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dotace na vybudovanou lesní cestu, kterou bylo nutno
zaplatit z obecního rozpočtu díky chybě v
administraci projektu z minulého volebního období.

Úvodní slovo
Rok 2019 očima zastupitelů obce
Úvodem bychom rádi zmínili několik statistických
údajů. V roce 2019 jsme v naší obci přivítali 17
nových občánků (10. 3. 2019), s 5 občany jsme se
bohužel z důvodu jejich úmrtí rozloučili a 39 osob se
do naší obce přistěhovalo.

V roce 2019 byly vypracovány a schváleny dvě nové
územní studie potřebné k řešení dalšího rozvoje obce.
V současné době je dokončována projektová
dokumentace potřebná k zásadní rekonstrukci místní
sokolovny a k rozšíření chodníků v Třeboňské ulici
na konci obce směrem na Třeboň. Dále
zpracováváme projekty na čističku odpadních vod,
na část kanalizace na Vraníně a v neposlední řadě na
bytový dům v prostoru bývalé fary. Pokud jde o stále
diskutovaný a velice potřebný přechod přes
komunikaci v Třeboňské ulici, je na základě
vypracované projektové dokumentace zažádáno o
stavební povolení.

Nejviditelnější změnou uplynulého roku bylo
bezesporu zřízení sběrného dvora v odkoupených
budovách bývalých skladů Kooproduktu a. s.
Současně se podařilo odkoupit pozemek pod touto
halou, tudíž celý komplex objektů sběrného dvora je
nyní ve vlastnictví obce. Tímto se výrazně zlepší
fungování odpadového hospodářství v obci.
Kromě pozemku pod sběrným dvorem získala v
loňském roce obec ještě pozemky potřebné k
vybudování čističky na Vraníně a k nově
plánovanému vybudování vodní nádrže. Díky
výměně pozemků s Římskokatolickou farností
Štěpánovice se do vlastnictví obce také dostaly
pozemky na území hřbitova a přístupové cesty k
čističce odpadních vod.

V jarních měsících bylo vytěženo těžařskou firmou
cca 300 m3 dřeva napadeného kůrovcem, a tím se
podařilo omezit výskyt kůrovce v obecních lesích.
Prodej dřeva zajistila firma Almea s. r. o.
Ke konci roku 2019 byly zprovozněny nové webové
stránky obce. Stránky mají responzivní vzhled, který
zajišťuje bezproblémové zobrazení obsahu pro
všechny druhy zařízení (počítače, mobilní telefony i
tablety) a umožňují lépe reflektovat potřeby obyvatel
obce.

Další dokončenou stavební záležitostí v loňském roce
bylo zhotovení nové střechy budovy márnice na
místním hřbitově. Dokončena byla i plynofikace
nových ulic Slunečná a Průběžná. V roce 2019 v
rámci údržbových prací bylo provedeno čištění
kanalizace na návsi a opraveny cesty (za Bumanů) k
lesu a u kravína. Nejméně příznivou skutečností
řešenou v loňském roce bylo definitivní zamítnutí

V oblasti sportu Obec investovala do údržby
antukového hřiště, spolu se sportovci do
rekonstrukce šaten na fotbalovém hřišti a finančně
podpořila klub stolního tenisu. Obec podporuje i
aktivity místních seniorů, například uspořádáním
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celodenního výletu na Moravu, který se uskutečnil
25. 9. 2019, nebo organizací tradičního vystoupení
oblíbených Babouků na štěpánovické pouti. Tu v
loňském roce obohatila i oslava 125. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v naší obci.

1. a 3. ročník třídní učitelka
Sylvie Sedláčková
Školní družinu navštěvuje 46 žáků, dělených na 2
oddělení.
V MŠ Štěpánovice je celkem 42 dětí. Třídu I.
(Koťata), kterou vede třídní učitelka M. Rajková a
chůva pro dvě dvouleté děti M. Kindlová
navštěvuje 14 dětí.

Se Sborem dobrovolných hasičů, kteří významně
ovlivňují svou činností rozvoj obce a pořádají celou
řadu akcí pro děti a mládež. Obec dloudobě velmi
dobře spolupracuje, a proto jim patří poděkování
stejně jako místní základní a mateřské škole. Díky
této spolupráci byl rok 2019 velice příjemně ukončen
slavnostním rozsvícením vánočního stromu, které
organizačně SDH Štěpánovice zajišťovalo a na
kterém vystoupili žáci ZŠ a MŠ Štěpánovice s
bohatým doprovodným programem.
Závěrem bychom rádi všem občanům Štěpánovic a
přilehlých osad do budoucna popřáli zdraví, štěstí a
spokojený život v naší obci.
Ing. Vladislav Ludvík, starosta Štěpánovic

ZŠ a MŠ Štěpánovice
Třída II. (Štěňata) třídních učitelek V. Mračkové a
R. Mikátové je navštěvována dalšími 28 dětmi. Pro
čtyři z nich byla vyjednána výjimka.

Naše škola a školka
Ve školním roce 2019-2020 je celkový počet dětí ZŠ,
MŠ Štěpánovice a MŠ Zvíkov 114.

V MŠ Zvíkov je i v letošním rokem jedna věkově
smíšená třída (Včeličky) o kterou se starají třídní
učitelky E. Máchová a L. Havlová. Do školky je ve
Zvíkově přihlášeno celkem 24 dětí.
Štěpánovická škola je zapojena druhý rok do Grantu
EU„Moderní vzdělávání ve Štěpánovicích II.“

V základní škole je 48 žáků (o 9 žáků méně než loni).
Sloučené ročníky:
2. ročník třídní učitelka
4. a 5. ročník třídní učitelka

Marie Abelová
Markéta Čápová
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Postupně plníme zvolené aktivity, na které se budeme
snažit vyčerpat celkovou částku a to je 1 108 618,Kč.

Sportovní kroužek – vede J. Mraček
Počítače – klub logiky, deskových her
- vede J. Mraček
Náboženství – vede L. Veselá
Všechny kroužky začaly 30. září 2019 a budou končit
29. května 2020.

Aktivity MŠ:
Chůva (po dobu trvání grantu), Projektový den ve
škole 5x, Projektový den mimo školu 5x,

Celoročně sbíráme druhotné suroviny (na konci
školního roku vyhodnocujeme „nejpilnější
sběrače“ ze ZŠ a odměňujeme hodnotnými
cenami.

Aktivity ZŠ:
Školení pedagogů, Vzájemná spolupráce pedagogů,
Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím
vzájemných návštěv v jiné škole, Využití ICT ve
vzdělání (již bylo nakoupeno 10 notebooků), Kluby
(čtenářský klub, klub logiky – počítačů), Doučování
žáků ohrožených neúspěchem, Projektový den ve
škole 6x, Projektový den mimo školu 5x, Odborně
zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
žáků ZŠ,
Aktivity ŠD:
Školní asistent v ŠD, Klub logiky a deskových her,
Projektový den v ŠD 4x, Projektový den mimo ŠD
4x

• papír (noviny, časopisy, směs)
• hliník (víčka, plechovky od nápojů apod.)
• použitý kuchyňský olej (slitý do 1,5 l PET lahve)
• PET lahve (s víčky i bez)
• PET víčka (zasíláme na charitu)
• pomerančová kůra
• citronová kůra
• byliny (dle aktuálního seznamu)
Použitý kuchyňský olej (slitý do 1,5 l PET lahve) –
pouze do konce tohoto školního roku.

Školní jídelna

Moc nás to mrzí, ale karton v současné době
nevybíráme, na trhu o něj není zájem. Prosíme o
odvoz do sběrného dvora.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé
výživy a dodržování spotřebního koše vybraných
surovin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k
dispozici v kanceláři vedoucí ŠJ. Do MŠ Zvíkov je
strava dovážena ve várnicích ze ŠJ ZŠ Štěpánovice.

AKCE ŠKOLY V PRVNÍM POLOLETÍ, KTERÉ
JIŽ PROBĚHLY:
12. 9. Divadélko pro školy – Poklad kapitána
Baltazara pro MŠ a ZŠ

Jsme zapojeni do projektu ovoce a mléko do škol.
Každé z dětí dostává ovoce a zeleninu + neochucené
mléko a mléčné výrobky zcela zdarma a to cca 4 + 4
ks/měsíc.
Školné za ŠD a MŠ se nemění. Zůstává stále stejné.
Družina začíná již v 6.30 hod, stejně jako provozní
doba MŠ a je do 16.15 hod.
Provoz obou MŠ je od 6. 30 hod do 16. 30 hod.

7. 9. Divadlo divů – varieté se živými pejsky v MŠ

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce
2019/2020:

6. 11. Drakiáda ZŠ a MŠ

31. 10. Halloweenský den ve škole + lampionový
průvod obcí
1. 11 Projektový den ZŠ – interaktivní výstava
Leonardo da Vinci v Č. B.
1. 11. Projektový den v MŠ – Kamarádka včelka

8. 11. Vánoční focení MŠ+ZŠ

Sborový zpěv – vede M. Čápová
Flétna – vede J. Dvořáková
Výtvarný kroužek – vede A. Rodová
Čtenářský klub – vede A. Rodová
Hrátky s AJ – vede M. Rajková

28. 11. Vánoční pohádka – MŠ + 1. a 2. třída
29. 11. Martinská zábava pro dospělé

3

30. 11. Rozsvěcení vánočního stromu v obci s
krásným programem dětí ZŠ a MŠ

17.12. Adventní koncert sboru Pěslav Ozvěna v
kostele
20. 12. Posezení u vánočního stromku – třídní
besídky
6. 2. Projektový den v ZŠ – Cesta kolem světa

18. 2. Dvouhodinový program Fotbalové asociace
– pro 1.,2. a 3. třídu – v rámci hodin Tv – „fotbalová
školička“
Plavecký kurz
Od 6. 1. do 16. 3. 2020 budou jezdit žáci 4. a 5. třídy
na kurz plavání do Borovan 10 x 2 hod. Rodiče hradí
dopravu (cca 1000,-Kč – část se nám doufejme podaří
uhradit z grantu – bude-li nám poskytnut), škola hradí
výcvik a pronájem bazénu. Po dobu plavání bude
platit speciální rozvrh hodin. - Od 1. 9. 2017 je
plavání ze zákona povinné a musí být součástí ŠVP.

6. 12. Mikulášská nadílka MŠ a ZŠ
13. 12. Vánoční tvořivé dílny MŠ i ZŠ
4

AKCE, KTERÉ NÁS TEPRVE ČEKAJÍ:

a MŠ, Zahradní slavnost, Stanování žáků 4. a 5. třídy,
turistické vycházky ZŠ a MŠ.

➢ 8. 3. v 15. 00 hod – Maškarní ples pro děti
Srdečně zveme děti, rodiče a širokou veřejnost v
neděli 8. března 2020 od 15.00 do 18.00 hod do
štěpánovické sokolovny.
Odpolednem bude provázet a program pro vás zajistí
Klaun PET. Tombola pro každého dětského
účastníka. Občerstvení. Možnost nechat si udělat
památeční fotografii.

Mgr. Sylvie Sedláčková – ředitelka ZŠ

Spolky a sportovní sdružení
Činnost mysliveckého spolku Štěpánovice
Myslivost, myslivci, jejich vztah k přírodě,
porozumění životu zvěře, péče o ni a její lov samotný
od pradávna zaujímá nezastupitelné místo v lidské
činnosti. Vývoj myslivosti je popisován od
klasického lovu zvěře pro obživu přes kratochvíle
mocných až po racionální činnost zaměřenou na chov
a ochranu zvěře a životního prostředí, kde lov
znamená
náhradu
přirozeného
výběru
a
reprodukčních schopností zvěře.

Masky vstup zdarma, děti bez masky 25,- Kč, dospělí
vstup 50,- Kč.
➢ 10. 3. od 16.00hod Beseda pro rodiče dětí
Téma: Jak mluvit s dětmi o sexualitě (určeno rodičům
dětí 1. až 3. třídy, ale vítáme všechny zájemce ZŠ,
MŠ i veřejnosti) - ZDARMA – placeno z grantu
školy.
➢ 11. 3. od 16. 00 hod Beseda pro rodiče dětí
Téma: Puberta klepe na dveře – (určeno rodičům dětí
4. a 5. třídy, ale vítáme všechny zájemce ZŠ, MŠ i
veřejnosti) - ZDARMA – placeno z grantu školy.
➢ 15. 3. v 15. 00 hod Vítání nových občánků
v sokolovně + kulturní program ZŠ
➢ 20. 3. od 8. 30 hod Česko – anglická
pohádka v ČB pro 3. 4. a 5 třídu
➢ 3. 4. od 9. 00 hod Velikonoční tvoření MŠ i
ZŠ – zveme všechny rodiče a prarodiče
➢ 7. 4. od 13. 30 do 17. 30 hod Zápis do první
třídy ZŠ
➢ 8. 4. Výjezd vlastním busem předškoláčků
MŠ Štěpánovice do Planetária v ČB.
➢ 20. 4. v 8. 00 hod Veselé zoubky – program
o správné hygieně pro 1., 2. a 3. třídu
➢ 27. 4. Dny partnerství – výjezd žáků 4. a 5.
třídy do areálu Střední zemědělské školy v
ČB. Bude pro ně připraven pestrý program.
➢ 5. 5. od 13. 00 – do 16. 00 hod Zápis do MŠ
➢ 14. 5. Klaunské vystoupení v MŠ
➢ 18. 5. Divadlo Zvoneček – Perníková
chaloupka II. Pro MŠ + 1. 2. a 3. třída
➢ 20. 5. Výlet obou MŠ do Jindřichova Hradce
➢ 8. 6. Dopolední výjezd 4. a 5. třídy na
Dopravní hřiště do Třeboně

Myslivecký spolek /MS/ má ve Štěpánovicích
dlouholetou tradici. V současné době obhospodařuje
celkem 804 ha převážně polní honitby, kterou má v
pronájmu od honebního společenstva Štěpánovice.
MS se řídí schválenými stanovami a provozním
řádem. Počet členů MS je 16 včetně čtyřčlenného
výboru a myslivecké stráže.
Činnost MS je zaměřena na:
péči o zvěř, zejména v zimním období
přikrmováním srnčí a drobné zvěře jadrnými krmivy,
senem, letninou a kamennou solí do slanisek.
Snažíme se vytvářet zvěři přirozené podmínky, kryty
a obhospodařovat myslivecká políčka s vhodnými
plodinami,
kynologickou činnost zajišťující stanovený
počet lovecky upotřebitelných psů na výměru
honitby,
ochranu zvěře, hlavně drobné zvěře, která
má nejvíce predátorů – lišek, kun, jezevců toulavých
koček, strak, vran ad. Velmi důležitou činností je
vyhánění zvěře před sečí pícnin a její vyhledávání
pomocí psů. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou
využíváme k vyhledávání zvěře v rámci projektu tzv.
drony, kde je téměř 100% úspěšnost,

Další plánované akce, u kterých ještě hledáme datum:
Výlet ZŠ, Dětský den v ZŠ i MŠ, Sportovní den v ZŠ
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Věříme, že každý z nás
má zájem chránit naši
přírodu a její bohatství
a zachovat ji pro
budoucí generaci.
Za MS Štěpánovice
Jan Mraček st.

Hasičská sezóna 2019
společné brigády – obnova posedů, krmných
zařízení, instalace umělých nor, norování, výsadba
ovocných stromů ze Štěpánovic do Hvozdce, sběr
kamene aj.,

Tréninková dráha
Naše soutěžní družstva se zúčastňují soutěží v
požárním sportu od roku 2007. Soutěží se pravidelně
zúčastňovalo jedno družstvo mužů a jedno družstvo
žen. Na začátku loňského roku vzniklo nové družstvo
mužů. Většina členů tohoto družstva vzešla z našeho
oddílu mladých hasičů.

kulturně – společenské akce – pořádání
plesu ve spolupráci s SDH a účast na jiných akcích.
Jelikož náš MS nemá v současné době žádné zázemí
pro skladování krmiv, nářadí a materiálu, je v jednání
se starostou obce využití prostoru v bývalém areálu
kravína.

Až do roku 2019 musely veškeré tréninky probíhat
před hasičárnou na Vlkovické ulici. Tréninky na
silnici byly problematické hlavně kvůli velkému
provozu. Před každým útokem bylo potřeba zastavit
provoz z obou směrů. Což bylo velmi nebezpečné
hlavně při trénincích dětí.
Po změně vedení obce na podzim roku 2018 nám byla
přislíbená obecní louka směrem na osadu Skalice.

Závěrem je nutné si připomenout, že k neustále se
zhoršujícím podmínkám pro zvěř – velkoplošnému
hospodaření, chemických postřiků – herbicidů,
zmenšování stávanišť / ploch / pro zvěř Vás
spoluobčany, chceme touto cestou požádat, abychom
společným úsilím chránili přírodu, nedovolili, aby se
stala odpadištěm. Respektujme potřeby zvěře –
přírody, chovejme se podle toho i při venčení psů,
nenechme je volně pobíhat v honitbě, kdy zneklidňují
a štvou zvěř a narušují její přirozený biorytmus.

Začátkem jara začaly první práce na osidlování této
louky. Byla provedena oprava vjezdu na louku, aby
se na ni dalo zajet jak Trambusem, tak osobním
automobilem. Na tento vjezd jsme museli instalovat
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řetěz s visacím zámkem, protože si přes naši dráhu
řidiči zkracovali cestu. Prostor pod základnou jsme si
zpevnili kobercem a naměřili všechny potřebné čáry
jak pro děti, tak pro dospělé. Vedle dráhy na požární
útok jsme umístili překážky na štafety. Kromě
sportovního zázemí došlo i k vybudování ohniště s
pevným grilem, které využijí hlavně mladí hasiči při
svých činnostech.

zúčastnilo družstvo žen, které se umístilo na prvním
místě a zajistilo si tím postup do okresního kola.
Družstvo mužů mělo svou premiéru a skončilo na
krásném čtvrtém místě.
15. června vyjela obě družstva mužů do Dubičného.
Družstvo mužů nad 35 let skončilo na 3. místě a
družstvo mladých mužů na místě druhém.

Na konci léta jsme na dráhu umístili box z
kamionového návěsu, který slouží jako sklad
materiálu. Tento sklad jsme získali díky panu Petrovi
Šimánkovi, který ho sehnal a se svou technikou
umístil přesně tam kam jsme chtěli. Demontáž a
samotné umístění boxu byla náročná práce a zabrala
spoustu času. Největší poděkování si zaslouží
členové SDH, kteří se podíleli na demontáži boxu, na
kterou neváhali poskytnout své vlastní nářadí.

Soutěže ve Velechvíně, která proběhla 27. července
se zúčastnilo pouze družstvo mladých mužů. Pro
malý počet soutěžních družstev se soutěžilo
dvoukolově. Naši muži se umístili na celkově čtvrtém
místě.
Družstvo mužů se dále zúčastnilo noční soutěže v
Dubičném, kde se umístili na čtrnáctém místě.
15. září vyrazili na soutěž v Lišově, kde se umístili na
3. místě, na soutěži v Ohrazení obsadili čtvrté místo.
Nejúspěšnější soutěží loňské sezóny byla soutěž v
Zalinech. Soutěže se zúčastnilo družstvo mužů a
družstvo žen v nové sestavě. Ženy se umístili na
prvním místě a muži na druhém.

Jednotka sboru
(JSDHO)

Soutěže

dobrovolných

hasičů

obce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Štěpánovice byla v naší obci zřízena v roce 2008. V
současné době má naše jednotka 11 členů, kteří po

První loňskou soutěží bylo obvodní kolo, které
proběhlo 18. května ve Zvíkově. Této soutěže se
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vyhlášení poplachu vyjíždějí k zásahům. Všichni
členové se pravidelně podrobují lékařským
prohlídkám a absolvují pravidelné školení.
Zřizovatelem JSDHO je obec a v jejím čele stojí
velitel jednotky.

jednotkami začali prohledávat vymezený prostor v
rojnici. Tuto činnost komplikovala nejen tma, ale i
členitost terénu. Po nalezení pohřešované osoby se
jednotka vrátila zpět na základnu.
U obou těchto zásahů se nám osvědčili radiostanice,
které usnadnili komunikaci s ostatními jednotkami
při prohledávání lesa.

Začátkem loňského roku zažádala obec Štěpánovice
o dotaci v programu Neinvestiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.

V příštích letech je zapotřebí začít pracovat na
výměně cisterny za modernější, protože naše Škoda
706 RTHP je z roku 1972 a náklady na její údržbu
budou jen stoupat.

Cílem projektu dovybavení JSDHO Štěpánovice
bylo dovybavit JSDHO Štěpánovice technikou,
materiálem a věcnými prostředky neinvestičního
charakteru. Projekt byl zahájen v březnu a ukončen
byl koncem září.

Závěrem bych rád poděkoval všem členům jednotky
za ochotu vyjet v jakoukoliv denní dobu a za práci,
kterou věnují údržbě techniky a výcviku.

Z poskytnuté dotace byla zakoupena motorová pila
Husqvarna 550 XP. Po absolvování kurzů na její
obsluhu bude moci naše jednotka zasahovat nejen u
požárů a povodní, ale i u popadaných stromů. Kromě
motorové pily jsme zakoupili LED reflektor se
stativem, která usnadní noční zásahy. Velmi užitečná
je ruční navazovačka hadic, díky které jsme schopni
sami navazovat nové a opravovat staré hadice. Dále
byly zakoupeny hadice a hadicové spojky.

Největší poděkování si zaslouží zastupitelstvo obce v
čele se starostou Ing. Vladislavem Ludvíkem a
místostarostkou Ing. Radkou Prokešovou, Ph.D. za
podporu v minulém roce.
Petr Hanzal ml. - Zástupce velitele JSDHO

SDH – oddíl mladých hasičů
Jak běžel rok 2019 u mladých hasičů

Z osobních ochranných prostředků byly zakoupeny
zásahové kabáty pro nové členy jednotky. které jsou
nezbytné pro ochranu jejich zdraví.

Oddíl mladých hasičů pracuje ve Štěpánovicích 11.
rokem. K lednu 2020 máme v evidenci 25 dětí a 8
dorostenců a dorostenek. Po celý rok probíhá
příprava na soutěže.

Naše jednotka je v požárně poplachovém plánu
Jihočeského kraje zařazena jako jednotka JPO 5 s
určením pro zásahy na území obce Štěpánovice. Na
žádost krajského operačního střediska vyjíždíme i
mimo území naší obce.

V zimě chodíme s dětmi do tělocvičny a v případě
dobrého počasí se snažíme pracovat venku. Díky
vstřícnosti pana starosty můžeme používat obecní
louku. Místo kde v klidu trénujeme a trávíme s dětmi
čas, pro náš sbor znamená velký posun dopředu.
Celých 10 let jsme trénovali na silnici v neustálém
stresu, aby se nic nestalo. Na louce bylo umístěno
suché WC, za které děkujeme panu Pavlu Čihalovi.
V letě jsme zde i přespali, bohužel počasí nám úplně
nepřálo a plánovaný výlet na kolech jsme museli
zrušit.

V loňském roce jsme byli povoláni dvakrát mimo
území naší obce. Poprvé jsme byli vysláni 26. srpna
pátrat po nezvěstné osobě mezi Miletínem a
Slověnicemi. Osoba byla nalezena po několika
hodinách prohledávání lesa. Na místě zasahovalo
celkem 5 dobrovolných jednotek, 2 profesionální,
několik hlídek policie ČR a z Prahy byl povolán
vrtulník s termokamerou.

Hlavní snahou je, aby schůzky byly schůzky byly pro
děti v rámci možností zajímavé a netrápili jsme je jen
tréninkem. Na jaře tradičně barvíme vajíčka,
splouváme Vltavu, navštívili jsme Lanový park ve
Slověnicích. Během roku několikrát opékáme buřty a

27. září ve večerních hodinách byl naší jednotce opět
vyhlášen poplach. Vyjeli jsme vyhledávat další
pohřešovanou osobu, tentokrát do Hrůtova. Po
příjezdu na místo události jsme spolu s dalšími
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pořádáme pro děti oblíbenou stezku odvahy. Konec
roku jsme jako vždy završili posezením u stromečku.

V roce 2020 máme v plánu nakoupit nové dresy a
zejména pingpongové stoly.

Začal další rok a my dál pokračujeme v našem
snažení. Schůzky se konají v pátek v16,30 u
hasičárny, přes zimu v 16,00 v sokolovně.
Díky všem za podporu našich dětí a jakoukoliv
pomoc.
Za oddíl mladých hasičů Jana Hanzalová st.

Stolního tenis ve Štěpánovicích
Po téměř dvou letech vytrvalého tréninku, dnes již 16
dětí, přichází první pozitivní výsledky ve stolním
tenise.

Rádi přivítáme nové hráče a děti do klubu KST
Štěpánovice. Zájemci o stolní tenis nás mohou
kontaktovat na telefonním čísle 702080726 anebo na
e-mailu KSTstepanovice@seznam.cz.

V říjnu roku 2019 se začala hrát okresní soutěž dětí.
Doposud se v okresní soutěži odehrálo 7 turnajů v
Jindřichově Hradci, Dačicích, Českých Velenicích,
Lomnici nad Lužnicí, Třeboni a ve Štěpánovicích. Do
konce sezóny zbývají ještě 3 turnaje v Třeboni,
Chlumu u Třeboně a v Českých Velenicích. Po 7
kolech se v „B“ skupině průběžně umístil na 1. místě
Matyáš Bicek, na 3. místě Václav Liška, na 6. místě
Tomáš Kopačka, na 8. místě Patrik Šibřina, na 11.
místě Marek Kučera z celkem 47 dětí. V „A“ skupině
se umístila na 11. místě Veronika Uhrová z celkem
23 dětí.

Těšíme se na Vás!
Předseda KST Štěpánovice Filip Nyiri

Na základě výsledků začneme od října roku 2020
jezdit také na krajské soutěže.

Jubilejní 15 zpívání koled Titanicu 20.
prosince 2019
Je to opravdu již poměrně dlouhá historie naší
„nefotbalové“ činnosti, protože první koledy v Paříži
zazněly 23. prosince 2005. S tímto bohulibým
nápadem vystoupil na podzimní dokopné náš
spoluhráč František Sýkora, který byl i vynikající
hráč na bendžo. S ním nám vracel náladu po
prohraných zápasech, a když už ji vrátil ještě to
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umocnil svým známým bonmotem „fotbal hrajeme
na … nic, ale ta kultura, to by nám šlo.“

Masopustní rej masek 22. 2. 2020 se
vydařil!!!

Výbornému nápadu vyšla vstřícně naše „Titanička“
zocelená každoročním obehráváním masopustního
reje masek i „pařížského finále“. Její kapelník Pepa
Fiktus se velice ochotně vypracoval v dokonalého,
jak se dnes říká, manažera, který neustále přemýšlí,
jak zajištění průběhu tohoto krásného večera
vylepšit. Už drahně roků zpíváme ze zpěvníků, které
připravil v počtu asi 30 kusů a shromáždil v nich na
40 známých i méně známých, koled. Každý pak může
být snadno zpěvákem, když má takhle zajištěné
nezatěžování své paměti, nesmí ale, doma nechat
brýle. Samozřejmě každá koleda má svou melodii a
ty známé se nám zpívají lépe, ovšem základ Titaničky
„manažersky“ doplněný vynikajícími posilami,
žádná melodie nezaskočí. Dá se říci, že Pepova
chromatika vždy dělá divy, Honza Mračků mu vždy
dobře přihrává, letos s kytarou (na hřišti je to horší) a
posily to tvrdily. V počátku to bylo zmíněné bendžo
a kytara, několikrát nás posílila i basistka,
samozřejmě hráčka na basu. V posledních několika
létech se vykrystalizovala koledová kapela, kromě
výše zmíněných, flétna Kristýnka Prokešová, housle
Terezka Hlavsová, sólový zpěv Jana Fiktusová
(zpěvník nepotřebovala). Terezka byla mimo
republiku a tak, abychom nebyli ochuzeni o housle,
manažer Pepa angažoval perfektního houslistu
Tomáše Vávru z Velechvína. Ten sklidil největší
aplaus, když se zpívalo „… Jednou v roce na Vánoce,
strejda housle popadne“, byli jsme všichni rádi, že je
popadl i on a pěkně nám všem zahrál. Pokud si budete
chtít příště s námi zazpívat koledy, přijďte poslední
pátek před „Ježíškem“ do Paříže (zpěvníků je dost).

Úderem sedmé hodiny ranní se otevřela Paříž a stala
se základnou pro masky domácí i přespolní, kterých
se během určené půlhodinky sešlo o několik
„přehršlí“ více než vloni. Nápaditost nositelů masek
neznala mezí, a tak jich, kromě tradičního trpaslíka a
českého Honzy, vyrazilo krátce po půl osmé, dalších
asi 30. trpaslík, svou nepřehlédnutelnou postavou a
nářadím, nezištně vylepšoval skalky a různá zákoutí
navštívených vilek a domů. Český Honza
nekompromisně zase celý průvod protancoval, pokud
otevřela „tanečnice“ jakéhokoliv věku.
Vzájemným respektem, tolerancí a snahou vyhýbat
se konfliktům mezi sebou i dostupnou veřejností se
prezentovala „nábožensky“ složená skupinka,
tvořená dvěma krásnými Indkami, doprovázenými
dvěma muslimy a mladým mnichem, s ještě mladší
jeptiškou. Jejich nejčastějším dotazem při diskuzi či
„meditaci“ bylo, co to pijeme? Také další skupinka
byla velmi specifická až exotická, 2 páry v typických
krojích dorazili až z dalekého Mexika a měli
v kočárku „maličkého Pabla“, který se stal
nejmladším účastníkem. Starost rodičů byla
příkladná, protože jej nikde neodložili a ještě mu
zajistili české občanství! Kreativitou zaujala „karetní
parta“ ve které Jocker hlídal 4 esa, která se navzájem
„přebíjela“ a on je nemohl od sebe často ani dostat.
Míra devastace jejich karetní plochy úměrně stoupala
také i díky neustálému přísunu různých ingrediencí a
pochutin, většinou s etanolem. Nepřehlédnutelným
majákem celé sešlosti masek byl ohromný
„MIMOŇ“, doprovázený malým „mimoňkem“ a
hrůzostrašnou „vampupírkou“, která několikrát
hlásila, že jí došla krev. Není známo kde a od koho
doplňovala i z jakých obětí, každopádně jí to
prospělo, protože po odmaskování, byla už kouzelná.

Musíme zde krátce připomenout, že zpívání vždy
předchází fotbálek v místní sokolovně. Také zde
máme určité jubileum, protože současná sezona je 10
ročníkem naší černobílé ligy, když jsme dosud
odehráli 233 zápasů a nastříleli 5198 gólů z toho
černoši 2679 a běloši 2519. Před každým zápasem
jsou určeni 2 hráči, kteří si zvolí spoluhráče a jedno
mužstvo je v černých a druhé v bílých dresech. V
tomto zápase vyhráli černoši 16 : 13, mužstvo si volil
Hart, bělochy volil Beneda Josef a aktuální stav
probíhající sezony je ve skóre 155 : 152 pro černochy
a body 15 : 18 pro bělochy.

Osamocená, krásná „Šášinka“ si stěžovala, že jí
nepřijel cirkus Humberto, přizvukoval jí Obelix,
kterému se zase nedostavil Asterix, slušivý kapitán
Morgan zapíjel žal nad potopenou pirátskou lodí a na
všechno dozíral, neřkuli čuměl i Čumil. Tomu
neuniklo, že se několikrát k sešlosti připojila ztepilá
„Apačka“ obklopená svou smečkou ne z Arizony, ale

Jiří Hart, Prezident SC Titanic Štěpánovice
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z Roztok. Dále monitoroval i schopnost variability
hudebníků vynikající Titaničky (3,4,3,4,) a ze všech
sil jí pomáhal svým chabým zpěvem i s pomocí
„potulného barda“ Jaromíra, pozvaného kapelníkem.
Neunikla mu ani spolupráce dvojice nejvíce
zaměstnaných „stěhováků“ a nejvíce byl překvapen,
když se do sešlosti přihlásil „pozorovatel z EU“!!!
Vážení přátelé ano, EU nenechává nic náhodě, proto
pozorovatele doprovázel uniformovaný mladý
samopalník. Během 11hodinové procházky jsme se
dozvěděli, že naše známá Aranka dělá tiskovou
mluvčí jednoho europoslance a již nepočítá s rolí
„povětrnice“. Těšilo nás, že celou dobu obchůzky nás
průběžně doplňovalo 30–40 spoluobčanů a doufáme,
že příští rok se většina z nich „zamaskuje“. Titanička
posléze rozparádila Paříž repertoárem k tanci (kdo
ještě mohl), nebo i k poslechu a zpěvu (kdo nepřišel
o hlas). Tak příště „přijďte pobejt“.

sehnání, ráda je obstarám ať už nákupem nebo
vypůjčením z JVK České Budějovice, se kterou
spolupracuje naše knihovna již dlouhou dobu a na
velmi dobré úrovni.
A nyní dovolte též trochu statistiky, bez které se
neobejde ani naše knihovna. V roce 2019 se v naší
knihovně uskutečnilo 1081 výpůjček, a to jak pro
dospělé, tak i děti a mládež. Nejvíce knih, pokud
hovoříme o dětech a mládeži, se tradičně půjčuje od
začátku druhého pololetí v základních a středních
školách, kdy vrcholí úsilí žáků o zdolání povinné
četby alespoň do půlky června. Pak již návštěvy
těchto čtenářů slábnou. U dospělých čtenářů žádné
propady návštěvnosti nebývají. V minulém roce
přibylo do knihovny rovných sto titulů od rozličných
autorů a různých žánrů – jak bychom tak řekli - od
Shakespeara přes Vondrušku až k Hartlovi,
Rowlingové, Körnerové, Mornštajnové, Nesbovi a
dalším, které čtenáři mají rádi. Nyní obsahuje náš
Štěpánovický knižní fond celkem 2675 titulů.
Dalších skoro 400 knih máme zapůjčeny od JVK
České Budějovice. Registrovaných čtenářů má naše
knihovna 93. Jelikož chodí každý několikrát do roka,
dal součet všech těchto jejich návštěv číslo 377, což
je údaj dosti radostný, protože to značí, že čtenáři
chodí opakovaně. Za to patří všem, kteří do knihovny
přicházejí, poděkování za zájem o knihy a knihovnu.
Snad i v naší současnosti můžeme dát za pravdu
citátu od Bolzana, že knihy jsou podobné domovu, do
kterého se vracíme i za největší bouřky. Závěrem
dovolte pozdravit a popřát krásné dny naší bývalé
knihovnici paní Anně Bláhové – mějte se hezky,
pamatujeme si na Vás. Bývala jste dobrou duší
Štěpánovické knihovny a my Vám za to děkujeme.
Milada Šnejdarová, obecní knihovna

Jiří Hart, Prezident SC Titanic Štěpánovice

Knihovna

... z obecní knihovny
Vážení spoluobčané, dovolte pár řádků o dění ve
Štěpánovické knihovně v roce 2019, který je již
minulostí a který zcela jistě přinesl každému z nás
mnoho událostí, zážitků a všeho ostatního, co k
životu neodmyslitelně patří. Ani Vaše obecní
knihovna není bez všelijakého dění a každé pondělí
se otevírá Vám všem, kteří rádi čtete, prohlížíte
knížky a diskutujete s ostatními o tom, co jste četli a
jak se Vám to líbilo. Mnozí, hlavně děti a studenti
přicházíte z povinnosti, aby bylo učiněno zadost
Vašim povinným četbám a čtenářským deníkům.

Poznámka redakce

Vaše knihovnice má vždy radost ze zájmu o knihy, a
hlavně z Vašich požadavků a nápadů, které knihy
ještě do naší knihovny obstarat a nakoupit. To
můžeme pouze díky rozpočtu naší obce, kde je
každoročně na nákup knih pamatováno. Ani letos
tomu není jinak a pokud máte návrhy na nákup titulů,
které by Vás zajímali, zajděte jakékoli pondělí mezi
15 a 19 hodinou do knihovny a pokud budou k

Děkujeme všem, kteří přispěli do tohoto čísla
zpravodaje!!! Vyhrazujeme si v případě potřeby
právo ke krácení a upravování příspěvků.
Ing. Jana Kučerová, kulturní výbor
Úřad obce Štěpánovice,
obecni.urad@stepanovice.eu , tel.387 984 967
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Důležité upozornění
Nové webové stránky stepanovice.eu
V loňském roce jsme spustili nové webové stránky naší obce. Stránky jsou tvořeny
pomocí redakčního systému od zavedené firmy ANTEE, která má 20 let zkušeností a
osvědčených postupů s tvorbou a správou webových stránek. Stránky splňují veškeré
legislativní povinnosti a obsahují podstatné informace o dění v naší obci. Také plně
podporují zobrazení na většině zařízení, jako je počítač, tablet nebo dotykový mobilní
telefon. Příspěvky na stránky vkládají redaktoři na základě informací dodaných
Obecním úřadem nebo členy spolků a organizací působících v naší obci. Pokud chcete
být pravidelně informováni o novinkách vložených na stránky, doporučujeme přihlásit
se k Odběru novinek.
Jak se přihlásíte? Je to skutečně jednoduché.
Vstoupíte na stránky
https://www.stepanovice.eu/, po kliknutí na Odběr novinek v sekci Aktuality se otevře

stránka s možností vložení e-mailové adresy. Napíšete e-mailovou adresu a stisknete Přihlásit se k odběru. Na
zadanou e-mailovou adresu Vám následně přijde potvrzovací e-mail, kterým dokončíte registraci k odběru
novinek. Po úspěšné registraci vám již neunikne žádná nová aktualita.
Pokud se domníváte, že máte informace, které mají cokoliv společného s naší obcí a stojí za zveřejnění,
neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese obecni.urad@stepanovice.eu. Naši redaktoři informace po
ověření rádi zveřejní.
Přejeme vám příjemné čtení příspěvků.
Za redakční tým webových stránek obce Stanislav Jelínek
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