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Petra přivezla další medaili
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Únorová sněhová nadílka nás všechny překvapila. Poslední zimy byly spíše teplejší, ale v tomto
roce jsme na tom byli se sněhem podstatně lépe. Děti uvyklé sedět celé hodiny u počítačů vyměnily
teplo domova za veselé zimní radovánky venku.
Ve Štěpánkovicích to ožilo. Na Bartošovci, na rybníku u Albertovce i na potokách se bruslilo,
u ČOVky a na Rohovci se sáňkovalo a na poli za střediskem služeb si děti užívaly na bobech tažených
poníky. Všude se stavěly iglú, sněhuláci a okolí Štěpánkovic bylo křížem krážem prošpikováno běžkařskými stopami. Letošní zimní prázdniny se zkrátka vyvedly na jedničku s hvězdičkou.
Veronika Wihodová, red.

Jak náš pohřební vůz propa
goval obec
...více na straně 12

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři
Štěpánkovického zpravodaje,
máme tady březen, nouzový stav a s ním
spojená mimořádná opatření stále trvají.
A co víc, od začátku března došlo k jejich
zpřísnění. Vláda výrazně omezila pohyb
obyvatel, zavřené jsou školy, školky i většina obchodů.
Volání po očkovací vakcíně proti coronaviru Covid – 19 bylo vyslyšeno a očkování
se s menšími či většími zádrhely rozběhlo.
Senioři se stále cítí ohrožení a ročníky,
kterých se registrace momentálně týká,
se mohou pro radu i pomoc obrátit na náš
obecní úřad. Mnohým lidem se život zkomplikoval tak, že se dostali do opravdu svízelné situace.

Rozvoj obce
Vstupujeme do druhého roku „COVIDu“. Zastupitelstvo schválilo rozpočet a plán
akcí, které bychom chtěli provést tento rok. Vše se bude odvíjet od financí přicházejících
od státu a plnících tak obecní pokladnu.
Rozpočet jsme plánovali podle předpokladů rozpočtových příjmů Svazu měst
a obcí, který reflektuje současnou situaci.
Rozpočtové příjmy, které by poskytlo ministerstvo financí, ještě nejsou k dispozici.
Snažili jsme se sestavit vyrovnaný rozpočet, který by reflektoval současnou situaci.
Akce plánované na letošní rok chceme
v plném rozsahu provést. Valná většina
z nich je financována z dotací, které jsme
pracně vyběhali a bylo by škoda o ně přijít.
Hned z jara by měla pokračovat
výstavba cyklostezky a cyklotrasy ze
Štěpánkovic na Svobodu. Na tuto akci je
poskytnuta dotace MS kraje.

Vše už trvá příliš dlouho a všichni jsme
unaveni a znechuceni z nejistoty a obav
valící se na nás ze všech stran. Z nedostatku
kontaktu s ostatními lidmi, nemožnosti
sportovního i kulturního vyžití, na jaká
jsme byli zvyklí. Každý se s tím pereme, jak
můžeme. Naším úkolem je takovým rokem
provést naši obec.
Snažíme se hned od začátku roku realizovat mnoho projektů. Pro jejich uskutečnění je podstatné získat finanční prostředky.
Chystáme se proto podat několik žádostí
o dotace, a zároveň pracovat na projektech,
kde jsme již dotace získali. Patří mezi ně
rekonstrukce knihovny, školního hřiště,
místního rozhlasu, počítačové a jazykové
učebny…
Po několika letech zažíváme opravdovou
zimu, která přináší hodně radosti dětem,
ale zároveň nemálo starostí dospělým.
Například při údržbě silnic, kde nám situaci
ještě komplikují odstavená vozidla.
Děkuji proto všem spoluobčanům, pracovníkům za volantem odhrnovačů, i s lopatami a hrably, kteří přiloží ruku k dílu, aby
naše obec byla průjezdná
a uklizená.
Jaromír Nevřela,
starosta obce
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V současné době probíhá celková
rekonstrukce knihovny, aby její ráz odpovídal 21. století a daly se tam důstojně pořádat
akce, které navštěvují obyvatelé naší obce
(přednášky, besedy, autorská čtení, cvičení
jógy, příměstský tábor).
V jarních měsících by měla proběhnout výměna našeho zastaralého rozhlasu
za nový, efektivnější protipovodňový
varovný systém s funkcí rozhlasu a současně s možností sofistikovaného varování
před přírodními pohromami. Na tuto akci
je vyjednána dotace.
Od brzkého jara začneme s rekonstrukcí školního hřiště, přilehlých ploch
a komunikací, které projdou kompletní
renovací. Na tuto akci je vyjednána dotace.
Na léto bychom chtěli naplánovat rekonstrukci kanalizace
ulic U Bartošovce a Lipová, která
je jednou z etap rekonstrukce
kanalizačního řadu Rybniční/U
Bartošovce. Je to asi nejsložitější
úsek z celkového díla, protože
současná kanalizace v tomto
úseku vede mnohdy sklepy již
stojících nemovitostí.
Stejně tak máme připravenou rekonstrukci opravy
komunikace ulice Na Kopečku
a části ulice Zahradní, která je
po výměně kanalizačního řadu
a výměny vodovodních ventilů.

Na tuto akci máme zažádáno o dotaci,
o výsledku řízení budeme zpraveni
v březnu.
Je naplánovaná rekonstrukce kanalizace a oprava komunikace v ulici
Oldřišovská, kde současný stav je tristní už
přes dvacet let.
Chtěli bychom dokončit opravu „zrcadlové místnosti“ nad současnou restaurací
„Na Výboře“. Následně by se mohla pronajímat občanům k pořádání rodinných oslav,
stejně tak spolkům k jejich schůzím.
Ve škole dojde k výměně plynových
kotlů, ventilů topení a mělo by se vyměnit i osvětlení ve třídách a na chodbách.
Zároveň
se
zrekonstruuje
počítačová učebna a vybuduje
jazyková učebna. Všechno by
mělo jít z dotačních programů
a z tzv. kotlíkových půjček,
takže spoluúčast obce by měla
být minimální.
Plánujeme vyčlenit peníze
na projektové dokumentace,
které by v případě, že by byl
vyhlášen dotační program a my
měli přichystanou projektovou
dokumentaci se stavebním
povolením, mohli okamžitě
použít a ušetřit tak peníze
z obecní pokladny. Jedná se
o rekonstrukce cyklostezek, komunikací,
kanalizací, rekonstrukce tělocvičny apod.
Stejně tak jako na realizaci, tak i na projektovou dokumentaci se snažíme získat zdroje
z dotačních programů a i na tyto věci se to
daří.
Snažíme se co nejvíce využívat
dotačních programů vyhlašovaných EU,
státem či krajem, protože obecních peněz
v posledním roce ubylo vzhledem k pandemii nemoci COVID-19, a ani letos to
nebude jinak. Vládne nejistota, protože
nejsou nastaveny jasné parametry ze strany
vlády. Budeme se snažit všechny akce, plánované na letošní rok, realizovat.
Jaromír Nevřela, starosta
Jiří Kolečkář, místostarosta
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Schválený Rozpočet obce na rok 2021
Příjmy

Výdaje

Položka
Daň zpříjmů FO placená ze závislé činnosti
Daň z přímu FO placená poplatníky
Daň z příjmu FO vybíráná srážkou
Daň z příjmu PO
Daň z přímu PO za obce
DPH
Odvody za odnětí ze zem.půdního fondu
Poplatek za KO
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejn.prostranství
Správní poplatky
Daň z VHP
Daň VHP - loterie
Daň z nemovitosti
Úhrada půjček od ČSZ a TJ
Úhrada - kotlíkové půjčky
Neinvestiční transféry - dotační vztah
Ostatní neinvesticní tranfety za SR
Dotace od kraje
Investiční dotace ze státního rozpočtu
Úspora energie a obnov.zdroje
Vodné
Stočné
Základní a mateřská škola
Kino
Knihovna
Rozhlas
Ostatní zál.sděl.prostředků - internet
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času děti a mládeže
Bytové prostory
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz KO
Sběr a svoz jiných odpadů - sběrna
Využívání a zneškodň.komun.odpadů
Ostatní služby v obl.soc.péče - rozvoz obědů
Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty
Požární ochrana
Činnost místní správy
Finanční operace - úroky
Převody mezi vl.fondy, účty a pokladnou
Zůstatek na účtu

Příjmy celkem

tisíc Kč
11 665
383
1 102
6 880
500
23 043
50
1 800
38
1
60
300
50
1 800
248
1 065
992
500
300
14 380
170
3 400
3 600
100
30
20
15
900
100
250
42
250
350
30
50
600
130
100
600
70
10
35
1
3
8 000
26 600

110 613

Položka
Silnice
Chodníky, cyklostezky
Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky
Ostatní záležitosti v siln. dopravě značení
Dopravní obslužnost
Vodné
Stočné
Základní a mateřská škola - příspěvek na provoz
Základní a mateřská škola
Kino
Knihovna
Rozhlas
Ostatní zál.sděl.prostředků
Zájmová činnost v kultuře - folklor
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělových.činnost - spolky
Využití volného času děti a mládeže - dětské hřiště
Ostatní zájmová činnost - spolky
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Údržba místních inž.sítí
Komunální služby a územní rozvoj
Ochrana ovzduší - kotlíkové půjčky
Sběr a svoz KO
Sběr a svoz jiných odpadů - sběrna
Ostatní nakládání s odpady - skládka
Protiporézní, protilav.a protipož.ochrana
Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní ekol. zálež. - dotace na vsak. jímky, kolektory
Ostatní služby v obl. soc. péče - rozvoz obědů
Krizová činnost
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Volby do zastupitelstev a územních celků
Činnost místní správy
Finanční operace - úroky
Pojištění
Převody mezi vl.fondy, účty a pokladnou
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti
Nespecifikované rezervy
Úhrada úvěrů

Náklady celkem

tisíc Kč
6 833
5 886
10
100
60
5 300
10 100
3 000
7 900
100
2 700
3 260
1 000
10
800
12 400
578
200
122
50
500
750
200
2
13 531
3 650
3 000
600
200
450
2 000
300
250
100
100
300
2 800
68
6 000
900
300
8 000
1 000
10
145
2 600
2 448

110 613

Statistika přestupků v obci
Komise k projednávání přestupků obce
Štěpánkovice v roce 2020 projednávala přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Komise v roce 2020 obdržela 16 oznámení
o přestupku.

Březen 2021

Dle ust. § 5 odst.1 (přestupky proti veřejnému pořádku) byl spáchán 1 přestupek, dle
ustanovení § 7 odst.1 (přestupky proti občanskému soužití) bylo spácháno 13 přestupků, dle
ustanovení § 8 odst.1 (přestupky proti majetku)
byl spáchán 1 přestupek a 1 přestupek byl spáchán dle ust. § 34 z.č. 240/2000 Sb. krizový
zákon, který byl k projednání postoupen věcně

a místně příslušnému orgánu MěÚ v Kravařích.
V roce 2019 komise k projednávání přestupků obce Štěpánkovice obdržela 9 oznámení
o přestupku. Můžeme konstatovat, že v roce
2020 se počet spáchaných přestupků v naší
obci projednávaných komisi k projednávání
přestupků obce Štěpánkovice zvýšil. 

Bronislava Rycková, referentka
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Statistika
stavebního úřadu

Obecní internet 2020

Městským úřadem Kravaře, odborem
výstavby, územního plánování a životního prostředí bylo ve stavebním řízení občanům obce
Štěpánkovice v roce 2020 vydáno:
Územní souhlas: 7x, Ohlášení: 1x,
Dodatečné povolení stavby: 2x, Společný souhlas: 10x, Změna stavby před dokončením: 1x,
Kolaudační rozhodnutí: 3x, Kolaudační souhlas: 4x, Oznámení o užívání stavby: 12x.

Aktuální tarify pro připojení
obecního internetu platné od 1. ledna 2021

Celkový počet uživatelů obecního internetu je 224.

Wi-Fi připojení 5 GHz
tarif
4/1 Mbit/s
6/2 Mbit/s
12/3 Mbit/s

poplatek
180 Kč
210 Kč
250 Kč

Optická připojení

nájem celkem/měs.
50 Kč
230 Kč
50 Kč
260 Kč
50 Kč
300 Kč

Bronislava Rycková, referentka

Jaroslav Joneš, správce sítě stepankoviceNET

Statistika fotovoltaické energie
rok
2017
2018

výroba v kw
50 996 kW
53 961 kW

odměna zelený bonus
166 675,- Kč
173 556,- Kč

rok
2019
2020

výroba v kw
54 554 kW
52 664 kW

odměna zelený bonus
160 499,- Kč
157 097,- Kč

Naše obec má na svých čtyřech objektech umístěné fotovoltaické panely, které vyrobily
za poslední 4 roky celkem 212 175 kw energie. Obec navíc čerpala v rámci zeleného bonusu
za výrobu částku celkem 657 827,- Kč. Pro úplnost dodáváme, že panely jsou v obci umístěny
na hasičské zbrojnici ve Svobodě, na čističce odpadních vod, na střeše obecního úřadu a nejvíce
panelů máme instalovaných na střeše základní školy. Z této statistiky lze taky vyčíst, že nejslunečnějším rokem posledních let byl rok 2019.
Martin Peterek, referent

žný stav Tříkrálové sbírky k 31.1.2021
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koledování (přispívat
lze do 30.4.2021)
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Markvartovice

Poplatky
a ceny služeb
v roce 2021
Vodné
Celá obec: 35,- Kč/m3 s DPH
Stočné
Štěpánkovice a Albertovec: 30,- Kč/m3 s DPH
Svoboda: 24,- Kč/m3 s DPH
Poplatek za
svoz a likvidaci odpadů: 600,- Kč/poplatník
Poplatek za psa je určen na částku 100,- Kč
za prvního psa, 200,- Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele.
Veronika Wihodová, referentka

Černé skládky
I při možnostech, které náš odpadový systém nabízí, musíme bohužel konstatovat, že
se najdou jedinci, kteří nám zakládají po obci
černé skládky.
Můžeme připomenout třeba opakované
vysypávání odpadu v areálu bývalé pískovny
na Svobodě. Odstranění černých skládek obec
stojí nejen čas ale i peníze, které by se mohly
použít lépe. Toto jednání je navíc v dnešní době
mobilů s kvalitními foťáky, které má téměř
každý v kapse, zcela nepochopitelné. Pokud
Vás náhodný kolemjdoucí vyfotí, může obecní
úřad vystavit pokutu až 50 000,- Kč.
Martin Peterek, referent

Aktuální výtěžek sledujte na www.charitahlucin.cz.
3 817 Kč

Chuchelná
44 100 Kč
Třebom
rovníky
6 866
Online koleda k 31. 1. 2021:
225 Kč
705 Kč Sudice

to

Částka

Kravaře, včetně Koutů
a Dvořiska

pokladničky
(ukončeno
24.1.2021)
obec
částka
obec
Statické
pokladničky
(ukončeno
24.1.2021)

EC

tarif
poplatek nájem celkem/měs.
OPT 10/5 Mbit/s 300 Kč 50 Kč
350 Kč
OPT 25/7 Mbit/s 400 Kč 50 Kč
450 Kč
OPT 50/8 Mbit/s 590 Kč 50 Kč
640 Kč

Kobeřice celkem k 31. 1. 2021: 1 95
Kč
Výtěžek
690770
148
Kč Vřesina
Kozmice
46
245
Kč
Šilheřovice
20
672
Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) kZávada
31. 1. 2021 – 1 098 596 Kč
Děkujeme za Vaše dary a pomoc potřebným v našem regionu.
151 na
585
Kč
Štěpánkovice
Aktuální
sledujte
www.charitahlucin.cz.
Statickévýtěžek
pokladničky
celkem:
1 464 443 Kč

25 041 Kč

48 211 Kč

25 380 Kč
47

677 Kč

84 278 Kč

Černá skládka v lese za Svobodou směrem na Vrbku

Online koleda k 31.1.2021:
225 705Třebom
Kč
44 100 Kč
3 817 Kč
Výtěžek celkem k 31.1.2021: 1 690 148 Kč
Kč klíče
Vřesina
-4- pro Hlučínsko95
Část
dle770
určeného
(65 %) k 31.1.2021 – 1 098 596 Kč48 211 Kč
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Činnost střediska služeb
Poslední měsíce roku se nesly v duchu
úklidu obce před svátky. Provedlo se poslední
mulčování trávy a probíhal nekonečný úklid
spadaného listí, které bylo vidět hlavně
na našem hřbitově, parku a v okolí obecního
úřadu. Musím poděkovat občanům, kteří nám
leckde mnohdy pomohli shrabáním spadaného listí na kupy, které pracovníci střediska
služeb následně odvezli, děkujeme.
Provedli jsme i opravu zcela propadlého
odpadního potrubí před parkovištěm u kostela.
Objevili jsme to tak, že se nám v chodníku
udělala díra o průměru skoro metr. Muselo
se vyměnit (spíše dát nové, protože betonové
potrubí se v zemi prakticky ztratilo) asi deset
metrů nového potrubí.
Podíleli jsme se na kácení uschlých jasanů
podél hřbitova a sběrného dvora, na odvozu
větví a úklidu větví.
V tomto ročním období se provádějí různé
údržbové práce, jak na technice, tak na zařízení
v majetku obce. Opravili jsme např. oplocení
kolem zvonů se sklem. S tím souvisí i různé
svozy a návozy materiálů nebo sutě pro občany.
Pokud to počasí dovolilo, opravili jsme
porůznu rozbité vzpěry ke stromkům, odstranili staré vzpěry a přikotvení, zlepšili ochranu
stromů před okusem zvěří.
Podíleli jsme se na rekonstrukci knihovny,
kdy se středisko služeb zhostilo vystěhování

knihovny, bouracích prací, betonáží a hrubým
vyrovnáním podlahy, výmalby a různých dalších prací, které by jinak musely být dodavatelským firmám zaplaceny.
Letošní zima se projevila jinak, než těch
pár předchozích, které jsme měli bez sněhu.
Proto bylo v letošním roce hodně práce s jeho
odklízením. Jako naschvál sníh napadl hlavně
o víkendu, takže pracovníci střediska služeb nastupovali čtyři víkendy vždy v neděli
na ranní směnu, aby byla obec co nejdříve
uklizena a schůdná. Patří jim poděkování a to
stejné poděkování patří i všem občanům, kteří
si odklidili sníh z chodníků a cest vedoucích
před jejich domy. Děkuji jim za to.

Jiří Kolečkář, místostarosta

Informace k vÝbĚru
poplatkŮ za odpady

INZERCE

Z důvodu současné epidemiologické situace se letos nekonal
výběr poplatků za odpady v tradičním únorovém týdnu. Platbu je
ale stále nutno uhradit nejpozději do 30. 6. 2021.
Poplatky za odpady můžete hradit převodem na účet obce
5623821/0100, variabilní symbol = číslo popisné, specifický
symbol 1340 a do poznámky uvést všechna příjmení, za která se
poplatek platí.
Poplatek za letošní rok byl stanoven na 600,- Kč / osobu
s trvalým pobytem. Neobydlený dům je zpoplatněn rovněž
600,- Kč/objekt.
LETOS NEBUDOU VYDÁVÁNY NÁLEPKY NA POPELNICE,
PLATÍ TY Z LOŇSKÉHO ROKU 2020!
Jaromír Nevřela, starosta

Březen 2021
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Štěpánkovice čeká od letošního roku
rapidní nárůst skládkového poplatku
Obec odváží průměrně 900 tun odpadu na skládku/rok. Z toho je cca:
700 tun směsného komun. odpadu (černé popelnice před domem) a 200
tun objemného odpadu (kontejner na sběrném dvoře).
Momentálně je skládkový poplatek 500,- Kč/t u směsného komunálního
odpadu (SKO) a 670,- Kč/t u objemného odpadu (VO).
Sněmovna schválila změnu poplatku, dle této tabulky:
rok
2021
2022
2023
2024
2025

recyklační
sleva [kg/ob.]
200
190
180
170
160

polatek
[Kč/t]
800
900
1000
1250
1500

rok
2026
2027
2028
2029

recyklační
sleva [kg/ob.]
150
140
130
120

polatek
[Kč/t]
1600
1700
1800
1850

V případě neměnného trendu v množství SKO + VO v dalších letech
= skládkový poplatek se rapidně zvýší!!!
Jak se vypočítá skládkový poplatek pro rok 2021?
Počet obyvatel (3238) x recyklační sleva
v tunách (0,2) = 647 tun x 500 + zbylé tuny = (900 – 647), 253 x 800 (poplatek) = celkem 525 900,- Kč
Tabulka s poplatky obce v praxi. (Je počítáno s tonáží 700t SKO a 200t VO)
rok

2021
2022
2023
2024
2025
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roční poplatek za skládkování v Kč
dřívější výše poplatku nová výše poplatku

484 000,484 000,484 000,484 000,484 000,-

525 900,564 000,609 000,712 500,832 000,-

rok

2026
2027
2028
2029
celkem

roční poplatek za skládkování v Kč
dřívější výše poplatku nová výše poplatku

484 000,484 000,484 000,484 000,4 356 000,-

906 500,985 200,1 074 000,1 141 200,7 350 300,-

Suma sumárum pokud nesnížíme odpad odvážený na skládku,
zaplatíme do roku 2029 o 2 994 300,- Kč více pouze
za skládkování!
Proto žádáme všechny občany jednak o důkladné třídění tak,
aby směsného neboli komunálního odpadu z naší obce bylo co
nejméně a zároveň, aby nepodporovali odevzdávání objemného
odpadu občanů vedlejších vesnic. Bude to mít vliv nejen na skládkový poplatek vystavený obci, ale i na každoroční navyšování
poplatku za odpady.
Martin Peterek, referent

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

Dřevní odpad
V důsledku výše uvedené informace ohledně navyšování
skládkového poplatku za likvidaci směsného komunálního
a velkoobjemového odpadu, od nového roku důsledně separujeme dřevní odpad na sběrném dvoře, který byl v minulosti odvážen v kontejneru na skládku. Předpokládáme
roční úbytek na straně objemného odpadu o cca 40 – 50 tun.
V přepočtu na finance: cca 32 – 40 000,- Kč.

Kompost
Víte, že kuchyňský odpad, tvoří až 40 % hmotnosti směsného
odpadu? Jedná se přitom o materiál, ze kterého může
vzniknout kvalitní hnojivo pro rostliny.
Jak začít jednoduše kompostovat ve 3 krocích (i bez kompostéru)

1) Miska
Připravte si do kuchyně nádobu s víkem na odpad (misku, starý hrnec
s pokličkou, malý kyblík…), s objemem dle toho, jak moc vaříte.
Pro 4člennou rodinu, co ráda vaří zeleninu a jí ovoce, je ideální objem 1 litr.
Frekvence vynášení je pak jednou za den. Když bude odpad stát v kuchyni
déle než 2 dny, stanete se snadno chovatelem octomilek.

2) Místo
Najděte na zahradě vhodné místo, kam můžete odpad začít sypat. Postupně
vám vznikne hromada a v ní kompost. Nemusíte k tomu mít kompostér.
Ten má v mnohém sice své výhody, ale kompostovat lze i bez něj. Ideální
místo je trochu v polostínu, tak do 20 m od dveří, aby se cesta s odpadem
nestávala výpravou na několik hodin. Místo by také mělo být mimo relaxační
zónu vašeho pozemku. Nebojte se toho, nic není definitivní a hromada se dá
snadno přemístit. Na druhou stranu, kdo by se s tím chtěl furt tahat.

3) Mám to!
Tímto bychom chtěli požádat občany, kteří povezou
dřevní odpad, jako jsou například sedací soupravy a různý
čalouněný nábytek, aby toto čalounění, látky či kůži
z nábytku odstranili.
Martin Peterek, referent

A máte hotovo. Průběžně noste odpady na hromadu. Pokud se nechcete stát
echt odborníkem na kompostování, nemusíte minimálně rok dělat nic dalšího.
Až se vám bude zdát hromada příliš velká, určitě ne dřív než po roce, můžete
přistoupit k bodu „Co s hromadou, když je moc velká?“

Kácení jasanů u hřbitova
Po více než rok a půl trvajícím snažení o povolení k pokácení suchých jasanů se nám to povedlo vyřídit ke konci tohoto roku. Suché větve se při větru lámaly a padaly na chodník, cestu i přilehlé pozemky
a ohrožovaly tak chodce i projíždějící vozidla. Okolobydlící občané už dlouho volali po jejich vykácení.
Po složitých peripetiích s úřady a různými agenturami na ochranu přírody se vydalo povolení na vykácení 11 jasanů a jedné lípy. Musela se objednat speciální plošina, která dosáhla do velké výše, aby se tak
dal provést postupný ořez větví a samotných kmenů stromů.
Velké poděkování patří našim hasičům, kteří v rámci výcviku práce s motorovou pilou ušetřili velkou část prostředk ů
určených na zaplacení tohoto kácení.
A také Martinu Halfarovi a Romanu
Peterkovi, kteří s kácením pomáhali
hlavně na těch rizikových úsecích, kde
hrozil pád větví a zničení majetku.
Pracovníci střediska služeb provedli dořez větví, poštěpkování a úklid.
Zároveň dohlíželi na průjezd aut a bezpečnost při kácení.
Až to situace dovolí, bude ještě provedeno odfrézování pařezů skácených
stromů a výsadba nových jasanů.

Jiří Kolečkář, místostarosta

Březen 2021
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Společenská
kronika

vítáme Nové občánky
Přehled dětí narozených v naší obci (listopad 2020 – únor 2021)

Jubilanti:

Varmus Lukáš, Novák Antonín, Soška Oliver, Hoza Rozárie,
Koudelová Hana, Hrabovský Daniel, Moslerová Eliška, Sperlingová Malvína.

Rozárie Hoza – 6. 1. 2021
Potkalo nás velké štěstí. V opavské porodnici
se nám narodila holčička s váhou 2990 g a mírou
47 cm. Maminka Veronika a tatínek Martin přejí
Rozárce do života zdraví, lásku a Boží požehnání.

Eliška Moslerová – 7. 2. 2021

Leden
Bitomská Anna
Janoschová Anna
Hlavenková Marie
Moch Alois

70 let
70 let
91 let
91 let

Únor
Vehovská Marie
Bitomský Jan
Halfarová Anna
Vilášek Josef

75 let
70 let
85 let
75 let

Březen
Strejc Josef
Nevřelová Eliška
Vitásková Anna
Běláková Edeltrauda
Sněhota Rudolf

75 let
93 let
70 let
80 let
70 let

Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám.
Blahopřejeme k nově nabytému poznání.

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.

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.

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

MATRIKA – STATISTIKA ZA ROK 2020
Naše obec měla k 31. 12. 2020 – 3225 obyvatel (+13 cizinců s dlouhodobým pobytem).
Narodilo 33 dětí, z toho 16 chlapců a 17 děvčat.
V kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích
uzavřelo manželství 7 manželských párů, 3
manželské páry si řekli své „ano“ v oddací
místnosti obecního úřadu, 11 manželských párů
uzavřelo manželství v prostorách Hřebčína
Albertovec. Bylo rozvedeno 6 manželských
párů, které uzavřeli manželství ve správním
obvodu obce Štěpánkovice.
Naše obec se rozloučila s 31 občany,
v loňském roce zemřelo 18 mužů a 13 žen.
Ve správním obvodu obce Štěpánkovice
zemřelo 14 občanů, mimo správní obvod obce
Štěpánkovice zemřelo 17 občanů.

Do naší obce se během roku 2020 přistěhovalo 53 občanů a odstěhovalo se 48 občanů.
V roce 2020 byly podány 2 návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a 2 občanům
byl tento trvalý pobyt zrušen.
O vystavení druhopisu matričních dokladů
požádali 2 občané. Žádost o zápis do zvláštní
matriky v Brně byla podána 2 občany.
Trvale obydlených domů v obci - 877.
Našim spoluobčanům, kteří oslavili 70, 75
let a výše bylo zasláno 231 písemných gratulací.
Zástupci obecního úřadu navštěvují naše
spoluobčany jak doma, tak i v domovech u příležitosti dožití 80 let a více. V loňském roce se
80 let dožilo 25 našich spoluobčanů, 85 let se
dožilo 9 spoluobčanů a věku 90 let a více se
dožilo 22 spoluobčanů.

Počet obyvatel Štěpánkovic
k 31. prosinci 2020
Skladba obyvatel ve věku
0 – 14 let

15 – 64 let

65 a více let

celkem

Muži

313

1 059

212

1 584

Ženy

253

1 093

308

1 654

Celkem

566

2 152

502

3 238
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CZECH POINT – zádosti občanů
• o ověření podpisu nebo listiny – 461
• o výpis z informačního systému – 15
• o výpis z rejstříku trestů – 50
• o výpis z katastru nemovitostí – 20
• o výpis z živnostenského rejstříku – 2
• o výpis z obchodního rejstříku – 3
• o výpis z bodového hodnocení řidičů – 2
• o konverzi dokumentu – 3
• o zřízení datové schránky – 10 
(4 o vydání nových přístupových údajů k DS)
• o poskytnutí referenčních údajů
z registru obyvatel jiné osobě – 4
• o zprostředkování identifikace fyz. osoby – 1

Zpracovala: Daniela Neudőrflerová, matrikářka

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?
(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování
nebo chystáte akci pro spoluobčany…)
Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu
zpravodaj@stepankovice.cz,
donést na obecní úřad, nebo zaslat poštou na
OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.

Značka: ZPRAVODAJ.
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www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Cipísci
se dočkali!

KINO PANORAMA
V ROCE 2020
Naše kino PANORAMA ve Štěpánkovicích
loni nezažilo, stejně tak jako ostatní kina
v republice, dobrý rok. Z pochopitelných
důvodů bylo umístěno na seznam odvětví,
které situace s pandemií Covid – 19 nejvíce
postihla.
Z toho důvodu jsme stihli odehrát pouze
lednová představení, kde naše kino navštívilo
92 platících diváků. Další plánované filmy
na únor a březen, jsme museli odvolat, z výše
uvedeného důvodu. Bohužel ani letos to zatím
nevypadá lépe, zkrátka doba momentálně
kinům nepřeje.
Přikládám alespoň jeden TIP na dokumentární film, který by dle mého názoru měl každý
shlédnout: David Attenborough – Život
na naší planetě.

Martin Peterek, referent

Radujeme se! Konečně sníh a mráz
a my jsme mohli vyzkoušet to, na co
už dlouho čekáme. Letošní rok jsme
sice začali až v měsíci únoru, ale zato
famózně.
Sníh na polích nám konečně dovolil zapřáhnout za poníky boby a děti si
užívaly jak jízdu ve sněhu na ponících,
tak na bobech. Některé děti nám trochu
vymrzly, ale to vůbec nezmírnilo míru
jejich spokojenosti.
Někdy, pokud nám počasí bude přát,
vyzkoušíme vydat se někam dál, nebo
pro odvážnější, postavit se za poníky
na lyžích. Snad nám sníh vydrží déle.

Eva Gintarová

Březen 2021
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Závěrečná zpráva o činnosti
Obecní knihovny ve Štěpánkovicích
Činnost obecní knihovny, podobně jako
mnoho dalších institucí, organizací, podobně
jako běžný život obyvatel, byl v roce 2020
značně poznamenán koronavirovou pandemií.
V roce 2020 pracovala Obecní knihovna
ve Štěpánkovicích s omezeními plynoucími
z vládních nařízení na zamezení šíření koronavirové infekce.
Počet výpůjček i počet čtenářů bohužel
v tomto roce výrazně klesl. Registrovalo se 252
čtenářů a výpůjček bylo uskutečněno 7 801.
Uskutečněných kulturních akcí se zúčastnilo
celkem 180 účastníků. Jednalo se o tři besedy
konané v lednu a únoru. Poté už bylo vše
zakázáno. Pro naše čtenáře jsme zajistili prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 25
požadovaných knih z jiné knihovny.
Výsledky roku byly výrazně nižší ve všech
ohledech. Začátkem března nastala úplná
uzávěra činnosti knihoven až do 28. dubna.
Od tohoto data do prázdnin byl provoz knihoven
umožněn za režimových opatření, vypůjčené
knihy byly vraceny mimo výpůjční pulty tak,
aby mohly být ponechány v karanténě, uživatelé i pracovníci knihovny dodržovali základní
hygienická pravidla včetně roušek. Služby
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byly omezeny pouze na půjčování a vracení
knih, internet a další služby nebyly zpřístupněny. Akce se školou se nekonaly, protože v té
době děti zůstávaly na distanční výuce doma.
Na letní měsíce byl povolen běžný provoz, kdy
jsme pracovali v prázdninovém režimu. Od 10.
září byla opět zavedena povinnost nošení roušek ve všech vnitřních veřejných prostorách.
Od 22. října došlo znovu k úplnému uzavření
knihoven na základě dalšího usnesení vlády.
Nová změna nastala 30. listopadu po zavedení protiepidemického systému, kdy mohly
být předem objednané knihy vydávány u tzv.
výdejového okénka, v našem případě u výdejových dveří.
Pandemie koronaviru přinesla zcela nové
zkušenosti, kdy v mnoha oblastech života
nabyly na významu elektronické služby
a na druhé straně byla zcela nebo částečně
omezena možnost přímé komunikace s uživateli a čtenáři, setkávání se, což je pro knihovny
nenahraditelné.
V roce 2020 byla konečně schválena rekonstrukce knihovny, což je pro naši knihovnu
jediné pozitivum loňského roku. Rekonstrukce
začala 4. ledna 2021. Pracovníci střediska
místního hospodářství vybourali příčky, čímž

došlo ke zvětšení prostoru knihovny. Následně
nastoupili sádrokartonáři, kteří opravili
nevzhledné stěny, omítky, a strop. Elektrikáři
rozvedli novou elektřinu a zabudovali nová
svítidla. Jelikož stávající podlaha byla velmi
nerovná, bylo nutné tuto podlahu vyrovnat
samonivelační stěrkou. V průběhu stavebních
prací vyráběla stolařská firma veškerý knihovní
nábytek, stoly, hrabadla, regál na časopisy,
knihovní pult, podium pro děti a kuchyňku.
Veškeré práce probíhaly velmi dobře.
Stavebníci si navzájem nepřekáželi, vše bylo
perfektně naplánované. Během dvou měsíců se
vyklubala zásluhou všech zúčastněných úplně
nová, moderní knihovna.
Pevně doufáme, že se současná pandemická
situace brzy zlepší a my přivítáme do nově
zrekonstruované knihovny první čtenáře
a uživatele.
Ráda bych veřejně poděkovala vedení
obce panu starostovi a místostarostovi, radním
a členům zastupitelstva za podporu při přípravě
a konečnému schválení projektu „Rekonstrukce
knihovny“. Díky jim za to.

Martina Teichmannová,


vedoucí knihovny

Štěpánkovický zpravodaj č. 1

Praktický Tip
na volný čas
Ptáci se v každou roční dobu na naší
zahradě starají o likvidaci škůdců, proto
bychom se jim v zimě měli odměnit,
poskytnout jim vhodné možnosti hnízdění
a také dostatek potravy.
Jak na to? Udělejte si pauzu od hraní her
a postavte jim krmítko nebo ptačí budku.
Martin Peterek

Petra přivezla
další medaili
Petra Harasimová opět bodovala na atletickém halovém Mistrovství České Republiky
v Ostravě a vybojovala pro opavský TJ Sokol
bronzovou medaili. Zároveň v překážkách
zaběhla okresní rekord a dostala se tím
do finále, kde obsadila osmé místo.
Gratulujeme Péti i trenérovi k výbornému
výsledku v této složité době.
Red.

Děti myslely
o vánocích
i na zvířátka
Matěj a Mikuláš Hanzlíkovi a Filip Raida
ozdobili na vánoce krmelec a přinesly zvířátkům dobrůtky, aby lépe přečkala zimu.
Hanzlík Radim

Modernizace
areálu zahrádkářů
Na podzim roku 2020 se zahrádkáři
dozvěděli pozitivní novinu. Po podané
žádosti nám byla schválena dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v projektu „Rozvoj
zahrádkářské činnosti ve Štěpánkovicích“.
Jelikož je náš areál často využíván pro různé
akce, výstavy, vzdělávací přednášky, setkávání
členů ČZS, zahrádkářů z Kietrze v rámci přeshraniční spolupráce i občanů Štěpánkovic, byla
účelem dotace stanovena výměna všech starých
oken a pořízení nových stolů a židlí. To vše se
podařilo zrealizovat a nakoupit na sklonku roku
těsně před Vánocemi.

Z dotace jsme financovali a pořídili
10 nových stolů a 60 čalouněných židlí, výměnu
starých oken zajistila odborná firma. Zahrádkáři
se postarali o opravu výmalby a samozřejmě
o úklid.
Jsme velmi rádi, že se nám s pomocí
Moravskoslezského kraje tato modernizace
povedla a těšíme se na další setkávání v našem
staro-novém zahrádkářském areálu.
Více na stránkách:
www.zahradkari-stepankovice.webnode.cz

Liana Běláková

INZERCE –––––––––––
Koupím stavební parcelu
v katastru obce Štěpánkovice.

–––––––––––

V případě nabídky mne prosím
kontaktujte na tel.: 724 784 516.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Březen 2021
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Jak náš pohřební vůz propagoval obec
Jsem hrdý na to, že jsem rodák ze
Štěpánkovic na Hlučínsku. Celý dosavadní
život se snažím propagovat Štěpánkovice
a celé Hlučínsko. Jsem takový zdravý patriot. Proto všude, kde jsem se na Moravě či
ve Slezsku objevil, jsem se představil jako
rodák ze Štěpánkovic.
Musím však popravdě přiznat, že naši
obec za hranicemi okresu Opava zná jen
málokdo. Ještě si někdo uvědomí, že zná městečko Kravaře ve Slezsku. Je to dáno tím, že
Štěpánkovice nejsou žádnou velkou dopravní
křižovatkou a nesídlí u nás žádný podnik či
významná firma. Okres Opava leží na kraji
České republiky a to nás handicapuje. Mrzí
mě to, ale musím se s tím smířit. Sdružení obcí
Hlučínska dělá mnoho pro propagaci tohoto
regionu, ale Praha z nás nikdy nebude. Necelé
dva roky jsem farářem v největší farnosti naší
ostravsko-opavské diecéze v Jablunkově.
Farnost zahrnuje 11 obcí a na tomto území žije
více než 19 000 lidí. Čas od času se zeptám
některého ze svých farníků, jestli si pamatuje,
odkud jsem rodák. Většinou to neví a často si
to pletou. To mě štve. Já si musím pamatovat
několik stovek názvů, tisíce jmen a tisíce údajů
a mí farníci si nejsou schopni zapamatovat, že
jsem rodák ze Štěpánkovic na Hlučínsku.
Těsně před Vánocemi 2020 zemřel náhle
69 letý významný kněz Mons. Adam Rucki,
biskupský vikář naší diecéze. Byl rodák
z obce, kde se nachází nejvýchodnější bod
České republiky, kterou je Bukovec. Ten leží
7 km od Jablunkova na česko-polské hranici.
Mimochodem z té vesnice je i rodák, současný
pan farář z Kravař, Jan Szkandera. Bylo nutné
zorganizovat pohřeb. Po mši svaté v katedrále

Božského Spasitele v Ostravě byla rakev
s ostatky přivezena pohřební službou k farnímu
kostelu do Jablunkova. Tady byla přeložena
do pohřebního vozu taženého místními koňmi.
Ten pohřební vůz byl za tím účelem převezen
den předem na valníku ze 100 km vzdálených
Štěpánkovic. Pohřební průvod za doprovodu
muzikantů, na voze taženém koňmi, se vydal
na 7-mi km cestu do obce Bukovec. Celou cestu
lidé buď kolem silnice, nebo ze svých rodinných domků sledovali tento nezvyklý průvod.
Všichni obdivovali důstojný průběh a především pohřební vůz tažený koňmi.
Po pohřbu se mne mnozí ptali, ze které
polské dědiny jsme si pohřební vůz vypůjčili?

Postní doba
Prožíváme postní dobu, která má být přípravou
na Velikonoce. Možná si řeknete, což už jsme se nepostili
dost? Tato covidová doba nám toho tolik vzala. Má cenu
si ještě něco odříkat, když už nám toho bylo tolik vzato?
Předně je třeba říct, že smyslem půstu není to, že mě
někdo donutí něčeho se zříci. Tedy když si něco odřeknu,
protože mě někdo nebo něco nutí a sám ani nevím proč,
tak to vlastně není půst v pravém slova smyslu.
Půst v křesťanském slova smyslu, ke kterému nás
vybízí sám Kristus, je dobrovolné zřeknutí se určitého
jídla, zbytečného utrácení peněz, marné zábavy (televize,
internet, bulvární média), urážejících a zraňujících slov,
atp. Smyslem tohoto odříkání je však cvičení v sebeovládání a hlavně to má vést k tomu, že to, co ušetříme, můžeme
věnovat potřebným. Například když si nekoupím nějakou
zbytečnou věc, tak mohu tyto peníze věnovat na dobročinný účel, nebo když ušetřím čas, který bych promrhal
u televize či internetu, tak mohu tento čas věnovat druhému, který potřebuje pomoci nebo potěšit. Podobnými
způsoby se tak můžeme cvičit v lásce k bližnímu.
Kéž nás letošní postní doba i přesto, že se zdá, že
nám něco bere, mnohem víc obohatí a přiblíží nás Bohu
i k druhým lidem.
P. Jan Zelenka, duchovní správce
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Jaké bylo jejich překvapení, když jsem jim
odpovídal, že je to pohřební vůz z mé rodné
obce Štěpánkovice. Snad si to zapamatuje další
tisícovka mých farníků.
Tak reprezentoval tento pohřební vůz, který
může být chloubou naší vesnice. Díky vedení
obce za to, že umožnilo zapůjčení a přispělo
k důstojnému rozloučení s významným rodákem v okrese Frýdek-Místek. Nejenom lidé
mohou propagovat svou rodnou obec, ale i věci.
Mimochodem, vy byste věděli, jak se
jmenuje náš nový Pan farář a odkud pochází?
Nebudu vás trápit. Jmenuje se Jan Zelenka
a pochází z obce Bernartice nad Odrou v okrese
Nový Jičín. 
Váš rodák P. Alfred Volný

ROČNÍ STATISTIKA FARNOSTI
ŠTĚPÁNKOVICE ZA ROK 2020
KŘTY – Pokřtěno bylo 12 dětí: 6 kluků a 6 holek (v roce 2019 bylo 20 křtů).
SVATBY – Svátost manželství přijalo 7 párů snoubenců (v roce 2019 bylo 11 svateb).
POHŘBY – Ve farnosti bylo 24 křesťanských pohřbů: 13 mužů a 11 žen (14 do země
a 10 kremace). Před smrtí bylo zaopatřených 13 zesnulých (v roce 2019 bylo 21 pohřbů).
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – V říjnu Pána Ježíše poprvé přijalo 26 dětí – 15 kluků a 11
dívek (v roce 2019 to bylo 20 dětí). Letos se k 1. svatému přijímání připravuje 27 dětí.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – Výuku náboženství ve škole a na faře (9. třída) navštěvuje
letos: 182 žáků (v minulém školním roce náboženství navštěvovalo 171 dětí).
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ – Svátost biřmování přijalo 4. října 2020 44 farníků.
EKONONICKÁ RADA FARNOSTI ŠTĚPÁNKOVICE
Ekonomická rada farnosti byla jmenována podle kánonu 537 Kodexu kanonického
práva a Stanov ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze, vyhlášených
biskupem ostravsko-opavským Mons. Františkem Václavem Lobkowitzem ze dne 23.
11. 2017, č.j. 2017/16312.
Rada byla jmenována dne 5. 2. 2021 na dobu 1 roku.
Členy ekonomické rady jsou: Donata Kurková, Lubomír Lasák, Daniel Hanzlík,
Bernard Halfar, Josef Brzeska


P. Jan Zelenka, duchovní správce
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Štěpánkovice kdysi a dnes
Pokud se vám tato rubrika „Kdysi a dnes“ líbí a máte doma zajímavé staré fotografie naší obce, obyvatel, oslav, doneste je na Obecní úřad,
nebo do Obecní knihovny. Po naskenování Vám budou neprodleně vráceny.
Vaše redakce

Fotografie rok 2020
Školní hřiště před plánovanou rekonstrukcí

Školní hřiště – fotografie 90. léta 20. století

Dopis z vojny
Za oknem máme zimu, někdy opravdickou, druhý den to třeba vypadá na jaro. Je
doba pandemie, nikde se nechodí, předvánoční koncerty se nekonaly, plesy nejsou,
trávíme čas doma s rodinou a máme jiné, zcela
jiné aktivity. Proto jsem se rozhodla napsat
a podělit se s vámi.
Po smrti mojí maminky jsem probírala
různé papíry a staré fotky. V zažloutlé staré
obálce, která byla nadepsána „z domu“, jsem
na zažloutlém papíře objevila dopis psaný
německy. Protože jsem z Hlučínska a moje
rodné kořeny jsou tady ve Štěpánkovicích
a ve Svobodě, měla jsem, tak jak většinou
všichni moji vrstevníci, omu a opu. Dopis byl
z války, z východní fronty v Rusku a napsal ho
můj opa František Harasim. 
Začínal slovy…

Březen 2021

Z východních zákopů 6. června 1944
Pochválen buď Pan Ježíš Kristus!
Opravdu si tento pozdrav vážím, hlavně
v momentech, kdy mám život i smrt v blízkosti.
Co člověk má zbytečně v paměti… Miluji tento
život a tento život je Ježíš Kristus. Proto moje
milovaná manželko, a milé děti mi budete rozumět. Vždycky jsem Vás moc miloval a pro Vás žil
a moje milovaná manželka a moje práce a celý
život rodině platný byl. Věřím, že jsme všemu
velkou váhu dali a své povinnosti splnili. A proto
se našeho milovaného Boha nemusíme bát.
V posledním momentu života, když pro nás přijde, bychom mu měli jenom lásku a dík přinášet.
Teď máme těžké období. Já si myslím, že
jsem v jižním směru od Brodi, to najdeš na mapě.
Rusové na nás hodně útočí, pálí po nás celý den
s malými přestávkami. Přesto se nám doposud
nic nestalo, máme štěstí. Správně řečeno Bůh
nás neopouští. Dnes po obědě jsem vám napsal
krátký dopis a poslal. Proto teď píšu trochu víc
a zítra Vám to přání pošlu. Ten dopis bude odeslaný v úterý. Myslím si, že ve čtvrtek bude Boží
Tělo. Bude to krásné, když všichni chlopi budou
z války doma a celé procesí věnují Pánu Bohu.
Myslím si, že budeme přesvědčeni. Ten, kdo
tady byl a vrátí se domů, bude ho celý svět obdivovat. Každý kdo tu byl, bude mít jiné vzpomínky.
Nenechte se obrátit proti našemu Bohu. Ta doba
bude jednou za námi a to správné nakonec zvítězí nebo lidstvo zahyne.
Pozdravte taky opu a Lojzku a ozdobte
kolem domu vše květinami na ten sváteční den
Božího Těla. Moc Vás srdečně zdravím a posílám
pozdravy. Zdraví Vás milující manžel a táta.
S Pánem Bohem na šťastnou shledanou
Francek Harasim

Tak zněl dopis mého opy z fronty. Párkrát
jsem si ho četla a musím říci, že mi ukápla
slza. Ta válka a určitě každá válka a různé
nepokoje musí být něco strašného, pro nás
nepřestavitelného.

A jak já si pamatuji svého opu? Byl to
zbožný člověk. V té době mu bylo 43 let. Byl
mladý. A ten dopis…? Víra, naděje a láska
k rodině. To je celým obsahem dopisu i obsahem člověka, který byl v ohrožení života.
Zemřel 3. 3. 1978. Kdo si ho pamatujete,
vzpomeňte, prosím, na Františka Harasima –
Francka bednařa.
Donata Kurková
Dne 16. dubna 2021 si připomene 76. výročí
ukončení II. sv. války ve Štěpánkovicích.
Poznámka redakce
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Pan Jaroslav Záloha
se zapsal do historie
Štěpánkovic
Covid si vybral daň. Krátce před svými 90tými narozeninami zemřel
pan Jaroslav Záloha. Člověk, který se nesmazatelně zapsal do historie Štěpánkovic. Dlouholetý učitel a ředitel naší školy, osobnost,
která sedmdesát roků vytvářela profil naší obce, podlehla této zákeřné
nemoci.
Narodil se 9. ledna 1931 v Hořepníku na Pelhřimovsku. Vysočina byla
jeho láskou. Základní školu dokončil právě, když končila druhá světová
válka, proto mohl pokračovat ve studiu na znovuotevřeném pelhřimovském reálném gymnáziu. Po maturitě v roce 1950 chtěl pokračovat ve studiu na učitelském ústavu v Brně. Obdržel však výzvu z KNV Jihlava,
aby se hlásil, pokud má zájem učit, na KNV v Ostravě. V té době, pět
let po válce, učitelé na severu chyběli. Přes Ostravu a Hlučín se dostal
do Štěpánkovic. Škola u kostela v centru obce byla nevelká. Bylo v ní
pouze šest učitelů. Ředitel školy Jindřich Kroupa mladého adepta učitelství s radostí přivítal a kolektiv mladých učitelů byl nováčkovi velmi
blízký a sympatický. Ještě musel odsloužit dva roky základní vojenské
služby v Jincích na Příbramsku (1952 – 54) a pak se na vlastní žádost vrátil do Štěpánkovic. Na ostravském pedagogickém gymnáziu získal aprobaci pro učitelství 1. – 5. ročníku, na pedagogické fakultě v Olomouci pak
vystudoval obor ČJ a RJ. V roce 1955 se oženil s Annou Václavíkovou,
místní rodačkou a stal se otcem tří dětí – Jaroslava, Aleny a Věry. V roce
1973 koupili rodinný dům, který si svépomocí zrekonstruovali.
V roce 1958 byl Jaroslav Záloha jmenován zástupcem ředitele školy.
To již byl zapojen do veřejného života v obci. Od roku 1957 až do svého
odchodu do důchodu v roce 1991 byl členem obecního zastupitelstva.
V roce 1967 se stal ředitelem školy a v roce 1971 pak předsedou místního národního výboru. Tuto funkci vykonával souběžně s funkcí ředitele
školy. V letech 1967 až 1990 pak jako místostarosta zůstával dál ředitelem
školy. V tomto období se spolu s tajemníkem okresního národního výboru
Erichem Riemlem zasloužili o vybudování nové školy. Svépomocí se to
podařilo. Škola se stavěla v „akci Z“ a výrazně se na ní podíleli štěpánkovičtí spoluobčané. Náklady na stavbu činily 25 milionů. Jelikož stavby
v „akci Z“ mohly činit pouze 5 milionů, odjeli Jaroslav Záloha a Erich
Riemel do Prahy a navštívili předsedu vlády Stanislava Rázla.
Po složitých jednáních předseda vlády rozhodl, že se postaví pětipavilonová škola a každý pavilon bude stát oněch 5 milionů. Nikdo v Praze
nevěřil, že to naše obec dokáže. Počátkem roku 1979 byla stavba zahájena. V roce 1981/82 byl první pavilon předán k užívání. Díky obrovské
snaze obou jmenovaných se dílo podařilo. Naši spoluobčané na výstavbě

Jaroslav Záloha, Kornel Juečo a Miloš Štechr

školy odpracovali tisíce brigádnických hodin a dílo dokončili. Pavilony se
otevíraly postupně a celé dílo bylo dokončeno v roce 1985. V roce 1986
v aule Karolina obdržel Jaroslav Záloha z rukou ministra školství titul
„Zasloužilý učitel“.

Jaroslav Záloha se velmi výrazně zapsal do historie družby obcí
Štěpánkovic a Štrby. V roce 1958 se v Hlučíně uskutečnilo první setkání
delegací obou obcí. Nejdříve škol a poté obecních zastupitelstev a dalších organizací. Tehdy se každoročně setkávali žáci a učitelé obou škol.
Za Štrbu to byli např. Kornel Jurčo, který stál rovněž u zrodu družby,
Martin Bartko, Fero Vojtek a další. Družba se rozvíjela velmi úspěšně.
Štrbský národopisný folklorní soubor byl i podnětem pro vytvoření
našeho Srubku. Za zásluhy o rozvoj družby byl pan Záloha jmenován
v roce 2011 Čestným občanem Štrby.
O Jardovi, jak jsme mu my přátelé říkali, bychom mohli vyprávět
dlouho. Jeho život se uzavřel nečekaně 25. prosince 2020, nedlouho před
jeho 90tými narozeninami.
My, kteří jsme ho osobně znali a spolupracovali s ním, na něj nezapomeneme. 
Jan Katolický
Jaroslav Záloha, Kornel Jurčo a jeho dcera
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pan Rudolf Černý
Odešel hasič s velkým „H“
To nejlepší, čím se člověk může obklopit je rodina. Někdo má to štěstí, že může mít rodiny
dvě. Tou druhou může být třeba ta hasičská. Není sice spojená krví nebo rodným listem, ale
spojena něčím, co může být stejně pevné. Láskou, pokorou, přátelstvím. Svobodskou hasičskou
rodinu zasáhla hned na začátku roku smutná zpráva. Navždy nás opustil náš dlouholetý starosta, pan Rudolf Černý.

Psal se rok 1966, kdy se Rudolf Černý jako
16letý mladík stal členem sboru dobrovolných
hasičů ve Svobodě. Sbor to byl ještě v plenkách,
jeho založení se datuje od roku 1960. Se svým
týmem se aktivně zúčastňoval hasičských
soutěží, tehdy ještě s ručně startovanými stroji
PS8, kdy se voda čerpala rovnou z rybníka.
Tretry neznali a místo elasťáků měli na sobě
těžké montérky. Na soutěže jezdili na korbě
Praga V3S, později pod plachtou Avie A20.
I tak vyhráli nespočet pohárů, tehdy ještě
křišťálových váz. Postupem času se pan Černý
zapojoval i do chodu sboru až se nakonec dostal
na post nejvyšší. Starostou SDH Svoboda byl
více než 30 let.
Pan Černý se angažoval i na okresní úrovni.
Od roku 2000 byl členem Výkonného výboru
Okresního Sdružení Hasičů Opava. V roce
2005 byl ustanoven vedoucím komise pro
udělování ocenění a vyznamenání. Sám nosil
na uniformě vyznamenání v několika řadách.
Byl držitelem medaile Za příkladnou práci,
medaile Za mimořádné zásluhy a byl nositelem
řádu svatého Floriána. Nejvyšší vyznamenání
Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska, titul
„Zasloužilý hasič“, mu bylo uděleno v roce 2012.
Byl rovněž držitelem medaile Za mezinárodní
spolupráci. Stál u zrodu „Moravské brány“,
soutěže česko-polských příhraničních družstev,
a udržoval spolupráci se strażakami z polského
Chróścielówa. Znali jsme jej i z pozice rozhodčího požárního sportu. V roce 2006 byl na shromáždění představitelů SDH zvolen náměstkem
starosty Okresního Sdružení Hasičů Opava.
Tuto funkci zastával doposud.
Pro hasiče ze Svobody udělal velký kus
práce, a to nejen organizací tradiční květnové
soutěže, ale i jako člen zásahové jednotky.
Osadu Svoboda střežil bedlivým okem. Každý
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déšť vyhlížel s obavami. Na kole pak
objížděl celou vesnici a monitoroval
hladinu vody nejen v Oldřišovském
potoce, ale i množství vody tekoucí
z okolních polí. Dopomohl k tomu,
že se hasiči ze Svobody mohou pyšnit
sportovním týmem žen a dvěma týmy
mužů. V posledních letech se těšil
hlavně z úspěchů mladých hasičů, kdy
na startu stály i jeho dvě vnučky. Bez
jeho slov podpory, vlídnosti a vstřícnosti by sportovní družstva nedosahovala skvělých výsledků. Stál u všech
našich úspěchů, neúspěchy tiše přecházel. Byl nám starostou, bratrem, největším fanouškem, učitelem a hlavně
kamarádem. Naučil nás, že hasiči
nejsou jen o běhání či nošení uniformy.
Ale jsou také o vlídnosti, lidskosti,
lásce a hlavně o chuti pomáhat.

Slovy nelze vyjádřit, co vše pro hasiče
udělal. Pan Rudolf Černý byl jedinečný a nikdo
ho nedokáže nahradit. My se pokusíme, a moc
chceme, aby Sbor dobrovolných hasičů Svoboda
i nadále rostl a sklízel úspěchy. Aby na nás
a na celý sbor mohl být tam nahoře pyšný.
7. ledna 2021 odešel do hasičského nebe.
Bylo mu 70 let.
Čest jeho památce a velké poděkování
rodině za hasičské porozumění.
Sbor dobrovolných hasičů Svoboda
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Letos zima zavítaLA TAKÉ DO ŠTĚPÁNKOVIC
Únorová sněhová nadílka nás všechny překvapila. Letošní zimní prázdniny se zkrátka vyvedly na jedničku s hvězdičkou.
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Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice
vyhlašuje fotografickou soutěž
pro všechny zahrádkáře
na téma

„KRÁSA NAŠICH ZAHRAD“
Soutěž bude rozdělena do tří kategorií:
I. kategorie děti ve věku 6 – 14 let
II. kategorie mládež ve věku 15 – 18 let
III. Kategorie dospělí ve věku 18 – 99 let
Své fotografie zasílejte na email:

zahradkaristepankovice@seznam.cz

v termínu do 15. srpna 2021
V každé kategorii budou vybráni 3 vítězové, kteří budou vyhlášeni při pořádání výstavy v září 2021
a samozřejmě budou oceněni. Při zasílání fotografie nezapomeňte uvést své jméno, věk, kontakt.
Fotografie pak budou vystaveny na výstavě, nebo zveřejněny ve Štěpánkovickém zpravodaji.
Zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím
v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, ve Štěpánkovickém zpravodaji
a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.

Více informací naleznete na stránkách:

www.zahradkari-stepankovice.webnode.cz
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hřebčín Albertovec
Video prezentace

Ke shlédnutí na obecních
stránkách v sekci aktuality...

PROBLÉM JMÉNEM
HOME OFFICE
Práce z domova si v posledních letech získala docela velkou
popularitu. Mnoho firem nabízelo tuto možnost jako jeden ze svých
benefitů. Pandemie koronaviru, ale donutila spoustu zaměstnavatelů i zaměstnanců vůbec poprvé přistoupit k tomuto druhu práce.
Zaměstnanci tak neměli na výběr, a ať jim to vyhovovalo nebo ne,
museli se přizpůsobit. Práce na home office ale zdaleka není pro
každého. Pro akční a náročné lidi, kteří potřebují sociální kontakt
a kolektiv lidí kolem sebe, bude práce tohoto druhu nevyhovující.
Bude to náročné i pro rodiče, zvlášť v téhle době, kdy jsou spolu
s nimi doma i jejich děti. Skloubit tak rodinný i pracovní život, vyžaduje mnohem větší úsilí než kdy jindy. Je na nás vyvíjen velký tlak
ze všech stran, jsme ve stresu, máme kolem sebe spoustu rušivých
vlivů, přesto všechno se snažíme dobře a včas odvést svou práci, ale
zároveň nezanedbávat své rodinné a partnerské povinnosti.
Někdo to zvládá lépe, někdo hůř. Neblahé
dopady to v tomto případě může mít nejen
na naši psychickou stránku, ale i na naše fyzické
zdraví, např. bolesti hlavy, žaludku, problémy
se spánkem, atd. Není nic snadného balancovat mezi prací, rodinou, svým osobním časem
a koníčky. Je třeba najít tu vyváženost, nejde
to ale hned, naučit se to je proces, trvající delší
dobu a vyžadující naše umění organizace času.
Jak skloubit home office s rodinným
životem
Samotný home office by neměl být synonymem pro práci nonstop, ale ani by se nemělo
jednat o přebíhání od jedné činnosti k druhé.
Při práci z domova je nejdůležitější náš přístup
k samotné práci, který se odvíjí od naší osobnosti, motivace a vůle. Můžeme mít na jednu
stranu pocit, že najednou máme menší kontrolu
našeho šéfa nebo ostatních kolegů, ale na druhou stranu spoustu rušivých elementů navíc
a práci musíme odvést stejně tak kvalitně.
Existují i určitá pravidla, kterými by se člověk
pracující z domova měl řídit. V první řadě je
potřeba mít vyčleněné vhodné pracovní místo,
to by mělo být dobře osvětlené, vyvětrané
a měli byste se tam cítit pohodlně. Také je

zapotřebí striktně oddělit pracovní a soukromý
čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě dodržovat
nějaké hranice. Zvlášť tehdy, když máme doma
děti, které neustále vyžadují nějakým způsobem naší pozornost, a tak se vám může stát,
že během důležitého hovoru, nebo v čase, kdy
máte nejvíc práce, vás děti vyruší. Abychom
takovým situacím předešli, je dobré nastavit si doma harmonogram, seznámit rodinu
s novými pravidly a trvat na tom, aby je každý
z členů dodržoval. Můžete si vyznačit během
pracovní doby určitý signál, dávající najevo,
kdy za vámi můžou přijít, a kdy mají počkat
např. zavřené a otevřené dveře, nebo nalepený
barevný papírek na vašem notebooku. Neméně
důležitá je i celková duševní hygiena, zdravý
životní styl, pravidelný pitný režim a dostatek
kvalitního spánku. I takovéto maličkosti vám
můžou pomoci k lepšímu psychickému zdraví.
Snažte se také neskrývat vaše emoce. Všichni
jste ve stejné situaci. Děti nemůžou do školy,
vy nemůžete do práce a nevíte, kdy tento stav
skončí. Mezi členy domácnosti se může objevit
i tzv. ponorková nemoc. Vznikají zbytečné konflikty nebo hádky. Snažte se nevyhrocovat zbytečně své emoce. Dejte si čas, situaci vstřebejte,

promyslete ji, a až poté přejděte k jejímu řešení.
Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte
jim a nepřenášejte negativní emoce na své děti.
Jste jedna rodina, měli byste táhnout všichni
za jeden provaz. Důležité je i zaměřovat se
v tomto emočně nabitém období na to hezké.
Naučte se vnímat ty pozitivní maličkosti každého dne, i kdyby to měla být jedna jediná
věc, co vás během toho dne potěšila. Posilujte
emoce mezi sebou navzájem, nezapomeňte
sdílet vzájemně ty hezké momenty, ale naučte
se najít i čas jen sami pro sebe a relaxovat. To
se týká i práce, prokládejte ji relaxem, může to
být ve formě pouhého protažení se, obyčejného
dechového cvičení či dobré kávy. Rad, jak
úspěšně zvládnout home office je spousty, ale
jelikož se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet, co z toho nám bude sedět nejlépe. Pokud
pociťujeme, že ani výše zmíněná pravidla
nepomáhají, a danou situaci nezvládáme, není
žádnou ostudou vyhledat pomoc odborníka.
Je naše odpovědnost hýčkat si svoje duševní
zdraví, uvědomit si, kdy už ta míra překročila
pomyslnou mez a postarat se o sebe.
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.
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Krásné Velikonoce

přejí zaměstnanci Obecního úřadu a knihovny
Nechť jsou vaše dny naplněné štěstím, ať si užijete svátk y v poklidu
a ať máte radost ze všeho nového, co s jarem přichází.

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany…)
Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu zpravodaj@stepankovice.cz,
donést na obecní úřad, nebo zaslat poštou na adresu
OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.
Značka: ZPRAVODAJ.
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