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Finišuje rekonstrukce
školního hřiště ...více na straně 2

Ničivá bouřka a vítr lámaly
stromy
...více na straně 7

Pasování prvňáčků
...více na straně 9

Po velmi deštivém jaru přišlo krásné slunné léto a tato kombinace
byla ideální pro naše zahrádky.
Ty krásně vykvetly a nyní s blížícím se podzimem nám dávají úrodu,
ze které se můžeme těšit a zároveň mít radost z dobře odvedené práce.
Veronika Wihodová, redakce

Pomoc jižní Moravě postižené
tornádem
...více na straně 17

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři
Štěpánkovického zpravodaje,
dnes začnu událostí, která se zdánlivě
naší obce netýká. Nedávno jižní Moravu
zasáhlo ničivé tornádo a tato tragédie
nás velmi zasáhla. Jsem rád, že do místa
katastrofy odjeli i naši dobrovolní hasiči,
kteří tam pomohli s likvidací následků
řádění tohoto živlu. Rád bych zde vyjádřil poděkování za jejich nezištnou pomoc
a práci pro druhé.
Pojďme ale k dění u nás, ve Štěpán
kovicích. Stavba školního hřiště je
v plném proudu a díky schopnému týmu,
který na stavbu dohlíží, spěje ke zdárnému konci. V současné době trh se
stavebním materiálem trpí nedostatkem
a ceny raketově rostou, a proto jsem rád,
že jsme stihli stavbu zafinancovat ještě
před tímto nárůstem. Pokud vše zdárně
dopadne, bude stavba v říjnu hotová, oseje
se trávou a příští rok budeme mít připraveno k užívání skvělé nové školní hřiště.
Proběhlo výběrové řízení na ředitele
naší školy. Komisi se představili tři kandidáti. Komise doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta současnou zástupkyni
ředitele, Mgr. Elzbietu Stoczkovou. Rada
obce na svém zasedání paní Stoczkovou
následně jmenovala a naše škola má
ve svém čele novou ředitelku. Přeji paní
ředitelce mnoho úspěšných let ve funkci
a věřím, že naše škola se pod jejím vedením bude zdárně rozvíjet.
Máme před volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky,
které se budou konat ve dnech 8. a 9. října
2021. Vážení spoluobčané přijďte k volbám, jedině tak můžete přispět k pozitivnější změně ve státě, ve kterém žijete.
Přeji Vám všem krásný a pohodový
zbytek léta.
Jaromír Nevřela,
starosta obce

FINIŠUJE REKONSTRUKCE
ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
Probíhá nám největší
investiční akce Rekonstrukce
školního hřiště. Vícekrát
se po dešti nedalo v rekonstrukci pokračovat, přesto se
blížíme ke zdárnému konci.
V současné chvíli, kdy se
píše tento článek, je položený
asfaltový koberec na oválu,
na který přijde tartanový
svršek. Hrací plocha hřiště
je po vrstvách navezená
a rozhrnutá, je instalován
zavlažovací systém, setí trávy
je ale až poslední krok, který
bude proveden dle počasí.
Budujeme svépomocí chodník od zadní brány až dopředu k asfaltové ploše. Je odbagrována spodní cesta od brány k atriu školy, která dostane nový povrch, jsou instalovány obruby
a navážena podkladní vrstva. Byla instalována velká retenční jímka, která má zachytávat
dešťovou vodu z hřiště a běžecké dráhy a ta se následně použije zpět k zavlažování hřiště.
Nyní se pracuje na spojovací cestě od brány k dráze. Byla položena elektroinstalace ke sloupům osvětlení a zabetonovány patky sloupů. V rámci toho bude nad plán projektu instalováno
osvětlení hřiště a osvětlení přilehlých kurtů. Je prováděna rekultivace přilehlých ploch, aby
mohly být osety trávou.
Neustále
dostáváme
dotazy, proč není instalován umělý povrch na hřišti.
V době, kdy se připravoval
projekt rekonstrukce, se
složky a instituce, kterých se
rekonstrukce hřiště týkala,
a mohli vznášet připomínky
k projektu, dohodly, že hřiště
bude travnaté. Jelikož jsme
na tuto rekonstrukci získali
dotaci, mohli jsme se rozhodnout tuto dotaci odmítnout,
projekt předělat a požádat
o dotaci znovu s možností, že
dotaci nedostaneme. Za sebe
řeknu, že jsem rád, že rekonstruujeme nyní, protože při současném obrovském zvýšení cen
materiálu a práce by nás akce stála asi o 2/3 více, než nyní zaplatíme.
Jiří Kolečkář, místostarosta

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE ŠKOLY
Rada obce obdržela dne 12. 5. 2021 rezignaci Mgr. Michaela Pavláska na post ředitele ZŠMŠ p.o. Štěpánkovice. Jelikož nebylo hodně času, protože se blížil konec školního
roku a od 1. 8. 2021 by už měl být ve funkci nový ředitel, bylo potřeba rychle vyhlásit
konkursní řízení.
Po zajištění konkursní komise, která byla ve složení: dva členové rady obce, jeden člen
školské rady, jeden člen pedagogického sboru, jeden člen vedoucího odboru správy škol
odboru školství, mládeže a sportu určený KÚ MSK a dva členové byli delegování českou
školní inspekcí, a to jeden odborník v oblasti organizace řízení a jeden školní inspektor.
V pondělí 12. července proběhlo výběrové řízení a 14. července schválila rada obce na doporučení konkursní komise do funkce ředitele školy Mgr. Elzbietu Stczkovou s nástupem
do funkce od 1. 8. 2021.
Touto cestou bych chtěl poděkovat bývalému řediteli Mgr. Michaelu Pavláskovi za veškerou práci a činnost, kterou pro naši školu vykonal, a nové paní ředitelce bych chtěl popřát
hodně elánu, pevných nervů a radosti z vykonané práce.
Jaromír Nevřela, starosta
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ROZVOJ OBCE
V jarních měsících se nám podařilo zrekonstruovat knihovnu, která dostala nový háv
a splňuje tak parametry moderních multifunkčních knihoven.
Od dubna probíhá realizace rekonstrukce
školního hřiště, nejnákladnější akce tohoto roku.
Už předem jsme vlastními silami zajistili rozebrání obrub, přesun pergoly, odstranění zábradlí
a odstranění porostu na svahu. Následně už
nastoupila realizační firma. V projektu se musely
udělat nějaké změny a velmi mnoho věcí tam
chybělo (např. zavlažování hřiště). Provádíme
ve vlastní režii vybudování chodníku kolem
doskočiště a tartanové dráhy. Bude provedeno
osvětlení hřiště a tenisových kurtů.
Provedla se rekonstrukce ordinace praktického lékaře. Udělala se nová elektroinstalace,
protože stará byla v havarijním stavu a nové přístroje, které má obvodní lékař MUDr. Míček,
už by nefungovaly. S tím byly spojeny i sanační
zednické práce, nová podlaha v místnosti ordinace a výmalba. MUDr. Míček se spolupodílel
na rekonstrukci.

Byla zprovozněna cyklostezka a cyklotrasa
na Svobodu. Kolem ní se vybudovaly dvě odpočívadla s posezením a aromatickými lavičkami,
které obstarala firma Dr. Oetker (Lukáš Liška).
Museli jsme splnit podmínky, PČR a SSMSK
a u železničního přejezdu postavit panelové
zábrany, aby cyklisté nevjeli pod vlak. A stejně
tak obnovit příkopy pro odvod vody dle požadavku SÚS.
Je v plném běhu akce rekonstrukce kanalizace ulice U Bartošovce a Lipová (II. etapa).
Potýkáme se tam s problémy, kdy křižující
přípojky (voda, plyn, telefon) zasahují do trasy
nově pokládané kanalizace a nejsou zakreslené
v projektu a musí se překládat a nově dělat.
Museli jsme vyměnit dva sekční ventily v křižovatce, abychom při každém přepojování vody,
křižující kanalizaci, nemuseli odstavovat půl
vesnice. Nefungující sekční ventily jsou obrovským problémem, který nás nutí při haváriích
vodovodního řadu odstavovat více míst v obci,
než by bylo nutné. Pracujeme na nápravě.
V polovině září by měla nastoupit firma
na rekonstrukci komunikace Na Kopečku
a Zahradní. S tím se provede výměna všech
vodovodních přípojek včetně ventilů.
V současnosti probíhá rekonstrukce plynové kotelny ve škole, včetně výměny termoregulačních ventilů v celém objektu. Akce bude
ukončena nejpozději 30. září 2021.

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
Výňatek ze Zápisu zasedání zastupitelstva obce Štěpánkovice č. 3/2021
konaného dne 14. června 2021.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
žádost starostky obce Chlebičov
Ing. Zuzany Kašné o rekonstrukci komunikace p. č. 2875 v k. ú. Štěpánkovice
a pověřuje starostu obce zajištěním vyhotovení projektové dokumentace na stavbu
cyklotrasy včetně stavebního povolení.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
bezúročnou zápůjčku z rozpočtu obce
ve výši 250 000, Kč Mysliveckému spolku
Štěpánka, 747 28 Štěpánkovice, IČO
47810734 pro výsadbu stromů na obecních pozemcích v lokalitě Jankovec
Lesík s navrácením zápůjčky nejpozději
do 31. 12. 2022.
uzavření dohody  kotlíkový specialista v rámci výzvy č. 1 / 2019 o poskytování finančních prostředků za SFŽP
na podporu výměn nevyhovujících kotlů
a dalších opatření s xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
poskytnout čtyřem občanům, bytem
xxxxxxxxxxxx, 747 28 Štěpánkovice
bezúročnou zápůjčku v celkové výši
650.000, Kč na výměnu zdroje vytápění
a schvaluje smlouvu č. 25,26,27,28/2021
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
(zápůjčky) z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí (zápůjček) na výměnu zdroje vytápění a pověřuje starostu podpisem smluv.
Pozn.: Anonymizováno v souladu se
zákonem na ochranu osobních údajů
Veronika Wihodová, referentka

Na obsahu zpravodaje
se můžete podílet i Vy!
Provedla se rekonstrukce obecního rozhlasu. Odstranily se staré reproduktory a osadily se nové, ovšem změnily se místa jejich
umístění dle nové projektové dokumentace.
Rozhlas je ve zkušebním režimu a provádí
se buď zesilování, nebo zeslabení vysílání
jednotlivých „hnízd“. S tím bylo vybudováno
nové autonomní ozvučení hřbitova, použitelné
hlavně při liturgických akcích. Samostatně se
bude hrát smuteční hudba po trase smutečního
pochodu z kostela na hřbitov.
Jaromír Nevřela, starosta
Jiří Kolečkář, místostarosta

Září 2021

Budeme rádi, pokud nám budete
během celého roku průběžně
zasílat své postřehy, fotografie,
nebo zprávy o akcích, které
pořádáte na email:
zpravodaj@stepankovice.cz
Děkujeme a těšíme se na vaši
odezvu, náměty a příklady
dobré práce.
Vaše redakce
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INSTALACE VÝSTRAŽNÉHO
A PROTIPOVODŇOVÉHO SYSTÉMU
Za tímto nadpisem se skrývá instalace
nového rozhlasu. Od května do června pracovníci firmy, která vyhrála tuto zakázku,
instalovali nový systém rozhlasu. A to
od instalace software a nových vysílačů
po přijímače a reproduktory na sloupech
ve vesnici. Projektant, který naprojektoval
rozdělení hlásičů, bral v potaz velmi mnoho
faktorů. Rozdělení reproduktorů je ale udělané tak, aby pokrylo vysíláním a slyšitelností
celou naši obec. Je samozřejmě možné, že ten,
kdo měl starý „tlampač“ před svým domem
na sloupu, tak musí v současné době přejít
do jiné místnosti a otevřít jiné okno, aby slyšel
hlášení.

KOTLÍKOVÉ
DOTACE
Program na výměnu nevyhovujících
zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude
podle zákona o ochraně ovzduší z roku
2012 povoleno používat kotle pouze 3.
a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5.
Provoz zastaralých kotlů bude zakázán
a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít
dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu
dostatek financí z důvodu nižších příjmů,
Ministerstvo životního prostředí připravilo štědrou podporu z EU fondů.

Systém vysílání a hlášení je v současné době
ve zkušebním režimu. S technikem, který je
na dálku schopný přidávat a ztlumovat hlasitost
reproduktorů, jsme ve spojení a každou
připomínku občanů bereme v potaz. Je však
jasné, že pro někoho, kdo má hlásiče u domu,
bude znít vysílání relací příliš nahlas a pro ty
vzdálenější tlumeněji. Navíc pokud ještě byli
zvyklí slyšet hlášení z jiné strany. Budeme se
snažit vyhovět všem a vyladit hlášení tak, aby
bylo dobře slyšitelné pro všechny.
Při instalaci rozhlasu se myslelo i na hřbitov, na kterém se instalovalo ozvučení využitelné především při liturgických obřadech.
Stejně tak se při pohřbech rozezvučí smutečními písněmi pouze amplióny, které jsou podél
trasy smutečního průvodu. Všechno je to prozatím v záběhu a vychytávají se chyby, proto
prosíme občany o shovívavost a trpělivost.
V této době mohou občané k instalaci rozhlasu
ještě stále zasílat na obecní úřad své postřehy
a připomínky.
Jiří Kolečkář, místostarosta

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY
ŠTĚPÁNKOVICE – SVOBODA
V pátek 13. srpna jsme oficiálně otevřeli cyklostezku Štěpánkovice – Svoboda a navazující
cyklotrasu kolem kolejového svršku k viaduktu. Cyklostezka byla zkolaudována až po splnění
určitých podmínek.
Museli jsme osadit spodní výjezd
na komunikaci před křížením s kolejemi
panely, které mají zamezit střetu cyklistů
s drážním vozidlem. Stejně tak jsme museli
obnovit odvodní strouhu před touto zábranou, která má odvádět dešťovou vodu do příkopu. Na začátku cyklostezky jsme vykopali
příkop. Nejsou to věci, které bychom dělali
svévolně, ale museli se udělat, jinak by se
cyklostezka nedala zkolaudovat.
Doufáme, že i přes tyto vynucené
úpravy, přinese cyklostezka více bezpečí
cyklistům i pěším, kteří ji budou využívat
a už nyní v hojném počtu využívají.

Půjde tak o poslední šanci veřejnosti
získat prostředky na nový ekologický
zdroj tepla před zákazem provozu starých
kotlů.
S ohledem na kapacity topenářů
a dodavatelů kotlů stanovilo MŽP speciální motivační opatření pro vlastníky
nemovitostí, kteří mají zájem o výměnu
kotle. Při podání žádosti o výměnu
kotle z uvedených dotací do 1. září 2022
a doložení žádosti úřadům v případě
kontroly zdroje a splnění povinností lze
upustit od pokuty za přestupek. Zákony
v takových případech umožňují upustit
od potrestání či pouze ukládat nápravná
opatření bez pokutování – tedy stanovit
povinnost vyměnit zdroj do data, které
stanoví úřad (obvykle max. do 1 roku, tj.
maximálně do 1. září 2023).
Dotace pro domácnosti s nižšími
příjmy
Pro domácnosti s nižším příjmem,
jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři,
je alokována částka 5,5 mld. Kč, což
představuje přibližně 50 000 vyměněných
kotlů. Dotace bude v tomto případě 95 %
způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude
probíhat přes krajské úřady od začátku
roku 2022.
Kritériem pro určení, kdo může
využít dotaci pro domácnosti s nižším
příjmem, je výše průměrného čistého
příjmu na člena domácnosti, která v roce
2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč
čistého příjmu na osobu měsíčně.
Dotace pro ostatní domácnosti
Nová zelená úsporám rozdělí
8,5 mld. Kč na výměnu zhruba
100 000 kotlů. Žádosti bude možné
zasílat
od
podzimu
2021
přes
www.novazelenausporam.cz a dotace
bude činit až 50 % způsobilých výdajů.
Zdroj: MŽP

Jiří Kolečkář, místostarosta
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PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI V OBCI – DÍL DRUHÝ
DĚTSKÁ OVOCNÁ ZAHRÁDKA
Zahrádky našich babiček byly kdysi tvořeny maliníky, angrešty a rybízy.
Pojďme vzpomenout na tyto doby a s dětmi třeba i ochutnat něco z těchto
i jiných zde rostoucích plodů, které byly zasazeny občany naší obce v červnu
letošního roku.
Zahrádka se nachází na obecním pozemku v lokalitě Větrná a čítá rovných
100 kusů ovocných dřevin. Na výsadbu byly použity finance institutu České
spořitelny za přispění nadace Via a obce Štěpánkovice. Vše proběhlo pod patronací našeho spoluobčana p. Martina Peterka, který o zmíněné finanční prostředky, jako fyzická osoba, požádal. Ve spolupráci se sousedy z ulice Větrná
a známými tuto akci realizoval a následně provedenou výsadbu opečovává.
Myslím, že je to pěkný příklad, jak si občané mohou zpříjemnit životní
prostředí okolo sebe, za což p. Peterkovi a všem, kdo přiložili ruku k dílu, patří
veliké díky.
Jaromír Nevřela, starosta

NA PODZIM PROBĚHNOU DVĚ
VELKÉ VÝSADBY STROMŮ
Jak již bylo avizováno v číslech minulých, obec nachystala
na letošní podzim dvě větší výsadby stromů v extravilánu obce.

AROMATICKÉ LAVIČKY
Podél cyklostezky Štěpánkovice – Svoboda byly umístěny dvě
„aromatické lavičky“.

Na státní svátek, 28. října 2021, proběhne výsadba na bývalé skládce
u nádraží, kde postupně vysadíme minimálně 50 stromů a 100 keřů. Sadit
budeme například břízy, duby, borovice, z keřů například krušiny, růže,
lísky nebo svídy. S organizováním výsadby nám pomohou odborníci
z týmu „Sázíme stromy“, kteří tuto výsadbu také zaštítili. Také díky
Vašim hlasům jsme na tuto akci získali dotaci z nadace Partnerství z akce
společnosti Makro „Stromy místo letáků“ v hlasování, které proběhlo
v měsíci červenci.
Druhá výsadba se bude konat 17. listopadu 2021, tedy rovněž ve státní
svátek. Myslivecký spolek Štěpánka se rozhodl rozšířit lesík „Jankovec“
a za přispění naší obce se podařilo zajistit dotaci ze státního fondu životního prostředí. Díky těmto financím dosadíme 120 listnatých stromů.
Tímto Vás chceme na výsadby pozvat, detaily budou včas upřesněny.
Martin Peterek, referent

Ty by měly poskytnout kolemjdoucím či kolemjedoucím nejen chvíli
odpočinku, ale i směsici příjemných vůní. V květináčích u laviček rostou
nejen vonné bylinky, ale i levandule.
Projekt byl realizován a financován z programu EU, ERASMUS+,
KA205 – STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ V OBLASTI MLÁDEŽE.
Poděkování za realizaci patří hlavnímu iniciátorovi akce p. Lukáši
Liškovi.
Martin Peterek, referent

Září 2021
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PRÁCE STŘEDISKA SLUŽEB
Celé léto sečeme trávu, mulčujeme, plejeme chodníky, cesty, hřbitov. Vzhledem k množství srážek (na jednu stranu díky za ně) se zeleni daří.
V posledních letech jsme vysadili velké množství zeleně (jak stromy, tak keře) a s tím přichází i zodpovědnost se o ně starat. V současné chvíli to
stíháme opravdu s vypětím sil (a ať si někdo tvrdí něco jiného), protože práce v obci to není jenom starost o zeleň.
K další práci, která je neméně důležitá, je oprava chodníků, oprava
komunikací a inženýrských sítí, hlavně kanalizace, vodovodních přípojek
a ventilů.

Součástí prací střediska služeb je i taková samozřejmost, jako je stavění stanů pro naše občany, anebo i pro cizí (kdy je to zpoplatněno jinak).
Tato činnost pracovníků se bere jako samozřejmost, ale zabere dost času,
který může chybět zase při jiných našich aktivitách. Je to však práce,
která přispívá ke spokojenosti našich občanů.

Rekonstruovali jsme chodník spojující ulice Hlavní a Mlýnskou
(u dětského hřiště), kdy se chodník kompletně předláždil.

Opravujeme propadlé komunikace, které jsou podemleté buď dešťovou vodou, nebo vodou unikající z netěsnící staré kanalizace. To se nám
stalo na ulicích Příční, Tyršová, Rybniční nebo Poštovní. Tady se ukazuje,
že rekonstrukce kanalizací, jak je provádíme, je nevyhnutelná.
Zároveň provádíme stavby související s většími akcemi financovanými obcí prováděnými soukromými firmami. Jedná se o zřízení dláždění posezení u cyklostezky vedoucí na Svobodu, nebo o chodník budovaný na školním hřišti při jeho rekonstrukci vedoucí kolem doskočiště
a tartanové dráhy.

Jak už jsem psal výše, snažíme se mulčováním udržovat polní cesty
vhodné k procházkám nebo projížďkám na kole. Nechali jsme zprůchodnit cestu od Nového Dvoru ke kolejové vlečce, z cyklostezky na Kravaře
kolem vodárny až na „kutskou“ cestu, z „Hruškové“ před kolejemi směrem na Albertovec a cestu „na potokách“.
Ve Svobodě jsme pomohli s instalací nových herních prvků na dětském hřišti.
Je to hodně práce, která se musí v naší obci udělat. Nejsme malá obec
a práce je stále dost a tak chci poděkovat pracovníkům střediska služeb
za vykonanou práci.
Jiří Kolečkář, místostarosta
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NIČIVÁ BOUŘKA A VÍTR LÁMALY STROMY
Ve středu 14. července v podvečerních hodinách se naší obcí prohnala bouře a vítr s takovou intenzitou, kterou pamatuje málokdo. Padlo
ji za oběť několik vzrostlých stromů v našem parku před obecním úřadem, stromy na „Hruškové“ cestě, na Albertovci, na cestě na Svobodu
i v samotné Svobodě.
Poničila nám svodidla na cestě na Albertovec. S odklízením následků
pohromy jsme začali hned po jejím odeznění. Pracovníci střediska služeb a štěpánkovičtí hasiči odklidili stromy překážející průjezdu vozidel
na obecních a krajských cestách tak, aby je bylo možno bezpečně používat. S odklízením spadlé dřevní hmoty pak bojujeme doposud, protože
porůznu spadlé větve jsme posbírali a čekají na štěpkování na kupkách.
Rovněž byla obec od podvečera až do brzkého rána dalšího dne bez

elektrické energie, protože jednak došlo k pádu větví na transformátor
u hřiště TJ Sokol a na vedení k tomuto transformátoru, a jednak byla ochromena celá soustava přívodu proudu na Hlučínsku. Dá se říct, že bouře
s přívalovými dešti jsou častější, než byly dříve. Vypadá to, že jak se
chováme k přírodě, tak nám to následně vrací. A to i s úroky.
Jiří Kolečkář, Místostarosta

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY OBCE
Rád bych touto cestou poděkoval všem občanům, kteří se ještě ten
večer podíleli na úklidu napáchaných škod. Zvláště pak pracovníkům
střediska služeb a dobrovolným hasičům jak ze Štěpánkovic, tak ze
Svobody. Bez jejich pomoci bych si to nedovedl představit.
Děkuji.
Jaromír Nevřela, starosta

Září 2021
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VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Přehled dětí narozených v naší obci (květen – srpen 2021)

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Berková Amálie, Štencl Hynek, Gaiová Sára, Nevřelová Ema,
Poštulková Madalena, Fedorčáková Elena, Kučejová Barbora, Sněhota Marek

Jubilanti:
Červenec
Kolečkář Konrád
Czieplý Jan
Seidlerová Lydie
Václavík Richard
Klásková Eva
Harazimová Anna
(ul. Jasanová)
Harazimová Anna
(ul. Příční)
Břemková Drahomíra

Madalena Poštulková
narozena 4. června 2021
výška 49 cm, váha: 2 980 g

Barbora Kučejová
narozena 8. června 2021
výška 50 cm, váha 3 530 g

Marek Sněhota
narozen 1. srpna 2021
výška 52 cm, váha 3 480 g

Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám.
Blahopřejeme k nově nabytému poznání.
Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narození, prosíme rodiče, kterým se
narodilo dítě, aby narození (na základě rodného listu dítěte) přišli přihlásit na obecní úřad k paní
Daniele Neudörflerové.

NOVĚ NAROZENÍ
OBČÁNCI OBDRŽÍ
OD OBCE SVŮJ STROM
Vedení obce se dlouhodobě snaží vytvářet co nejlepší
podmínky pro život v naší vesnici.
Aby se mladí lidé rádi do svých rodných Štěpánkovic
vraceli, rozhodla rada obce, že od letošního roku bude každý
nově narozený občánek dostávat i svůj ovocný strom, který
bude charakterizovat symbol kořenů k rodné obci.
Tento strom si budou moci vysadit na svém pozemku,
nebo po domluvě na některé z obecních parcel.

75 let
70 let
75 let
70 let
70 let
85 let
85 let
70 let

Srpen
Mrovec Josef
Harasimová Hildegarda
Steuerová Anežka
Stoček Bernard
Riemel Erich
Volný Rudolf
Jankovský Josef

70 let
98 let
80 let
70 let
70 let
70 let
75 let

Září
Kelíšková Zdeňka
Nevřela Ludvík
Grygarčik Jiří
Gebauerová Gertruda
Šimečková Marie
Švachová Marie

70 let
75 let
70 let
85 let
80 let
70 let

Přejeme všem jubilantům, kteří oslaví své
významné životní jubileum, aby se těšili
přiměřenému zdraví, měli radost z vnuků
a pravnuků a život ve Štěpánkovicích jim
přinášel uspokojení.

Od ledna 2021 do uzávěrky zpravodaje
jsme se rozloučili se 17 spoluobčany.

Martin Peterek, referent

LETNÍ KINO
Prázdninovou
atmosféru ve Štěpánkovicích
umocnilo také letní kino.
V hlasovací anketě
zvítězil o pouhý jeden hlas
český film Bábovky.
Promítání
proběhlo
letos poprvé na hřišti
TJ Sokol a účast byla hojná.
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PODĚKOVÁNÍ

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Chtěli bychom poděkovat panu Vilému
Tomíčkovi za ochotu a pomoc při ořezu
stromků a jejich následném chemickém ošetření proti škůdcům.
Jednalo se o ovocné stromky, které jsou
vysazeny na výjezdu z obce směr Kobeřice
a na polní stezce „Hrušková.“ Rádi jsme přijali jeho odborné rady a jeho pomoc při ořezu
stromků, který proběhl zjara a následný postřik
provedl pan Tomíček dle situace na konci jara.
Děkujeme!
Jiří Kolečkář, místostarosta

Tento rok byl pro naši knihovnu výjimečný nejen v tom, že knihovna prošla celkovou rekonstrukcí ale také v tom, že jsme mohli opět po dvou letech přivítat malé prvňáčky a slavnostně
je pasovat na rytíře knížek a čtenáře knihovny. Děti sice nemohly z důvodu distanční výuky
knihovnu pravidelně navštěvovat ale to, že se naučily krásně číst, byl důvod toto pasování
uskutečnit.

Král s královnou a písař Pravčický v posledním dni školního roku přivítali děti, rodiče a paní
učitelky v nové, krásné knihovně. Následně malé prvňáčky král Knihomol pasoval na rytíře knížek
a čtenáře knihovny. Děti obdržely pamětní list a knížku autorky Michaely Fišarové „První školní
výlet“. Knížka je moc hezky napsána a ilustrována, tak doufáme, že si děti našly přes prázdniny
chvilku na přečtení této knížky. A také doufáme v časté návštěvy dětí i rodičů v naší nové knihovně,
která je místem vhodným k odpočinku, relaxaci a setkávání se s kamarády a přáteli.
Martina Teichmannová, vedoucí knihovny

INZERCE

VÁŠ
REALITNÍ
MAKLÉŘ

kolumbie
kráska mezi
dvěma oceány

PRODEJ SVOU
NEMOVITOST

V AUKCI

ZA NEJVYŠŠÍ CENU !!!
Zbyněk K u n z

realitní makléř pro tento region
604 261 798, E-mail : kunz@heartreality.cz

Tel.-mobil :

Září 2021

Web

:

www.heartreality.cz

PO 11. 10. 2021 | 17:00

Vstup zdarma
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„HRY S NOCÍ“ – „DEN PLNÝ HER“ – „VÝLET“
To jsou tři akce letošních prázdnin, které se konaly vždy, téměř v plném
počtu členů. Děti si užívaly her s poníky i bez poníků. S poníky si užívaly
v albertovském rybníce, navštívili jsme tenisové kurty, kino, řádili v bazénu.
To a spoustu další zábavy s námi prožily i dvě nové členky, které jsme přijali
s nástupem velkých prázdnin.
V letošním roce jsme na akci ,,Hry s nocí“ udělali změnu a noc strávili
místo ve stanu, ve stáji na seně. A tak si děti vyzkoušely, jak je našim poníkům
ve stáji super. A taky že bylo :).
Prázdniny jsme zakončili poznávacím výletem, na kterém se děti seznámily s krytou jízdárnou, kolotočem pro koně, stírkou, kde se koupou koně, taky
se seznámily s crosovými skoky pod lesem. Samozřejmě jsme nezapomněli
pohladit Amanta a Féďu, který se ze zdravotních důvodů nemohl se Sabinkou
v letošním roce účastnit žádných závodů. Snad bude štěstí přát a podaří se naší
dvojici letos alespoň dva starty. A tak nám Féďa naše děti alespoň svezl.
Všem dětem přejeme do nového školního roku, aby byl úspěšný a hlavně
plný zdraví.
Eva Gintarová, trenérka

CO JE NOVÉHO
U MODELÁŘŮ
Dlouho jsme nedali o sobě vědět, ale přesto
stále pracujeme s plným nasazením. Doba
nám moc nepřeje, takže nás na veřejnosti není
moc vidět. Ale nezalezli jsme do kouta a stále
se snažíme vylepšovat, co se dá.
V prvé řadě je to naše modelářské letiště. Na něm teď pracujeme nejvíce. Plocha je
po zimním nájezdu krtků opravena. Museli
jsme ji vyrovnat, na holá místa vysít trávu
a pak jen sekat a hnojit a sekat. Podařilo se,
a dnes na ni není nic poznat. Chybí nám již jen
dodělat záchytné oplocení, ale to by se mělo
do konce roku podařit.
Před prázdninami jsme opět rozjeli modelářský kroužek. Nebylo to na dlouho, ale každá
hodina dobrá. Navíc se v červnu uskutečnila
soutěž halových házedel v hlučínské sportovní
hale. Na tuto soutěž jsme přijeli jen tři, ale
i tak jsme zabodovali. Kategorii žáků vyhrál
Franta Tomíček a v kategorii seniorů byl Mirek
Kučera čtvrtý a Honza Tomíček pátý. Nakonec
si zasoutěžil i nejstarší z rodu Tomíčků Jirka.
Skončil sice předposlední, ale na poprvé to
nebylo vůbec špatné.
Další soutěž nás čeká v srpnu. Bude to až
po uzávěrce zpravodaje, takže výsledky budou
až v dalším čísle. Jinak se pilně připravujeme
na nadcházející školní rok a s tím spojený
modelářský kroužek. Budeme začínat již
začátkem září a máme velké plány. Doufám, že
se nám je podaří naplnit.
M. Kučera
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KAM NA VÝLET? NO PŘECE NA DLOUHÉ STRÁNĚ!
Byl to spontánní nápad. My, zasloužilí
důchodci, máme času habaděj. Tak proč ho
nevyužít a někam nevyrazit? Stačila chvilinka
a vše bylo domluveno. Odjezd autem v 8.30
hod. ze Štěpánkovic. Do Koutů nad Desnou
přijíždíme v cca 10.30 hod.
A protože na Dlouhé stráně cesta dlouhá,
využíváme lanovku na Medvědí vrch.
U lanovky je postavena rozhledna U Tetřeví
chaty, kterou nesmíme vynechat a vystoupáme nahoru. Poté se osvěžíme pivkem či
kofolou v baru U medvěda, který se nachází
hned vedle rozhledny. Pěkné posezení, klídek,
jelikož je všední den. Kvůli horku se domlouváme na dopravě k horní nádrži busem (cena
lístku nás překvapuje – 80 korun). Bus nás
vyklopí u občerstvení Rejhotice. Vydáváme
se na okružní cestu horní nádrže. Na vrcholu
Dlouhé Stráně – 1353 m  si uděláme malou přestávku a ze zdejší vyhlídky si užíváme krásné
výhledy. Dolů se už vydáváme pěšky po červené značce přes Mravenečník – sedlo k rozcestníku Tetřeví chata. Cestou nám nad hlavami
proplachtí rogalista, máme výhled na Praděd
a Švýcárnu. Co ovšem hyzdí zdejší krajinu,
jsou „větřáky“ – nefunkční. U rozcestníku

odbočujeme na NS Rysí skála na Medvědí
horu – 1163 m. Nesmíme minout vyhlídku
Rysí skála. Krásné místo a název vyhlídka si
zcela jistě zaslouží. Potom už směřujeme zpět
k lanovce a sjíždíme dolů do Koutů. Podél řeky
Desné docházíme k autu.
Cestou se stavujeme na zámku Loučná
nad Desnou – je v soukromých rukách, tak se
aspoň projdeme zámeckým parkem s pěkným

CYKLOVÝLET MALÉ SCHOLY
NA ZÁMEK DO KRAVAŘ

rybníčkem a vodotryskem. V Maršíkově ještě
omrkneme kostel sv. Michala. A máme hlad.
Co s ním? Musíme ho zahnat.
A jede se do Rudoltic na Rybářskou baštu.
Pstruzi, které jsme si dali, byli opravdovou baštou. K tomu pivo a co nám může více chybět?
Podívat se na nedalekou zvoničku.
Ani se nám nechce domů. Náš výlet jsme
ukončili u Sněhurky.
KQ

LUČNÍ LETÍ NA HAVAJ
Rok se s rokem sešel a jak je to u nás na ulici již čtvrtým rokem
zvykem, tak vždy druhý srpnový týden patří našemu strassenfestu.
Tentokrát každá rodina v okolí obdržela letenku na prosluněné souostroví Havaj.
Počasí nám přálo, let byl sice dlouhý, ale příjemný. Hned po nástupu
do letadla obdrželi dospělí pasažéři tradiční welcome drink z tropického
ovoce s kapkou alkoholu. Následovaly soutěže, v tropickém počasí především za pomocí vody a nafukovacích balónků. Navíc na děti čekalo
malé překvapení v podobě skákacího hradu, opékání špekáčku a večerního „ohňostroje“.
Končilo se až v ranních hodinách. V neděli se pokračovalo ranní
kávou a kotlíkovým „buřtgulášem“. Věřím, že se všichni bavili, že
nikoho nezastihla nevolnost. Turbulence se nám úspěšně vyhýbaly a příští rok si to opět v plném počtu zopakujeme, třeba opět v jiné zemi nebo
dokonce století.
Jediné, co zanechalo na tomto dni trochu negativní stopu bylo, že
někdo z našich spoluobčanů, který si buď pro zábavu, nebo pro svou
vlastní potřebu dovolil vzít (ukrást) značku „zákaz vjezdu“, kterou nám
obec zapůjčila. Třeba se ještě někde najde, anebo spíš z ní bude mít někdo
ozdobu na své kulatiny.
Cestovní agentura Feler§Lefík

Jako každým rokem jsme opět vyrazili s malou scholou na sobotní
cyklovýlet na zámek do Kravař. Všichni účastníci výletu se 26. června
2021 nejprve setkali na cyklostezce u čističky, a výlet mohl začít. Během
cesty se k nám připojil i otec Jan Zelenka.
Když jsme dorazili zdárně k zámku, následovala jeho prohlídka
s názvem Po stopách alchymisty Michaela Sendivoje. Bylo to pro nás
velmi zajímavé a poučné. Shlédli jsme také výstavu hraček ze zámku
a podzámčí. V zámecké kapli jsme si prohlédli nově odkryté fresky,
a dokonce jsme si i zazpívali. Po této prohlídce nám všem vyhládlo, a tak
jsme si pod zámeckou lípou udělali piknik. Nakonec nás čekala ještě procházka parkem, při které jsme řešili hádanky.
Než jsme vyrazili domů, dali jsme si ještě sladkou odměnu v podobě
nanuků. Náš výlet se opravdu vydařil.
Valentýna Vitásková

Září 2021

-11-

CO JE NOVÉHO V TJ SOKOL ŠTĚPÁNKOVICE
Vážení sportovní přátelé, při vydání tohoto
čísla zpravodaje je již doufám naše sezóna
v plném proudu a nic ji nezastaví, tak jak to
bylo poslední ročníky. Vzhledem k situaci
ohledně covidu, kdy byly opět všechny soutěže
pozastaveny a následně ukončeny, nejsou
k dispozici ani žádné oficiální výsledky loňského ročníku. Věříme, že to na náš fotbal
bude mít co nejmenší dopad a děti všech
kategorií se opět vrátí na trávník. V dnešní
době, kdy je velice složité děti dostat od počítačů a různých lákadel ke sportu, není vůbec
jednoduché mít početnou základnu mládeže.
Jsem rád, že nám se to ještě aspoň trošku daří.
Nadále nám zůstala dvě družstva přípravek,
žáci, dorost, který máme společně se sousedními Bolaticemi, a dvě dospělá mužstva.
Pro naše nejmenší jsme pořádali koncem
června další ročník turnaje „O pohár starosty
obce“. Kulisu, kterou vytvořili především rodiče,
by nám mohli závidět mnohem věhlasnější týmy
či města. Turnaj měl opět výborný ohlas nejen
od dětí, ale i rodičů a sponzorů. Všem, kteří se
na této akci podíleli, bych chtěl moc poděkovat
za podporu. Bez vás bychom takovou akci jen

stěží mohli pořádat. Součástí turnaje byla charitativní akce, kdy se nám podařilo vydražit dres
Filipa Součka za neuvěřitelných 21 200, Kč,
který získali pro sebe „Sněhurkáči“.
Musíme zmínit také Marka Kolečkáře,
který v létě absolvoval Inter Milán academy
Camp, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem
tohoto kempu.
Také naše „A“ mužstvo zapojilo do svého
kádru některé naše mládežníky. Konkrétně
přípravu s áčkem zahájili Tomášové Tomíček
a Kolečkář a Michal Stuchlík. Všichni tři se jeví
ve velmi dobrém světle. Začal s námi hrát i Matěj
Hrbáč, ale ten se prozatím rozhodl zkusit štěstí
v Kravařích. Po operaci kolene s námi pomalu
začíná trénovat David Moša z Chlebičova, uvidíme, kdy mu zdravotní stav dovolí zasáhnout
do utkání.
V kolonce odchodů zatím figurují dvě jména,
a to Lukáš Stříbný, který se vrátil do mateřského
Benešova a Michal Tomíček, který se přestěhoval do Bolatic. Bohužel nebylo možné Michala
zde udržet, projevil velkou touhu hrát tam, kde
bydlí. Kvůli práci pravděpodobně nebude stíhat
nadále hrát za áčko i Ríša Husovský. Tyto dva
odchody budou pro nás určitě ztrátou, nicméně
věřím, že mladí kluci, kteří dostanou příležitost,
se brzy „vykopou“ a budou pevnou součástí
týmu několik dalších let.

Velká změna se také udála na trenérské židli,
kdy na vlastní žádost skončil trenér Samson
a nahradil ho Dušan Harazim se svými asistenty
Josefem Harazimem a Dušanem Novákem.
Trenérovi Samsonovi děkujeme za odvedenou
práci, kterou u nás nepochybně udělal, a přejeme, ať se daří v dalším působišti. V tuto chvíli
pro nás nejsou úplnou prioritou výsledky, i když
samozřejmě budeme chtít každý zápas vyhrát.
Daleko důležitější pro nás ale je dávat příležitosti mladým hráčům, abychom i v budoucnu
mohli na našem hřišti fandit klukům z naší vesnice a udrželi fotbal ve Štěpánkovicích.
Věřím, že se nám to podaří, kluci se budou
jen zlepšovat a naše výkony půjdou nahoru.
Víme, že momentálně není situace jednoduchá, nicméně kluci se opravdu snaží, chodí
na tréninky ve velkém počtu a mají chuť hrát.
Rád bych, abyste jim vy fanoušci drželi palce,
podporovali je a zároveň byli i tolerantní.
Nezapomínejme na to, že fotbal především u nás
na vesnici je hra a zábava. Slibuji, že hráči se
za Štěpánkovice budou rvát, ale také mají své
limity a dělají chyby stejně jako všichni. Věřte,
že se opravdu snažíme dělat maximum, aby nás
všechny fotbal bavil, měli jsme z něho radost
nejen my, ale také vy fandové.
Dušan Harazim,
trenér

TURNAJ PŘÍPRAVEK „O POHÁR STAROSTY OBCE“
Tak jako každý rok, i letos nemohl v létě chybět turnaj přípravek. Náš fotbalový klub pořádal turnaj pro týmy mladších i starších
přípravek a miniškoliček. Součástí akce bylo vyhlášení aukce dresu
od místního rodáka Filipa Součka, který momentálně kope za Spartu.
Do bojů zasáhlo celkem patnáct týmů. Kategorii mladších přípravek vyhrál Slezský FC Opava, starší kategorii Dolní Benešov.
U školičky vyhrály svým zápalem všechny týmy. Turnaj také navštívil
zajímavý host, a to opora libereckého Slovanu Kamso Mara, který se
zhostil předávání cen.
Kromě týmů byli oceněni i nejlepší jednotlivci. V kategorii mladších přípravek byl nejlepším gólmanem vyhlášen domácí Matyáš
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Harazim, hráčskou cenu si odnesl kobeřický Max Hluchník a nejvíce
gólů nastřílel opavský Kevin Kubín.
Ve starší kategorii se z gólmanů nejvíce líbil dolnobnešovský Jakub
Pochopien, z hráčů domácí Matyáš Hnát a korunku pro krále střelců si
vystřílel chlebičovský Filip Novák.
Během slavnostního ceremoniálu došlo také k předání vydraženého dresu Filipa Součka „Sněhurkáčům“, kteří sparťanskou relikvii
vydražili za částku 21 200 Kč. Výtěžek byl věnován nemocnému Kájovi
Beňovi. Během celého dne bylo připraveno bohaté občerstvení a zábava
jak pro děti, tak pro dospělé v podobě kola štěstí. Děkujeme všem, kteří
se na této organizaci podíleli, za pomoc a těšíme se opět na spolupráci
v příštím roce.
Marie Kurková, členka výkonného výboru

Štěpánkovický zpravodaj č. 3

ŠTĚPÁN HARAZIM UŽ KOPE ZA HRADEC KRÁLOVÉ
O jeho příchodu do Hradce bylo rozhodnuto už během volna mezi sezonami.
Proto se Štěpán Harazim s novými spoluhráči setkal až později, na prvním tréninku.
„S nikým jsem se osobně neznal. Ale Hradec jsem viděl ve druhé lize, fotbal, jaký
hrál, se mi líbil,“ říká dvacetiletý krajní obránce.
Jaké jsou tvoje první dojmy z Hradce?
První trénink byl fajn, moc jsem se na něj
těšil. A těším se i na to, co bude dál. Ve městě
jsem od pondělí, i z něj mám dobré dojmy.
Samozřejmě jsem ještě neprošel všechno, ale
líbí se mi tady.
Jak probíhalo rozhodování o tvém příchodu
do Hradce Králové?
Opava spadla, v tom bylo moje rozhodování
jednodušší. Chtěl jsem být v lize, a když o moje
služby projevil zájem Hradec, neváhal jsem.
Zaujalo mě to, jsem rád, že jsem tady.
Po tvé první sezoně v lize o tebe měl zájem
Baník. Proč to nedopadlo? Bylo by to
třaskavé?
Asi by to trochu třaskavé bylo, ale tehdy jsem
se rozhodl zůstat v Opavě. Měl jsem čtyři starty
v lize, věřil jsem tomu, že se s Opavou udržíme.
Bohužel se to nepovedlo.
Proč?
Důvodů je samozřejmě víc. Myslím, že nás srážely individuální chyby. Dostávali jsme hloupé
góly, navíc jsme nebyli produktivní.
Ty jsi část sezony vynechal kvůli zranění, že?
Ano, měl jsem zraněnou achilovku. Momentálně
jsem stoprocentně připravený. Na tom jsem si
dal záležet – měl jsem jet i na kemp reprezentace U21, ale ten jsem musel vynechat, abych se
opravdu nachystal dokonale. Chodil jsem sám
běhat, do posilovny...
Do ligy jsi naskočil už v devatenácti. Jak ses
rozkoukal?
Začalo to pro mě opravdu zostra. Pak přišel
menší výkonnostní pokles, tolik jsem nenaskakoval. V další sezoně potom už ano. Bylo
to nahoru–dolů, ale myslím, že jsem nasbíral
cenné zkušenosti. A mám velkou motivaci
do další práce.
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Pomáhal ti Pavel Zavadil, hráč
o generaci starší?
Ano, moc. V Opavě byla dobrá
kabina se zkušenými hráči. Pavel
nebo Honza Žídek nám pomáhali,
mladé kluky jsem znal z dorostu.
Hlavně hrát s Pavlem byla velká
zkušenost. Když jsem přišel, měl
jsem z něj velký respekt. Je to
persona, neskutečný dříč. Škoda,
že s námi nehrál v téhle sezoně.
Určitě by to ještě zvládl – udělal by
si svou přípravu, aby byl do zápasu
nachystaný.
S hradeckou kabinou ses ještě
nestihl pořádně seznámit, že ne?
To ne a ani jsem nikoho osobně neznal z dřívějška. Ale první dojmy mám dobré. Budu rád,
když sem zapadnu, udělám pro to maximum.
S Hradcem ses ani nepotkal na hřišti – co
o tom týmu víš?
Nepotkali jsme se, to je pravda. Viděl jsem
pár zápasů ve druhé lize a musím říct, že mě
Hradec mile překvapoval. Líbil se mi fotbal,
jaký hrál. Teď jen doufám, že se nám to podaří
přenést do ligy.

Musím se přiznat, že jsem o něm nevěděl, ale
už jsem ho začal sledovat. Je to stejný post, kdo
bude hrát líp, ten bude na hřišti, tak to prostě je.
Jaký je tvůj osobní cíl, se kterým do Hradce
přicházíš?
Hlavně budu rád, když budeme mít týmový
úspěch a podaří se nám obstát v lize.
Individuálně bych se chtěl dál rozvíjet, hrávat...
Rozhodně udělám všechno pro to, abychom
měli úspěch jako celek. To je nejdůležitější.
Zdroj: https://www.fchk.cz/

Čím k tomu můžeš přispět
ty sám?
Hraju na pozici pravého
obránce, myslím, že mám
dobrý fyzický fond. Rád
podporuju útok, snažím se
centrovat a nebojím se ani
zakončit.
V tom jsi podobný Honzovi
Mejdrovi, se kterým budeš
bojovat o místo. Sleduješ
ho na Instagramu?
(Filip se směje...)
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ZAHRÁDKÁŘI SLAVÍ ÚCTYHODNÝCH 60 LET
Dne 19. dubna roku 1961 bylo tehdejším Okresním národním výborem v Opavě,
Odborem vnitřních věcí, pod číslem jednacím
1286/61, schváleno ustanovení místní pobočky
Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ve Štěpánkovicích.

Před šedesáti lety vidíme zahrádkáře
ve Štěpánkovicích jako nadšence, kteří sbírají
teprve zkušenosti, učí se, vzájemně si pomáhají, zkrášlují i budují svou vesnici, společně
se baví na večírcích a zájezdech, ale nemají
se kde scházet. Dnes, v roce 2021, můžeme
navštívit krásný zahrádkářský areál, dříve
kotelna základní školy, s příznačným názvem
Mezi zakladatele svazu patřili pan Emil
„U Vrby“. Tento areál si členové ČZS v roce
Harazim, paní Marie Brzesková, a pan Pavel
1998 sami upravili a zvelebili. Pořádají se zde
Korpas. Spolu s nimi bylo přihlášeno 20 dalších
všechny akce zahrádkářů, včetně velmi znáčlenů. Dnes členská základna čítá 56 členů.
mých zahrádkářských slavností a výstav, které
Zahrádkáři po celou dobu svého působení
navštíví v průměru 500 obdivovatelů ovoce,
pořádají přednášky, výstavy, zájezdy, ale také
zeleniny a všech produktů, jež pečliví zahrádplesy, slavnosti a jiné akce zejména pro občany
káři vypěstují.
Štěpánkovic, ale i pro občany ostatních obcí.
Český zahrádkářský
svaz ve Štěpánkovicích
prožil krásných, plodných
a úspěšných 60 let. Svou
činností potvrdil svou
životaschopnost, nejen při
úpravě svých zahrádek,
ale i při zkrášlování obce.
Za tuto práci patří mé
poděkování nejen dnešním členům, ale i všem
členům minulých generací,
jakož i všem organizacím
v obci. Jsem přesvědčen,
Připravený areál pro hosty výstavy zahrádkářů.
že aktivní činnost Svazu
Zleva: Vilém Tomíček, Petr Borsutzký, lektor přednášky.

První zahrádkářská výstava v areálu „U Vrby“ 1999.
U pokladny Reinhold Tomíček a Ing. Josef Bortlík.
Návštěvníci výstavy – paní Vybrančíková s dcerou.

zahrádkářů bude pokračovat, rozvíjet se, a že
zahrádkáři budou nadále spolupracovat se
všemi občany pro stále krásnější Štěpánkovice.
Tímto bych chtěl mezi nás pozvat všechny
nadšence, kteří by se chtěli společně s námi
podílet na chodu zahrádkářského svazu a přispět tak svou činností k dalšímu rozvoji naši
organizace.
Více se o historii a současnosti naší organizace dozvíte na webových stránkách:
www.zahradkari-stepankovice.webnode.cz.
Petr Bělák, předseda

1. zájezd zahrádkářů do Štrby 16. 6. 2001
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ SLAVNOST
O víkendu na přelomu prázdnin, tedy 31. 7. a 1. 8. uspořádali zahrádkáři již tradiční zahrádkářskou slavnost. Letos to bylo i s loňskou covidovou pauzou již po devatenácté. Předpověď
počasí nebyla ideální, ale nakonec se nevyplnila, a my jsme prožili krásný letní víkend.

Opékání v Jankovci
Ve čtvrtek 16.30 hodiny odbily,
na štěpánkovickém nádraží
se zahrádkáři srotili.
Kam pospíchají tak vesele?
Přece na Jankovec, přátelé.
Třicet lidí pomaličku
usazuje se v lesíčku.
Předseda je mistrem činu,
zkrátil proslov na třetinu.
Zkritizoval, pochválil,
výsledky se pochlubil.
Všichni lidé – velcí, malí
za tu řeč mu zatleskali.
Pak se pilo, opékalo,
bavilo a hodovalo.
A pak rachot:
Bouřka valí soudek hromů,
zahrádkáři, rychle domů!
Co dál k tomu říci mám?
Jen to: “Přidejte se příště k nám.“

Všem účastníkům jsme nabídli bohaté občerstvení, vyhlášené zahrádkářské bramborové
placky, steaky, domácí klobásky z udírny, hranolky a letos nově i grilovanou zeleninu a farmářské
brambory s rozmarýnem. Kromě tradičních nápojů jsme mohli ochutnat i míchané letní drinky.
Ke kávě přišly vhod výborné koláče. Po oba dny se o zábavu postarala živá hudba a v neděli nás
svým tanečním vystoupením pobavila skupina Ladies z Hlučínska. Děti se vyřádily na skákacím
hradu. V neděli večer byla vylosovaná tombola a všem výhercům blahopřejeme. Myslím, že se
zahrádkářská slavnost i letos povedla a již teď se těšíme na další akci.
V letošním roce uběhlo 60 let od založení ZO ČZS Štěpánkovice, proto jsem velmi ráda, že
zahrádkářský spolek funguje a celé roky je nedílnou součástí života v obci. Proto bych chtěla
poděkovat všem členům a jejich rodinným příslušníkům a i ostatním občanům za přízeň nám,
zahrádkářům.
Liana Běláková, členka zahrádkářského svazu

OPÉKÁNÍ NA JANKOVCI
Již po několikáté oslavili 24. 6. zahrádkáři svátek sv. Jana na Jankovci. Jedná se o „výjezdní“
schůzi členů a jejich rodinných příslušníků spojenou s opékáním špekáčků.
Po loňské pauze (kvůli covidu) se nás v lesíku sešlo asi 25 dospělých a 10 dětí. Ty hbitě začaly
přinášet dřevo na oheň. My dospělí jsme vytáhli dobroty k jídlu i pití. Předseda spolku nás seznámil
s plánem akcí na nadcházející období. Děti hrály v lesíku na schovku a ostatní se hezky pobavili.
Nakonec jsme ohniště i okolí uklidili a svižným tempem za doprovodu hromů a blesků pádili
domů :). Akce se všem velkým i malým moc líbila.
Liana Běláková

Zahrádkářská slavnost
Proč úsměv na tváři
se zahrádkářům rozzáří?
Blíží se slavnost veliká,
každého člena se týká.
Ve čtvrtek vyrazili muži,
v pátek zase ženy,
v sobotu ráno přípravy byly ukončeny.
V 16 hodin slunce září,
první návštěvníci nadšeně se tváří.
Steaky, placky, víno, koláče,
při pohledu na pivo až
srdce slastně zapláče.
Zpívalo se, hodovalo
a pak velcí, malí
do tance se všichni dali.
Kapela se chválit musí –
hrála samé známé dobré kusy.
Zasmáli jsme se velice,
když pod nejmenovanými
praskla lavice.
Skákací hrad byl také prima,
škoda, že ho užívala pouze omladina.
V neděli se nebe mračí:
„Copak vám to už nestačí?
Pošlu teda kapek deště.
Máte málo? Přidám ještě!“
My jsme ale parta čilá,
na nebe se nezlobila.
Ať se vám všem dobře daří,
přejí vaši zahrádkáři.
Veršované příspěvky manželky člena ČZS,
paní Jany Lihotské

Září 2021
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VZPOMÍNKA NA ZAKLADATELE FBC LETKA
A SKVĚLÉHO ČLOVĚKA VÍŤU POSKOČILA
Dovolte, abychom i zde zavzpomínali
na našeho kamaráda a přítele Víťu Poskočila.
Jeho předčasná smrt nás zaskočila nepřipravené. Ztráta blízkého člověka je vždy smutnou
záležitostí. O to smutnější je se loučit s člověkem
mladým, v plné síle. S člověkem, který miloval
lidi, a lidi měli rádi jeho. Jakákoliv slova útěchy
nemohou zmírnit zármutek v našich srdcích.
Snad jen vzpomínka na to, jaký život žil, nám
spolu s plynoucím časem ulehčí břímě smutku,
které společně musíme unést.

Narodil se v Opavě 25. 9. 1985 jako nejmladší
ze tří sourozenců. Vyrůstal ve Štěpánkovicích,
kde navštěvoval i základní školu. Poté vystudoval Střední školu elektrotechnickou v Ostravě
a po studiu nastoupil jako elektrikář v opavském
cukrovaru. Duben 2006 byl pro něj zlomovým
měsícem, kdy se seznámil se svojí budoucí
manželkou Zuzanou, vážně mu onemocněl otec
a zároveň zahájil svou kariéru u Policie ČR.
První rok sloužil u odboru služby pořádkové
a železniční policie PrahaČelákovice, později
jako dopravní policista tamtéž. V roce 2009 mu
zemřel otec, což byla pro něj velká ztráta, naštěstí
maminka pro něj byla celoživotní oporou.
Po dvou letech v Praze byl převelen
na Obvodní oddělení Opava a mohl tak být blíže
svým blízkým. V Opavě začínal jako nadstrážmistr a postupně se vypracoval až na poručíka.
V roce 2016 přešel ke službě kriminální policie.
Víťa během své bohaté kariéry objasnil mnoho
případů, čímž byl vzorem svým kolegům,
v jejichž řadách, nejen díky svému životnímu
optimismu, ale také otevřenosti, upřímnosti
a ochotě, nalezl mnoho opravdových kamarádů.
Při práci také dokázal letos úspěšně dokončit
vysokoškolské magisterské studium.
Oženil se 1. 12. 2012, v následujícím roce
se novomanželům narodil syn Matouš a za další
tři roky se narodila dcera Tereza. Žil aktivním
a intenzivním životem, kdy svůj čas rozděloval
mezi rodinu, práci a koníčky – zejména pak
sportovní aktivity.
Víťa byl vášnivý sportovec tělem a duší,
sport prostě miloval. Jako správný kluk z vesnice
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se v útlém věku začal věnovat fotbalu a hasičskému sportu. V té době také rád hrál hokej, jak
ten lední, tak ten venkovní na asfaltu. Se zaujetím hrával také tenis. Fotbalovou kariéru začal
ve Štěpánkovicích, v dorostu byl dokonce kapitán. Nastupoval také za mužské áčko, kde odehrál asi dvě sezóny. Posléze hrál také za muže
z Malých Hoštic, kde ukončil svou aktivní
soutěžní fotbalovou kariéru. Po čase se stal spoluzakladatelem klubu AS Hřiště Štěpánkovice,
kde v kopané již jen pro zábavu pokračoval. Měl
také vztah k motorkám, ve své době brázdil obec
a okolí se spolužáky na Simsonu. Se svou největší sportovní láskou, florbalem, se seznámil už
na základní škole a tento vztah postupem času
přerostl v celoživotní vášeň, Víťa byl florbalu
oddán celou svou duší.
Florbalu se postupně s přestávkami věnoval
i jako aktivní hráč v Opavě. Staral se o rozvoj
florbalu v obci, pořádal venkovní i vnitřní
neligové turnaje. I přes relativně mladý věk se
v roce 2008 rozhodl přivést do rodné obce florbal na soutěžní úrovni a založil florbalový oddíl
FBC Štěpánkovice. Jako zakladatel a předseda
spolku postupně budoval mládežnickou strukturu klubu a s partou nadšenců přihlásil i mužskou kategorii. Florbal se postupně z koníčku
rozvinul v druhou rodinu, která má dnes kompletní mládežnickou strukturu od přípravky
po juniory a mužské áčko hraje druhou nejvyšší
soutěž v republice. Do sezóny 2021/2022 ještě
stihl přihlásit první čistě ženskou kategorii –
juniorky. Štěpánkovický
florbalový oddíl – teď
pod názvem FBC Letka
– aktuálně sdružuje více
než 300 členů.
V loňském roce
vyhráli Letkaři největší
florbalový mládežnický
turnaj na světě  Prague
Games 2020. Díky
Vítkově úsilí a lásce
je pro většinu hráčů
a hráček florbal nejen
sportem, ale také aktivním životním stylem
a prostorem k setkávání
a sdílení společných
zážitků, výher i proher. Jeho životní vizí
bylo vybudovat silný
klub s kompletní mládežnickou strukturou,
která si bude vychovávat vlastní hráče pro
dospělý vrcholový florbal. Aktivně se podílel
na vzniku venkovního
tréninkového
areálu,
který umožnil provozovat tréninky i v době
uzávěry
vnitřních
sportovišť na Letišti
v Zábřehu. Zasadil se
i o zřízení dalších venkovních
florbalových
hřišť ve Štěpánkovicích

a okolí, jejichž vybudování se již bohužel nedožil. Pro klub pracoval s maximálním úsilím,
obětavostí a motivací. Jeho dosud nenaplněným
snem byla klubová florbalová hala, která by
umožnila přivést do obce florbal na vrcholové
úrovni.
Ke sportu Víťa aktivně vedl také své děti,
pro které byl velkým vzorem a inspirací. Miloval
společně strávené chvíle na sportovišti se svou
rodinou. V poslední době se se synem Matoušem
věnoval i rybaření, byť výsledky společných
rybářských výprav k úlovkům nevedly, strávili
spolu se synem společný čas v přírodě. Když vlivem proticovidových opatření došlo k uzavření
všech sportovišť, nehodlal se smířit s absencí
pohybu a začal pravidelně běhat. Tento sport,
který mohl provozovat bez ohledu na omezení,
se mu nakonec bohužel stal osudným.
Vítek byl člověk s velkým srdcem, nikdy
neodmítnul poskytnout pomoc. Stihl se věnovat
dětem a rodině a přesto věnoval spoustu času
a energie florbalovému klubu, který byl jeho
třetím dítětem. Byl společenský, rád se bavil
s partou kamarádů a nezkazil žádnou legraci.
Přes zoufale krátký a předčasně ukončený
život zvládl Víťa za sebou zanechat spoustu
radosti a inspirace pro všechny ve svém okolí.
I když je jeho ztráta tak bolestná, jeho dílo
a odkaz bude žít v srdcích a vzpomínkách těch,
kteří jej měli rádi, dále. Vítku, ať ti to tam
na nebeském hřišti pálí. Věřím, že na nás budeš
florbalisté FBC Letka
shora dohlížet.

Štěpánkovický zpravodaj č. 3

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Hurá! Už je tady středa 16. června odpoledne! Na tento
den jsme se moc těšili. Odpoledne jsme se na zahradě školky
loučili se všemi předškoláčky, kteří nastoupí 1. září do školy.
Zábavné odpoledne plné sportovního zápolení a her jsme
zahájili slavnostním nástupem jednotlivých družstev a týmovými pokřiky. Na čtyřech stanovištích jsme sportovali podle
daného zaměření. Za každé splněné stanoviště bylo odměnou
razítko. Ptáte se, kdo vyhrál? No přece všichni! Proč? Protože:
"My jsme malí sportovci, heja, heja, hej,
všechno skvěle zvládneme, protože jsme nej!"
Po těžkém zápolení jsme se vydali na zmrzlinku, která nám
moc chutnala. Pomalu se blížil podvečer a ve školce nás čekala
školičková první a poslední večeře. Po večeři jsme se oblékli do
slavnostního oblečení a přišla kouzelná chvilka celého odpoledne a večera. Byli jsme pasování na školáka 2021. Každý z nás
dostal slavnostní šerpu, knížku a nějakou sladkou maličkost.
Celý slavnostní rituál jsme zakončili přípitkem a dětské šampaňské bouchalo na všechny strany naší terasy. Vrcholem byla
diskotéka, na které jsme řádili do večerních hodin. No, a když
pro nás přišli naši rodiče, byli jsme už parádně unaveni. Nám to
vůbec nevadilo, protože máme skvělé zážitky.
"Ahoj školičko!"
Iva Lihotská, vedoucí MŠ

Na obsahu ZPRAVODAJE
se můžete podílet i Vy!
Budeme rádi, pokud nám budete během celého

roku průběžně zasílat své postřehy, fotografie,
nebo zprávy o akcích, které pořádáte na email:
zpravodaj@stepankovice.cz
Děkujeme a těšíme se na vaši odezvu,
náměty a příklady dobré práce.
Vaše redakce
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Letošní MČR v atletice se
konalo ve Zlíně a naší atletce Peti.
Harasimové se podařilo skočit pro
stříbrnou medaili výkonem 13, 27
a vyrovnat tak svůj letošní rekord.
Gratulujeme!
Gratulujeme také k získání
titulu Bakalář fyzioterapie, který
získala jen den před závody.
Redakce
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VICHŘICE ŘÁDILA TAKÉ
U NÁS VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH
Letošní rok nás postihlo již několik přírodních živlů. V průběhu června a července
zasahovali naši dobrovolní hasiči při odklízení následků vichřice.
Poprvé tomu tak bylo 30.6.2021, kdy po noční vichřici popadaly stromy na novou
cyklostezku Štěpánkovice – Svoboda, Hruškovou alej a také na cyklostezku vedoucí přes
Albertovec směrem na Kobeřice.
Naši dobrovolní hasiči ve spolupráci se zaměstnanci obce pohotově zprovoznili neprůjezdné komunikace a odstranili následky nočního řádění vichřice.
Druhý větší zásah po velké průtrži mračen a vichřici proběhl 14. 7. 2021 ve večerních
hodinách. Na telefony členů zásahové jednotky přišlo tento večer 5 výzev k výjezdu.
Odstranění spadlého stromu na střechu rodinného domu, čerpání vody ze zatopeného
sklepa, odstranění spadlého stromu z komunikace Štěpánkovice – Svoboda, odstranění
spadlého stromu ve Svobodě – Bílé Bříze a spadlého stromu na komunikaci Štěpánkovice
– Albertovec.
Se vším si naši hasiči hravě poradili také díky nedávno pořízené hasičské cisterně
a technickému vybavení (elektrocentrála, 2 motorové pily, kalové čerpadlo atd.), které
do cisterny pořídila Obec Štěpánkovice. Díky tomu jsou naši hasiči vždy v pohotovosti
připraveni pomoci svým spoluobčanům.
Simona Tomíčková, kulturní referent SDH

NA POMOC JIŽNÍ MORAVĚ POSTIČENÉ TORNÁDEM
VYJELO TAKÉ PĚT NAŠICH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Určitě jste všichni zaznamenali zprávy o ničivém tornádu, které prošlo několika obcemi jižní Moravy, na pomezí Břeclavska a Hodonínska,
ve večerních hodinách dne 24. 6. 2021. Kriticky bylo zasaženo sedm obcí, nejvíce byly zasaženy obce Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice
a městské části Hodonína Bažantnice a Pánov.
Pět členů našeho SDH se vydalo na pomoc jižní Moravě. Chlapi odjeli do obce
Lužice, kde po koordinaci místním velitelem zásahu začali ihned po příjezdu odstraňovat následky katastrofy. Bylo potřeba odstranit z polí, sadů a zahrad torza stromů,
větví, stavebního materiálu apod. Práci jim ztěžovalo velmi horké tropické počasí.
Hasiči jsou ale na takové podmínky zvyklí. Svá přehřátá těla svlažovali v místním
rybníku, aby byli schopni pokračovat a pomoci v co největším rozsahu. Druhý den
v odklízení pokračovali a ve večerních hodinách se pak vrátili zpět domů.
Pánům Vojtěchovi Feherovi, Liborovi Trnečkovi, Petrovi Tomíčkovi
a Bohumilovi a Jakubovi Vybrančíkovým patří velké díky za jejich obětavost
a nasazení.
Simona Tomíčková, kulturní referent SDH
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TIP NA VÝLET

KOZMICKÉ PTAČÍ LOUKY S POZOROVATELNOU

U Kozmic na Hlučínsku, v povodí řeky Opavy, mezi městy Opavou a Ostravou, najdete oblast, kde má voda hlavní
slovo. Zdejší nivní louky jsou domovem hmyzu, žab a především ptactva. Hluboko v území byla umístěna sedmimetrová
pozorovatelna s přístupovým chodníkem a sedmi informačními tabulemi.
Lokalita umožňuje pozorování ptáků během celého hnízdního období a také v průběhu jarních a podzimních tahů.
Mezi ptáky, které zde trpělivý pozorovatel má šanci zahlédnout, jsou chráněné druhy, jako volavka bílá, orel mořský,
čáp černý či moudivláček lužní, ale i pestrá paleta běžných
druhů ptáků. Mimo nich zde žijí i další ohrožení živočichové
(především žáby), jako je kuňka obecná, blatnice skvrnitá
nebo rosnička zelená.
Na louky bylo na podzim 2019 vypuštěno stádo divokých koní – exmoorští pony.
Divocí koně zde spásají trávu, rákos, a napomáhají tak s údržbou lokality, aby to vyhovovalo místní flóře a fauně.
Sedmimetrová ptačí pozorovatelna nazvaná Pozorovatelna Petra Čolase se nachází
jihozápadně od obce Kozmice. K lokalitě se dostanete od železničního nádraží
v Jilešovicích po cyklotrase č. 6128.

ALKOHOLISMUS V RODINĚ
Alkohol je v naší společnosti nejen tolerovaný, ale v mnohých rodinách
je také neodmyslitelně spjat s různými významnými životními událostmi.
Pije se na zdraví při narození miminka nebo oslavách narozenin, sklenkou
sektu vítáme nový rok, pije se na vítězství oblíbeného týmu (i na případnou
prohru). Lidé často zapomínají na nebezpečí alkoholu. Kdy je pití ještě normální a kdy už překračuje hranici? A jaké to je žít s alkoholikem?.
Alkoholismus: Kdy už je opravdu zle?
Závislost na alkoholu vzniká postupně.
V počáteční fázi přináší alkohol dotyčnému
pocity radosti až euforie, postupně se zvyšuje
jeho tolerance (tzn. musí vypít více, aby pociťoval účinky). Za varovné stádium označujeme
období, kdy piják začne přecházet k tvrdší
formě alkoholu a objevují se u něho první
alkoholová okénka (epizody, kdy si dotyčný nic
nepamatuje). V další fázi se tolerance k alkoholu naopak snižuje, objevuje se odvykací
stav a dotyčný už nepije proto, aby cítil euforii a radost, ale musí pít, aby mu nebylo zle.
V poslední fázi už alkohol přebírá naprostou
kontrolu nad osobností i chováním dotyčného,
který už pije naprosto cokoli, co obsahuje
alkohol.
Mezi základní znaky alkoholismu patří:
craving (bažení, silné nutkání a chuť pít alkohol), ztráta kontroly nad pitím (když už začne
pít, má problém přestat, nedokáže si alkohol
odepřít), zvýšená tolerance k alkoholu (musí
vypít více, aby pocítil účinek), odvykací stav
(nemáli po ruce alkohol, začnou se projevovat
nepříjemné tělesné pocity), alkohol je centrem
života (dotyčný postupně zanedbává další aktivity a povinnosti) a pokračuje v pití i přes to,
že to má zjevně negativní důsledky.

Život s alkoholikem
Život se závislostí je
náročný nejen pro dotyčného, ale často především
pro jeho nejbližší okolí.
Alkoholismus v rodině
je skrytým tajemstvím
mnoha domácností. Život s alkoholikem je jako
jízda na horské dráze. Partneři k alkoholikovi
chovají často smíšené pocity. Ve chvílích střízlivosti ho milují, pak ale znovu přijde na scénu
alkohol a milovaný člověk se mění před očima.
Často se bohužel objevuje také agresivní chování, a tak v rodině také může panovat neustálý
strach a stres. Je to neustálý kolotoč, ve kterém
se střídá naděje, že se problém nějak zvládne
překonat, alkoholikovy sliby, že tentokrát už
opravdu s pitím přestane a následné zklamání.
Proč to alkoholik nezvládne sám?
Závislost na alkoholu je nemoc, patří tedy
do rukou odborníků: psychologů, psychiatrů,
adiktologů… Závislý si svůj problém většinou
neuvědomuje a nemá pocit, že by měl něco řešit.
A ti, kteří si problému přeci jen vědomi jsou,
s pitím přestat nedokáží, ačkoli by třeba i chtěli.
V případě závislosti na alkoholu není na co
čekat, čím dříve se závislému dostane odborné
pomoci, tím lépe.

Kde hledat pomoc?
Co můžete udělat sami? Všímejte si varovných signálů, tak aby se vám závislost podařilo
odhalit co nejdříve. Nastavte doma jasné hranice a pravidla a buďte pevní a důslední v jejich
dodržování. Směřujte závislého k léčbě. Aby
byla léčba úspěšná, je potřeba, aby byl závislý
k léčbě sám odhodlaný a motivovaný. Léčba
závislostí je během na dlouhou trať, buďte také
připraveni na to, že může dojít k relapsům a recidivám. Alkoholik se před alkoholem v naší společnosti v podstatě nemá kam schovat, pomoci
mu můžete alespoň tak, že před ním ani vy
alkohol pít nebudete. V žádném případě abstinujícího neponoukejte k tomu, aby se zkusil napít,
že se přece nic nestane. Pravděpodobně stane.
V neposlední řadě nezapomínejte ani na sebe,
jak už jsem psala výše, život po boku závislého
je náročný také pro jeho okolí – jeli to potřeba,
vyhledejte odbornou pomoc také vy.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz.
Použijte slevový kód STEPANKOVICE a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz
nebo volejte na +420 731 226 690.

Září 2021
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ŠTĚPÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
číslo 3 / září 2021
TURISTICKÝ
SPOLEK HITA
Oznamuje všem turistům, že letošní
Svatováclavský pochod proběhne
mimořádně v neděli 26. září 2021.
Cílem pochodu letos budou
Hostýnské vrchy
s výšlapem na Kelčský Javorník.
Těšíme se na hojnou účast.

Jaromír Nevřela, předseda

rozhledna Kelčský Javorník

Na obsahu zpravodaje se můžete podílet i Vy!
Budeme rádi, pokud nám budete během celého roku průběžně zasílat
své postřehy, fotografie, nebo zprávy o akcích, které pořádáte
na email: zpravodaj@stepankovice.cz.
Děkujeme a těšíme se na vaši odezvu, náměty a příklady dobré práce.
Vaše redakce
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