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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané obce Štěpánovice i přilehlých osad Vranín a Skalice,
rádi bychom Vás touto cestou seznámili s realizovanými i plánovanými investičními akcemi naší obce,
podali Vám informace o projektech, které se týkají nás všech a které mají přispět ke komfortnějšímu životu
v naší obci.
Úvodem však zmiňme několik statistických údajů. Ke konci října 2021 čítá naše obec 953 občanů a 375
čísel popisných. Růst počtu obyvatel dokládá následující tabulka:
Rok
Počet obyvatel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

712

748

797

807

832

844

865

882

914

941

Realizované investiční akce
Dokončené a aktuálně probíhající projekty:
přístavba ZŠ a MŠ Štěpánovice, přestavba a
modernizace sokolovny, nový přechod pro chodce,
rekonstrukce sběrného dvora a stavba retenční
nádrže
Mezi nejviditelnější změny posledních let patří nový
sběrný dvůr, nový a bezpečnější přechod chodce
přes hlavní silnici, přístavba nové části budovy školy
a zcela nově vybudovaná retenční nádrž na záchyt
vody v krajině na okraji obce. V nedávné době byla
zahájena taktéž přestavba místní sokolovny.
Sběrný dvůr zahájil svou činnost již před třemi roky a jeho budova je postupně rekonstruována. V loňském
roce byla opravena část střechy a částečně byly zrekonstruovány i vnitřní prostory. V postupných
renovacích budeme pokračovat i nadále.
Na požadavek občanů byly opět na místním hřbitově instalovány bezpečnostní kamery.
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Přístavba ZŠ a MŠ Štěpánovice, dokončená v letošním roce, přinesla zásadní rozšíření stávajících prostor
školy. Jedná se o jednu novou třídu ZŠ a jednu třídu MŠ včetně sociálního zařízení pro děti. Na tuto
přístavbu obec získala finanční prostředky ve výši téměř 4.000 000 Kč od Ministerstva financí ČR.
Další potřebnou stavbou byl nový bezpečnější oranžový přechod pro chodce přes hlavní silnici I/34, jehož
oranžové osvětlení finančně podpořila Nadace ČEZ více než 100 000 Kč.
Na konci října tohoto roku byla ukončena stavba nové retenční nádrže pro zadržení vody v krajině, která se
nachází v blízkosti tzv. koupaliště. Díky její výstavbě byla odstraněna nebezpečná studna. Na tento projekt
obec získala taktéž dotační podporu, a to ve výši cca 1,5 mil Kč.
Mezi nejdůležitější investiční akce realizované v současné době patří komplexní přestavba a modernizace
sokolovny. Vlastní přestavba je finančně velice náročná, proto se obec snaží získat další finanční prostředky
formou dotace v rámci projektů podpořených fondy EU. Tato přestavba spojená s modernizací vybavení
bude dokončena v roce 2022.
Plánované investiční akce
Připravované projekty: chodníky v celé obci, výstavba bytového domu, odbahnění rybníků, veřejné osvětlení
obce, ČOV a kanalizace v osadě Vranín
Na velice potřebné chodníky v koncové části Třeboňské ulice směrem na Třeboň obec získala stavební
povolení a připravuje žádost o poskytnutí dotací. Postupně bude zpracovávána i projektová dokumentace na
chodníky v dalších částech obce.
Dalším připravovaným projektem ve fázi získání stavebního povolení je projekt bytového domu, na který
naše obec získala dotační podporu na projektovou dokumentaci, a činí kroky potřebné k získání dotační
podpory i na vlastní výstavbu bytového domu.
Ve fázi přípravy je i zřízení nové ČOV a kanalizace v osadě Vranín. O stavební povolení dosud nebylo
požádáno z důvodu nedořešení odkupu pozemků potřebných pro vybudování kanalizace.
Mezi plánované akce pro rok 2022 patří také odbahnění rybníků u čističky odpadních vod a části návesního
rybníka. Plánujeme i komplexní řešení veřejného osvětlení obce, úpravu návsi a vybudování workoutového
hřiště.
Ostatní činnosti obce
V 2020 obec ukončila těžbu dřeva napadeného kůrovcem. Na konci loňského roku byly v lese vybudovány
tři oplocenky a osázeny listnatými stromy (buky, duby) a modříny.
Již třetím rokem obec provozuje nové webové stránky se systém Mapotip. Stránky mají responzivní vzhled,
který zajišťuje bezproblémové zobrazení obsahu pro všechny druhy zařízení (počítače, mobilní telefony i
tablety). Systém Mapotip usnadňuje vyhledávání pozemků a sítí na katastrálním území obce, slouží také k
evidenci hrobových míst na místním hřibově.
Na aktivitách v oblasti sportu a kultury se bohužel podepsala pandemie onemocnění COVID. Prakticky
jediným letošním setkáním občanů byla stejně jako v předchozím roce tradiční pouť, spojená tradičním
vystoupení oblíbených Babouků, výstavou veteránů a křtem nového hasičského auta.
V tomto roce byly také zahájeny práce na zpracování historie obce. Od roku 2021 je opět obnoveno vedení
obecní kroniky.
Sboru dobrovolných hasičů Štěpánovice se v posledních dvou letech podařilo vybudovat výcvikovou louku
pro děti i dospělé a dovybavit sbor dvěma novými stříkačkami a hasičskou cisternou. Naše obec ovšem
může být pyšná i na jejich sportovní úspěchy v roce 2021.
Myslivecké sdružení se zasloužilo o výsadbu nové zeleně okolo cesty k vodárně.
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I přes tyto komplikace rozvoj v naší obci pokračoval dál a sluší se poděkovat všem, kteří v něm pomáhají.
Poděkování si zaslouží Sbor dobrovolných hasičů a další spolky. Těžké období díky pandemii a stavebním
úpravám má doufejme již za sebou místní základní a mateřská škola, jejímž zaměstnancům bychom také
rádi poděkovali.
Věříme, že rok 2022 nám již dovolí obnovit obvyklé kulturní a sportovní akce a bude pro nás všechny
v mnoha ohledech příznivější. Závěrem bychom všem občanům Štěpánovic i přilehlých osad rádi popřáli
pevné zdraví a spokojený život v naší obci.
Za vedení obce Ing. Vladislav Ludvík, starosta Štěpánovice

ZŠ a MŠ Štěpánovice
Patří jim velké poděkování od všech pedagogů naší
školy. Velkou výhodu, oproti jiným školám, jsme
měli v možnosti zapůjčení poměrně velkého počtu
školních počítačů do rodin. Počítače byly postupně
pořizovány z různých grantů školy.

Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021
Za námi je školní rok, na který nikdo z nás jen tak
nezapomene.
Zažili jsme mnoho nového, nepoznaného a do té
doby jen těžko představitelného.

Po čase jsme přivykli na úplně
postupovali dál s výkladem nové
konci loňského školního roku (už
mohli s úlevou konstatovat, že je
všechno plánované učivo.

Co se školy týče, covidová omezení se dotkla úplně
všech. Dětí, jejich rodičů i učitelů.
Na jaře 2020 jsme první uzavření školy brali jen
jako krátkodobou záležitost. (Hlavně my starší, jsme
vzpomněli na dětství a naprosto úžasné „uhelné
prázdniny“.)

jiný styl učení,
látky, takže ke
v lavicích) jsme
probráno téměř

A jak to tak bývá, všechno zlé je k něčemu dobré. I
na distanční výuce jsme našli pozitiva.
Rodiče mohli nahlédnout přímo do vyučovací
hodiny, mohli pozorovat chování dětí při výuce.
Introvertním a neklidným dětem výuka v klidu
jejich domovů vyhovovala více.

Narychlo jsme rozdali dětem úkoly a spoléhali na to,
že za týden budeme opět ve škole.
S každým přibývajícím dnem rostla nervozita. Bylo
nezbytné uchopit učení na dálku jiným způsobem.
Spojení přes Skype s dětmi sice nebylo ideální, ale
alespoň zdánlivě připomínalo běžnou výuku, učitel
– žák.

Distanční výuka nám pomohla ještě z úplně jiného
důvodu.
Celý školní rok probíhaly ve škole stavební práce,
budovaly se dvě nové třídy. Jedna třída pro MŠ a
druhá pro ZŠ. Obec získala grant a šibeniční termín
na proinvestování získaných financí. Vrtání,
bouchání, řezání, prach na chodbách, pohyb
řemeslníků po škole. Toho všeho byly děti pobytem
doma ušetřeny.

Po prázdninách 2020 jsme nový školní rok, plni
optimismu, začali opět výukou ve škole. Jenže covid
opět překazil naše plány. Školy se zavřely podruhé a
pro mnohé žáky téměř na celý školní rok.
Tentokrát jsme byli přece jen lépe vybaveni a
spojení navázali přes program Teams, který
mnohem lépe vyhovoval potřebám učitelů i žáků.
Výuka probíhala převážnou část dopoledne, ti
nejmenší byli rozděleni po menších skupinkách.
Oporou dětem a velkými pomocníky učitelů byli
rodiče. Pomáhali nejen s technickým připojením, ale
dohlíželi i na správné vypracování domácích úkolů.

Vybudování nových tříd můžeme brát jako odměnu
za trable způsobené koronavirem.
Poděkování patří všem, kteří se na vybudování
nových prostor školy podíleli, zejména však panu
starostovi, že se do obtížné výzvy pustil.
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Díky vybudované třídě MŠ (pro 24 dětí) jsme mohli
přijmout o 9 dětí více, než kdybychom i nadále
využívali jen stávající třídu pro 15 dětí. Do MŠ
jsme pro školní rok 2021/22 přijali 24 nových dětí.
„Stará“ třída Koťátek ale není ladem, děti ji
využívají na odpolední spaní (nemusíme vždy po
spaní skládat lůžka).
Novou třídu ZŠ využívají žáci 4. a 5. ročníku.
Uvolněná třída ZŠ bude nadále využívána jako
školní družina.

Dne 28.10.2021 proběhl v nových prostorách den
otevřených dveří. Všichni občané, tak mohli
nahlédnou
do
nových tříd a
snad i trochu
zavzpomínat,
jak
to
bylo
dříve. Objevili
se i bývalí žáci a
obdivovali nové
možnosti
dnešních
Štěpánovických
školáků
a
školkáčků.
Samozřejmě není ještě vše úplně dodělané a
doladěné, ale i tak jsou nové prostory krásné, světlé
a vzdušné. Navýšení kapacity přišlo v hodině
dvanácté tak, abychom nemuseli odmítat nově
přihlašované děti.
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Informace o škole k 1. 9. 2021 (počet dětí
v zařízení)

Začátek projektu 1. 9. 2020 – datum ukončení 31.
8. 2022.

Celkový počet dětí ZŠ, MŠ Štěpánovice a MŠ
Zvíkov je 120.

Jedná se o přidělených 569 484,- tis na zařízení,
z čehož byla rok hrazena chůva, další

Základní škola - 48 žáků

prostředky budou čerpány na Projektové dny ZŠ i
MŠ a doučování žáků.

z toho:

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

14 žáků
12 žáci
5 žáků
11 žáků
6 žáků

Dlouhodobý využívaný grant má název Ovoce a
mléko do škol.
Žáci školy dostávají zdarma (navíc k běžným
svačinám nebo obědům) ovoce, zeleninu i
neochucená mlíčka.

Sloučené ročníky:
1. ročník - třídní učitelka
žáků

M. Čápová

14
Sběr druhotných surovin - soutěž žáků ZŠ

4. a 5. ročník - třídní učitelka M. Abelová
žáků

17

2. a 3. ročník - třídní učitelka S. Sedláčková
žáků

17

Opět vybíráme níže uvedené druhotné suroviny.
Na konci školního roku budou nejlepší sběrači
odměněni hezkými cenami.
• časopisy, noviny, letáky
• karton
• PET víčka – všech barev a druhů
• PET lahve – sešlápnuté s uzávěry i bez
• hliník – jen čisté plechovky, alobal
Pomerančová i citronová kůra
Použitý stolní olej stočený do PET lahví
Akce školy musíme (bohužel i letos) plánovat
s ohledem na koronavirus.

ŠD bude letos navštěvovat 48 žáků, dělených na 2
oddělení.
1. oddělení A. Rodová

2. oddělení J. Mraček

MŠ Štěpánovice - 72 dětí
Třída I. (Koťata)
třídní učitelky: R. Hanzalová, V. Havlíková 24 dětí

Co jsme již zažili:

Třída II. (Štěňata)
třídní učitelky:
24 dětí

V.

Mračková,

J.

Žáci 2. až 5. třídy vyjeli na dopravní hřiště
do Třeboně.

Číhalová

Proběhly dva projektové dny:

MŠ Zvíkov

4.a 5. tř. - Putování po ČR
1. až 3. tř. – Voda, koloběh vody, pokusy
Již proběhlo vánoční fotografování dětí a žáků
15.10.
Halloweenský den proběhl pouze jako dopolední
program v MŠ i ZŠ, tradiční lampionový průvod
obcí, opékání vuřtíků a ohňostroj jsme byli nuceni
zrušit.
9. 11. se nám na školní zahradě předvedli dravci
našich lesů.

Jedna věkově smíšená třída (Včeličky)
třídní učitelky:
24 dětí

E.

Máchová,

P.

Chmelová

Nadále dodržujeme mimořádná opatření proti
koronaviru.
Granty:
Škola druhým rokem plní podmínky grantu s
názvem Moderní vzdělávání ve Štěpánovicích III.
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Na jaké akce se těšíme?

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu ve dnech od 1.
-15. 5. 2022

Z vánočních akcí plánujeme:

VZPOMÍNÁME

Vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ u příležitosti začátku
adventních dnů.

Po dlouhé těžké nemoci nás v srpnu opustila paní
učitelka MŠ Renata Mikátová. Byla úžasnou
kolegyní, opora našeho týmu. K dětem i dospělým
byla každý den laskavá, ochotná a trpělivá.

Vánoční tvořivé dílny v MŠ a ZŠ - rodiče i
prarodiče vítáni.
V obci se započalo s rekonstrukcí sokolovny.
Vzhledem k tomu, že nebudou probíhat hodiny TV
v tělocvičně (pouze ve třídách nebo venku), uvítali
jsme zařazení všech dětí 2. až 5. třídy do
plaveckého kurzu v ZŠ Borovany. Kurz bude
probíhat vždy v pondělí po dobu deseti týdnů. Žáci
budou mít upravený rozvrh.

Navždy nám zůstává v srdci a s úctou vzpomínáme
na naši Renatku.
Mgr. Sylvie Sedláčková – ředitelka ZŠ

Spolky a sportovní sdružení

Nabídka zájmových kroužků:
Sborový zpěv – M. Čápová
Hra na flétničky - J. Dvořáková
Výtvarný kroužek - A. Rodová
Kroužek AJ pro MŠ i ZŠ - M. Palušková
Počítače- J. Mraček
Náboženství pro MŠ i ZŠ – L. Veselá

JSDHO Štěpánovice 2021
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Štěpánovice je organizační složkou obce, jejímž
zřizovatelem je obec Štěpánovice. Naše jednotka je
v požárně poplachovém plánu Jihočeského kraje
zařazena v kategorii JPO 5 s povinností vyjet do
deseti minut od vyhlášení poplachu.

Volné dny, prázdniny 2021/2022
Vánoční prázdniny - začínají ve čtvrtek 23. prosince
do neděle 2. ledna 2022

Jednotka má v současné době 13 členů všichni musí
absolvovat pravidelné lékařské prohlídky a školení
v rozsahu minimálně 40 hodin ročně. Velitelé a
strojníci se školí na HZS.

Pololetní vysvědčení bude předáno v pondělí 31.
ledna 2022
Pololetní prázdniny budou v pátek 4. února 2022

V letošním roce absolvovalo 7 členů jednotky kurz
na obsluhu motorové pily. Od srpna můžeme
vyjíždět i na popadané stromy.

Jarní prázdniny proběhnou od 28. února do 6.
března 2022

Během léta se nám podařilo obměnit naši stařičkou
cisternu za novější. Náklady na údržbu byly
z dlouhodobého hlediska neudržitelné.

Velikonoční prázdniny připadnou na 14. dubna 2022
Vysvědčení ve druhém pololetí bude předáno ve
čtvrtek 30. června 2022

Cisternu jsme odkoupili od obce Stráž nad
Nežárkou. Naši cisternu odkoupila obec Loučovice
na náhradní díly. Novou cisternu požehnal 15. srpna
pan farář P. Marcin Krzysztof Chmielewski,
kterému děkujeme.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července
do středy 31. srpna 2022
Zápisy do MŠ a ZŠ – přesné datum bude
s předstihem vyvěšeno na webu školy
Zápis do ZŠ probíhá v měsíci květnu ve dnech od 1.
-15. 4. 2022
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jednom tréninku nás děti mile překvapily. Ve velké
konkurenci obsadily 4. místo s krásným časem.

Největší poděkování patří starostovi obce Ing.
Vladislavu Ludvíkovi a celému zastupitelstvu za
podporu v roce 2021.
Petr Hanzal ml. - Zástupce velitele JSDHO

SDH – oddíl mladých hasičů
Jak běžel čas u mladých hasičů
Letošní rok, nebyl nakloněn jakýmkoliv aktivitám
jak společenským, tak sportovním.
I přes tuto situaci se nám povedlo s dětmi
absolvovat několik málo schůzek a zúčastnit se
soutěží. S dětmi jsme se každoročně scházeli u
stromečku s kaprem a bramborovým salátem a užili
si předvánoční atmosféru. Loňské Vánoce jsme pro
děti připravili za dodržení epidemiologických
opatřeni noční šipkovanou, kde na děti čekal
vánoční punč a dárek.

V srpnu jsme stanovali na louce, trénovali,
odpočívali, stihli jsme se na kolech dojet i vykoupat,
ale hlavně se děti zapojily a moc pomohly při
betonování sloupků na plot. Díky vedení obce za to,
že jsme se mohli na tuto louku přesunout z návsi.
Umožnilo nám to zde trénovat a trávit čas s dětmi na
bezpečném místě, které si budujeme i za pomoci
dětí. Tuto novou hasičskou základnu představíme
občanům obce příští rok na hasičské soutěži, která
se zde bude konat. První noc stanování jsme vyrazili
do Zalin na noční soutěž a přivezli odtud medaile za
2.místo.

Snažili jsme se s dětmi zůstat v kontaktu i v době,
kdy nebylo možné se
scházet.
Na Velikonoce připravila
Jana Florianů soutěž, do
které se zapojila spousta
dětí a hasičská schránka se
naplnila obrázky dětí s
velikonoční tématikou. V
červnu jsme se po dlouhé
době sešli na naší louce na
skutečném tréninku.
S nově postaveným týmem
starších jsme vyrazili na dvojboj do Lišova. I po
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Po prázdninách jsme stihli ještě jednu soutěž v
Zalinech. Tady mladší i starší zabodovali a obě
kategorie jsme vyhráli. Následovala příprava na
podzimní kolo Plamene. To proběhlo v Borovanech
a následovat zde bude, pokud situace dovolí,
jarní kolo.

polích a navazujících lesních porostech. Hlavně
v nastávajícím zimním období je nutné zvěři zajistit
klid v honitbě z důvodu její kondice a zdravotního
stavu.

Současná situace se nejeví úplně dobře,
přesto doufáme, že se budeme moci dále
scházet, i když bohužel prostory hasičárny jsou
stísněné na tak velký počet dětí.
Za oddíl mladých hasičů Jana Hanzalová
ml.

Myslivecký spolek Štěpánovice
Již v minulém článku do Zpravodaje jsme
představili náš spolek včetně historie, výměry
honitby, počtu členů. Za důležité bych
považoval zhodnotit činnost našeho MS
z jiného pohledu.
I když se může zdát, že naše aktivita na první
pohled není vidět, náš spolek plní spousta
úkolů vyplývajících z celoroční pracovní
činnosti, mysliveckého roku a aktuálních
potřeb.
Je to především:

Foto: brigády na opravy a stavby posedu

Zajištění
dostatečného
množství
krmiva
v průběhu zimního období pro drobnou a srnčí
zvěř.
Brigády pro Kooprodukt Lišov – z hlediska
kompenzace škod způsobené zvěří na plodinách.
Instalace pachových ohradníků okolo hlavní
silnice
Obdělávání mysliveckých políček
Likvidace černých skládek v honitbě
Stavba a opravy posedových zařízení a další
navazující činnosti.
Touto cestou patří poděkování starostovi obce za
vytvořené zázemí pro MS – skladové prostory a
společenskou místnost v objektu kravína.

Také je nutné zdůraznit, že začíná období
podzimních a zimních naháněk na černou zvěř. Naši
členové se plně věnují redukci a intenzivnímu lovu
divočáků, neboť se k nám velmi rychle blíží Africký
mor prasat, který by nám všem přinesl velké
problémy a omezení! Jen za loňský rok bylo
uloveno v honitbě MS Štěpánovice 27 kusů černé
zvěře a 47 lišek.
S přáním společného zájmu chraňme
přírodu – zvěř, buďme vůči ní ohleduplní!

naši

Ze statistiky lovu zajíce polního v ČR – v roce 1973
bylo uloveno 1 214 000 kusů, v 80 letech prudký
pokles cca o 70 % na 300 000 kusů, v 90 roce už jen
polovina - 150 000 a v roce 2018 pouhých 36 180
kusů. Položme si otázku? – bude naše budoucí

Znovu apelujeme na všechny majitele psů, kteří se
pohybují v honitbě, že je jejich pohyb omezený
pouze po hlavních vyznačených trasách, a nikoliv v
8

generace vidět živého zajíce a ostatní drobnou zvěř
v přírodě!

SC
Titanic
Štěpánovice
oslavuje
čtvrtstoletí své bohaté činnosti!!!

Foto: úspěšný lovec černé zvěře Tomáš Němec

13 listopadu 2021 uplynulo
přesně 25 roků co parta
bývalých fotbalistů Sokola
Štěpánovice „v hospodě U
Máni“ založila náš klub.
Potřeba
dát
divokým
hrátkám dospělých pánů
s mičudou
nějaký
řád
vzešla spontánně ze všech hlav v jeden okamžik.
V ten moment byl také vymyšlen vznešený název,
barva dresů, nepsaná pravidla o docházce, trénincích
i zápasech, vybírání příspěvků, kronice, hodinách
odchodů z restaurace apod. Počáteční nadšení
neochablo ani po prvních nezdarech a myšlenka
dokázat si, že nepatříme do starého železa oslovila i
několik dalších spřízněných duší. Parta se
rozrůstala, utužovala své vztahy se snahou si
navzájem vyhovět, a tak se začaly rodit i zajímavé
nápady rozšířit spolkovou činnost dalšími aktivitami
mimo hraní fotbalu na hřišti a přes zimu
v sokolovně. Poslední dva roky nás utlačuje a
překáží nám všem Covid – 19, myslím si, že právě
proto bude dobré nám všem připomenout, jak
bohatou a pestrou činnost náš Titanic prožíval, a
věřme, ještě prožívat bude.

K důležitým činnostem MS patří samozřejmě také
lovecky upotřebitelní psi.

Za celé uplynulé období jsme sehráli celkem
197 zápasů, z nichž bylo 73 vítězných, 22
nerozhodných a 102 prohraných s celkovým skóre
482:593. Z tohoto výčtu vyplývá, že název našeho
klubu byl schválen se správným historickým
nadhledem a výsledky nás nikdy nestáhly pod
hladinu beznaděje. Nejvíce zápasů jsme sehráli
v roce 2000 bylo jich celkem 14, vypadá to, že jsme
chtěli s velkou pompou vstoupit do 21 století,
vyhráli jsme, ale jenom 2x. Téměř každý rok jsme
hráli letní turnaje, v Kardašově Řečici, Klikově,
Frymburku, Hrdějovicích i Rudolfově. V posledních
létech to byly i tři mezinárodní za účasti SK
Čenkovce ze Slovenska a Vitamin Hegykö u nichž
jsme v roce 2006 vítězně začali i na mezinárodní
úrovni. Uvidíme, jak se bude situace s virem dále
vyvíjet, faktem je, že Maďaři spolupráci přerušili už

Foto: jezevčík Endy s majitelem Janem Mračkem
jako čerstvý šampion s bonitační uchovněností
Za MS Štěpánovice Jan Mraček st.
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v roce 2018, tak snad to vydrží na Žitném ostrově,
což je i srdeční záležitost našeho ministra zahraničí
Františka Füssiho, který z vesnice pochází.

ročník ČBL skončil 12 března 2019 kvůli Covidu –
19!! Od počátku probíhaly zápasy podle scénáře
mužstvo prezidentovo (Fr. Daňhel) versus mužstvo
Fajfkovo (Jan Tlačil) a byly to neúprosné bitvy,
které se někdy dohrávaly nejprve v kolébce našeho
zrodu (hospodě U Máni), později v bližší Paříži. Po
odchodu Františka do sportovního nebe byl zvolen
dosavadní prezident, který původní „zimní scénář“
ještě 5 roků zachoval, ale už přemýšlel, že mu
mužstvo stárne a někteří včetně něj mají různé
neduhy. U Fajfkovo mužstva to bylo obdobné, tak
všichni hledali řešení a spontánně se došlo
k vyhlášení prvního ročníku černo – bílé ligy (dle
barvy dresů). Už máme odehraných 10 ročníků a
dohromady nastřílených 5515 branek, z toho 2833
za černé a 2682 za bílé, celkem bylo odehráno 244
zápasů. Vždy před každým zápasem se aktuální
sešlost hráčů shodla na dvojici, která z nich zvolila
aktuální mužstva. Na konci ročníku se provede
celkové vyhodnocení, které mužstvo vyhrálo, počty
gólů, bodů, kolik, kdo nastřílel gólů atd. Více
můžete najít na našich webových stránkách. Párkrát
jsme se také zúčastnili halových turnajů, zpočátku
v Třeboni byly „Mikulášský, Vánoční, Velikonoční“
a později v Kunžaku, kam jsme jezdili rádi
(naposled 2015), protože jsme měli jistou cenu za
nejstaršího hráče, nikdo vždy z pěti až šesti
mužstev, starší kus, neměl. Pravdou je také, že jsme
2x skončili o skóre, druzí a třetí a jednou byl Kršík
nejlepším střelcem.

Logicky nejblíže ke kopání do míče za
účelem vsítit branku a pak potažmo vyhrát zápas
mělo cílené usměrňování míče jakoukoli částí těla,
vyjma ruky, do ohraničeného dvorce nohejbalového
hřiště. Pořádali jsme pravidelné nohejbalové
vánoční turnaje nejprve i s mladými hráči, později
už jen senioři Titanicu a hosté. Jejich duší a hlavním
organizátorem byl Bohumír Gregor, který sehrál
obrovskou roli i v dalších aktivitách našeho
Titanicu. Přes Silvestra jsme se přehoupli do dalšího
roku a už se vyhlíželo ve kterém termínu bude
Masopust. Masopustní rej maškar i přihlížejících
spoluobčanů má již dlouhou historii a několik
místních členů Titanicu se oprávněně pyšní tím, že
už chodí „od školy, před vojnou, po vojně, nebo,
když jej pustí žena, případně, když nic nebolí“!! Náš
spolek těší, že v posledních létech oživují rej stále
nové maškary, které jsou dětmi, vnoučaty, či přáteli
našeho spolku. Vůbec se nepasujeme do role
organizátora, ale spíše koordinátora celé skupiny,
protože ji obětavě doprovází „naše Titanička“ ve
složení Pepa Fiktus, Pepa Florián, Jenda Mraček a
alternující host z Vlkojc, Jirka Tvaroh. Také tady
hrál velkou roli „náš Bohouš“, jak říkala „Aranka“
řečený Fajfka, věděl, kdo bude, či nebude doma a
kde visí flaška, tím pádem se nebudeme zbytečnou
zacházkou zdržovat. Ano přátelé, tady jde také
opravdu o čas, protože naše obec se neustále
rozrůstá (to je dobře), rejdící skupina maškar se
postupně zpomaluje (proč asi?), přesto všichni rádi
po 12 hodinách a 13 nachozených kilometrech,
obsadí Paříž! Titanička ještě s celodenním
vzpíráním svých hudebních nástrojů a následnou
taneční zábavou pro nezkrotné maškary a došlé
sousedy, jak se říká, tvrdí muziku (klobouk dolů
přátelé).

Naše spolková činnost se neodehrávala
pouze na poli sportovním, ale
také společenském, protože
jsme
pro
tance
chtivé
spoluobčany připravili téměř 20
plesů
s velmi
bohatou
tombolou. Každý měl velkou
snahu
přispět
zajištěním
tomboly, nebo účastí na plese,
když se nás v roce 2015 sešlo i s hudbou asi 40, tak
jsme s nimi, přestali. Další neodmyslitelnou součástí
naší jarní činnosti byla každoroční akce „na šrot“,
ano měli jsme snahu pomoci spoluobčanům
s úklidem starého železa a odměnou pro náš spolek
bylo mírné posílení rozpočtu, jenž se nejvíce
doplňuje pravidelnými členskými příspěvky. Také

Je třeba samozřejmě připomenout, jak jsme
trávili „dlouhé zimní večery“, když nás nehostinné
počasí a následná změna času uvrhly do azylu
sokolovny. V průběhu října (nejdříve 6 v roce 2016)
jsme zahájili zimní sezónu a koncem března, či
v dubnu (podle počasí) jsme ji ukončili, jubilejní 10
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při těchto našich aktivitách byl hlavním
koordinátorem Bohumír, a proto byl prezidentem
jmenován ministrem financí.

Nynější zastupitelstvo se rozhodlo udělat pokus o
nápravu této nelichotivé skutečnosti a začalo
vyhledávat a shromažďovat podklady a různé
historické materiály, které se postupně skenují, aby
je bylo možno uchovat v elektronické podobě.

S velkým zájmem členů spolku, rodinných
příslušníků i hostů se setkávaly časté zájezdy
Titanicu na Moravu do Citonic a později Pohořelic
na hody a přátelské utkání. Velmi oblíbené se
postupně staly i zájezdy do termálních lázní Bad
Füssingu, které se dařilo některý rok opakovat,
podle zájmu, i třikrát. Další
velmi
oblíbenou
společenskou událostí byly
pravidelné letní a zimní
dokopné, kde pravidelně
k tanci a poslechu hrála pro
naše manželky a přítelkyně
naše Titanička. Při této
příležitosti na podzim 2005 prohlásil vynikající hráč
na banjo František Sýkora z Rudolfova, „kdyby nám
tak šel fotbal, jako zpěv, to by bylo něco, takhle,
máme sbor, i na koledy“! No a už máme za sebou
15 x velmi hezké koledování v Paříži, kdyby nebyl
zatracený Covid, měli jsme víc. Teď všichni
doufáme, že to pravidelným posledním pátkem před
Štědrým dnem posuneme dál.

Opravdu moc děkujeme panu Jarošovi, který nám
jako první a ochotně zapůjčil své záznamy.
Nastřádal a zaznamenal mnohé důležité, radostné a
všeobecné, ale i smutné události z naší historie a
dění ve Štěpánovicích.
Nejobsáhlejší (a lze říci, že opravdu nej nej nej)
zdroj informací jsme získali u dcer bývalého a
věhlasného kronikáře (a mimořádného člověka)
pana Antoně. Kdo neměl tu čest znát ho osobně,
přišel o hodně a my, kterým toto umožněno bylo, na
něj s úctou rádi vzpomínáme. Chceme zde moc
poděkovat jeho dceři (a naší oblíbené bývalé
učitelce) paní Chloubové, která obětovala svůj čas a
osobně nám vyprávěla, vzpomínala a ochotně nám
pamětní knihy svého tatínka zapůjčila. Tuto
vzácnost mohla naše veřejnost totiž spatřit pouze
jedenkrát, a to na výstavě v prostorách nynější
knihovny (původně klubovna v sokolovně), kterou
uspořádali tzv. „svazáci“ (mládežnická organizace
za minulého režimu) 8. května 1979. „Strejda
Antoňů“ se jí tehdá osobně účastnil a výstava měla
veliký ohlas. S pamětními knihami byly zde
vystaveny i fotografie z doby budování obce. Dnes
jsme zde pro Vás otiskli dvě fotografie ze staveb
sokolovny a mateřské školky.

Jiří Hart, Prezident SC Titanic Štěpánovice

Knihovna – K R O N I K A

Dochovala se i kronika bývalé organizace svazu
mládeže a kronika oddílu badmintonu, toto vše tedy
uchováme v elektronické podobě i pro nastávající
generace a samozřejmě dál budeme pátrat po
ostatních kronikách spolků a organizací, které v obci
v minulosti působili.

Všem Štěpánovickým…

S velikou
radostí,
ale
i
s obavami z toho,
jak
to
zvládneme si vám, vážení
Štěpánovičáci, dovolujeme oznámit, že na podnět
zastupitelů shromažďujeme podklady o historii
veškerého dění ve Štěpánovicích a chceme opětovně
vést kroniku naší obce. Kronika naší vesnice se totiž
za dosud nevyjasněných okolností před několika
lety ztratila neznámo kam, a až do současnosti psaní
kroniky nikdo neobnovil. Po kronice však stále
pátráme a doufáme v její nález.

Informace jsme hledali i na farním úřadě, velké díky
za vstřícnost patří pateru Martinovi, ale přes
veškerou snahu jsme farní kroniku Štěpánovic
neobjevili. Z tohoto důvodu vás všechny, naši milí
spoluobčané, chceme poprosit o jakékoli informace
ohledně této farní kroniky nebo i o všechny vaše
vzpomínky a zážitky z dění v naší obci. Jedná se
nám hlavně o dobu do roku 1990.
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Zastupitelé oslovili v této věci i několik odborníků –
historika i archiváře a padlo i rozhodnutí o vytřídění
a uspořádání obecního archivu. Máme i informace o
dostupnosti školních kronik, které by měli být
k dispozici v elektronické podobě v některém
z archivů.
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom si dovolili
vás požádat o spolupráci na dohledávání všeho
důležitého, mimořádného a zásadního ze dřívějších
časů Štěpánovic, ať už to byly události radostné či
smutné. Prosíme vás, kteří byste chtěli povyprávět,
jak to tehdy bejvávalo, přijďte osobně na OÚ, pokud
budete chtít zachovat anonymitu, zaručíme vám ji.
Své příběhy nebo paměti můžete doručit i v písemné
podobě a též anonymně, a to do schránky umístěné
na budově obecního úřadu. Ujišťujeme vás, že všech
vašich vzpomínek si nesmírně ceníme a předem vám
za ně děkujeme.

Foto: akce „Z“ (neboli brigáda) výstavba mateřské
školky
Milada Šnejdarová, obecní knihovna

Všem spoluobčanům přejeme klidné
prožití doby adventní a radostné svátky
vánoční!!!

Foto: brigáda na stavbě sokolovny

Poznámka redakce
Děkujeme všem, kteří přispěli do tohoto čísla zpravodaje svými články. Doufáme, že jsme drobnými
korekcemi nezasáhli do vašich autorských práv. I nadále si vyhrazujeme v případě potřeby právo ke krácení
a drobným úpravám příspěvků.
Ing. Jana Kučerová, kulturní výbor
Úřad obce Štěpánovice, obecni.urad@stepanovice.eu , tel.387 984 967
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