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Vzpomínka na zesnulé
Na den 1. listopadu připadá Svátek Všech svatých (což je vzpomínková slavnost zemřelých, kteří
již dosáhli věčné blaženosti) a den nato 2. listopadu Památka zesnulých – Dušičky, které jsou vzpomínkou na zemřelé, jejichž duše ještě pobývají v očistci.
Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své drahé zemřelé a přátele. V tyto dny je zvykem navštívit
hřbitov a vyzdobit rodinný hrob květinami a věnci, zapálit svíčku a s tichou vzpomínkou se pomodlit.
Letos se bohužel nemohl uskutečnit na hřbitově veřejný obřad. Přísná vládní opatření nás přinutila,
abychom si tento krásný a hluboký obřad propojení s předky oslavili každý sám nebo jen se svými
nejbližšími.
Veronika Wihodová, red.

Godula cíl Svatováclavského
HITA pochodu ...více na straně 8

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři
Štěpánkovického zpravodaje,
rok 2020 se nachýlil ke svému konci
a já jsem na tomto místě rozhodně
nechtěl znovu psát o pandemii koronaviru. Bohužel s návratem z dovolených
a celospolečenským poklesem ostražitosti nás postihla druhá vlna. Proto Vás
všechny prosím o opatrnost, ochranu sebe
i ostatních. Určitě se vyplatí postupovat
i nadále podle tří R – roušky, rozestupy,
dezinfekce rukou. Chápu, že jsme již
všichni unavení a otrávení, v médiích se
tomuto tématu prakticky nelze vyhnout,
navíc se nás novinové titulky snaží denně
děsit. Nezbývá, než se obrnit trpělivostí,
chovat se zodpovědně a vytrvat.
V době, kdy čtete tyto řádky, již
nastal adventní čas. Vánoční nálada by
nás měla oprostit od starostí a shonu
všedního dne. Uvádí nás do nálady, kdy
chceme trochu rozjímat nejen v rodině,
ale i v kruhu blízkých. Pozastavme se
a v duchu poděkujme za porozumění,
pospolitost, za pomoc a těšme se z maličkostí. Prožijme tuto krásnou vánoční
atmosféru s radostí, láskou a pokojem.
Ať Vás kouzlo vánočních svátků provází
po celý nový rok 2021.
Přeji všem svým spoluobčanům, jejich
rodinám a známým, aby prožili krásné
nadcházející vánoční svátky a využili ho
k obnovení svých sil. Přeji co nejklidnější
svátky, plné pohody a odpočinku.
Do nového roku 2021 bych Vám jménem obecního úřadu chtěl popřát štěstí,
spokojenost, hodně osobních a pracovních úspěchů a hlavně to nejcennější –
zdraví v novém roce.
Jaromír Nevřela,
starosta obce
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Výsadby zeleně v obci
Letos se obec ve výsadbě stromů opravdu
činila. Již na jaře bylo v intravilánu obce dosazeno
19 stromů, a to převážně v parku u obecního úřadu.
Před Hospodou U Sněhurky byla našimi radními
u příležitosti 100 let od připojení Hlučínska k tehdejšímu Československu vysazena pamětní lípa.
V měsíci červnu bylo společně se zahrádkáři
vysázeno u sociálních bytů „Na Suchánkovci“, dále
pak v parku a u areálu zahrádkářů celkem 30 vzrostlých stromů. U venkovní třídy ZŠ bylo umístěno
5 okrasných hlohů.
Velká dosadba, konkrétně 64 stromů a keřů,
byla provedena v měsíci říjnu, a to nejprve v intravilánu obce, dále 5 jasanů na Albertovci a poté
Vysázené stromy u venkovní učebny
z finančních prostředků nadace ČEZ našlo své
místo dalších 55 převážně ovocných stromů v extravilánu. Po přičtení zakrslé lípy u Hospody
Na Statku, se dostáváme na číslo 180 stromů za letošní rok.
V lokalitě „Na Suchánkovci“ byla vyseta okrasná květinová louka, která jistě tuto část
obce za pár let zkrášlí. 
Martin Peterek, referent

Práce střediska služeb
V letošním roce, který byl bohatý na vláhu, jsme jako středisko služeb strávili spoustu
času údržbou zeleně v obci. Neustálé sekání a mulčování trávy nás zaměstnávalo po celý rok
a teď na podzim se přidalo i spadané listí, které bylo nutno každý den shrabávat a odstraňovat. Zvláště v dušičkovém čase, kdy se plnil náš hřbitov návštěvníky, kteří přišli vzpomenout
na své zesnulé blízké. Věřte, že opravdu nebylo v lidských silách udržovat hřbitov bez listí.
Každý den pracovníci uklízeli spadané listí, kterého bylo letos díky dostatečné vláze velké
množství. A to nejen na hřbitově, ale po celé obci. Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří
byli ochotni spadané listí na obecních pozemcích před svými obydlími shrabat na hromady,
které jsme pak odvezli.
Kromě hrabání listí probíhají i další práce, které patří k údržbě obce. Evergreenem jsou
opravy kanalizace a předláždění překopů. Někdy je opravdu s podivem, že se nikomu nic
nestane, když odhalíme závadu na kanalizaci tím způsobem, že se propadne kus chodníku
nebo zelené plochy, přestože před tím nic nenasvědčovalo tomu, že je v tom místě nějaký
problém. Tak se nám to stalo na chodníku před kostelem. A to je jenom jeden příklad, kterých je více. S tím je pak spojené dodlažďování překopů po různých přípojkách kanalizace
či vody, které se postupně propadají. Přesto je dláždění lepší než asfaltování těchto překopů.
A to z důvodů toho, že dlažbu můžete vždy rozebrat, podsypat a srovnat. U asfaltu, pokud se
propadne, je situace mnohem náročnější jak finančně, tak časově.
Pracovníci střediska služeb taky
dosadili v letošním roce chybějící stromy
na „Hruškové cestě“, na stezce spojující
cestu na Střední Dvůr a cestu na Kobeřice.
Stejně tak se provedla výsadba stromů
a keřů, které tady měly být vysazeny
v katastru obce během deseti let a byla
na ně poskytnuta dotace. Stromy buď
uschly, nebo se prostě jinak ztratily a kontrola, kterou jsme tady letos měli, nám to
vytkla. Pod hrozbou vrácení peněz jsme
museli dosadit chybějící stromky a keře.
Zároveň pracovníci střediska služeb pracovali na velkých akcích typu:
Venkovní třída nebo pergoly na cyklostezkách, kdy jsme svépomocí dělali práce, které ušetřily obci nemalé peníze.
Už se také chystáme na zimní období. Prosím všechny, aby parkovali svá vozidla na svých
pozemcích. Při úklidu sněhu, který může přijít, budou překážet při této činnosti. Mohou být eventuálně zaházeny sněhem, který vytvoří zábranu okolo nich a znemožní jejich výjezd bez toho, že
by si jejich vlastníci při jeho odstraňování s chutí nezanadávali na pracovníky úklidu. A může se
stát, že by tyto automobily mohly být v úzkých uličkách při úklidu poškozeny. Potom chci upozornit na zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., který říká, kolik místa
musí zůstat vedle parkujícího vozidla na komunikaci, když je obousměrná.
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GREEN VILLAGE
aneb zelená dědina

vítáme Nové občánky
Přehled dětí narozených v naší obci (srpen – listopad 2020)
Malohlava Leoš, Lech Matěj, Pluške Tomáš, Hadrava Jakub,
Dluhošová Stela, Winkler Lara, Franek Hugo.
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.

V letošním roce jsme uskutečnili, nebo ještě uskutečníme několik
ekologických počinů, které stojí zato si zrekapitulovat.

Výměny lokálních topenišť
Obec Štěpánkovice se vloni zapojila do programu kotlíkových půjček, ve kterých je již registrováno 30 žadatelů o výměnu a vytvořila navíc
rezervu pro dalších 5 případných zájemců. V letošním roce se podařilo
z tohoto množství poskytnout půjčku zatím 11 občanům. Další budou přibývat v návaznosti na vracející se smlouvy o poskytnutí dotace z kraje.
Do 3. výzvy kotlíkových dotací je celkově zapojeno 80 rodinných
domů občanů ze Štěpánkovic. Z toho na 65 žádostí již byly poskytnuty
finanční prostředky a 15 je v zásobníku před schválením.
Až bude toto všechno zrealizováno, budeme mít v obci tedy navíc 80
rodinných domů s ekologickým zdrojem vytápění.

Hugo Franek – 13. 10. 2020
váha 4 480 g, výška 54 cm
Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám. Blahopřejeme k nově nabytému poznání.

Své významné životní jubileum oslavili:

Výměna zdroje vytápění v ZŠ
V návaznosti na finanční prostředky poskytnuté ze SFŽP na profinancování kotlíkových půjček obec připravila projektovou dokumentaci na výměnu zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Štěpánkovice, dále
na výměnu termo ventilů ve škole, výměnu stávajícího osvětlení školy
za led svítidla a zateplení střechy.
Výsledkem bude snížení ekonomické náročnosti budovy ZŠ a MŠ
Štěpánkovice, ekologický a účinný zdroj vytápění a vše bude zrealizováno za peníze poskytnuté ze strany SFŽP a OPŽP.

Výměna pouličních světel
Obec letos zakoupila 50 ks LED svítidel veřejného osvětlení. V první
fázi budou stará světla typu DINGO vyměněna za nová ve Svobodě
a na Albertovci. Poté budou postupně nahrazována pouliční světla
i ve Štěpánkovicích. Celkově máme v obci téměř 280 lamp, což znamená
značnou úsporu ve spotřebě elektrické energie. Martin Peterek, referent

Chtěl bych poděkovat VŠEM (pracovníkům střediska služeb, obsluhám
ČOV a všem lidem, kterým nebylo lhostejné jejich okolí), kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli během roku na udržování pořádku v naší malebné
obci. Třeba jen tím, že si sami zametli před svým domem, vytrhali trávu
nebo jinak přispěli k dobrému životu a vzhledu naší obce.
Chci vám popřát krásné vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví a Božího
požehnání a pokud možno lepší rok 2021 bez stresu a nemocí.
Jiří Kolečkář, místostarosta

Prosinec 2020

Anna Macečková

Jindřich Baránek

Společenská kronika
Jubilanti:

Říjen
Václavíková Elfrída
Czudková Hedvika
Lasák Vilém
Baránek Jindřich
Müller Jindřich

93 let
70 let
85 let
96 let
80 let

Wollná Alžběta
Macečková Anna
Grygarčíková Anna
Řehulková Helena
Škrobánková Anna

80 let
92 let
85 let
70 let
92 let

Listopad
Vybrančíková Markéta
Gorolová Marie
Rosman Antonín
Steuer Horst
Gregořica Rudolf
Jarolímová Gerda

80 let
70 let
70 let
80 let
70 let
80 let

Hanzlíková Alžběta
Vaňharová Irena
Krajčovič Vendelin
Königová Alžběta
Moravec František
Turková Hildegarda

70 let
75 let
75 let
75 let
90 let
80 let

Prosinec
Janota Josef
Glabazňa Maxmilián
Bortlíková Lucie
Zajíčková Adéla
Hluchý Miroslav

85 let
70 let
80 let
90 let
70 let

Dluhoš Emil
Mührová Gertruda
Ondrufová Viktorie
Kunzová Hedvika

91 let
90 let
92 let
91 le

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.
V období leden – listopad 2020 jsme se rozloučili se 25 spoluobčany.
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Rozvoj obce v roce 2020
Rok 2020 se nám kloní ke konci. Rádi bychom zrekapitulovali pomalu už uplynulý rok, který byl poněkud specifický. Pandemie coronaviru
výrazně zpomalila nadvakrát chod naší republiky a samozřejmě také naší obce. Přesto jsme nezaháleli a uvádíme několik větších projektů, které jsme
naplánovali a podařilo se je dokončit.
Pergola s oplocením na TJ Sokol.
Stavba trvala déle, ale vzhledem k nejasnostem v projektové dokumentaci a připomínkách členů TJ Sokol, se musela protáhnout. Byla
upravena specifikace oplocení ze štípaných tvarovek a její výška, zvětšena vstupní pokladna,
prodejní stánek doznal změn tak, aby se dbalo
na praktičnost obsluhy, dodlážďovalo se nad
rámec plánů, musely se vybourat staré schody
do stávající budovy a vyřešit napojení oplocení
na budovu. Provedla se výměna kabelu k osvětlení hřiště a další drobnosti, které vzhledem
k chybějící realizační dokumentaci nebyly
ve stávající dokumentaci jasně vymezeny.
Oplocení s pergolou bylo zkolaudováno a může
sloužit účelu, pro který bylo postaveno.

Venkovní třída nad atriem školy.
Škola v rámci výuky bude využívat tuto
„Venkovní třídu“ jako alternativu k vnitřním
učebnám, pokud to počasí dovolí. Stejně tak
bychom chtěli část používat při obecních akcích
organizovaných v atriu školy a akcích na sportovištích (kurtech na nohejbal, tenis a beach
volejbalu). Stavba by měla být z valné části
profinancovaná z dotací. Bohužel se prováděcí
firma dostala při realizaci stavby do skluzu,
která se doháněla na poslední chvíli a přidělala
tak všem vrásky, hlavně pak stavebnímu technikovi, na kterém ležela největší tíha kontroly
prací. Je třeba mu poděkovat, za zdárné ukončení celého díla i následnou administraci.
Workoutové hřiště.
Toto hřiště pro pohybové vyžití jsme
dokončili na konci jara a hned se stalo využívanou atrakcí mezi sportujícími občany naší
obce. A nejen mezi nimi, protože máme ohlasy,
že sem jezdí i z okolních obcí si zacvičit. Přesto
je třeba říci, že toto hřiště je velmi využíváno
našimi občany a máme, co se týká jeho využití,
jen kladné ohlasy na jeho výstavbu a využití.
Bytový dům s nájemními byty.
Do léta byl dům dokončen a předán obci.
V jedné části plochy zeleně jsme se pokusili vysadit květnou loučku, ale výsledek
bude znám až během dvou následujících let.
Následně začalo martyrium s kolaudací bytů.
Tato kolaudace se musela rozdělit do tří částí,
kdy se nejprve musel zkolaudovat vodovodní
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a kanalizační řad, následně cesta a až nakonec
dům samotný. Nebylo to jednoduché, protože
bylo po nás požadováno hodně věcí navíc, které
nebyly v PD, ani ve stavebním povolení vydaném stavebním úřadem. V současné době jsou
vybraní noví nájemníci a je s nimi podepsána
nájemní smlouva.

Rekonstrukce komunikace ulice U Dvora.
S rekonstrukcí této ulice jsme chtěli začít už
v loňském roce. Tehdy jsme na ni žádali dotaci,
která nám ale nebyla přiřčena. Letošního roku
jsme ji tedy zrekonstruovali z obecního rozpočtu, protože tato ulice patřila k těm nejhorším
(nebyla-li úplně nejhorší) v naší obci. Provedla
se i částečná výměna kanalizace tam, kde ještě
bylo staré betonové potrubí. Na části ulice se
vyměnily přípojky vody a hydrant. Současně
s rekonstrukcí silnice se položilo i potrubí
pro zavedení optického internetového kabelu
ke každému domu. Ulice je v současné době
dokončená.

pro rekonstrukci kanalizace v této ulici. Bohužel
kanalizace a její stav v naší obci neodpovídá
potřebám, které jsou na tento řad kladeny.
Ulice Na Kopečku byla pověstná svými zvýšenými, nebo naopak sníženými kanalizačními
vpusťmi, kde hrozilo, že se kvůli nim stane
nějaká nehoda. Stejně tak stav samotné kanalizace nebyl dobrý. Vzhledem k tomu, že se
loňského roku provedla dlouho chystaná oprava
kanalizace části ulice Zahradní, která ústila
do této staré kanalizace Na Kopečku, oprava
kanalizačního řadu se nabízela. U této opravy se
vyměnili i vodovodní sekční ventily a některé
ventily vodovodních přípojek k domům obyvatel této ulice.

Výměna veřejného osvětlení na Svobodě
a Albertovci.
Nakoupili jsme nové osvětlovací tělesa
na sloupy veřejného osvětlení, která budou
do konce roku vyměněna v části obce Svoboda
a Albertovec. Tato výměna přinese úsporu
elektrické energie a tím i nákladů na osvětlení
a také lepší osvětlení ulice. Máme v plánu
vyměnit osvětlení v celé obci a snížit tak energetickou náročnost a ušetřit obci náklady.
Nově vysazená zeleň.
Během roku jsme provedli výsadbu stromů
a keřů v celém katastru obce. Počet vysazené
zeleně se blíží číslu dvě stě a z toho byla valná
většina zadotována z různých dotačních titulů.

Pergoly na cyklostezkách.
Během pozdního léta jsme vybudovali
na „Hruškové cestě“ a cyklostezce do Kravař
malé pergoly, které mohou využívat pěší
i „kolaři“ na cestě po našem okolí. Pod pergolu jsme dali jednu lavičku a dovybavíme je
i odpadkovými koši, protože v současnosti
je kolem nich dost velký nepořádek. Přesto
si i nadále myslíme, že každý by si měl své
odpadky, které tam donese, zase i odnést. Tak
jak je to v civilizovaném světě běžné.

Kácení jasanů u hřbitova a sběrného dvoru.
V měsíci listopadu a prosinci bude provedeno kácení starých jasanů podél hřbitova
a sběrného dvoru. Máme veškeré dendrologické

Rekonstrukce kanalizace ulice Na Kopečku.
V souvislosti s připojením novostaveb
na kanalizaci a vodovodní řad, jsme se rozhodli
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Letošní Volby do
krajských
zastupitelstev
Volby
do krajských
zastupitelstev 2020
posudky a povolení, které se vztahují
k tomuto
Volební účast Štěpánkovice: 30,56 %

Volební účast Štěpánkovice: 30,56 %

kácení a chtěli jsme pouze vyjednat nějakou
dotaci na toto kácení, protože celková suma
se šplhala do statisíců. Ovšem složitost celého
procesu a podmínky přidělení dotace byly tak
omezující, že jsme byli nuceni vymyslet alternativu. A tu nám nakonec poskytli naši hasiči,
kteří se nabídli, že v rámci výcviku práce
s motorovou pilou stromy shodí. V době, kdy
se píše tento článek, začínáme s kácením, takže
o výsledku vás budeme informovat v dalším
čísle zpravodaje.

Volby do krajských
2020
Volebnízastupitelstev
účast ve Štěpánkovicích:
30,56 %
ANO
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19 a následné výpadky příjmu na straně státu,
Rekonstrukce kanalizace ulice U Bartošovce. Je to I. etapa velkého projektu rekonstrukce
krajů i obcí. Najednou jsme veškeré výhledy
kanalizace a komunikace ulice U Bartošovce, ulice Rybniční a přilehlých ulic Lipová, Tyršová,
a propočty mohli hodit do koše, protože jsme
Slezská a Husova. Rádi bychom rozjeli v příštím roce rekonstrukci kanalizace ulice U Bartošovce
rázem ztratili 10 miliónů na straně investic,
a přilehlé ulice Lipové. Co se týká opravy komunikace, bude se vše odvíjet od financí, které obec
což je částka, která se nedá nijak nahradit.
dostane. Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace na celou akci je v současnosti ve fázi
Stát nám následně sice poslal 4 milióny,
schvalování a bohužel úřední šiml je pomalý.
přesto ztráta je velká a museli jsme se s tím
Rekonstrukce komunikace Na Kopečku a části ulice Zahradní. V letošním roce jsme rekonporovnat. Bylo třeba znovu stanovit priority,
truovali kanalizaci v ulici Na Kopečku, v loňském roce proběhla rekonstrukce části kanalizace
hledat rezervy a zkoušet co nejvíce projektů
v ulici Zahradní. Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci komunikací v těchto úsecích, kde je
napasovat na nějaký dotační program, který by
nová kanalizace. Děláme vše proto, aby nám byla přidělená a my mohli během roku tuto rekonpomohl s jejich financováním. Tady bych chtěl
strukci provést.
pouze zdůraznit, že veškeré dotační peníze se
Pokud bychom sečetli finanční část investičních akcí, plánovaných na budoucí rok, dostaneme
dostávají až po realizaci daného projektu (např.
se vysoko nad 20 miliónů. Snažíme se, jak jsme psali výše, využívat institut dotací. Jak z EU fondů,
rekonstrukce cesty, výstavba domu apod.),
ze státního rozpočtu (ministerstva), tak i dotace vypisované krajem. Na vše ale musíme mít v drtivé
takže obec musí v základní fázi celou realizaci
většině už připravené projekty (tzn. projektovou dokumentaci) s vydaným a platným stavebním
zaplatit, a až zpětně dostane peníze a to ještě
povolením. Proto kromě samotné realizace schválených projektů, pracujeme na projektových
s dost velkou prodlevou.
dokumentacích, které bychom mohli následně použít, když by byla na ten určitý projekt vyhlášená
Co se týká financí roku 2021, tak to si v této
dotace. Kdo je připraven, není překvapen a je tu možnost v případě schválení dotace ušetřit velkou
době nedovolí predikovat ani Ministerstvo
částku peněz. Bohužel jiná forma ulehčení obecnímu rozpočtu není a není si třeba ani nic nalhávat
financí. V současné době nevíme, s jakým roz– budoucí dva až tři roky to s volnými penězi k investičním akcím obce nebude nijak růžové. Je nám
počtem budeme disponovat. Nevíme, jaký bude
jasné, že každý občan v naší obci má jiné priority. Každý vidí důležitost v něčem jiném. Pro někoho
propad příjmů, ale s určitostí víme, že bude.
nepodstatná věc znamená prioritu číslo jedna pro druhého. A naopak. Na to potom musí reagovat
A asi nebude malý.
zastupitelé při sestavování rozpočtu a musí vybírat dle důležitosti, nutnosti a prospěšnosti akce.

Jaromír Nevřela, starosta;

Jaromír Nevřela, starosta; Jiří Kolečkář, místostarosta

Jiří Kolečkář, místostarosta

Výhled na rok 2021

STŘEDISKO SLUŽEB
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Zahájení školního roku 2020/2021 v MŠ
A je to tady! Máme 1. září ve školním roce 2020/21. Dnešní den, plný dešťových kapiček, přivedl děti do naší mateřské školy. Pro některé
z nich to byl den, kdy se vrátily mezi své kamarády a do prostředí, které už dobře znají. Do školky přišly i děti nové, pro které to byl malý krůček
do neznáma.
Přejeme vám, malí kamarádi, aby se vám ve školce líbilo, a když vám vyskočí na tvářích nějaká slzička, chceme, aby vám rychle zmizela.

třída Kuřátek

třída Berušek

třída Motýlků

třída Sluníček

Plavecký kurz

Děti z Berušek

Já a mí kamarádi

V září jsme zahájili kurz plavání ve spolupráci s plaveckou školou Hastrmánek v akvaparku v Kravařích. Celkem 37 dětí se každý
čtvrtek proměnilo v malé „plaváčky“, kteří se
učí prvním průpravným cvikům plavání. Je to
prima a moc se jim plavání líbí.

Dne 15. 9. 2020 proběhl ve třídě Berušek
projektový den s názvem „Děti z Berušek“.
Pro tento den byla pro děti přichystána velká
spousta netradičních aktivit a také her, které
se týkaly hlavně prostředí mateřské školy
a přátelství mezi dětmi. Děti si z papíru vyrobily svého kamaráda z geometrických tvarů,
zahráli si hru s barevnými šňůrkami, ale také
třeba hru „Na ztraceného kamaráda“. Zazpívali
jsme si spoustu veselých písniček, které jsme
se již ve školce naučili. Na závěr projektového
dne jsme si vyrobili z papíru velikou „Školku
u Berušek“, do které si každé z dětí otisklo
svou dlaň. Společně jsme si tento den moc užili
a určitě na něj budeme ještě dlouho vzpomínat.

V pondělí si děti ve třídě Kuřátek prožili
v projektovém programu „Já a mí kamarádi
u Kuřátek“ velké zážitky. První naší prací
bylo skládání a lepení postavy z geometrických tvarů. Moc se nám papíroví kluci i holky
podařili. S paní učitelkou Ivou jsme si zahráli
příběh o klukovi Adámkovi, kterého maminka
nechtěla, protože se špatně choval. Neuměl
pozdravit, poprosit a poděkovat. Po dramatizaci pohádky jsme se vydali na kouzelnou
výpravu po školce, škole, na zahradě školky
a školním hřišti. Před školkou jsme křídami
kreslili své značky a dostali jsme nového
kamaráda do třídy Kuřátek. Je to velký plyšový
medvěd Brumla, který je náš nový kamarád.
Prožili jsme super den.
Ivana Lihotská,

Ivana Lihotská, vedoucí učitelka MŠ

Michaela Michalíková, učitelka MŠ

vedoucí učitelka
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Štěpánkovický zpravodaj č. 4

Slovo duchovního správce Jana Zelenky
Chtěl bych touto formou pozdravit vás všechny občany Štěpánkovic, mezi které se dovoluji počítat i já. Něco o mé osobě bylo v minulém čísle,
takže se snad nemusím už blíže představovat. Jsem rád, že mohu působit jako duchovní správce právě zde. Snažím se poznávat nejen místní části,
ale rád postupně poznávám i některé z vás, ať už chodíte do kostela nebo ne.
Prožíváme aktuálně nelehkou dobu a doufám, že se brzy vrátí vše do normálu. Těsně před
druhou vlnou v neděli 4. října navštívil naši farnost otec biskup Martin David. Při slavnostní
mši svaté udělil svátost biřmování 44 farníkům.
Přijel mezi nás i bývalý farář otec Mariusz
Jończyk a zdejší rodák otec Alfréd Volný.
O týden později v neděli 11. října přijalo 26
dětí první svaté přijímání. Platila už sice jistá
omezení, takže v kostele mohli být jen rodiče
a sourozenci prvokomunikantů, slavnost však
i tak proběhla důstojně a krásně. Ostatní mohli
sledovat tuto velkou událost přes online přenos,
který je znovu v provozu od začátku září.
Všem vám přeji pevné zdraví a každý den
ve 21:00 se spolu s mnohými farníky za celou
obec modlíme.
Jan Zelenka,duchovní správce

Svátost Biřmování

Zahrádkářská výstava
Neznám nikoho, kdo by řekl, že tento rok je normální, běžný… Život
celé naší společnosti letos ovlivňuje pandemie koronaviru. Nejinak
tomu je i u zahrádkářů. Po zrušeném jarním plese i letní zahrádkářské slavnosti jsme se těšili alespoň na tradiční zahrádkářskou výstavu.
Tu jubilejní 30., se nám podařilo uskutečnit 12. a 13. září samozřejmě
za předpokladu dodržování hygienickým podmínek a nošení roušky
ve vnitřních prostorách. Toto jí ale na kráse rozhodně neubralo. Tak
jako každý rok se sešly povedené výpěstky od členů zahrádkářského
svazu i občanů Štěpánkovic.
Naštěstí hranice s Polskem v té době byly již otevřeny, takže se svými
výpěstky mohli pochválit i zahrádkáři z Kietrze. K vidění bylo mnoho
druhů zeleniny, ovoce, dokonce i exotického, ale i široká škála květin řezaných, venkovních i pokojových. Nechyběly chryzantémy a eustomy, které
k naší výstavě neodmyslitelně patří. Protože letošní rok je bohatý na srážky,
některé výpěstky opravdu dorostly do obřích rozměrů. Vzpomenu dýně,
cukety anebo např. cibuli, které se letos dařilo. Balíky slámy a starý burdak na prosívání obilovin byly dominantou výstavy. Bohaté aranžmá květin, ovoce, zeleniny i obilí přiblížili rozmanitost a krásu přírody.
Nedělní ráno bylo opět zahájeno mší svatou obětovanou na „Poděkování
za úrodu a za živé a zemřelé zahrádkáře.“ Letos poprvé ji v areálu sloužil
náš nový pan farář otec Jan. Mše svaté se opět účastnilo mnoho věřících.
Poté se všichni mohli z blízka prohlédnout „obra“ mezi zemědělskými
stroji. Byl jím stroj na vyorávání cukrové řepy ROPA, který nám i letos

zapůjčil Agroland. Zahrádkáři měli připraveno také bohaté občerstvení. Koláče a káva, pivo i burčák jsou již tradicí. Letos poprvé jsme ale
u výstavy nabízeli i domácí klobásy přímo z udírny. A protože tento zářijový víkend byl slunečný a teplý, sedělo se venku, a to bylo fajn. Výstava
se povedla, navštívilo ji mnoho lidí ze Štěpánkovic i blízkého okolí a za to
jsme rádi. Ostatní akce, které jsme ještě letošní rok plánovali, byly bohužel
zrušeny. Doufám tedy, že se tato „covidová“ situace brzy uklidní a my se
opět sejdeme v příštím roce u našich zahrádkářských akcí.
Více fotografií z výstavy a informace o ČZS Štěpánkovice naleznete
na: https://zahradkari-stepankovice.webnode.cz/.
Závěrem mi dovolte popřát krásné a požehnané Vánoce a do roku 2021
hlavně pevné zdraví, štěstí, Boží požehnání, pohodu, optimismus a zachování přízně zahrádkářům☺
Liana Běláková

Moštování ovoce
I letos zahrádkáři od září každý týden moštovali ovoce. Jablek
se letos urodilo dost, takže o moštování byl velký zájem.
Již tradičně k nám jezdí moštovat jak naši pěstitelé, tak i pěstitelé z okolních obcí. V letošním roce zahrádkáři „vymoštovali“
cca 5 200 kg jablek, buď na mošt nebo jen drť, která je pak určena
k dalšímu zpracování☺.
Bohužel kvůli zhoršující se covidové situaci jsme museli ukončit službu moštování o 14 dní dřív. Během září se také již tradičně
zahrádkáři sešli, aby provedli údržbu a řez živých plotů a keřů okolo
Liana Běláková
kostela a fary.
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Godula se stal cílem
Svatováclavského pochodu
Tak jako každým rokem, i letos se konal Svatováclavský pochod pořádaný spolkem HITA
a jelo se do Beskyd.

Došlo jen k malé změně – šel se 27. 9. 2020 - snad to sv. Václavovi nevadilo. Odjezd busu byl
v 7.00 hod. od Hasičské zbrojnice ve Štěpánkovicích. Během jízdy nám pořadatelé rozdali drobné
občerstvení a mapku trasy s informacemi.
V 8.35 hod. jsme dorazili na místo našeho startu pochodu – Komorní Lhotka, točna. Zde také
vzniklo hromadné foto účastníků akce.
Po modré turistické značce vyrážíme na turistickou chatu Kotař. Zde je naše první zastávka.
Dále pokračujeme po červené značce na tur. chatu Ropička. Pro některé druhá zastávka. Odtud
vedou naše kroky po zelené značce k rozcestníku Ropičník - rozc., kde se napojujeme na žlutou
značku, po níž dojdeme na Godulu a chatu Ondráš.
Godula je 738 metrů vysoký kopec v Moravskoslezských Beskydech. Leží jihovýchodně
od obce Komorní Lhotka, jihozápadně od obce Smilovice a severozápadně od obce Řeka. Na západ
od Goduly teče údolím na sever Ráztoka, na východě leží údolí Ropičanky. Těsně pod vrcholem se
nachází Památník vzniku 1. Československé republiky a nedaleko také hotel Ondráš.
V době rekatolizace byl na Godule jeden z beskydských lesních kostelů, kde se scházeli protestanté, když jim byl sebrán kostel v nedalekých Gutech. Na památku setkávání byl v roce 1931
(150. výročí vydání tolerančního patentu) na Godule postaven pomník (nachází se asi 0,5 km jižně
od vrcholu). Na jihovýchodním úpatí Goduly se nalézá stejnojmenná skalní stěna.
Naše třetí zastávka – zde hodně profukovalo a byla zima. Opět po žluté značce se vydáváme
k Pomníku vzniku 1. ČSR. Zpět po žluté na místo, kde se napojuje na naučnou stezku pokladu
Godula. Chvíli pokračujeme po žluté a NS. Opouštíme žlutou a jdeme po NS k památníku vydání
tolerančního patentu a dále až k rozcestníku U tolerančního památníku. Odtud po zelené značce
docházíme k rozcestníku Komorní Lhotka - Odnoha a po modré zpět do Komorní Lhotky k busu.
Zde je naše poslední zastávka v místní restauraci hotelu Santis. Nachodili jsme cca 14,5 km.
Počasí nám přálo, nepršelo, místy dokonce vykoukl „Oskar“. Díky pořadatelům za krásný zážitek a turistům za účast – parta jako vždy skvělá.
Příští rok na shledanou!
KQ

Hasiči zvětšili vrata
V polovině letošního roku zakoupila obec pro naše výjezdové hasiče cisternový automobil Liaz.
Z důvodu nízkých vrat nemohla
cisterna parkovat v garáži, a proto se
rozhodlo o zvětšení vrat.
Statik prohlédl hasičárnu a poté se
šlo na věc. Tyto práce prováděli hasiči
svépomocí zdarma odpoledne po práci
a sobotách. Tímto hasiči ušetřili obci
peníze za provedenou práci a ta zaplatila
pouze materiál. Železné profily na zvětšení vrat nám darovala firma Gypstrend.
Marek Ondruf
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Modeláři
v době pandemie
nezaháleli
Jako jistě všechny, i nás postihla pandemie v plném rozsahu. V březnu jsme museli
ukončit veškerou činnost spojenou s kroužkem pro děti, byly zrušeny všechny akce,
na kterých jsme se mohli nějak prezentovat.
Po prázdninách, jen co jsme obnovili činnost
kroužku a připravovali se na novou halovou
sezónu, jsme byli uzavřeni znovu. Paradoxem
bylo, že jsme se mohli zúčastnit soutěže hned
v prvních říjnových dnech, která se konala
v Hlučíně, ale díky podezření na kontakt
s nemocným jsem musel účast odvolat.
Na soutěž tak jel jen Vašek Mušík, který
jel se svým otcem a soutěž nakonec vyhrál.
Měli jsme nakročeno k velmi dobrým výsledkům. Bohužel letošní rok už je takový. Naše
soutěže, které jsme měli naplánované, jsme
museli přeložit na rok příští. Doufejme, že se
vše co nejdříve vrátí do starých kolejí.
Nicméně jsme jako klub nezaháleli
a všechnu energii jsme věnovali dvěma věcem.
Tou první bylo pokračování na úpravě letiště,
kde jsme se snažili zbavit zbytku hrabošů
a zlikvidovat následky jejich řádění. Museli
jsme srovnat díry a propadliny, které vznikly
po jejich dírách, dosít trávu a vše uválcovat.
I díky pomoci obecního úřadu, jehož pracovníci nám dráhu uválcovali, se nám to povedlo.
Myslím si, že v příští sezóně už bude plocha
ve stoprocentním stavu. Tedy pokud se nám
na ní zase nebudou prohánět motorky či kola.
Musíme ještě provést nějaké úpravy v okolí
letiště, aby byl náš provoz bezpečný hlavně při
létání s dětmi.

A to je ta druhá věc, na které jsme začali
pracovat. Díky lidem jako p. Večerek z ul.
Mlýnské a jiným, kteří nám přinesli RC soupravy, které již nevyužijí, za což jim tímto
děkuji, se nám podařilo dát dohromady celkem
slušné vybavení pro to, abychom začali s dětmi
létat nejen házedla a gumáčky, ale také letadla
na dálkové ovládání. Je to trošku složitější, ale
myslím si, že se nám to povede a děti budou mít
možnost se seznámit zase s něčím novým.
Letošní rok je skoro u konce. Doufám, že
ten příští bude pro nás všechny daleko lepší.
M. Kučera

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

Expozice viléma Tomíčka opět zaujala
Dámy a pánové, již 16. roků jsem na letošní podzimní olomoucké Floře (1. – 4. 10.) vedl mykologickou poradnu a organizoval výstavu mnoha druhů hub. Musel jsem po celou dobu
výstavy odpovídat na stovky dotazů účastníků výstavy.
Teprve poslední den jsem si stačil prohlédnou pavilon
A a B a udělat několik fotografií na svůj mobil. Velmi mě
zaujala expozice Územního sdružení Opava. Od vedení
zahradkářského svazu jsem se dověděl, že za tuto expozici
zodpovídal pan Vilém Tomíček z vaší obce, který podle členů
zahradkářského svazu vystavuje hlavně květiny již mnoho let
i na jarních a letních výstavách Flory a jeho expozice má vždy
velký úspěch.
Posílám vám fotografii z opavské expozice k otištění
ve vašem Zpravodaji, který jsem našel na internetu. S upřímným pozdravem 
prof. RNDr. Vítězslav Bičík, Ph.D.

I přes počáteční problémy se
turnaj tenisové čtyřhry odehrál
Klub tenisové čtyřhry ve Štěpánkovicích uspořádal 22. 8. 2020 již IX. ročník tenisového turnaje
v losované čtyřhře „PALESTINSKÝ KANÁR“ – O POHÁR STAROSTY OBCE.

I přes počáteční problémy způsobené letošní
epidemiologickou situací se již tradičně sešlo 16
účastníků, kteří po odehrání základní skupiny byli
rozděleni do dvojic.
Po velmi vyrovnaném průběhu pohár získala
dvojice Jan Babic a Bruno Mrkva (viz foto).
Pevně věřím, že i přes velkou fyzickou náročnost turnaje se všichni účastníci i jejich rodinní příslušníci už těší na příští rok, kdy proběhne jubilejní
desátý ročník.
Jaroslav Latoň

Pan Gerhard Ondruf instaloval před parkovištěm u Hospody Na Statku
malý kravský vůz pocházející z majetku p. Josefa Černého z Bílé Břízy
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Pravidelná údržba kolejí železničních drah
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Ohlédnutí za COVIDEM přerušenou
podzimní sezónu našich fotbalových družstev
Vážení sportovní přátelé, po skončení loňského ročníku z důvodu koronavirových opatření
jsme opět vyběhli na trávník. Sezónu jsme nezačali zrovna ideálně, kdy jsme v prvních kolech
nepředváděli dobré výkony a lehce ztráceli body i na domácím hřišti. Obrat k lepšímu nastal
v zápase ve Slavkově, kde jsme jednoznačně zvítězili a poté vítěznou šňůru protáhli na tři utkání.
Přivedli jsme během pauzy několik nových
hráčů, tudíž jsme nějaký čas potřebovali
na adaptaci nově příchozích. Výborně se jeví
především Richard Husovsky, který už několikrát svými góly pomohl k bodům. Naděje
do budoucna jsou mladí hráči Stromský, Peterek
či Krszich, kteří v létě skončili v dorostenecké
kategorii a u nás si zvykají na mužský fotbal.
Dobré
utkání
jsme
sehráli
také
v Jakubčovicích, kde jsme sice prohráli, ale
mužstvu, které jednoznačně vévodí naší

tabulce, jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Bohužel ihned po skončení bylo vládou
ČR nařízeno ukončení amatérského sportu
a opět jsme dostali stopku, kdy nemůžeme hrát
ani trénovat. Musíme situaci respektovat, ale
nám všem již ten „kulatý nesmysl“ chybí.
Letos jsme také obnovili dorost, který
máme společný se sousedními Bolaticemi.
Tréninková účast kluků před pauzou byla příkladná a patřili k oporám týmu.
Žáci rozjeli soutěž také ve velkém stylu.

Je obrovská škoda, že klukům v rozvoji brání
zákaz tréninku. Své soutěže mají pozastaveny
také mládežnické kategorie. Nemohou trénovat
a bavit se fotbalem na venkovním hřišti, což
bude mít obrovské následky na jejich další vývoj.
Věřme, že již brzy se vše vrátí k normálu a opět
budeme moci fandit nejen našim nejmenším.
Moc rád bych chtěl poděkovat všem, kteří
se starají o náš Sokol Štěpánkovice, a není jim
lhostejný osud našeho klubu. Následující léta
budou pravděpodobně pro všechny složitá,
proto věřím, že se již brzy uvidíme na hřišti
a užijeme si aspoň trochu zábavy v podobě
vítězství našich týmů.
Všem přeji hlavně pevné zdraví a brzy
na fotbale. 
Dušan Harazim

Přípravné utkání našich žáků proti SFC Opava, které navštívil hráč SFC Opava a „náš“ Štěpán Harazim

Kategorie žáků
Starší a mladší žáci začali sezónu kvůli koronaviru až v podzimní části.
Po několika nucených odchodech do dorostu a několika zbytečných odchodech
z důvodu, že je najednou fotbal přestal bavit, jsme sezónu začali a dokončili
poměrně dobře.
Starší žáci vyhráli všechny zápasy, kromě jedné porážky a jedné remízy. Kluci
hráli velmi dobře a musíme je pochválit za poctivý přístup k tréninkům a taky
k přístupu k nám, trenérům. Samozřejmě bez pomoci mladších žáků by nemohli
odehrát žádné utkání. Tímto bych chtěl poděkovat mladším žákům a hlavně jejich
rodičům, že jim umožnili hrát ve starší kategorii. Myslím si, že jim to do budoucna
jen prospěje.
Mladší žáci to měli trošku složitější, neboť jich odešlo více. Sehrání trvalo
trošku déle, ale pořád jsme hrávali vyrovnaná utkání. Výsledky kluků nejsou
nejdůležitější, hraje se hlavně pro radost z této krásné hry. U mladších žáků platí
to samé jako u starších, chodili poctivě na tréninky a neustále se chtěli zlepšovat
a někteří z nich hráli také ve starší kategorii. Tady musím poděkovat trenérům starší
přípravky, Pepovi a Jirkovi, že svým hráčům umožnili hrát také za mladší žáky
a doufám, že tato spolupráce bude i nadále fungovat. Samozřejmě bez dovolení
jejich rodičů by to taky nešlo. Takže ještě jednou díky všem, kdo nám pomáhal.
Tomáš Kurka, Jiří Vendelín, Martin Tomíček a Kamil Hrbáč, trenéři
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A jak si vedli naši
nejmenší fotbalistÉ
Nová sezóna začala 20. srpna, kdy to vypadalo, že bude
všechno v pořádku po jarní vlně koronaviru. Odehrálo
se pár přípravných utkání, mezi kterými byl i zápas s SFC
Opava (U10), který jsme zvládli s výsledkem 10:6. Kluci,
kteří hrají za Štěpánkovice, jezdí také trénovat do Opavy,
takže hráli proti svým kamarádům a také trenérům Dušanovi
a Tomášovi, kteří to tam vedou a museli si vyslechnout, že je
prostě PALESTINA lepší.
V mistrovských utkáních se jednalo jen o pár zápasů, kdy
jsme 2x prohráli a 3x vyhráli. Je škoda, že pak udeřila další
vlna koronaviru a znemožnila nám jak trénovat, tak odehrát
zbytek zápasů. Je to škoda, protože kluci chytali formu a fotbal
je pořád baví čím dál tím víc. Důkazem je to, že čtyři moji
kluci jsou v hledáčku SFC. Takže budeme všichni rádi, až to
všechno skončí a budeme moci zase sportovat, protože kluci by
zlenivěli a zapomněli některé fotbalové návyky a dovednosti.

Josef Harazim a Jiří Bořucký

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

Hodnocení trenéra „A“ mužstva
Vážení sportovní přátelé štěpánkovického fotbalu, dovolte, abych zhodnotil neúplnou podzimní část sezóny fotbalového ročníku 2020 – 2021.
Do sezóny jsme vstupovali krátce po absolvování naší tragické účasti v prestižním regionálním Prajzském poháru. Mužstvo jsme doplnili o hráče
Peterka, Stromského, Krzische, Stříbného, Husovského a navrátivšího brankáře Tomíčka z hostování v Chuchelné. Tito hráči zvýšili konkurenci
v týmu, ale nešlo od nich očekávat, že výrazně zvýší kvalitu našeho mužstva.
Stromský, Peterek, Krzisch k nám přišli
z dorostu sousedních Kobeřic a Kravař, Stříbný
a Husovský z „B“ týmu Dolního Benešova,
který hraje III. třídu opavského okresu. Kromě
Richarda Husovského nikdo z nich nehrál vyšší
soutěž, než je I. A třída. Husovský se okamžitě
od prvního přátelského utkání zařadil k ose
týmu a svou přirozenou fotbalovou kvalitou,
kdy využil svých zkušeností z vyšších soutěží
a mládežnických reprezentací se stal tahounem
našeho týmu. Bohužel se nám opakovaně nepodařilo tým posílit na postech, které mne trápí,
a to především v útočné fázi hry. Cílem Sokola
bylo a je stabilizovat účast Štěpánkovic v I.
A třídě a zamezit pendlování mezi touto soutěží
a I. B třídou. Kádr mužstva je již několik sezón
bez výrazných hráčských změn a navíc se přirozeně posouvá v čase, tím pádem je obtížnější si
zachovat odpovídající sportovní výkonnost. Při
absenci vlastního dorosteneckého týmu je nutné
se poohlédnout po hráčích z regionu, kteří by
skýtali záruku, že po svém příchodu budou
opravdovou fotbalovou posilou.
Během neúplné podzimní časti prošlo naše
mužstvo několika fázemi. Začali jsme velice
bojácným výkonem v utkání s Bolaticemi, kdy
jsem prožil velké zklamání z našeho výkonu,
ve kterém jsme nenavázali na celkem vydařené
utkání z období letní přípravy. V Kravařích
jsme působili zcela odevzdaně a byli jsme trapnými sparingpartnery domácímu týmu.
TABULKA muži „A“ PO POSLEDÍM
ODEHRANÉM PODZIMNÍM KOLE
Skóre Body
1. TJ Tatran Jakubčovice

29:6

27

2. TJ Ludgeřovice

23:7

20

3. MFK Kravaře

17:6

16

4. FC Vřesina

21:19

15

5. FK Sokol Mokré Lazce

23:12

14

6. FK Stará Bělá

22:14

14

7. FK Darkovičky

22:17

14

8. FK Bolatice

19:18

10

9. TJ Sokol Štěpánkovice

9:15

9

10. TJ Hradec nad Moravicí

11:22

8

11. TJ Slavia Malé Hoštice

13:22

7

12. SK Viktorie Chlebičov

15:19

6

13. TJ Sokol Slavkov

13:35

5

14. TJ Slovan Ostrava

4:29

4

Prosinec 2020

Vše vyvrcholilo před utkáním s Ludge
řovicemi, kdy hráč David Benek odmítl plnit
v tomto utkání roli náhradního hráče a utkání
se nezúčastnit. Přiznám se, že mne to nemile
překvapilo u člena kádru, který s kompletním
týmem se nezúčastnil zimního fotbalového
soustředění v Bruntále, bez dostatečné časové
omluvy nepřišel na generálku s Velkými
Hošticemi a jeho účast na TJ byla velice průměrná. V tomto kádru jsou pouze dva hráči,
kteří v případě pevného zdraví a chuti mají
vzhledem své aktuální kvalitě, fotbalové historii a zkušeností stabilní místo, a to Smažík
s Husovským. Všichni ostatní hráči jsou
na přibližně stejné fotbalové kvalitě a s tím
také byli seznámeni a také k tomu tak přistoupili, neboť jejich účast na TJ a přístup k TJ byl
vynikající.
Mužstvo přijalo základní herní organizaci
hry 4 – 2 – 3 – 1 a svým odpovědným plněním
úkolů došlo k průběžnému 9. místu v tabulce,
kdy máme 6. nejlepší defenzívu, ale bohužel 2.
nejhorší ofenzívu, kde je to opravdu o sebedůvěře, gólové hladovosti ve finální fázi. Už právě
utkání s Ludgeřovicemi, kde jsme odehráli
velmi kvalitní fotbalovou partii a byli jsme
potrestáni za neproměnění několika opravdu
100 % šancí ztrátou dalších bodů. Remízové
utkání bylo také ve Vratimově se Starou Bělou,
kde jsme sahali zlepšeným výkonem po bodu.
Toto utkání ovšem způsobilo zlom, ukázalo mi,
že na kabinu a okolí musím nahlížet „jinýma
očima“. Fotbalově jsme podali asi nejslabší
výkon s Mokrými Lazcemi v domácím utkání.
Zde nastal zlom a začali jsme také získávat
zasloužené očekávané body, kdy jsme zcela
oprávněně a jednoznačně zvítězili ve Slavkově
a doma se Slovanem Ostrava. Důležité bylo,
že se nám podařilo ukořistit 3 důležité body

po zodpovědném kolektivním výkonu v Malých
Hošticích. I v posledním utkání před koronavirou nucenou pauzou jsme podali solidní výkon
v Jakubčovicích, kde jsme prohráli zbytečnou
obdrženou brankou v úvodu utkání.
Konečné průběžné 9. místo odpovídá našim
současným možnostem. Chtěl bych závěrem se
také zmínit o výborně spolupracující brankářské dvojici Lukovics – Tomíček, která patřila
ve většině utkání a tréninkových jednotkách
k oporám týmu.
Nesmírně a bez nadsázky, si vážím práce
VV, který plní všechny naše reálné požadavky.
Snad jenom po sportovní stránce by bylo dobré
doplnit kádr do útočné fáze odpovídajícím hráčem se zkušenostmi z vyšší soutěže.
Závěrem bych rád vyjádřil poděkování
všem hráčům širšího kádru, kteří plnili bez
větších zádrhelů naše dohody, a to i pravidelné spoluúčasti na utkáních „B“ mužstva,
kde je jediná možnost se prezentovat tak, že
si výkonem řekne o zařazení do sestavy „A“
mužstva. Vím, že na naší úrovni se většinou
žije z fotbalové historie daného oddílu, z toho
vyplývajících zvyků a návyků, kam jednotlivý
hráč patří. Chci zdůraznit, že já budu vždy
vycházet z aktuální výkonnosti, kterou mohu
pozorovat na jednotlivých TJ, přípravných,
pohárových a mistrovských utkání. Nebudu
a nechci vycházet z historie, zvyků a jmen.
Určitě nemohu zapomenout vyzdvihnout práci
celého realizačního týmu, asistenta Tomáše
Kurky a vedoucího týmu Kuby Machaly.
Přeji Vám všem fanouškům pohodové,
nikým neovlivněné závěrečné období tohoto
náročného roku, poděkovat za Vaši přízeň
a hojnou účast na našich především domácích
utkáních, za kterou jsme Vám zcela upřímně
vděčni.
Samson Jaroslav

Slovo závěrem
Každý, kdo chodí k nám na fotbal tak jistě ví, že si může u vstupného za pět korun zakoupit
fotbalový zpravodaj. Nejen výtěžek z něj jde na naše nejmenší fotbalisty. K dnešnímu dni je
v banku 14 000,- Kč. Tyto peníze opět poslouží k reprezentaci našich nejmenších fotbalistů, tak
jak to bylo v minulých letech (čepice, batohy, mikiny…) nebo k oživení různých sportovních akcí
souvisejících s mládežnickým fotbalem.
Nová sezóna by měla začít koncem března, ale již teď vás mohu informovat o tom, že pokud
vše půjde dobře, tak začátkem února se můžete těšit na druhý ročník Prajzského poháru. Skupiny
jsou: A: Kobeřice, Malé Hoštice, Chlebičov, Strahovice, B: Oldřišov, Velké Hoštice, Bolatice,
Štěpánkovice.
Utkání se odehrají na UT v Kravařích nebo na přírodní trávě ve Velkých Hošticích, dle
aktuálních klimatických podmínek. Náš tým by měl k prvnímu zápasu nastoupit již 6. 2. 2021.
Vše se průběžně dozvíte z webových stránek, facebooku nebo rozhlasu.
Na závěr bych chtěla za TJ Sokol všem za uplynulý „covidový“ rok poděkovat a popřát ten
správný výkop do nového roku 2021. Dále všechno nejlepší, spoustu pohody a sil, splněných
přání, sportovních úspěchů a hlavně kopu toho zdraví, které opravdu potřebujeme ze všeho nejvíce. Tento rok toho byl důkazem. Snad ten příští nám to, co bylo letos omezeno, ve všech ohledech vynahradí, a nejen sezónu si užijeme tak, jak se patří. A nejlépe v první polovině tabulky .
Přejeme krásné Vánoce a nový rok 2021.
Za TJ Sokol Štěpánkovice Marie Kurková Slaná
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Sníh a led nemá na jedoucím motorovém
i přípojném vozidle co dělat
I když je pro řidiče počasí letošní zimní
sezóny doposud velmi přívětivé, přesto policisté upozorňují širokou veřejnost na některé
povinnosti, a to v souvislosti s provozem
na pozemních komunikacích.
Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. –
zákon o provozu na pozemních komunikacích
§ 5 - Povinnosti řidiče:
(2) Řidič nesmí
i/ ř ídit vozidlo, na němž jsou nečistoty,
námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu
z místa řidiče vpřed, vzad a do stran,
j/ ř ídit vozidlo, na němž nebo na jehož
nákladu je led, který by při uvolnění mohl
ohrozit bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích
Policisté tímto apelují na řidiče motorových
vozidel všech skupin (jednostopých i dvoustopých -osobních, dodávkových, nákladních,
souprav, speciálních…), aby neohrožovali bezpečnost a plynulost silničního provozu a před
výjezdem vždy svůj dopravní prostředek řádně
zkontrolovali a odstranili z vozu sníh, námrazu,
led a jiné nečistoty. Řidiči by před jízdou měli
odstranit sněhovou vrstvu či námrazu z povrchu celého vozidla, tedy z karosérie včetně
všech oken tak, aby byl zajištěn řádný výhled
z automobilu. Řádně očistit je zapotřebí i zpětná
zrcátka, přední a zadní světlomety, ukazatele
směru a obě registrační značky. Řidiči nákladních vozidel a souprav, zejména s plachtovou
střechou, musí věnovat pozornost tomu, zda se
na střeše nevytvořil led, který by při odtržení
a případném pádu mohl způsobit vážné problémy na životě, zdraví a majetku osob.
V rámci zpomalení a zklidnění dopravy
jsou na mnohých místech v jednotlivých městech a obcích vybudovány kruhové objezdy,
kde v zimních měsících dochází ke kolizním
situacím v dopravě v souvislosti s nebezpečím
pádu sněhu a ledu převážně z přívěsů a návěsů
nákladních automobilů. Odstředivá síla při
zatáčení na křižovatce s kruhovým objezdem nebo při odbočování nezřídka způsobí
odlétnutí sněhu nebo ledu na ostatní účastníky silničního provozu, tedy na řidiče jiných

vozidel, ale i na chodce, cyklisty a motocyklisty.
Od začátku letošního roku tak například policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního
inspektorátu Územního odboru Policie České
republiky v Opavě již prošetřovali a prověřovali pět takových to dopravních nehod s lehkým
zraněním přítomných osob a s hmotnou škodou
na majetku.
Ze zákona o provozu na pozemních komunikacích zcela zřejmě vyplývá, že řidič nesmí
řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza
nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče
vpřed, vzad a do stran. Dále řidič nesmí řídit
vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led,
který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost
ostatních účastníků silničního provozu. V případě nedodržení této zákonné povinnosti se tak
řidič dopouští přestupku v dopravě, za který mu
policisté v blokovém řízení na místě mohou uložit pokutu až do výše 2 tisíc korun a ve správním řízení může být potrestán sankcí až do výše
2 a půl tisíc korun.
Před každou jízdou je nutné očistit:
• celou karoserii, včetně střechy a nákladu
(střešního nosiče, plachty na vozíku apod.)
• všechna světla a odrazky
• všechna okna a vnější zrcátka
• registrační značku a označení státu
• vyznačení nejvyšší povolené rychlosti

V zimních měsících se teploty běžně
pohybují kolem nuly, někdy i pod bod mrazu.
Ve vyšších polohách často sněží, v nižších zase
padá sníh s mrznoucím deštěm. Na silnicích je
zapotřebí počítat s ledem a sněhem, případně
s náledím či se sněhovou břečkou. To, že řidič
někam vyjede po čisté a suché silnici neznamená, že tomu tak bude i při jízdě zpět. Zimní
pneumatiky s řádným dezénem jsou v tomto
ročním období zcela nutné, tak jako stěrka
(škrabadlo) skel a zimní směs ve funkčním
odstřikovači oken. Ve vozidle je vhodné mít
také k dispozici smetáček a malou lopatku, což
se může účinně hodit při větším nánosu sněhu.
Policisté také doporučují, aby si řidiči při jízdě
za řádně neočištěným vozem či soupravou vozidel vždy ponechávali větší odstup, a to pro případ pádu sněhu nebo ledu z kapoty nebo plachty
před ním jedoucího dopravního prostředku.

por. Bc. René Černohorský

INZERCE

Rekonstrukce
knihovny
Od 3. 12. 2020
je knihovna uzavřena
z důvodu celkové rekonstrukce.
Omezený provoz knihovny nemá
vliv na Vaše stávající v ýpůjčky,
které jsou automaticky
prodlužovány, dokud nebude
obnoven běžný provoz knihovny.
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Emil a Donata Kurkovi Vás srdečně zvou k vánočním
nákupům drogerie, dárkové kosmetiky, vonných
svíček, dárkového zboží a pravých cejlonských čajů,
bižuterie, hraček i drobného elektra a dále do
cukrárny na vánoční pečivo, bonboniéry, dárková
vína a jiné...
Zároveň přejí krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví, štěstí,
Boží požehnání, pohodu a optimismus
Emil a Donata Kurkovi s kolektivem

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

NAPSALI O NÁS

Ve Štěpánkovicích veřejné sázení zrušili
55 stromů vysadila obec
Veřejné sázení stromů, které už má ve Štěpánkovicích na Hlučínsku tradici, letos musel
starosta kvůli epidemické situaci zrušit. Celkem 45 ovocných stromů, 5 dubů a 5 javorů, které
zastupitelé pořídili díky stotisícové podoře Nadace ČEZ, proto vysázeli zaměstnanci obce.
„Je to škoda, lidi už se těšili. Vloni jsme
takto v rámci projektu Sázíme budoucnost společně vysadili Alej plnou kaštanů. Myslím, že
zapojení občanů do podobných akcí je důležité,
aby si uvědomili, že podíl na kvalitě životního
prostředí v obci a v celkovém kontextu i na boji
proti změně klimatu má každý,“ vysvětlil starosta Štěpánkovic Jaromír Nevřela, proč obec
do poslední chvíle váhala, jestli má veřejnou

akci uspřádat. „Nakonec to všechno zůstalo
na zaměstnancích obce, ale třeba se nám podaří
v areálu, kde se letos sázelo, uspořádat s občany
alespoň brigádu,“ dodal starosta.
Nové stromy teď lemují železniční trať
a cyklostezku do Kravař, další zapouštějí
kořeny za čistírnou odpadních vod. „Celkem
jsme vysadili 15 jabloní, 15 hrušní, 15, švestek,
takže by projekt měl přinést i sladké plody,
a také 5 buků a 5 javorů. Nové stromy zlepší
udělají naši vesnici zase o trochu hezčí a navíc
přinesou stín cyklistům na hojně využívané
stezce směrem na Kravaře,“ řek referent obecního úřadu Martin Peterek, který byl jedním
z iniciátorů projektu.
Lípy a mnohé další stromy zapouštějí kořeny
v obydlených místech i volné krajině díky grantovému řízení Nadace ČEZ Stromy už devět let.
„V letošním roce byl schválen zatím historicky
nejvyšší objem financí na výsadbu zeleně.
Na zkrášlení české krajiny vynaloží nadace
osm miliónů korun. Doposud bylo podpořeno
už 550 projektů za bezmála 60 miliónů korun.
Těší nás, že můžeme vycházet vstříc aktivitám

obcí a měst a zároveň přispívat ke snížení emisí
CO2 a dalších škodlivých látek,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
V Moravskoslezském kraji letos Nadace
ČEZ podpořila sázení stromů také v Ostravě
– Nové Vsi, Orlové, Mostech u Jablunkova,
Hlučíně, Janovicích, Příboře a Žabni.

Skupina ČEZ


Vladislav Sobol, mluvčí

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002,
aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje
několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků
se řadí ke špičce nadací v České republice.
Více informací na www.nadacecez.cz

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty, úspěchy,
poděkování nebo chystáte
akci pro spoluobčany…
Podklady můžete zaslat
na e-mailovou adresu
zpravodaj@stepankovice.cz,
donést na obecní úřad
nebo zaslat poštou na adresu
OÚ Štěpánkovice,
747 28 Štěpánkovice.
Značka: ZPRAVODAJ.
Prosinec 2020
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Proč se nová ulice jmenuje „U PEKAŘE“?
Na místě ulice U Pekaře, kde již stojí nové domy, totiž ještě nedávno stával dům, kde bývalo štěpánkovické pekařství. Na fotografiích si
můžete prohlédnout, jak to tam kdysi vypadalo a někteří si určitě také zavzpomínají na čerstvé, voňavé dobroty z pekařské pece. Vaše redakce

Pekařské pece a potřebné nářadí k pečení chleba

Původní pekařství s pekárenským komínem

Demolice opuštěného pekařství

Na místě starého pekařství dnes již stojí nový rodinný dům
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Roztápění pekařské pece

Pekařské pece před demolicí

Pečení svatebních koláčů

Přípravna před demolicí

Zadělávání svatebních koláčů

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

Prosinec 2020
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Štěpánkovický zpravodaj
číslo 4 / prosinec 2020
Ježíškova
pošta
Pod vánočním stromem u kostela
zřídila naše obec schránku na přání,
takzvanou „Ježíškovu poštu“.
Děti zde mohou vhazovat svá
přání, vzkazy nebo obrázky, které poté
pan starosta přepošle Ježíškovi. Ty nejoriginálnější budou před odesláním na
Ježíškovu adresu umístěny na obecní
facebookové stránky.

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.

Kl idné prožití vánočních svátků
a v roce 2021 rod innou pohodu,
pevné z draví a š těstí
přejí

z am ěstnanci obecního úřadu
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