či
tréňa“ VELIKÝ DÍK!!! Všem nám je moc líto, že
přišel čas, kdy sokolovna několikrát týdně
v pravidelných termínech ,,bembišovských“ tréninků
na konci roku 2018 osiřela.

Každopádně „tréňovi“ patří za jeho činnost a za to,
jaký byl vždy kamarádský, družný, hovorný a
bezkonfliktní člověk, alespoň v našich srdcích,
pomyslná ZLATÁ.

Za rodiče a přátele badmintonu přispěli
N. Šimková, M. Fiktus, I. Babková,
M. Šnejdarová, J. Kučerová

Fotbal ve Štěpánovicích v roce 2018
V loňském roce, 19. srpna, začal Sokol Štěpánovice
svoji druhou sezónu po spojení s B-týmem Lišova, ve
III. třídě českobudějovické fotbalové soutěže.
Pokud shrneme celý rok 2018, je důležité zmínit jarní
část premiérového ročníku nově složeného týmu. Na
jaře se týmu dařilo velmi dobře, s bilancí 7 výher, 2
remíz a 3 proher, kdy tým za celou sezónu na
domácím hřišti nepoznal hořkost porážky a se ziskem
44 bodů skončil na krásném 4. místě.
V nové sezóně došlo v českobudějovických soutěžích
ke změnám a přeskupení, tím pádem přibyly nové,
trochu neznámé týmy, a naopak někteří tradiční
soupeři z posledních let skončili v nižší soutěži.
V podzimní části ročníku 2018/2019 se týmu bohužel
nedaří podle představ. Soutěž se ještě ani pořádně
nerozběhla a už jsme se museli vypořádat s absencí
většího počtu hráčů, a proto byla skoro v každém kole
sestava dosti improvizovaná, což se nepříznivě
odrazilo na našich výsledcích. Po podzimu tak máme
na kontě 4 výhry, 1 remízu, 8 proher a 13 bodů při
skóre 31:30. Jsme na průběžném 12. místě.
Doufáme, že se nám v druhé polovině soutěže bude
dařit mnohem lépe a budeme moc rádi za podporu
všech našich fanoušků ve zbytku sezóny.
Tímto bych vám za celý TJ Sokol Štěpánovice
popřál v novém roce hodně zdraví, štěstí a osobních
úspěchů.
Marek Trčka,
fotbal Štěpánovice

Asi málokdo by dokázal obětovat ze svého volna tři
odpoledne v týdnu, o víkendech na cestách ani
nemluvě. Možná proto se zatím nenašel nikdo, kdo
by se ujal vedení oddílu s podobným elánem.
Nezbývá než doufat, že badminton ve Štěpánovicích
neskončí natrvalo.
Pokrok nezastavíme, a tak soupeřit s mobilním
telefonem a tabletem, na kterých se dá hrát z gauče,
je těžké. Chce to překonat lenost a trochu potrápit své
tělo tímto všestranným pohybem, kde si nevystačíme
pouze s rychlým palcem na ruce.
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SC Titanic popřál v roce 2019 hodně osobních,
pracovních i sportovních úspěchů a hlavně
bezproblémové zdraví!!
Jiří Hart, prezident Senior klubu kopané

Senior Club Titanic bilancoval i plánoval
v Paříži
Fotbalový SC Titanic Štěpánovice uspořádal 22.
prosince čtrnácté a tedy již tradiční zpívání vánočních
koled. Předcházel tomu fotbálek členů a hostů klubu
Černobílé ligy, která již 9 rokem probíhá v zimním
období v sokolovně.
Krátce po půl osmé se ujal slova prezident klubu Jiří
Hart a přivítal všechny přítomné členy, hosty i
sousedy. Připomenul již 22 roků činnosti SC a
nastínil výhled pro rok 2019. Nejdůležitějšími
akcemi budou – 2. února zájezd na koupání do
termálních lázní Bad Füssing, případné další
v březnu a dubnu podle zájmu. Je možné se přihlásit
u pana kancléře Josefa Floriána či pana Františka
Mračka. 2. března budeme tradičně organizátory
tradičního masopustního průvodu, a proto zveme
všechny spoluobčany i zájemce, kteří jsou pro
„každou srandu“, aby se k nám přidali, ať máme co
nejvíce „maškar“!!
Stěžejní akcí dubna bude opět tradiční naše akce
„hurá na šrot“ (ten potopený Titanik by bodnul) a tak
věříme, že až po dohodě s OÚ vyhlásíme termín, tak
nás, pokud možno, podpoříte a zbavíte se zbytečného
kovového šrotu. Informace o termínu i dalších
podrobnostech k výše uvedeným i všem dalším
našim akcím budou prezentovány na obvyklých
vývěsných místech.
V dubnu ukončíme již zmíněný 9. ročník ČBL a
připravíme se na několik zápasů na hřišti s tradičními
soupeři. Vyvrcholením pak bude návštěva našich
slovenských přátel z Čenkovců – Zlatých Klasů u
nás, kdy mimo už tradiční fotbálek, jim připravíme i
pěkný program.
Termín uzávěrky našeho článku umožnil vás všechny
informovat o pokračování další tradiční akce –
Vánočního turnaje v nohejbalu. Z piety a úctě k jeho
zakladateli a organizátorovi Bohumíru Gregorovi
jsme jej nazvali „Memoriál Bohumíra Gregora
v nohejbalu“, rozhodlo se o tom spontánně již na
minulém turnaji, a proto jsme zajistili krásný putovní
pohár, který již letošní vítězové přebrali. Možná o
všem připravíme článek do dalšího zpravodaje.
Nyní bych velmi rád vám všem, vážení a milí přátelé,
kamarádi, sousedé a spoluobčané, jménem našeho

Stolní tenis ve Štěpánovicích
V roce 1993 se zrodil ve Štěpánovicích nový oddíl
stolního
tenisu.
Do
Štěpánovic v
témže
roce
zamířil
talentovaný
hráč
Petr
Dvořáček
a
roku 1994 se
stal Dvořáček
nejlepším dorostencem.
Tělocvična ve Štěpánovicích splňovala ideální
podmínky pro stolní tenis. Došlo k zakoupení
pingpongových stolů a ohrádek, na kterých hrajeme
ve Štěpánovicích stolní tenis dodnes. Na zakoupení
vybavení na ping pong vděčíme také panu
Miroslavovi Němcovi st. V roce 1996/97 vyhrály
Štěpánovice jihočeskou divizi a postoupily do III.
ligy. V roce 1997/98 odkoupily Štěpánovice I. ligu
od Kotlářky Praha. Až v roce 2002/2003 se
Štěpánovicím přestalo dařit a nacházely se na
sestupové pozici do III. ligy. Nakonec se vedení
klubu rozhodlo tuto soutěž prodat do Pedagogu ČB
(DP Jan Duspiva).
Obnovení stolního tenisu v obci
Obnovení stolního tenisu ve Štěpánovicích proběhlo
v sezóně 2012/13. Přesně po 10 letech od prodeje III.
ligy. V tomto roce hrály Štěpánovice regionální
přebor III. ve složení Miroslav Němec, Veronika
Mračková, Marian Ondič, Radek Hájek, Martin
Šícha a Filip Nyiri. V sezóně 2018/19 oddíl KST
Štěpánovice disponuje 2 týmy. Družstvo Štěpánovice
„A“ (RP II.) a Štěpánovice „B“ (RP III.). Stolní tenis
v obci opět vzkvétá a je třeba ping pong značně
podporovat tak, aby opět nezaniknul. V sezóně
2012/13 bylo v oddílu KST Štěpánovice 6 členů.
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Nyní je v klubu KST Štěpánovice celkem 17 členů
(STIS).

budeme hrdě nosit jejich logo na dresech!!! Děkuji
všem za podporu!
Filip Nyiri, badminton Štěpánovice

Děti za zelené stoly!
V říjnu roku 2018 byl zápis pro děti od 6 let, který
proběhnul úspěšně a přihlásilo se celkem 20 dětí.
Zájem o tento
sport neustále
roste, což nás
velice
těší.
Tréninky
probíhají pod
vedením
Filipa
Nyiriho. Velké poděkování patří Dušanovi
Urbánkovi za pomoc při trénování dětí. Za tři měsíce
jsme s dětmi stihli soustředění v Kardašově Řečici.
Tímto děkuji za výbornou organizaci a vedení
tréninků na soustředění Ondrovi Peterkovi a
Tomášovi Smolíkovi. V úterý 20.11.2018 jsme se
byli podívat na exhibici v Třeboni. Zde hrál M.
Orlowski a J. Pansky. Děti byly z exhibice nadšené a
na následné autogramiádě si byly pro podpis této
nezapomenutelné dvojice.

ŠtěpNET, z. s.
Internet pro: Štěpánovice, Hvozdec,
Zvíkov, Ortvínovice a Vlkovice
Vážení spoluobčané, sice je to už dávno, ale
14.9.2018 proběhla 12. členská schůze našeho
spolku. Užili jsme si příjemné odpoledne, pochutnali
jsme si na výborném masíčku, které připravil Míra, a
probrali
důležité
věci. Je
škoda,
že
dorazila
dost
malá
část
členů, a tak schůze nebyla usnášení schopná.
Opakovali jsme ji tedy 5. 10. 2018, bohužel členů
přišlo ještě méně. Je to škoda, sice nám už podruhé
nepřálo počasí, ale nálada byla výborná a vyřešili
jsme hodně důležitých věcí. Rádi bychom znali
názory všech členů spolku, abychom mohli fungovat
co nejlépe.
Ke konci roku 2018 byla dokončena modernizace
hlavního bodu na bytovce, což byl jeden z požadavků
z členské schůze, a zvýšili jsme kapacitu na Bod3 „u
Leštinů“. Jakmile počasí dovolí, tak posílíme
konektivitu do Zvíkova. Průběžně probíhá výměna
zařízení, aby byla nejstarší přijímací zařízení
vyměněna co nejdříve dle potřeb členů. Akce pro
nové stále pokračuje.
Pokud máte nějaký nápad nebo problém, neváhejte
nás kontaktovat na info@stepánovice.net nebo
telefonních
číslech
uvedených
na
http://www.stepanovice.net/index.php?section=cont
acts .
Běží 13. rok naší existence, co nám přinese? My
plánujeme novinky a co vy? Rádi vás přivítáme mezi
námi.
S pozdravem Bc. Pavel Štoček, předseda spolku

Dne 15.12.2018 se konal ve Štěpánovicích
předvánoční turnaj dvojic pro děti a rodiče. Tohoto
turnaje se zúčastnilo celkem 15 týmů. Účast byla
hojná a všichni si turnaj ve stolním tenisu užili. Velké
poděkování patří všem rodičům, kteří se zúčastnili a
pomohli svým dětem si osvojit turnajové prostředí, v
kterém se následně děti budou pohybovat častěji.
Budoucnost a vývoj stolního tenisu v obci, jak to
bývá pravidlem, se bude odvíjet na základě zdrojů
financí.
Doufáme, že nalezneme nové sponzory, kteří rádi
podpoří mládež a tento krásný sport, a my na oplátku
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se zřizovatelem a za rok snad budeme moci napsat do
zprávy o dění v knihovně, že počítač a internet již bez
problémů funguje.
Konec tohoto příspěvku pak vyjadřuje poděkování
všem, kteří si cestu za knížkou do sokolovny v roce
2018 našli a tvořili tam dobrou atmosféru. Zvu i Vás
ostatní: „Přijďte se podívat!“ Snad i pro Vás, nějakou
,,tenkou“ najdeme.
Tradiční je i vzpomínka na naši milou bývalou
knihovnici, na paní Annu Bláhovou, kterou tímto
všichni srdečně zdravíme. Často si vzpomeneme, tak
se v roce 2019, drahá paní Bláhová, mějte moc
hezky. Vaše nástupkyně a všichni čtenáři obecní
knihovny ve Štěpánovicích.
Milada Šnejdarová, obecní knihovna

Knihovna
Za knížkami a dobrým počteníčkem do místní
knihovny v sokolovně přišlo v roce 2018 336
zájemců o vypůjčení knihy, z tohoto počtu přišel
54krát někdo mladší 15 let. Uvážíme-li fakt, jak
dobře vybavenou knihovnu mají děti i ve své místní
základní škole, je opravdu velikou radostí, že jak ty
menší, tak i ti „povyrostlejší“ si našli cestu a přišli i
do naší místní knihovny. Zajisté k tomu přispěla i
exkurze, kterou s nimi v rámci školní družiny
uskutečnil jejich pan učitel. Někteří ,,zvědavci“
zaběhli občas i během badmintonového tréninku.
Hojně vypůjčovaná je tzv. povinná četba a i z tohoto
důvodu přicházejí i starší děti a mládež. Jak ti, co
chodí na druhý stupeň základní školy, tak i
středoškoláci. Největší zájem je o dobrodružnou,
humornou a detektivní literaturu (obzvlášť se líbily
dětské detektivky od Thomase Breziny). Na
popularitě ale získávají všechny možné komiksy a
knížky o pravěku. Naopak naučná literatura a poezie
se téměř nevypůjčuje a tento fakt obecně platí pro
všechny věkové kategorie našich čtenářů.
Dospělí čtenáři se rekrutují převážně z ,,něžného
pohlaví“. Mezi stálice, co se týče četnosti výpůjček,
trvale s přehledem patří knihy Vlastimila Vondrušky,
H. M. Kornerové, T. Keleové – Vasilkové, H.
Whitonové, P. Hartla, I. Deváté, I. Krause, ale také
klasiků - Klostermanna, Pittnerové, Javořické atd. Z
titulů zahraničních autorů lidé nejčastěji vybírají
severské detektivky, romantické romány a trilery.
Nesporně vede Larsson, Nesbo, Agatha Christie,
Wilbur Smith, Denker a Cabaldoniová.
Na dobré úrovni je spolupráce s pracovnicemi
vědecké knihovny České Budějovice, právě od nich
rychleji získáváme tituly, které naši čtenáři chtějí.
Jinak, díky penězům uvolněných z rozpočtu obce,
každoročně rozšíříme náš knižní fond o desítky
nových titulů. Tento fond dosahuje v současnosti
2851 knížek různorodých žánrů.
Jediné, co bychom chtěli doopravdy vylepšit, jsou
internetové služby. Počítač je zastaralý, internet
pomalý, a tak tuto službu lze v knihovně využít velmi
složitě. Slibujeme našim občanům, že to budeme řešit

Pozvánka
26.1.2019 ples hasiči, myslivci
9.2.2019 ples Budvar
2.3.2019 Masopust
2.3.2019 Babouci
24.3.2019 ZŠ a MŠ maškarní ples
18.8.2019 – pouť (10:30 – 13:00 Babouci)

Důležité upozornění
Cena stočného se od 1.1.2019 zvyšuje na
10 Kč/m3 odkanalizované vody.
Od 24.1. 2019 do 21.3.2019 bude z důvodu
rekonstrukce uzavřena prodejna Flop.
Svoz komunálního odpadu bude také
v letošním roce probíhat v liché úterky
v ranních hodinách.
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Úřad obce Štěpánovice , e-mail obecni.urad@stepanovice.eu , tel.387 984 967
Redakční rada děkuje všem, kteří přispěli do Štěpánovického zpravodaje a těší se na další články.

