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Naše hrdinky - šičky roušek

...více na straně 4

Vandalismus v obci

...více na straně 6

DĚTI SE VRÁTILY DO ŠKOL

Mše svatá za 9. třídu

...více na straně 9

Děti, které se po dvou měsících vrátily znovu do školy, neskrývaly radost. První den byl
hlavně o tom, že se potkaly. Byly nadšené z toho, že vidí zase paní učitelku, své kamarády
a spolužáky. Některým dokonce chybělo i učení.
A jak probíhal první den ve škole? Před vchodem do budovy čekali na děti učitelé, kteří si od
rodičů vyzvedli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Po
provedení dezinfekce rukou zavedli učitelé žáky k šatním skříňkám a pak do třídy. Škola předem
zjišťovala zájem rodičů, zda chtějí, aby jejich dítě do školy nastoupilo. Žáci byli poté rozděleni
do skupinek maximálně po patnácti. Mimo třídu, ve společných prostorách jako jsou chodby,
musely děti nosit roušku.
Tato opatření nebudou, doufejme, trvat dlouho. Za pár dní začínají prázdniny a léto může
být pro zničení koronaviru klíčové. 1. září, kdy se děti opět vrátí do školních lavic, bude snad již
všechno při starém, tak jako jsme byli zvyklí.
Veronika Wihodová

Florbalová sezóna skončila
předčasně
...více na straně 12

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři Štěpánkovického
zpravodaje,

OD OSVOBOZENÍ
UPLYNULO 75. LET

na přelomu února a března jsme spadli do nové situace
celorepublikového významu, jejíž výjimečnost na nás všechny
doléhá ještě dnes. Varování bylo již více než měsíc slyšet z Číny,
ale neuvědomovali jsme si, že to může v takové míře zasáhnout
i nás. Bez proškolení či předchozích zkušeností s něčím podobným, jsme byli postaveni před úplně novou situaci – pandemii
onemocnění COVID-19. Ještě před několika týdny by nikoho
z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti scházení se s přáteli, pořádání veřejných akcí,
posílání dětí do škol a že budeme v kontaktu jen prostřednictvím
obrazovek elektronických médií a telefonů. Každý den jsme
museli přijímat nová a nová opatření a adaptovat se na aktuální
podmínky. Shánění dezinfekčních prostředků, roušek, jednorázových rukavic a ostatních ochranných pomůcek v době, kdy
bylo vše nedostatkové. To byl náš úkol č. 1.
Za běžných okolností bychom ve zpravodaji přinášeli zpravodajství z desítek akcí pořádaných školou, obcí, spolky a dalšími. Místo toho vydáváme svědectví o koronavirové pandemii,
kvůli které se ve společnosti vzedmula ohromná vlna solidarity,
a lidé si začali navzájem pomáhat.
Médii už proběhla řada poděkování zdravotníkům a dalším
lidem v první linii. Všichni si zaslouží velký dík. Nicméně i já
chci využít tento prostor k poděkování všem, kteří nejsou tak
„na očích“. Chci poděkovat všem, kdo se aktivně zapojili do šití
roušek pro ostatní spoluobčany, pomoci seniorům, všem kdo
chodili do práce, abychom si mohli koupit potraviny, léky, aby
nám přicházela pošta a tak bych mohl jmenovat ještě dlouho.
Bez jejich práce by byl náš život v obci ještě víc omezený, ne-li
ohrožený. Upřímně děkuji všem kolegům, zaměstnancům obce,
za jejich maximální nasazení, obětavost a zodpovědný přístup.
Děkuji všem za kreativitu při řešení nových situací, výzev, které
nám pomohly posunout se dál a překonat toto nelehké období,
které se jistě zapíše do dějin.

Před 75 lety skončila v Evropě druhá světová válka bezpodmínečnou kapitulací nacistického Německa. 
Starosta obce Jaromír Nevřela položil kytici k pomníku připomínající
osvobození naší obce dne 16. dubna 1945.
Veronika Wihodová

NAŠE OBEC V DOBĚ
KORONAVIROVÉ
Obec ani v době koronavirové nezahálela. Přestože jsme byli
nuceni uzavřít obecní úřad a fungovat více po emailu či telefonu,
provoz běžel dále.

Moje poděkování patří i všem rodičům a prarodičům, kteří
museli často při své práci stihnout ještě vzdělávat děti. Děkuji
vám všem, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření
a sdíleli jste tento čas mnohdy v malém izolovaném prostoru
a ve specificky nastavených podmínkách se snažili hledat nové
cesty k sobě navzájem.
A pokud se dívám z úplného nadhledu, věřím, že všichni využijeme této
příležitosti k tomu, abychom získali
odstup, přehodnotili, co je důležité
a co ne, jak se staráme o sebe a své
zdraví, jakou pozornost věnujeme svému okolí a jak svým
jednáním ovlivňujeme život
na naší planetě.
Děkuji za vaše nasazení,
podporu a spolupráci
Jaromír Nevřela,
starosta obce

Udělali jsme výběrové řízení na opravu cesty U Dvora, postavilo
se workoutové hřiště, hřiště na pétanque, postavila se opěrná zeď na
Suchánkovci, dokončilo se nájemní bydlení tamtéž, kdy se provedly
terénní úpravy, a provedlo se osazení veřejného osvětlení podél cesty.
Máme rozpracované projekty na výměnu kanalizačního řadu,
vybudování nové kanalizace a vodovodu, opravy stávajících komunikací, novou cyklostezku, rekonstrukci knihovny. Bohužel nad tím
vším teď visí velký otazník v podobě financování. Už teď víme, že nám
vláda škrtne cca 7 mil. korun z investic a podle současných náznaků by
to mohlo být ještě o pár miliónů více. Pak by se muselo v investicích
škrtat a zvažovalo by se, co udělat a co ne. V tom nejhorším případě
bychom museli stopnout veškeré investice, záleží na výši peněz, která
nám bude odňata.
Není bohužel v současné době v našich rukou, co se bude s obecními financemi dít a ani pořádně nevíme, s čím můžeme počítat. Je to
nepříjemná situace, do které jsme se dostali ne vlastní vinou, ovšem
stát dneska bere, kde se dá a kde je to nejjednodušší.
Jaromír Nevřela - starosta, Jiří Kolečkář - místostarosta
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OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ
30. května proběhlo oficiální otevření workoutového hřiště, které se nachází na stezce
spojující ulici U Bartošovce s nádražím. Hřiště
je situováno hned na začátek stezky a opodál
bylo vybudováno malé hřiště na pétanque.
Z výsledné sumy, která se měla za hřiště
zaplatit, jsme třetinu ušetřili tím, že naši pracovníci tuto práci udělali. Je vidět, že jsme
schopni ve své režii a se schopnými pracovníky,
ušetřit obci peníze.
Workout (rus. trénování, hovor. venkovní
fitness) je sportovní aktivita s vlastní vahou
těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných
sportovních hřištích, především na hrazdě,
bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících,
kruzích a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich
použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na
cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Lidé, kteří se workoutem zabývají, nazývají sami sebe porůznu: workouteři, pouliční
(street) sportovci atd. Toliko Wikipedie, která
vysvětluje slovo workout.
Vybudování hřiště se dožadovali hlavně
mladší ročníky už delší dobu. Cvičiště nám
vybudovala ostravská firma WOClub, která
i ráda přijela (v zastoupení čtyř cvičenců) na
otevření, kdy workoutisti (mezi nimi mistr
České republiky) ukázali přítomným cviky,

které se dají na všech bradlech, žebřinách
a jiných konstrukcích předvést. Následně se
zapojili i samotní přihlížející, kterým zkušení
borci pomáhali se cviky.
Přestože počasí nevyšlo dle představ, bylo
vidět, že se účastníkům otevření WO hřiště

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA „SUCHÁNKOVCI“

líbilo. Dle občanů, kteří přímo sousedí s tímto
vybudovaným hřištěm, je prakticky stále někdo
na hřišti a cvičí, což je dobře a v to jsme doufali.
Je vždy lepší, pokud se někdo vyřádí cvičením
než ničením.

Jiří Kolečkář, místostarosta

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.

V sobotu 6. června jsme v rámci akce
sázení stromů pořádali nejen pro naše občany
prohlídku budoucího nájemního bydlení, které
bylo vybudováno na lokalitě „Suchánkovec“.
Čeká nás kolaudace, která má tři etapy.
Nejdříve musíme zkolaudovat vodovodní
a kanalizační řad, následně příjezdovou cestu
a v poslední fázi samotný nájemní blok bytů.
Celé bydlení je pojato jako nájemní, takže
bude stanoven nájem, který je v naší lokalitě

Červen 2020

obvyklý a je vypočitatelný z okolních lokalit
obdobného typu. Objekt se skládá ze tří bytů
1+kk a jednoho 1+1kk.
O prohlídku byl velký zájem a přišli se podívat i občané z okolních vesnic. Nezaznamenali
jsme nějakou výraznou zápornou výtku ke kvalitě prohlížených bytů.
Rada obce zpracuje a v nejbližší době uveřejní dotazník a oficiální žádost pro potenciální
nájemníky, který následně zveřejní.

Jiří Kolečkář, místostarosta
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NAŠE HRDINKY – ŠIČKY ROUŠEK
V naší době koronavirové, kdy stát vyhlásil povinnost nošení roušek na veřejnosti a ve
společně navštěvovaných prostorách (aniž by
se snažil zajistit jejich dostatek), jsme požádali přes FB veřejnost v naší obci, jestli by
nepomohli ušitím roušek splnit tuto povinnost
i těm, kteří tyto roušky neměli.
Vlastně jsme tuto prosbu zveřejnili ještě
dříve, než vešla tato povinnost v platnost (v té
době byla pouze avizovaná). Je třeba říct, že
první podnět vyšel i od našeho občana pana
Martina Nevřely, který přišel s tím, že toto
bude potřeba (z jeho zkušeností, co mu sdělili
jeho zahraniční asijští partneři). I díky tomu
jsme hned následující den nakoupili látky,
šňůrky, gumičky a jiné komponenty, které jsou
nutné k šití této respirační pomůcky. Po naší
uvedené výzvě se přihlásilo tolik zájemkyň,

že jsme to ani nečekali. Na obecním úřadu
jsme nastříhali zakoupené látky a rozvezli je
našim šičkám, které nás pak začaly zásobovat
rouškami. Ty jsme následně začali rozvážet dle
potřeby našim občanům. Nejprve dvě do každé
domácnosti a následně i více, podle toho, jak se
kdo nahlásil.
Chtěli bychom vyslovit velké díky všem,
kteří přiložili ruku k dílu a na náš apel začali šít
roušky pro ty, kteří z různých příčin nemohli.
Na fotkách můžete vidět, že to nebyly jen ženy,
ale ruku k dílu přiložili i muži (proto jsou na
některých fotkách muži, kteří se podíleli na šití,
a jejich protějšky se nechtěly fotit).
Byli jsme první obec v okolí, která takto
ušité roušky zdarma rozdávala občanům. Je
vidět, že lidé v naší obci si nejsou lhostejní
a jsou schopní si navzájem pomáhat.

Jiří Kolečkář, místostarosta

MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME
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VANDALISMUS V OBCI
Bohužel se nám stále v obci nedaří vysvětlit naší mládeži, že věcí je třeba si vážit, a o to více,
pokud si je nekoupili nebo nevybudovali sami. Pak ať si s nimi dělají, co chtějí.
V opačném případě není třeba ničit zařízení parku, jako jsou altány, koše a lavičky, protože
jim pravděpodobně nic neudělaly. Stejně tak lavičky v atriu školy a odpadkové koše nebo vybavení
dětských hřišť nejsou příčinou jejich frustrace. Možná by bylo lepší směřovat svou námahu k nějaké
konstruktivní činnosti, která by měla ospravedlnitelné využití jak pro sebe, tak pro druhé.
Bohužel vypadá to, že to prostě někdo neumí nebo snad ani nechce pochopit… Komu není
shůry dáno…	
Jiří Kolečkář, místostarosta

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V OBCI ZA ROK 2019
Na území obce Štěpánkovice došlo v roce
2019 ke spáchání 14 trestných činů a 8 přestupků. Ze čtrnácti trestných činů byl pachatel
zjištěn u šesti skutků.
V roce 2019 bylo evidováno 8 přestupků.
Do celkového počtu přestupků byly započítány
také přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.
Na území obce Štěpánkovice bylo v roce
2019 zjištěno celkem 5 osob, které řídili

motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek, kdy tři z nich byli pod
vlivem omamných a psychotropních látek.
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu
územního odboru Opava. Zdejší útvar se podílí
pouze na zajištění míst dopravních nehod, kdy
za rok 2019 došlo na katastrálním území obce
Štěpánkovice k 9 dopravním nehodám, v obci 3.
V součinnosti s hlídkou dopravní policie
proběhlo několik dopravně bezpečnostních akcí

zaměřených na bezpečnost a plynulost v silniční dopravě.
V součinnosti s OSPOD Kravaře, MP
Kravaře a Živnostenským úřadem byly v průběhu roku 2019 prováděny v obci Štěpánkovice
kontroly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším 18ti let, při kterých byla zjištěna
jedna mladistvá osoba pod vlivem alkoholu.



prap. Ing Lenka Homolová, inspektor
npor. Šárka Baďurová, DiS, zástupce vedoucího

NAŠE KNIHOVNA V NOVÉM
Obecní knihovna ve Štěpánkovicích prošla v roce 2004 mnohými
změnami. V červnu 2004 se knihovna, jejíž sídlo bylo v prostorách
Obecního úřadu, začala stěhovat do nově zrekonstruovaných prostor
ZŠ Štěpánkovice. Místnosti se celkově zrekonstruovaly, ale téměř veškeré interiérové zařízení bylo použito původní. A je tomu tak dodnes.
Samozřejmě, že během 16 let fungování knihovny se občas nějaké
vnitřní vybavení obnovilo ale opravdu jen minimálně. Co se komu nehodí,
dá se do knihovny. Regály na knihy jsou staré minimálně padesát let, jsou
nevyhovující z hlediska bezpečnosti, a to zejména u dětí. Nedostatečný
je rovněž i počet těchto regálů. Velmi nevyhovující je prostor pro dětské
čtenáře. Z těchto důvodů pracovnice knihovny požádaly vedení obce
o celkovou rekonstrukci naší knihovny. A vedení obce vyhovělo. Již je
vypracován stavební projekt a také projekt vizualizační. Realizací těchto
projektů dojde k efektivnějšímu využití plochy, což umožní jednak širší
nabídku knižních titulů k zapůjčení a současně dojde k vytvoření příjemnějšího čtenářského, studijního a pracovního prostředí.
Knihovnu navštěvují v současné době všechny věkové kategorie. Děti
převážně do 12 - 13 let, ty starší pak o něco méně, ale vracejí se, když
na střední škole potřebují povinnou četbu. Další skupinou jsou rodiče
s malými dětmi, kteří hojně knihovnu využívají a ze zkušeností se tyto děti
stávají dobrými čtenáři a navštěvují ji i v pozdějším věku již samostatně.
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Knihovnu
využívají
také
žáci a učitelé v hodinách literatury a čtení.
Pravidelně ji navštěvují
také děti z mateřské školy.
Pracovnice knihovny organizují
mnoho kulturních akcí, které se staly velmi oblíbené u našich uživatelů
a čtenářů. Bohužel v době koronavirové knihovna zela prázdnotou. Ale
to je bohudík již za námi. Pracovnice knihovny již deset let organizují
příměstský tábor, ovšem z důvodu přípravy a realizace projektu obnovy
knihovny letos bohužel tábor nebude.
Snahou knihovny je přispět k obohacení života každého, a to bez
ohledu na věk, kdo do jejich prostor vstoupí (fyzicky či virtuálně), kdo otevře stránky knihy nebo tomu, kdo se dokáže radovat ze společných setkání.
Pevně věříme, že další setkávání již bude v nové, krásné knihovně.
MT
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti:

Duben
Bernard Harazim
Annemarie Nevřelová
Irmgard Lehnertová
Edith Nevřelová

85 let
80 let
80 let
80 let

Květen
Štěpánka Persichová
Alois Beinhauer
Isidor Lhotský
Josef Bitomský
Ruth Večerková
Pavel Herudek
Alfred Václavík
Hedvika Černušková

80 let
70 let
70 let
90 let
80 let
70 let
85 let
70 let

Červen
Gerlinda Tomíčková
Ludvík Rýmel
Anežka Tomíčková
Jan Gebeš
Edeltrauda Kolářová
Matylda Černá
Jan Josefus
Hedvika Hluchá
Anežka Nevřelová

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Přehled dětí narozených v naší obci (únor – květen 2020)

80 let
85 let
91 let
75 let
80 let
92 let
80 let
70 let
95 let

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

Michal Essler, Alex Malchárek, Lukáš Michalík, Ella Harazimová,
Tereza Schreierová, Eliška Klusová a Anna Klusová,
Maxim Cagaš, Aneta Adamcová, Tobias Matula, Nina Kotzianová.

Lukáš Michalík – 22. 2. 2020
výška 52 cm, váha 3 220g

Alex Malcharek – 22. 2. 2020
výška 47 cm, váha 3 290g

Tobias Matula – 25. 4. 2020
výška 47cm, váha 2 920g

Ella Harazimová – 21. 5. 2020
výška 50 cm, váha 3 570 g.
Doma ji čekal bratr Mikulášek.

Ke dni uzávěrky zpravodaje jsme se od začátku roku rozloučili
s 11 spoluobčany.

Maminky pozor!
Narodilo se Vám děťátko a rádi byste mu založili do krabičky
vzpomínek Štěpánkovický zpravodaj s jeho fotografií? Pošlete
fotku Vašeho miminka společně se základními údaji (jméno, datum
narození, váha, míra atd.) na adresu zpravodaj@stepankovice.cz
a my ji otiskneme vždy v nejbližším vydání zpravodaje.
Těšíme se na Vaše příspěvky.
Veronika Wihodová

Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narozených dětí,
prosíme rodiče, kterým se narodilo dítě, aby narození (na základě rodného listu dítěte) přišli přihlásit na matriku obecního úřadu.

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

Projekt

Tereza Schreierová – 21. 5. 2020
výška 48 cm, váha 2 730g
Mnoho štěstí, radosti a zdraví do života
milé Terezce přejí
ŠTĚPÁNKOVICE
- rodiče Michal a Lenka
a sestřičky Adélka s Michalkou.

ZŠ
VENKOVNÍ TŘÍDA

Projekt

je spolufinancován Evropskou unií.

ZŠ ŠTĚPÁNKOVICE VENKOVNÍ
TŘÍDA
VENKOVNÍ
TŘÍDA“

Cílem projektu je vybudovat plnohodnotný venkovní vzdělávací
prostor-učebnu se zázemím. Venkovní učebna doplňuje
stávající areál ZŠ a MŠ Štěpánkovice. Bude sloužit pro výuku
na školní zahradě za příznivého počasí, což nabízí alternativu
je spolufinancován Evropskou unií.
oproti klasické výuce ve třídách v budově školy.
Cílem projektu je vybudovat plnohodnotný venkovní vzděláva
prostor-učebnu se zázemím. Venkovní učebna doplňuje
stávající areál ZŠ a MŠ Štěpánkovice. Bude sloužit pro výuku
na školní zahradě za příznivého počasí, což nabízí alternativu
oproti klasické výuce ve třídách v budově školy.

PROJEKT: „ZŠ ŠTĚPÁNKOVICE -

Cílem projektu je vybudovat plnohodnotný venkovní vzdělávací prostor - učebnu se zázemím. Venkovní učebna doplňuje
stávající areál ZŠ a MŠ Štěpánkovice.
Bude sloužit pro výuku na školní zahradě za příznivého
počasí, což nabízí alternativu oproti klasické výuce ve třídách v
budově školy.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Projekt: „ZŠ Štěpánkovice - VENKOVNÍ TŘÍDA“
je spolufinancován Evropskou unií.
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ČINNOST STŘEDISKA SLUŽEB
Ani v koronavirových měsících se nezastavila činnost střediska služeb. Kromě stálé
údržby naší obce, do které řadím především
úklid vesnice a údržbu zeleně, jsme v tomto
čase postavili opěrnou zeď u nájemních
domů, která byla potřeba, aby se nesplavovala
zemina na sousední pozemek.
Zasadily se nové stromky v parku před
a za Obecním úřadem, před obchodem TUTY
a na ulici Jasanová. Opravili jsme kanalizaci
na více místech v obci a předláždili propadlá
místa ve vozovce. Na lokalitě „Šimetkovec“
jsme vybudovali nové oplocení v místech, kde
už starý drátěný plot ohrožoval sousední soukromé pozemky. Zakoupili jsme nové nákladní
kontejnerové auto MAN, protože staré už mělo
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nevyhovující technický stav a opravy tohoto
vozidla již byly nerentabilní. Vyčistili jsme
požární nádrž Bartošovec a provedlo se dořezání ořezů větví vrby.
Každý den sekáme a uklízíme trávu na
obecních pozemcích. Toto je činnost, která je
nekonečná, protože tráva nám při stávajícím
počasí rychle roste a mnohdy není za pár dní
vidět, že by se tam nedávno sekalo. Mulčujeme
polní cesty, aby se při procházkách dobře
chodilo.
Snažíme se sekat trávu v intravilánu obce
a v extravilánu ji necháme růst. Tím dáváme
prostor fauně a vytváříme mikroklima kolem
stromků, které takto lépe udržují vláhu a pomáhají pomalejšímu vysychání půdy.

Jiří Kolečkář, místostarosta

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

MŠE SVATÁ ZA VYCHÁZEJÍCÍ 9. TŘÍDU
Skroro celá třída jsme se 31. 5. 2020 sešli
v kostele, abychom poděkovali Pánu Bohu za
celých devět let školní docházky, která nám
pomalu, ale jistě končí.
Když jsme se ráno vzbudili, určitě jsme
nebyli moc nadšení, jelikož počasí nám úplně
nepřálo. Bylo zataženo, pršelo a bylo maximálně 10 stupňů. I přesto jsme krásně oblečení
a upravení vyrazili do kostela. Shromáždili
jsme se v kostele, a když přišli všichni, šli jsme
se usadit do lavic. I když se letos mše svatá trochu lišila od mší svatých za 9. třídu, které probíhaly v minulých letech, naše mše svatá měla
také své kouzlo. I když nás v kostele nemohlo
být tolik, jelikož musíme sedět s rozestupy
a museli jsme mít roušky, i když jsme na mši
neměli žádné ministranty, i když jsme nemohli
nést dary, i tak byla naše mše svatá výjimečná,
právě z těchto důvodů.
K tomu jsme mši svatou slavili na slavnost
Seslání Ducha svatého. Dovolím si říct, že
když jsme si mši svatou rezervovali, tak jsme
neměli tušení, že ji budeme slavit právě na tuto
slavnost. To je jedna z dalších věcí, která tomu

dni dodávala výjimečnost. Mše svatá byla nádherná, s krásnými zpěvy, naplňujícím kázáním
a nakonec následovalo po mši svaté poděkování
našemu panu faráři a paní katechetce, za hodiny
náboženství a hodiny, které s námi strávili
v kostele. Po mši svaté jsme si udělali krásné

fotky na památku a vzhledem k pandemii
i fotku s rouškami.
A i když naše mše svatá vypadala jinak,
všem se nám moc líbila a budeme na ni dlouho
vzpomínat.

Tereza Weissová, 9. třída

MŠE SVATÁ ZA HASIČE
V neděli 3. května se v našem kostele sloužila mše svatá k svátku
sv. Floriána za živé a zemřelé hasiče z farnosti. S ohledem na letošní
mimořádnou situaci jsme byli rádi za to, že mše svatá proběhla alespoň
v patnácti lidech a mohli jsme dodržet naší tradici.
Marek Ondruf

DÍKY PILAŘŮM MAJÍ
CYKLISTÉ STOJAN NA KOLA
Na přelomu zimy a jara proběhlo každoroční proškolení pilařů
zásahové jednotky s praxí. Letos jsme v rámci praxe dělali prořezávku
suchých stromů v lesíku pod „Hanůvkou’’. Pro cyklisty jsme na křižovatce udělali stojan na kola z kmene vrby.
Marek Ondruf

Červen 2020
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ZAHRÁDKÁŘI SÁZELI BUDOUCNOST
Dne 6. června 2020 proběhla v naší obci výsadba stromů v rámci celostátního projektu Sázíme budoucnost.
Počasí nám přálo, proto skupina asi
20 zahrádkářů, zaměstnanců obce a několika občanů Štěpánkovic zasadila 30 listnatých stromů v lokalitě u nájemních bytů
Na Suchánkovci, pod kopcem u p. Josefuse
a u zahrádkářského areálu. Touto výsadbou
chtěli zahrádkáři přispět k celkovému ozelenění
obce, zlepšení stavu klimatu a pomoci k lepšímu zachytávání dešťových srážek.
Součástí tohoto dopoledne byl i den otevřených dveří zmíněných nájemních bytů, na které
se přišla podívat široká veřejnost.
Děkuji všem, kteří se na výsadbě podíleli,
a doufám, že bude k užitku i pro další generace.

Petr Bělák

CIPÍSEK SLAVÍ
ÚSPĚCHY

Situace letošního roku se dotkla snad
každého. Ani my jsme nebyli výjimkou a čelili
jsme různým opatřením. Přesto jsme museli
naši činnost pozastavit a tuto špatnou dobu
překlenout. Nic se ale nezměnilo na chodu
našeho klubu a při uvolňování opatření jsme
přijali 3 nové členy. Děti se znovu těší z jízdy
na ponících a péče kolem nich.
V letošním roce se nám nejspíše závody
zruší, přesto se mohou děti těšit na naše každoroční, již dvakrát pořádané „Hry s nocí“.
Novinkou letošního roku je, že naše členka
Sabina Kopcová, která už přesedlala z poníků,
se stala majitelkou koně - Feder Radegast
a nadále reprezentuje v parkurovém skákání
náš JK Cipísek Štěpánkovice, z. s. V letošním
roce má již na svém kontě krásné 4. místo ze
startu pořádaném v JK Opava – Kateřinky.
Budeme se těšit i nadále z úspěchů a radosti
našich členů.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny
prožité ve zdraví.
Eva Gintarová
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MTO NA BISKUPSKÉ KUPĚ
V současné době koronavirové epidemie jsme už měli ponorkovou nemoc. A proto jsme se my,
MTO, rozhodli, že si vyjedeme na výšlap. Dlouho jsme se nerozmýšleli, protože jeden z nás v tom
měl delší dobu jasno – uděláme si výšlap na rozhlednu Biskupská kupa.
Den „D“ nastal 9. 5. 2020. Směr Zlaté Hory. Auto
jsme zaparkovali na náměstí ve Zlatých Horách,
odkud vede turistická značka.
Po zelené vyrážíme ke kapli sv. Rocha, přes
Mnichův kámen, rozcestí Hoffmanova lavička na
rozhlednu Biskupská kupa. Cestou jsme narazili na
„moře medvědího česneku“ a samozřejmě nechyběl
„samosběr“ (pesto a zase pesto). Rozhledna byla
otevřená. Počasí krásné, tak jako výhledy shora. Lidí
jako mraků – Češi i Poláci. Po nezbytném občerstvení
se vydáváme na zpáteční cestu. Tentokrát po modré
turistické značce k rozcestníku Braunerova lavička,
zřícenina hradu Leuchtenštejn – ovšem kde nic tu nic,
Na Vartu, poté odbočíme na žlutou, z které odbočujeme na neznačenou stezku kolem několika zastavení
křížové cesty do Zlatých Hor. Zpáteční cesta po
modré byla místy krkolomná – popadané stromy,
které jsme nemohli překročit a museli je obcházet
houštím, mokré kamenité sestupy. Nehledě na to, že
kolem velice úzké cestičky nasadili nové stromky – ty
až dorostou…
V cíli ještě zmrzlina a jelo se domů.
KQ

DĚTI POSTAVILY
ZVÍŘÁTKŮM KRMELEC
V rámci mimoškolní aktivity jsme s dětmi postavili a umístili krmelec pro lesní zvěř, který můžete
vidět v blízkosti polní cesty spojující ulici Sluneční
a Mlýnskou.
Krmelec je umístěn na travnatém porostu. Zúčastnili
se Radim Hanzlík a jeho dva synové Matěj a Mikuláš
a jejich bratranec z Kravař Filip Raida.

Radim Hanzlík

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

ŠTĚPÁNKOVICKÁ FBC LETKA HRAJE 1. LIGU!

Dohodu, kterou zvažovala vedení rožnovského i slezského klubu již před loňskou sezónou, letos oba spolky, tedy 1. FBK Rožnov
p/R a FBC Letka, dotáhli do konce a předložili k jednání na Výkonný výbor Českého
florbalu. Jádrem dohody je vzájemná výměna
soutěží mezi jejich elitními týmy. FBC Letka
tak bude dle této dohody od nadcházející
sezóny působit v 1. lize, druhé nejvyšší soutěži, Rožnované pak v lize Národní.
Nikdo by si už neměl plést tento poměrně
mladý klub s ostravským městem. Centrem
ambiciózního klubu FBC Letka jsou
Štěpánkovice a pokud by je někdo hledal na
mapě, tak musí zaostřit na opavský okres.
Právem lze o klubu mluvit jako o ambiciózním, neboť ještě v sezóně 2016/2017 hráli FBC
Netopýři Štěpánkovice Moravskoslezský
přebor mužů. Ale právě po této sezóně došlo
ke sloučení s klubem hrajícím Divizi, a tak
FBC Letka mohla v sezóně 2017/2018 tuto
soutěž hrát a že se s ní nemazlila, to poznali
všichni soupeři, neboť po ročním působení
se přehoupla do vyšší soutěže, Národní ligy.
V ní se utkala paradoxně v sezóně 2018/2019
i s rožnovským celkem, a přestože v základní
části skončila lépe, Sršni v play off potvrdili, že jsou zkušenějším týmem. Přesto tato
sezóna i sezóna loňská ukázaly, že v dlouhodobé soutěži si Letka vedla nadmíru dobře
a právem se mohla poměřovat se špičkovými
týmy Národní ligy, které měly cíle postoupit
do 1. ligy.
Rožnované jsou takovým evergreenem
posledních sezón mezi 1. ligou a Národní
ligou. Buďto působí v soutěži vyšší, nebo přihlásí soutěž nižší a na konci ročníku si opět
vybojují právo hrát soutěž vyšší. V posledních sezónách však v kádru Sršňů dochází
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k nemalé obměně úspěšného hráčského kádru
sezón 2013-2018, kdy hned několik hráčů
zamířilo do extraligových oddílů, několik
založilo rodiny, kde musí více vážit čas strávený na florbale a s rodinou, a tak bychom
mohli v dalších důvodech pokračovat. Sršni
tak doplňují kádr z omladiny, která v jejich
klubu a blízkém okolí má kvalitu minimálně
na Národní ligu. Pro tu se rozhodli i pro příští sezónu, kdy posledním impulsem pro ně
byla nabídka z celku FBC Letka na výměnu
soutěží. O tu se zasadil zejména mecenáš
štěpánkovického klubu, Lukáš Toman, který
je úspěšným lídrem společnosti Toman
Finance Group. Dohoda byla pro oba kluby
velmi férová a přináší profit na obě strany.
Propojení obou klubů do budoucna může zavdat spolupráci nejen mezi elitními týmy, ale
také v jiných oblastech spolků, ať už v mládežnických kategoriích, tak i v realizačních
týmech atd.
Za rožnovský tým se vyjádřil Zbyněk
Macura, dlouholetý sekretář klubu: „Po oficiálně předčasně ukončené poslední sezóně
jsme obratem začali řešit, jak se postavíme
k sezóně následující. Stále ještě u nás probíhá
generační obměna v kádru během posledních
přibližně 3 sezón, zároveň nás ve vedení dvě
předposlední sezóny hráči zaskočili tím, že
i přes obměnu opět 2x vybojovali postup do 1.
ligy. Loni jsme tak opětovně vyzkoušeli působení v této soutěži, ale konkurence schopní
jsme ostatním týmům byli pouze v situaci, kdy
hrál celý kádr. To ale zejména ve venkovních
zápasech ovlivňovala zranění v kádru a také
časová dostupnost hráčů i s ohledem na nerozumně Českým florbalem povolené začátky
některých, zejména nedělních, utkání. Do celé
záležitosti pak zasáhla i virová pandemie a de
facto nám doteď nedává jistotu, že prvoligová

soutěž se v září opět rozběhne. Neboť jsme již
v minulosti zvažovali postoupit soutěž jinému
týmu, který by nám za ni nabídl adekvátní
protihodnotu, byli jsme i letos ochotni o celé
záležitosti jednat. A dvě konkrétní nabídky
jsme i obdrželi, kdy jedna z nich, oproti
zkušenostem v předcházejících případech
v minulých sezónách, byla velmi korektní,
hodnotově adekvátní a my ji ve vedení projednali, a nakonec se rozhodli pro její přijetí.
Stejně tak vedení Letky vše schválilo.“
Za tým Letky předkládáme pohled Víta
Poskočila: „Náš celek se od samotného
začátku letošního soutěžního ročníku netajil
tím, že má ambice postoupit do 1. ligy. Do
týmu jsme přivedli nové kluky, kteří nám
s postupem měli pomoci. Vše se nám docela
dobře dařilo, kdy již po prvním nedokončeném kole play off, jsme vedli 2:0 na zápasy
a náš společný sen se přibližoval. Poté však
zasáhla vyšší moc a dle mého názoru rychlé,
ukvapené ukončení soutěže. Naše práce
a nemalé finanční prostředky byly najednou
pryč. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli opětovně kontaktovat celek z Rožnova s nabídkou o přepuštění soutěže. Po našem společném jednání se vše podařilo dojednat a došlo
k podání návrhu Výkonnému výboru Českého
florbalu, který vše musel projednat. Jak jsem
uvedl, náš společný sen se naplnil a již teď se
na novou sezónu budeme poctivě připravovat,
takže novým soupeřům nedáme nic zadarmo.
Je jen trochu smutné, že naše nové soupeře
nebudeme vítat v naší obci Štěpánkovice
z důvodu toho, že halou pro takovou soutěž
nedisponujeme. Takže se budeme setkávat ve
Sportovní hale Sareza v Ostravě. Rožnovu
přeji úspěšnou sezónu v Národní lize a za rok
se budeme těšit, že si opět spolu zahrajeme
v 1. lize. Letka v srdci.
Adam Wollný
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DÍKY ZA SEZÓNU, UŽ TEĎ SE TĚŠÍME NA TU PŘÍŠTÍ
Florbalová sezóna skončila předčasně, důvody všichni známe a nemá
hlubšího smyslu je pitvat nebo horovat nad neodehranými zápasy - je to
tak, jak to je a jinak to být nemůže. Jelikož je záhodno zhodnotit uplynulou
sezónu s výhledem na tu příští, přinášíme krátké sezónní summary toho, co
se v mládeži FBC Letka událo.
Skončená sezóna začala skvěle, a to historicky prvním letkařským kempem. To, co zrálo v hlavách trenérů už nějakou dobu, se zhmotnilo v červenci na Morávce v Beskydech. Skvělý trenérský tým bavil hráčky a hráče
nejen florbalovým tréninkem, ale užili si i tenisových kurtů, travnaté plochy,
atletického oválu. V neposlední řadě i splav na řece Morávce přinášel nové
vjemy a zážitky 30 dětem, které si odnesly hezké vzpomínky na celý život.
Byť jsme početně i rozpočtem malý tým, v uplynulé sezóně jsme měli
přihlášeny všechny mládežnické (chlapecké) kategorie a nejinak tomu bude
v sezóně 2020/2021, ba co víc – do této sezóny přihlašujeme zcela nový
tým, a to tým veteránů. Děvčata samozřejmě nepřišla zkrátka, zapojila se
do klučičích týmů a jejich přínos byl neoddiskutovatelný. Od nejmladší
přípravky, přes elévy, mladší a starší žáky, dorosty až po juniory probíhala
sezóna zdárně. David Radošovský a Martin Bořucký dokonce nakoukli do
prvního mužského týmu a rozhodně se neztratili. S áčkem si zatrénoval
i Martin Döhner - starší žák, který opanoval statistiky nejen ve své kategorii, ale i v dorostech a je na nejlepší cestě, při poctivém a pravidelném
tréninku, zahrát si za pár let kvalitní seniorskou soutěž. A klidně i mimo
Českou republiku.

U nejmladších - přípravkářů a elévů - chce trenérský tým usnadnit jejich
seznámení s florbalem a organizovaným sportem obecně. Vybudovat pozitivní emoční vazbu k florbalu a sportu jako takovému, na které pak postupně
mohou budovat i individuální dovednosti. Děti trénování baví, na zápasy se
těší, a byť výsledky nejsou vždy ideální, neházíme flintu do obilí, jelikož
výsledky nejsou tím hlavním kritériem, na které se u nejmenších zaměřujeme. Poděkování patří trenérské sestavě Víťa Poskočil, Petr Stromský a Jirka
Friedecký, kteří bravurně zvládají péči o ty, kteří jsou pro naši budoucnost
ti nejdůležitější.
O stupínek výš pak odtrénovali a odehráli sezónu mladší a starší žáci.
Mladší žáci úspěšně absolvovali na sklonku sezóny minulé neligový turnaj
v Bílovci, který naznačil možnosti v právě ukončeném ročníku. Tým, který
byl po základní skupině na odpis mizernými výsledky i hrou, se dokázal přes
noc zvednout a v playoff předvedl obrovskou morálku, snahu a entusiasmus,
který doslova šokoval všechny očité svědky v bílovecké hale. Ve finále došly
síly, ale stříbrná placka byla hodnotově výše než pohár pro vítěze. V ligové
sezóně se mlži potýkali s trochu nevyrovnanou výkonností, soutěžní utkání
odchytali s golmánským duem Halfar-Špánek z elévů a i do pole byla početná
výpomoc z nižší kategorie. Celkově sezóna průměrná, je na čem stavět, ale je
třeba i intenzivně trénovat.
To u starších žáků jsme zažili snovou sezónu. Radimu Janečkovi se
podařilo vykřesat z hráčů - někdy tvrdou, ale zodpovědnou a cílevědomou
prací - jiskrný tým. Tým, který se po pomalém startu a mizerném turnaji
v Odrách, který nakonec stál Letkaře v tabulce lepší umístění, dokázal zmobilizovat a v závěrečné fázi sezóny produkovat pestrou, kombinační hru se
všemi důležitými aspekty pro pohledný a úspěšný florbal. Fyzické nasazení,
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mentální koncentrace na výkon, schopnost odevzdat v potřebnou chvíli pro
tým, co je potřeba - to jsou parametry, které jsme chtěli v tréninku akcentovat
a které tým přijal za své a předváděl je na palubovkách napříč regionem. Jsem
osobně přesvědčen, že tento mančaft fungoval nejen na hřišti, ale i v kabině,
a byl postrachem všech soupeřů. A i když trénink nebo zápas někdy bolel,
věřím, že si to holky a kluci užívali stejně jako rodiče v řadách fanoušků na
tribunách.
Předstupeň pomyslného vrcholu kariéry mládežnického sportovce tvoří
kategorie dorostu a juniorů. Přes počáteční problémy, místy až frustraci, se
nakonec podařilo trenérskému duetu Nevřela-Bažan vybudovat konkurenceschopná družstva, která sice s kolísavou výkonností, ale přesto dokázala
zlepšovat svoji hru a postupně stoupat herně i tabulkově. Těžký přechod
z žáků do vyšších kategorií úspěšně absolvovalo hned několik hráčů na
začátku sezóny. A i v průběhu se postupně integrovali další, takže o perspektivu v nadcházející sezóně nemám obavy.
Velké díky patří rovněž Standovi Josefusovi, který produkuje individuální domácí trénink pro ty hráče, kteří pochopili nutnost pracovat na
sobě i mimo rámec oficiálních tréninkových jednotek. A v neposlední řadě
gólmanskému specialistovi Luboši Babišovi, který řídil trénink našich brankářských nadějí a intenzivně pracoval na vylepšení schopností hráčů na tom
pro tým tolik klíčovém postu.

Závěrem mi dovolte znovu poděkovat všem hráčkám a hráčům, fantastickému trenérskému týmu a zejména pak všem rodičům - smekám pomyslný
klobouk před vámi, kteří v jinak nabitém a náročném programu chcete vozit
své ratolesti na tréninky a trávit víkendy po leckdy ne úplně komfortních
halách, místo toho, abyste se věnovali svým koníčkům nebo relaxaci. Trávit
čas takovou banalitou, jako je florbal, je trochu projevem bláznovství.
Nicméně jsem přesvědčen, že to má smysl a že věci, které se děti při tom
našem sportu naučí, přinesou zlepšení jejich životů v budoucnu. Cenné
zkušenosti, a jak doufám, i skvělé zážitky budou něčím, na co budou ještě
dlouho vzpomínat. A to je asi nejdůležitější, proč to všechno vlastně děláme.

Adam Wollný

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

EXHIBIČNÍ SHOW PŘI OTEVŘENÍ WO HŘIŠTĚ
V sobotu 30. května 2020 proběhlo v naší
obci oficiální otevření WORKOUTOVÉHO
HŘIŠTĚ, které se nachází u cyklostezky mezi
Bartošovcem a nádražím.
I když chvílemi lehce mrholilo, nás to
neodradilo. Atmosféra byla úžasná. Atleti
z WO CLUBU OSTRAVA předvedli neskutečnou exhibiční show. K vidění byly základní
cviky i nejnáročnější akrobatické kreace, které
v doprovodu rytmické hudby opravdu braly
dech. Podstatou celého cvičení je posilování
váhou vlastního těla na usazených prvcích.
Jsou určeny jak k procvičování těla, tak i k formování postavy či posilování. Pozvaní profesionálové byli velmi dobře naladěni. Ukázkou
a cennou radou si hned získali děti, mládež, i ne
jednoho dospěláka. Několika odvážlivcům dali
prostor si na místě za potlesku spoluobčanů, vše
vyzkoušet.
V popředí naleznete informační tabuli
s graficky vyobrazenými informacemi k procvičování konkrétních částí těla a poučení
o bezpečnosti.
V bezprostřední blízkosti se nachází rovněž
nově vybudovaná plocha pro hru petanque, kde
si hráč již musí hrací náčiní přinést vlastní. To
myslím nebude v dnešní době problém.

Poděkování patří zaměstnancům obce,
kteří z části svou pomocí pomohli hřiště vybudovat a tím i ušetřit část finančních prostředků.
Zejména však velké díky náleží panu starostovi
a zastupitelstvu, že se při rozvoji naší obce

zamýšlí, a následně pak uchylují k novému
budování nenáročných, volnočasových aktivit,
ať už pro sportovce, či amatéry.
SPORTU A RELAXU ZDAR!

Jana Obrusníková

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
Dlouho se v naší obci uvažovalo o postavení zázemí pro sportovce.
Jedním z prvních krůčků je právě nové workoutové hřiště.
Hned má první návštěva byla pro mě velice pozitivní. Zaujalo mě
nejen umístění hřiště v příjemné oblasti, ale také multifunkčnost, aby
zde mohli trénovat všichni a hlavní věcí, která mě mile překvapila, bylo
právě rozpoložení jednotlivých prvků. Já osobně tam chodím trénovat
velmi často, pomáhá mi to nejen v osobním rozvoji, ale také v mém
sportu - parkouru. Díky hrazdám všech velikostí mohu trénovat i akrobatické kousky na závody. Další věc, kterou musím zmínit, je tartanová podlaha, která je měkká a protiskluzová, ideální na stojky, kliky,
planch, aj.
Chválí si ho i mnozí z okolních vesnic, kteří do naší obce jezdí
trénovat a plánují ho využívat i nadále. Několik z nich říkalo: „U vás
je nejlepší workoutové hřiště na Prajzské.“ Já osobně jsem také tohoto
názoru. Nejlepší věcí je, že ke cvičení nepotřebujete vůbec nic. Vystačíte
si jen s pitím a svým tělem,
popřípadně s expanderem
na protažení nebo TRX,
který slouží k větší multifunkčnosti. Pro ty, kteří
úplně začínají, je tam skvělá
tabulka cviků od lehčích až
po ty nejtěžší, která vám
skvěle poradí jak začít.
Za mě je tento krok
jeden z nejlepších naší
obce. Chtěla bych tímto
poděkovat všem, kteří se
na postavení hřiště podíleli
a mysleli tím i na nás parkourity, workoutisty a nebo
jen lidi, kteří milují pohyb.
Vanessa Krištofová

Červen 2020
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DOPIS REDAKCI
Vážená redakce!
Nedá mi to a musím se podělit o smutný
(a pro mě s manželem hrozný!) zážitek, kdy
zjistíte, jací lidé bydlí v nejbližším okolí.
Bydlím s manželem v rodinném domě tady
ve Štěpánkovicích, kde nám dělá společnost
pes a dvě kastrované kočky. Tedy donedávna.
Minulou neděli 24. 5. večer mladší, osmiměsíční
kočka šla ještě ven, i když většinou zůstává na
noc doma. No a od té doby se už neobjevila, a to
jsme ji volali, hledali po cestách, zda ji nepřejelo auto, ale bohužel. Mrzelo nás to velmi, že se
ztratila a nevěděli jsme, co se stalo, ale co se dá
dělat. Jaký šok jsem ale zažila, když ve středu
jsem sekala zahradu a za přístřeškem pro auto
v odlehlém koutu zahrady jsem „něco“ uviděla.
Šla jsem se kouknout a vidím naši kočku mrtvou. Neměla jediný šrám, jedinou kapku krve.
Zemřela, protože jí někdo zlomil vaz! Jaký šok
jsem zažila, to pochopí jedině ten, kdo má rád
kočky. Když opadl prvotní šok, začala jsem si
uvědomovat souvislosti. Máme dlouhý plot se
sousedem, který je z naší strany osázen ještě
tújemi a metr od tohoto plotu částečně v tújích
byla pohozena. Toto místo je od chodníku
vzdáleno 7 metrů a jsou tam taky keře, takže ji
tam nemohl nikdo hodit od cesty a vrata máme
pořád zamknuté! Zlomit vaz chce sílu a smrt
je okamžitá, proto víme jistě, že ji někdo zabil
a hodil ji k nám, ať si ji zakopeme sami. Kdo to
byl, to se nikdo asi nepřizná a u sousedů bydlí
víc lidí. Když jsem na ně volala, jestli jim hodně
vadilo, že tam chodily naše kočky, sousedka
se hájila, že od nich to nikdo nebyl, prý mají
taky kočky. Ona nemusí ale vědět, co dělají jiní,
i když jsou z rodiny. Fakt je, že kočku někdo
zabil a hodil ji k nám. A tím se taky usvědčil

i z minulých hříchů na našich kočkách, které
jsou tímto pro nás objasněny.
Tato mrtvá kočka totiž byla po operaci
zlomeniny kyčelního kloubu, kterou ji provedli před sedmi týdny na veterinární klinice
Gebauer v Opavě za nemalé peníze, které
jsme měli určené na dovolenou! Nyní vím, že
toto zranění ji taky musel udělat „dotyčný“,
a proto se i teď nechala chytit, protože stav
nohy ji nedovoloval, aby byla dostatečně rychlá.
Nedávno jsem byla svědkem, jak naše kočky
soused u nich honil. Určitě věděl, že jsem na
zahradě, protože přes túje jde vidět, neřval, ale
dělal velký kravál ať mají strach. Viděla jsem,
že mu z jednoho místa utekly do dalšího, kde
hned šel a začal třískat zas do železa, až utekly
domů, byl klid. Nedělala jsem nic, říkala jsem
si, aspoň tam nebudou chodit, ale bohužel.
Další špatnou zkušenost s tímto pánem, kdy se
nezachoval jako „dobrý“ soused, je ten, že před
lety jak jsme měli nového psa a ten jako blbý
pes se k nim prokopal, tak milý pán ho vyhodil
na cestu, ať si ho klidně přejede auto. Proč by
zavolal na souseda, když mu může uškodit.
A ještě musím zmínit naši první kočku, jak
dopadla. Hodinu poté co jsem ji vypustila ven,
přišla ve velmi zbídačeném stavu. Veterinář
zkonstatoval prasklý močový měchýř, zranění
neslučitelné se životem. Taky měla půl roku,
byla milá a z lidí neměla strach. Když se přiblížila, někdo ji kopl. Taky mě teď napadlo, že
loni k nám přišlo hladové kotě, nechali jsme si
ho a po týdnu se záhadně ztratilo. Nějak dost
podezřelých úrazů u každé kočky, co jsme měli.
Ještě máme jednu a už teď máme strach, jak
dopadne.
O týrání zvířat jsem vždy slyšela v televizních reportážích, na internetu a vidím, že

CHARITA HLUČÍN DĚKUJE ZA
PODPORU BĚHEM EPIDEMIE
Modlitby, nabídky pomoci, ochranné prostředky, dary. Tím vším nás během epidemie podporujete. Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše velké poděkování. I díky této podpoře jsme mohli
být během těžkého období nablízku lidem, kteří jsou nemocní a osamocení, odkázáni na pomoc
našich zdravotních sester, pečovatelek a osobních asistentek.
Od nástupu epidemie jsme dělali vše pro to,
abychom naše služby nepřerušili. Naštěstí se
to podařilo. Kromě sociálně terapeutické dílny,
kterou uzavřelo vládní nařízení a ve které probíhalo šití roušek, byli charitní pracovníci denně
s našimi klienty. Ať už přímo v jejich domovech,
tak v našem charitním domově pro seniory.
Těžko hledám slova, která by dokázala
vyjádřit mou obrovskou vděčnost a poděkování
našim charitním pracovníkům, a to napříč celou
organizací. Neutekli a zůstali v první linii.
S vědomím toho, že i přes přísná preventivní
opatření se mohou nakazit a ohrozit tak sebe
i své blízké. Denně prokazují obrovskou odvahu
a odhodlání. Nebojím se je označit slovem
„hrdinové“. Pandemie nám znovu odhalila, jak
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jsou zdravotnické a sociální služby pro společnost důležité a že bychom si měli vážit a náležitě
odměnit lidi, kteří v této oblasti pracují.
Přijali jsme desítky opatření, abychom
ochránili klienty i naše pracovníky před nákazou. Jejich zavádění, ať už v domově pro seniory nebo v domácí péči bylo a je velmi náročné.
Technicky i finančně. Vzhledem k tomu, že
našimi klienty jsou zejména senioři, tedy nejohroženější skupina, přistupujeme ke všem opatřením s maximální pečlivostí.
Velké poděkování patří Moravskoslezskému
kraji za pomoc s ochrannými pomůckami a také
městům a obcím Hlučínska za skvělou a konkrétní spolupráci.

Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín

i ve Štěpánkovicích se najdou takoví zlí lidé.
Strašně ráda bych se mýlila, ale dokud mi někdo
nedá rozumný důkaz, že to takhle nemohlo být,
spoléhám na svůj instinkt. Vše je pravda, nic
není smyšlené. Nikdy bych nikoho neobvinila
neprávem, ale čím víc o tom přemýšlím, tím víc
to do sebe zapadá a jsem o tom přesvědčená.
Taky prohlašuji, že sousedům jsme nezpůsobili
žádnou schválnost, za kterou by se mohli mstít.
Prosím, kdybyste napsali o tomto v našem
zpravodaji, aby se lidi dověděli, co jsou někteří
sousedé schopni udělat. Jen výdaje za veterinární péči pro tuto kočku dosahovaly 9800 Kč
za 3 měsíce, na které máme doklady.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Eva Bortlíková

ZÁPIS RC MYŠKA
NA ŠKOLNÍ ROK
2020-2021
Zápis proběhne v ZŠ Štěpánkovice
v prostorách pod jídelnou

ve středu 2. září v 9:30hod.

Děti budou rozděleny do různých
věkových skupinek: od 6 týdnů do
6 měsíců, 6 měsíců do 1 roku, od 1 roku
do 3,5 let.
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou. Děti
se mohou naučit barvy, ovoce, zeleninu,
zvířátka atd. Dále cvičíme na balonech,
svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítali,
srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní
Kurkové Jiřiny tel.: 605 866 906.
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PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BLAHO OBČANŮ?
Prajzské obce a vesnice jsou pověstné úpravností, péčí občanů o své
domy, zahrady a okolí. Naše obec se může směle měřit s těmi nejúpravnějšími, a pohled do zahrad a jejich nejbližšího okolí bývá potěšením
a radostí.
Do nedávné doby byl potěšením i pohled do zeleně v okolí cyklostezky spojující vlakové v nádraží s Rybniční ulicí. Obyvatelé v její blízkosti se teprve před 3 lety zbavili každodenního pohledu ze svých oken
a zahrad na nelegální skládku stavebního odpadu. Částečně byl odvezen
a se zbytkem si pak poradila sama příroda.
V době probouzejícího se jara letošního roku k nemilému překvapení
nic netušících obyvatel, část zeleně podél cyklostezky náhle ustoupila
betonu a štěrku. O několik metrů dál betonu, několika pospojovaným
tyčím a pryži. První projekt dostal název „hřiště pro petangue“, druhý
„workoutové cvičiště“.
Slovník cizích slov pomohl rozluštit charakter obou sportovišť, ale
nerozluštil záhadu, pro koho jsou určena. Kdo půjde provozovat hru
„petangue“ do této části obce. Kdo půjde do této části obce procvičovat
své tělo na systém tyčí, určeným nanejvýš zdatným gymnastům.
Odpověď pro obyvatele mající obě sportoviště denně na očích, je
zřejmá hned v prvních týdnech. Hřiště na petangue zeje prázdnotou,
slouží jako suchá toaleta pro kočky a psy a na workoutovém hřišti se za
pěkného počasí občas zastaví matky se svými ratolestmi. Byť je sportoviště určeno pro cvičence nad 15 let věku. A teprve za šera a za tmy se občas
objeví naši mladí „sportovci“, cvičící pak se zřejmě velkým nadšením.
A také hlukem.
Projektem č. 3 na tomto krátkém úseku cyklostezky je návrh na její
osvětlení. Ten již hraničí s poškozováním životního prostředí vytvářením zbytečného nadměrného světelného znečištění. Světelný smog je

dnes považován za další z rizik poškozujících nenápadně lidské zdraví.
A znovu se nabízí otázka, komu je třeba ve večerních hodinách minimálně užívanou cyklostezku osvětlit. Při mizivém počtu cestujících ve
vlacích vystupujících na zastávce ve Štěpánkovicích. Při možnosti využít
o 100 m výše trvale osvětlenou souběžnou ulici Jasanová s nově vybudovanou komunikací a chodníkem.
Lze jen doufat, že byla představiteli obce provedena dostatečně pečlivě předprojektová analýza potřebnosti veřejného osvětlení cyklostezky.
Bude-li nakonec veřejné osvětlení vybudováno, pak se stane vedle hřiště
pro petangue bez hráčů a workoutového cvičiště bez sportovců, dalším
projektem pro občany obce nepřínosným a nanejvýš znehodnocujícím
životní prostředí, ukrajujícím finanční prostředky využitelné pro smysluplnější projekty v obci.
Zatím se zdá, že vyrostly pomníky nepříliš promyšlených investic,
které budou mít obyvatelé této části obce denně na očích. Lze si jen přát,
aby představitelé obce dodatečně zhodnotili smysluplnost a využití hřiště
na petangue a workoutového cvičiště, a zvážili jejich přemístění do sportovních areálů ve známých lokalitách, kde snad uplatnění najdou.
Že pak dokáží vrátit přírodě zeleň, nepoškozovat ji betonem, štěrkem,
železem a v případě vybudování veřejného osvětlení cyklostezky i světelným znečištěním. Že budou lépe komunikovat s občany těch částí obce,
kterých se podobné akce bezprostředně dotýkají.
Naše obec prosperuje, je úhledná, dobře fungující, bezesporu i snahou dnešních představitelů obce.
Pak je jen škoda, že projekty vzniknuvší náhle v zeleni podél relativně
málo užívané cyklostezky, dnes vyvolávají u některých nevěřícný úsměv,
u jiných, bydlících v její blízkosti, trochu podrážděné reakce.
Ale vždy lze rovnovážné a kompromisní řešení najít.

MUDr. Pollák Lubomír

INZERCE

Chcete nové dveře do Vašeho
interiéru?
Zastavte se u nás!

VRCHNÍ 30
OPAVA Kateřinky
zaměření cenové nabídky vzorková prodejna

Ahoj jmenuji se Marie. Zhubla jsem
během 5 měsíců 10kg a váhu si trvale
držím. Mám obrovský nárust energie.
Díky vlastní zkušenosti pomáhám
ostatním.
Potřebujete zhubnout, jste unavení?
Chcete zlepšit imunitu a kvalitu vlasů
a pleti?
Navštivte mé stránky

www.menimzivoty.cz
Pomůžu vám.

Červen 2020

montáž interiérové dveře dřevěné zárubně
obložení kovové zárubně atypické rozměry
rám z masivního dřeva + odlehčená dřevotříska

bezpečnostní vstupní dveře do bytu protipožární
celoskleněné kvalitní české dveře dýhované
posuvné na stěnu laminátové posuvné do pouzdra

voděodolné kouřotěsné klima zvukově-izolační
HPL lakované fóliované vysoký lesk laminátové
prosklené stěny nadsvětlíky skryté zárubně
bezpolodrážkové polodrážkové otočné skládací
kyvné stavební pouzdra skryté panty hliníkové hrany

DVEŘE A ZÁRUBNĚ
+420 774 552 743
+420 777 088 218

po – čt: 8:00 – 17:00
pá:
8:00 – 15:00

Aktuální akce SAPELI sledujte na

www.sapdoor.cz
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Napsali o nás

ŠTĚPÁN HARAZIM: FOTBAL U NÁS DOMA ZNAMENÁ
STRAŠNĚ MOC, CHCI V LIZE PRORAZIT
Opava si připravuje dalšího odchovance pro fotbalovou ligu. Už ve středu proti Karviné by se
mohl v základní sestavě Slezského FC objevit devatenáctiletý obránce Štěpán Harazim. V posledních
třech přípravných zápasech jasně ukázal, že je připraven do ligového vlaku naskočit. K fotbalu má
velmi blízko. Nejpopulárnějšímu sportu propadla celá jeho rodina.
„Fotbal je u nás sportem číslo jedna. Řešíme ho úplně všichni, i mamka, která chodí na zápasy,“
směje se štěpánkovický rodák. Na zápasy SFC vyráží pravidelně i mladší sestra Julie. A aby toho
nebylo málo, jeho strejda Pavel ví, jaké to je ligu kopat, s Drnovicemi si například zahrál i v pohárové
Evropě. „Když se mě v Opavě ptali, jaké chci číslo dresu, hned jsem řekl, že dvojku, jakou nosil
strejda,“ svěřil se. Velkým rádcem Štěpána je i hlava rodiny. Vlastimil Harazim totiž dlouhá léta ve
Štěpánkovicích fotbal dělal a stále ještě kope za místní béčko.
Autor: Roman Brhel

ODSTARTOVAL PRAJZSKÝ POHÁR,
ŠTĚPÁNKOVICE S DEBAKLEM
První kolo mají ze sebou aktéři premiérového ročníku Prajzského poháru. Fotbalisté
se činili. K vidění bylo spoustu branek a taky
nečekané vítězství Chlebičova v Oldřišově.
Hosty dokonce jel k utkání podpořit autobus
s fanoušky. „Výsledek hovoří za vše. Dali jsme
pomalu více branek, než v celé loňské sezoně,“
usmíval se trenér Kobeřic Dušan Christoph.
„Kluky to bavilo, v patnácté minutě jsme
vedli 3:0 a bylo rozhodnuto,“ poznamenal.
„Chlebičov nás předčil v efektivitě. Dostali jsme

jednoduché góly. Hlavně v prvním poločase
jsme nehráli dobře,“ přiznal kouč Oldřišova
Petr Hlaváček. „Šanci dostali i kluci, kteří tolik
netrénuji. Nicméně ve druhém poločase se naše
hra zlepšila. Dali jsme tyčku, břevno, ale gól ne.
I kdybychom hráli tři poločasy, branku nevstřelíme,“ přiznal šéf oldřišovské lavičky.
Výsledky: Oldřišov – Chlebičov 0:4, Malé
Hoštice – Kravaře 1:2, Kobeřice – Štěpánkovice
10:0, Bolatice – Strahovice 3:2.


Autor: Roman Brhel

Z HISTORIE OBCE
V dnešní době už to není taková zvláštnost – dožití člověka 100 let věku, ale v roce 1977 to byla
ojedinělost. A právě v tomto roce se sta let dožila rodačka ze Štěpánkovic – tehdy už obyvatelka
domova důchodců ve Smolkově, paní Marie Harazimová.
Domnívám se, že v té době okolní vesnice
tuto raritu neměly, anebo dosud nemají, jakož
poté i naše obec. Též málokdo z našich dnešních
občanů si to pamatuje a ani o tom neví. Tak ji
připomenu.
Marie Harazimová se narodila 20. 8. 1877
a zemřela 18. 1. 1978. V naší dědině byla známa
jako četka Marika Balcarkova. A to proto, že
Harazimů je ve Štěpánkovicích mnoho a její otec
se jmenoval Balthasar – ponašemu Balcar. Její
rodný dům stál na pozemku naproti výjezdu ze
Zahradní ulice dolů na Hlavní ulici. Teď je tam
volné místo.
To, co píšu, vím z vyprávění mojí omy, která
se provdala z rodného domku na ulici Lipová
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do domku, kde nyní bydlí Gebešovi. A kde
se narodila moje máma. Dům – první vilku
německého typu – postavil nevlastní bratr mojí
mámy, známý stavbyvedoucí a pak ho prodal.
Četka Marika, dlouholetá kamarádka mé omy, se
z rodného domku dvakrát stěhovala. Před odchodem do Smolkova bydlela v domečku u bývalého zdravotního střediska, později obchodu
p. Blokeše, naproti fary. Ten již neexistuje. Zde jí
hodně pomáhala rodina Švachová. Byla to velice
skromná, hodná, vždy „nažehlená“ osůbka.
Pomáhala na faře, žehlila kostelní prádlo i lidem.
Za to dostávala drobný peníz na živobytí. Nám
starším asistovala při křtu. Byla svobodná, bratři
žili v Africe, rodná sestra Apolena v klášteře
ve Vídni. Ve stáří jí obecní úřad zajistil domov
důchodců ve Smolkově, kde jsme ji často navštěvovali. Samozřejmě též při stých narozeninách.
Vždy jí chutnala bábovka mojí mámy a tak ji
dostala i k jubileu.
Přivezli jsme ji do našeho kostela na slavnostní mši svatou a vzali ji i k nám domů, za
což byla velmi vděčná. Byla jako naše. Na její
přání ji rodina Bernardova z Kobeřic zařídila
mši sv. v kobeřickém kostele, protože tam byla
pokřtěna. Pohřbena si přála být na našem hřbitově

do hrobu svých rodičů. I to jsme ji splnili. Dožila
se sta a půl roku. Zemřela v nemocnici v Opavě.
Rakev s ostatky byla přivezena do mého rodného domku na Lipové ulici a máma ji vypravila
pohřeb v našem kostele, kde dlouhá léta sloužila.
Potom jsem se 17 roků starala o její hrob, který
je umístěný v pravé polovině hřbitova až na
konci u zdi ze strany od Albertovce, jako druhý
v druhé řadě. Nyní je to hrob p. Marty Slivkové,
která ještě za svého života chtěla mít zajištěně své
hrobové místo. O jejich hrob se stará dcera četky
Marty, p. Eva Tomíčková, moje nynější sousedka
Na Kopečku. Při každé návštěvě hřbitova se
tam za ně modlím. Kopeček – dříve Hassenberg
(zaječí kopec), původní dům rodiny Slivkovy,
zde byl jako poslední, jinak po obou stranách jen
pole a na nich plno zajíců. A tak otec mé mámy,
vlastník polí na pravé straně ulice Na Kopečku,
ho nazýval Hassenberg. Já to používám dodnes.

Helena Nevřelová

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

ROUŠKA PÍŠE DĚJINY
Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech
hledali jen těžko srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem pokrývka
obličeje všeobecně nazývaná ROUŠKOU.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké,
sousedy, kolegy, všechny kolem a v důsledku i nás samotné. Do našich
pamětí se vrylo notoricky známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje
rouška chrání mě.“ Kousek látky, který stmelil národ a ukázal kolik
solidarity a ochoty pomoci druhým v nás je. Jako symbol doby si
zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli jsme
se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie

České republiky a zanechat tak historickou stopu. Do projektu se
může zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku,
třeba i se vzkazem policistům či konkrétnímu policistovi a my z vašich
děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou rouškou pro hrdiny.
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České
republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc
těšíme. Dle podmínek České pošty je až do odvolání možné zasílat
roušky zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

CO DĚLAT, KDYŽ SE DÍTĚ CHYTÍ ŠPATNÉ PARTY
Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. Snažíte se svému
potomkovi předat ze sebe jen to nejlepší, naučit ho pozdravit, poprosit
a poděkovat, mít úctu ke starším lidem, pomáhat s domácími pracemi
a spoustu dalšího. Existuje však jedna noční můra rodičů – možnost,
že se vaše dítko chytí špatné party a začne tropit hlouposti, ubližovat,
chodit za školu, kouřit, nebo třeba i brát drogy… Křik, pláč a zákazy
však situaci nepomůžou, ba naopak ji mohou ještě zhoršit. Co dělat?
Jak se zachovat? Co pomůže?

Zájmy, aktivity a pravidla…

Možná vás napadlo, že dítěti jeho „kamarády“ jednoduše zakážete.
Nebo že mu dáte výprask a domácí vězení, a to ho naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv razantní řešení totiž povedou pouze ke vzdoru, a v horších
případech např. k útěku z domu. Zkuste na to jít jinak. Zde je několik rad,
jak na to.

Ukažte dítěti, že vám na něm záleží a že se o něj zajímáte

Mnoho rodičů bývá pod velkým tlakem. Z práce chodí domů pozdě,
musí zařídit spoustu věcí a na dítě jim nezbývá tolik času, kolik by si
přáli. Děti ztrátu rodičovské pozornosti snáší velmi špatně. Snaží se na
sebe stůj, co stůj upozornit, a to i výběrem kamarádů. Vytvořte si proto
určité rituály, např. společnou večeři, u které si popovídáte o tom, jak se
vaše dítě celý den mělo, co dělalo, co ho trápí, co ho zajímá… O víkendu
vyrazte třeba někam na výlet, na procházku, do kina.

Mimoškolní aktivity

Děti tráví stále více času bez dozoru rodičů. Takže jim určitě nemůžete zabránit stýkat se s těmi, co chtějí. Čas trávený s těmi „nesprávnými“
kamarády můžete alespoň omezit. A to tak, že dítěti nabídnete co nejvíce
volnočasových aktivit. Baví syna fotbal? Pošlete ho na trénink. Miluje
dcera tancování? Vyberte společně nějaký taneční kroužek apod. Čím
méně času bude dítě na partu mít, tím méně ji propadne. Samozřejmě

ale všeho s mírou, myslete na to, že nechcete dítě přetěžovat. A pokud
se žádným aktivitám nechce věnovat, vymyslete něco, čemu se budete
věnovat jako rodina společně.

Pravidla

Stanovte si s partnerem pravidla, která chcete, aby dítě dodržovalo.
A co je důležité, domluvte se na trestech, které budou po jejich překročení
následovat. V tomto musí být oba rodiče velmi důslední a jednotní, aby
dítě nemělo tendenci situaci využít proti vám. Jakmile budete s partnerem
zajedno, promluvte si s dítětem. Nechejte mu také prostor na to, aby se ke
všem bodům vyjádřilo, hledejte přípustné kompromisy. Dítě získá pocit,
že vám záleží i na jeho názoru a snáze se mu budou dodržovat pravidla,
na jejichž vytvoření se samo podílelo. Snažte se nový systém zavést nenásilně, vysvětlete dítěti, proč je pro vás určité jeho chování nepřípustné, co
vy sami cítíte…

Když se dítě chytí špatné party, je to především zkouška trpělivosti pro rodiče. Komunikace je základním stavebním kamenem úspěchu.
Naslouchejte svému dítěti, mluvte s ním, poukazujte na chyby dětí, se kterými se kamarádí a mluvte o nich, proč je jejich chování špatné apod. Zjistěte,
proč se s nimi vaše dítě skamarádilo. Buďte trpěliví a nenásilnou formou se snažte dítě přesvědčit o tom, že tito kamarádi nejsou vhodní. Pokud byste
si nebyli jisti, jak vše zvládnout, můžete požádat o pomoc např. třídní učitelku, školní nebo dětskou psycholožku, nebo navštívit různá rodinná centra,
kde vám poradí. V rodinných centrech se vaše dítě také může potkat s dětmi, se kterými se skamarádí, nebo tato centra nabízejí i různé možnosti
volnočasových aktivit pro děti i rodiče.


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.

Červen 2020
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VÝSLEDKY SYSTÉMU EKO-KOM ZA ROK 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský
trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně
vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla
předána k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace
88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových
obalů byly loni recyklovány na nový papír nebo dále využity. U skla bylo
dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%, u kovů 57%
a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví
v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.
Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně pak odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů
73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů považuje třídění odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro
životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevných kontejnerů. Česká republika disponuje jednou
z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se
podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou
lidé aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc barevných kontejnerů
a menších nádob na tříděný odpad. A nemají to k nim s odpadem daleko,
průměrná docházková vzdálenost se postupně zkracuje – na dnešních 91
metrů. Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby
sběru tříděného odpadu – někde mohou občané třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho
lidí v otázce třídění
odpadů
rozhodující.
Nyní to k nim máme ze
svých domovů v průměru jen 91 metrů, což
je zhruba 133 kroků“,
říká ředitel oddělení
komunikace
EKOKOM, Lukáš Grolmus.
Sruktura nákladů systému EKO-KOM
Většinu ročních nákladů Autorizované obalové společnosti EKOKOM, a. s., konkrétně 88 % představovaly v roce 2019 přímé náklady
sběru a recyklace obalových odpadů. To znamená náklady na zajištění
dostatečné dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění separovaného obalového odpadu a zajištění jeho využití a recyklace. 70 % celkových nákladů tvořily přímé platby obcím za zajištění zpětného odběru
obalových odpadů a sběrné sítě, a za jejich předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování. Desetina celkového rozpočtu pak připadla na náklady na dotřídění těchto odpadů na třídících linkách a jejich
úpravu na zpracovatelné druhotné suroviny. V případě některých obtížně
využitelných odpadů, pak musela společnost EKO-KOM finančně podpořit i samotnou recyklaci. Loni to byly zejména barevné plastové fólie
a další druhy plastů, které na trhu druhotných surovin nemají prodejní
hodnotu a také recyklace nápojových kartonů v papírnách, které bylo
nutné v loňském roce finančně podpořit. Na to připadlo 6 % z celkových
ročních nákladů. Zhruba 2 % pak byla použita na tvorbu finanční rezervy,
která slouží pro případ propadu cen druhotných surovin.
Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také zajištění
průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její
kontroly a pravidelných auditů. Tyto aktivity loni tvořily 5 % celkových
nákladů společnosti. Povinná osvěta, environmentální vzdělávání žáků,
oslovení spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu
třídění odpadů v ČR, představovaly loni 4 % celkových nákladů. Odvody
státu vymezené zákonem tvořily 1 % z nákladů a zbylá 2 % činily vlastní
náklady na administrativu společnosti.
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Recyklace odpadů z obalů systému eko-kom v roce 2019

Nárůst počtu nádob na tříděný odpad v čr

Vývoj průměrné docházkové vzdálenosti k barevným kontejnerům v čr

Struktura nákladů aos eko-kom v roce 2019

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

JAK ŠEL ČAS S NEMOCÍ COVID 19 - DŮLEŽITÉ MILNÍKY

STÁT
1. 3.

Objevili se první 3 nakažení v ČR, kteří se nakazili v Itálii.

9. 3.

Na deseti hraničních přechodech začali platit mimořádná opatření

10. 3.

Vláda zakázala návštěvy v lůžkových odděleních nemocnic či v domovech seniorů. Byla zakázána divadelní, hudební a filmová představení a další umělecké,
sportovní a náboženské akce s účastí nad 100 lidí.

11. 3.

Byly uzavřeny základní, střední a vyšší odborné školy, učiliště a vysoké školy.

12. 3.

Vláda vyhlásila na 30 dnů stav nouze počínaje následujícím dnem od 6 hodin.
Byly zakázány akce s účastí přesahující 30 lidí s výjimkou schůzí ústavních
orgánů, soudů a pohřbů. Od stejné doby byl zakázán vstup veřejnosti na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních
a společenských klubů, knihoven či galerií. Začal platit vstup do provozoven stravovacích služeb v době od 20 hodin do 6 hodin, restaurace v nákupních centrech
musely zastavit provoz.
Počet nakažených přesáhl hranici 100 lidí.

13. 3.

Vláda rozhodla o povinné karanténě pro občany vracející se z takzvaných rizikových zemí. Vláda zakázala Čechům a cizincům s dlouhodobým trvalým pobytem v Česku vycestovat do zahraničí a cizincům vstup do ČR, a to s účinkem od
16. března.

Nařízením starosty obce byla uzavřena Mateřská škola, knihovna,
posilovna, sauna, gymnastický sál, obě tělocvičny a kinosál. Duchovní
správce ŘKF Štěpánkovice P. Mariusz Jonczyk oznamuje všem farníkům, že od pátku 13. března 2020 až do odvolání se ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

14. 3.

Vláda rozhodla s účinností od 6 hodiny ranní o uzavření obchodů s výjimkou
prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Zasedal krizový štáb obce - byla zřízena kontaktní tel. linka pro pomoc
s nákupem nejnutnějších potravin, léků a nutných hygienických potřeb,
pro ty občany obce ŠTĚPÁNKOVICE, kteří budou umístění v karanténě
z důvodu COVID-19 (KORONAVIRUS) a nemohou si tyto služby zajistit
sami, nebo prostřednictvím příbuzných, popřípadě známých.

15. 3.

Vláda zakázala s účinností od půlnoci do 24. března od 6 hodiny ranní volný
pohyb lidí po celé ČR. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné
cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.
Vláda rozhodla o aktivaci Ústředního krizového štábu.
Počet nakažených v ČR přesáhl hranici 200 lidí.

OBEC

16. 3.

Obec nakoupila bavlněnou látku a požádala o pomoc s ušitím roušek.

17. 3.

Obec začala s dezinfekcí veřejných prostor. Starosta vyzval občany, aby
si mimo domov zakrývali ústa a nos rouškami, pokud nemají tak šály,
případně šátky a aby při nakupování udržovali rozestupy.

18. 3.

Vláda ČR rozhodla, že od dnešní půlnoci 24.00 hod.(19. 3.) bude zakázáno
vycházet na veřejnost bez zakrytí úst a nosu.

19. 3.

Obec začala s distribucí ušitých roušek.

21. 3.

Počet nakažených v ČR přesáhl hranici 1000 lidí.

22. 3.

Zemřel první občan ČR nakažený Covidem 19.

25. 3.

Na základě vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se zakazuje Všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží od 500 m 2 prodejní plochy
v čase mezi 8:00 hod. až 10:00 hod.,a to s vyjímkou lidí starších 65 let věku.

26. 3.

Starosta oznámil první pozitivní případ nakažení v obci. Obec darovala 130 ks ušitých roušek Fakultní nemocnici Ostrava - neurochirurgické klinice.

30. 3.

Obec darovala 20 000,– Slezské nemocnici v Opavě.

7. 4.

Nařízením vlády je možné provozovat individuální sporty na venkovních sportovištích, byly otevřeny sběrny, výkupny a kompostárny.

9. 4.

Počet obětí v ČR překročil 100.(Celosvětově je nakaženo přes 1,5 miliónu lidí)

17. 4.

Obec darovala 100 ks ušitých roušek domovu pro seniory v Ostravě
- Vítkovicích.
Obec předala 150 ks roušek partnerské obci Kietrz v Polsku.

20. 4.

Začíná první větší vlna uvolňování.

17. 5.

Ukončení nouzového stavu.

Červen 2020
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PRO VŠECHNY ŠIKOVNÉ ŠIČKY
Za mašinou s tuhým tělem
sedí ženy podvečerem:
„Sviť, žárovko, sviť,
ať mi šije niť.
Šiju, šiju huboroušky,
proti virům nemám zkoušky.
Sviť, žárovko, sviť,
ať mi šije niť.
Dnes je čtvrtek, zejtra pátek –
rozstříhám i módní šátek:
Sviť, žárovko, sviť,
ať mi šije niť.

Úřední hodiny
obecního úřadu Štěpánkovice
Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30
Úterý:

08:00 – 14:00

Středa:

08:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Zelené šaty, botky rudé,
brzy virus zničen bude:
Sviť, žárovko, sviť,
ať mi šije niť.“
Ráno, raníčko šička vstala,
roušku si v uzel zavázala:
„Půjdu matičko roušky prát,
musím je celé desinfikovat.“

Čtvrtek: 08:00 – 14:00
Pátek:

„Ach nechoď, nechoď mezi lidi,
v testech se staly už i chyby.
Já měla zlý té noci sen,
nechoď, dceruško,
bez roušky ven.
Virus se Tobě vyhýbal,
asi se české šičky bál,
v sukničce jako z vodních pěn,
nechoď, má šičko, k lidem ven.“
Nemá šička, nemá stání,
rozdávat roušky ji cos pohání,
roušky všem dodat ji teď nutí,
nic doma, nic jí po chuti.
První roušku lidem podala,
zakryla ústa, naději dala,
po ochraně šité od srdce,
zaprášilo se rychle velice.
Narazil u nás virus tvrdě,
české šičky to vzaly hrdě,
na mapě zkázy co světu dal –
zelený mužík dotleskal.
Autor neznámý

neúřední den

Český zahrádkářský svaz Vás srdečně zve na

Všechny stromy v naší nové
„Aleji plné kaštanů“ již obrazily.

Zahrádkářskou slavnost,
která se uskuteční ve dnech 1. a 2. srpna 2020
v zahrádkářském areálu ve Štěpánkovicích.
Tradiční občerstvení, program i hudba je zajištěna.
Srdečně Vás všechny zveme.

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.
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