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na řidiče i pocestné dohlíží Sv. Kryštof
Na ulici Hlavní se ve Štěpánkovicích 24. července 2020 instalovala nová dřevěná socha. Manželé Karel a Markéta Kolečkářovi se rozhodli
zakoupit sochu sv. Kryštofa z hanušovické galerie Abakuk, aby tak zaplnili místo po pokáceném stromu, který už svým vzrůstem ohrožoval okolí.

Realizace projektu venkovní třídy
ZŠ a MŠ Štěpánkovice
…více na straně 7

Přivítali jsme nového faráře
otce Jana Zelenku
…více na straně 10

Mládežnický tým FBC Letka
vystoupal až na florbalový Olymp
…více na straně 16

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři
Štěpánkovického zpravodaje,
letní prázdniny a doba dovolených jsou
za námi. Doufám, že jste alespoň trochu doplnili síly a strávili příjemné chvíle s rodinou
a přáteli. Začalo září, které je oproti minulým
letům zcela atypické. Návrat do školy se děje
za podmínek, které se navíc průběžně mění
a jsou do budoucna nejisté. Přeji našim dětem,
rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy a mateřské školky, ať to co nejlépe
zvládnou. Za vedení našich škol prosím
o maximální součinnost vás, rodičů. Našim
školákům přeji úspěšný vstup do nového
školního roku a rodičům trpělivost a vůli vést
své děti k tomu, aby na ně mohli býti právem
hrdí. Naši učitelé jistě přijmou každého žáka
za svého a předají mu potřebné znalosti, ale to
podstatné je domov a rodina.
Léto pro nás bylo obdobím mnoha investičních akcí, od drobných až po zásadní. Mezi
ty drobné patří například výsadba stromů
a stavba posezení na Hruškové a na cyklotrase
u ČOVky. Mezi ty větší patřilo dokončení
obecních bytů, rekonstrukce ulice U Dvora,
výměna sociálních zařízení v mateřské škole
a stavba venkovní učebny doplňující stávající
areál ZŠ. Až na drobné zádrhele většina akcí
proběhla či probíhá podle harmonogramu.
Přišel podzim a spolu s ním občas sychravé počasí, že by ani psa nevyhnal. Stejně
jako mnoho z Vás se těším na slunečné dny,
díky kterým si užijeme období, kdy příroda
hraje všemi barvami. Pokud nám to počasí
dovolí, vybudujeme ještě cyklostezku spojující Štěpánkovice s osadou Svoboda a provedeme přípravu na zimní období.
Milí spoluobčané, děkuji Vám za tu čest
mít možnost pro Vás pracovat a přeji Vám
krásné podzimní dny okořeněné veselou
a přátelskou náladou.
Jaromír Nevřela,
starosta obce
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Zvýšení bezpečnosti v obci
Na četná přání, žádosti a petice občanů Štěpánkovic, došlo k dohodě s městskou
policií Kravaře, která bude v naší obci provádět měření rychlosti.
Hlavní měřený úsek se bude nacházet na vjezdu do naší obce od obce
Kobeřice. Následně bude policie dohlížet na správné parkování v obci, hlavně
stání na chodnících, v křižovatkách
nebo nebezpečných či nepřehledných
místech. V neposlední řadě bude dohlížet na bezpečnost na veřejných místech
v obci.
Věřím, že tato činnost policie přispěje k většímu klidu, pořádku a spokojenosti občanů naší obce.
Jaromír Nevřela, starosta obce

proběhnou Volby
do krajských zastupitelstev
V termínu 2.–3. 10. 2020 proběhnou volby do krajských zastupitelstev. Časy, kdy
můžete přijít k urnám, se nezměnily. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14:00
do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.
Jinak se ale bude jednat o tak trochu jiné volby. Pokud se to ještě nezmění, budeme
hlasovat v rouškách, které bude mít povinnost používat i volební komise. A co je také
nové, pro lidi v karanténě, případně v izolaci, budou zřízeny speciální výjezdové komise,
případně budou tito voliči smět volit z auta na místě k tomu určeném.
Závěrem chci požádat jak v zájmu volební komise, tak v zájmu všech našich občanů,
aby během voleb všichni dodržovali nařízení vlády, která budou ve výše uvedeném termínu v platnosti.
Martin Peterek

Kotlíkové půjčky
V průběhu letních měsíců došlo k několika vlnám schvalování žádostí o kotlíkové
dotace podané na kraj. V návaznosti na toto jsme zaznamenali i zvýšený počet dotazů
našich občanů, kteří jsou zapsáni do seznamu žadatelů o kotlíkové půjčky, na další postup.
Pro tyto i další, kterým přijde do schránky smlouva s Moravskoslezským krajem,
několik dalších informací:
Smlouvu podepište a pošlete nazpět na adresu Moravskoslezského kraje. V této mezidobě, než se podepsaná smlouva vrátí zpět k vašim rukám, si můžete nachystat další podklady pro podání žádosti o půjčku adresovanou obci Štěpánkovice.
Jedná se o tyto dokumenty:
a/ V
 yplnění samotné žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci (je k dispozici na našich webových stránkách, případně v kanceláři č. 207 obecního úřadu ve
Štěpánkovicích)
b/ Zajištění souhlasu s inkasem u vaší banky či peněžního ústavu, kde máte veden účet.
Souhlas se poskytuje ve prospěch našeho č. účtu obce 5623821/0100 ve výši částky
dotace z kraje (ve smlouvě s MSK).
c/ Souhlas se zpracováním osobních údajů (je k dispozici na našich webových stránkách,
případně v kanceláři č. 207 obecního úřadu ve Štěpánkovicích).
d/ Souhlas spolužadatele (manželky, manžela) v případě více vlastníků nemovitosti. (je
k dispozici na našich webových stránkách, případně v kanceláři č. 207 obecního úřadu
ve Štěpánkovicích).
Po vrácení oboustranně podepsané smlouvy z kraje podáte všechny tyto podklady
včetně smlouvy na obecní úřad ve Štěpánkovicích a žádost bude zařazena do nejbližšího
zastupitelstva obce. Po schválení bude s žadatelem podepsána smlouva o zápůjčce (zde
se nastavuje mimo jiné i částka měsíční splátky) a po zveřejnění na úřední desce budou
finanční prostředky převedeny na Váš účet (nejdříve 50 %, po doložení faktury za nákup
kotle poté zbytek).
Pokud by byly další dotazy, jsem k dispozici na tel.: 553 675 138.
Martin Peterek

Štěpánkovický zpravodaj č. 3

Nové webové stránky obce Štěpánkovice
Naše obec jde s dobou a její vedení se již
v minulém roce rozhodlo nechat vytvořit novou
podobu obecních webových stránek.
Její realizaci sice pozdržela docela zásadně
koronavirová pandemie, ale přece jen jsme se
dočkali. V měsíci září se rozjely stránky splňující
všechny zákonné povinnosti, s kvalitní webovou
grafikou a s interaktivním prostředím.
Součástí modernizace je i možnost nainstalovat
si do chytrých telefonů aplikaci „V obraze“, která
bude automaticky načítat z webu všechny aktuality.
Věřím, že nové stránky přispějí k tomu, aby všichni
občané byli dostatečně a jednoduše informováni
o všem podstatném, co se v naší obci děje a hlavně,
že se budou líbit.
Martin Peterek, referent

Podzimní výsadba stromů
Obec plánuje na měsíc říjen, pokud bude schválena dotace, další z hromadných výsadeb stromů
s podporou dobrovolníků z řad občanů. Počet stromů se bude primárně odvíjet od výše dotace,
o kterou obec Štěpánkovice požádala nadaci ČEZ. Tentokráte se bude sadit za čistírnou odpadních
vod a podél cyklostezky směrem na Kravaře, a budou se sadit převážně
ovocné stromy.
O podrobnostech akce s názvem „STROMY PLNÉ ŽIVOTA“ Vás
budeme včas informovat ve všech našich zpravodajských prostředcích.

STROMY PLNÉ ŽIVOTA

Martin Peterek, referent

Setkání seniorů
letos nebude
Z důvodu mimořádného opatření vyhlášeného v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodlo vedení obce o zrušení letošního Setkání
seniorů. Věříme, že do dalšího ročníku se
situace uklidní, všechno bude zase v pořádku
a naši senioři se budou moci beze strachu o své
zdraví nadále setkávat.
Veronika Wihodová

Práce střediska služeb
Letošní rok je relativně deštivý, takže nám stále roste tráva a my sekáme a sekáme
a mulčujeme a mulčujeme. Tam, kde se loni tráva sekla maximálně třikrát za sezónu,
letos máme už pátý pokos. Můžeme děkovat za vláhu, která nám doplňuje spodní vody,
ale zároveň přidává práce při údržbě zeleně v obci. Proto chci poděkovat našim občanům, kteří poctivě sekají trávu před svými obydlími nebo jinak udržují zeleň přiléhající
k jejich pozemku a nerozlišují „to je moje, a to je jejich“.
Za uplynulé období jsme opravili několik poruch na kanalizačním řadu, který je
v některých místech ve stavu, že kdyby to nebylo pod zemí, ale na viditelném místě, asi
bychom se zhrozili. Bohužel tuto opravu nám signalizuje až propadnutí vozovky nebo
půdy. Takto jsme opravovali kanalizaci na ulicích Novodvorská, Zahradní, Poštovní
a Mírová. Stejně tak provádíme údržbu kanalizace tím, že čistíme vpusti a tlakem prostříkáváme potrubí, které je na mnoha místech dlouhodobě zanesené. Mnohdy musíme
povolávat odborné firmy (SEZAKO), které nám většinou provedou i kamerový záznam,
který odhalí chyby, které my nemůžeme vidět. Takto jsme čistili kanalizaci na ulicích
Mírová, Novodvorská, Petra Bezruče, Poštovní, v Albertovci a ve Svobodě v ulici Vlčoch.
Odklízeli jsme popadané nebo nebezpečně nachýlené stromy na
cyklostezkách, v Albertovci, v alejích na příjezdu k Albertovci, ve
Svobodě.
Pracovníci střediska služeb provádějí práce spojené s výstavbou
„Venkovní třídy“, která probíhá nad atriem ZŠ Štěpánkovice. Stejně
tak provádíme přípravu a dláždění pod pergolami, které jsou umístěny na cyklotrasách „Hrušková“ a směrem od ČOVky do Kravař.
Poskytujeme služby občanům s odvozem zeleně, suti a dalšího
odpadu, který nejsou schopni sami odvézt na sběrný dvůr. Kontejnery
jsou v permanentním provozu a jsou velmi vytížené.
V situaci, kdy už není zákaz shromažďování většího počtu osob,
se rozjely různé soukromé nebo pouliční akce, na které stavíme
a následně bouráme stany a poskytujeme lavičky.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se starají o vzhled obce, její
čistotu a funkčnost, za práci, kterou odvádí.

Jiří Kolečkář, místostarosta
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Rozvoj obce
V období léta se dokončil projekt Pergoly na hřišti TJ Sokol Štěpánkovice.
Vzhledem k různým vícepracím a změnám, ke kterým docházelo v průběhu budování na přání uživatelů tohoto zařízení, se výstavba protáhla. V současné době je
žádost o kolaudaci v závěrečné fázi.
Začali jsme rekonstrukci ulice U Dvora, která byla jednou z nejhorších cest ve
Štěpánkovicích. Současně s opravou komunikace byla vyměněna i zbylá část staré
kanalizace za novou.
Na cyklotrasu „Hrušková“ a stezku od ČOVky do Kravař jsme postavili odpočívadla, která mohou využívat projíždějící cyklisté i pěší při procházce.
Firma SEZAKO nám provedla několikeré čištění kanalizace a její následný
monitoring. Je pravdou, že stav našich kanalizací není příliš dobrý. A proto je naší
prioritou je opravovat a udržovat ve stavu, aby při deštích, které nás letos skrápí,
pojaly co nejvíce vody.
V těchto chvílích se dokončuje v areálu školy „Venkovní třída“, která by měla
sloužit v jarních a podzimních měsících k výuce žáků venku. Finišujeme s výměnou
kanalizace v ulici Na Kopečku a jejím prodloužení.
Stejně tak spěje do finální fáze příprava a následná výstavba cyklostezky
Štěpánkovice – Svoboda, kdy jsme hodně bojovali s úředním šimlem, který brzdil
projektování a následné schvalování samotného projektu. Jaromír Nevřela, starosta

Do oddací místnosti byly zakoupeny nové židle a stoly

Jiří Kolečkář, místostarosta

Starostové mikroregionu Hlučínska-západ
diskutovali se zástupci MS kraje
nad průběhem nouzového stavu
V pondělí 15. června 2020 se konalo 4. zasedání Sněmu starostů mikroregionu Hlučínska-západ. Jedním z bodů programu jednání byla také
diskuse a zhodnocení průběhu nouzového stavu vyhlášeného v polovině
března 2020 v souvislostí s pandemií Covid-19. Nouzový stav, karanténa
a omezení pohybu ovlivnili život každého z nás a také práci nejen starostů obcí.
Vyhlášení nouzového stavu je jedním z nástrojů krizového
řízení. Právě tím se v mikroregionu dlouhodobě zabýváme – připomeňme si projekt „Společné přípravy orgánů krizového řízení
obcí mikroregionu Hlučínska-západ“, který se konal v dubnu minulého roku. Rozhodli jsme se proto oslovit Fakultu bezpečnostního
inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
a oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje
s žádostí o spolupráci. Naše myšlenka vyhodnotit praktický průběh nouzového stavu v obcích mikroregionu a předat si navzájem své poznatky,
se setkala s velmi kladnou odezvou. Dnes již můžeme říci, že náš mikroregion byl prvním v Moravskoslezském kraji, který se rozhodl akci
tohoto typu realizovat.
Teoretická a legislativní východiska společně s průběhem nouzového
stavu v rámci celé České republiky starostům osvětlil doc. Ing. Vilém
Adamec, Ph.D. z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava.
Následován příspěvkem Michala Hlaváče za krizový štáb ORP Kravaře,
kde mapoval nejdůležitější kroky krizového štábu ORP s dopadem na
obce. Zároveň vymezil nedostatky, na základě nichž stanovil doporučení do budoucna, pokud by se měla situace opakovat. Na jeho vystoupení plynule navázal vedoucí oddělení krizového řízení z Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Tomáš Zuber s Ing. Danuší
Kratochvílovou, Ph.D.
Hovořilo se o roli krizového štábu Moravskoslezského kraje, krajské
hygienické stanice a dalších orgánů. Přítomni obdrželi zpětnou vazbu na
své dotazy, dočkali se také přímé reakce na nedostatky, které vymezil
Michal Hlaváč za krizový štáb ORP Kravaře společně s příslibem, že
s informacemi, které zde zazněly, se bude dále pracovat.
Starostové obcí mikroregionu ocenili činnost krizových štábů kraje
i ORP, zejména pak práci Michala Hlaváče, který především právě se
starosty řešil praktické úkoly vyplývající z nařízení vlády, a to po celou
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dobu nouzového stavu, kterému patřilo i jejich poděkování. I zaměstnanci mikroregionu se snažili obcím v této složité situaci být co nejvíce
nápomocni – mimo jiné poskytovali odpovědi na nejrůznější praktické
i teoretické dotazy na dopady nouzového stavu.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo naši prvotní myšlenku o zhodnocení nouzového stavu v mikroregionu realizovat. Již nyní můžeme
říci, že jsou jen pozitivní. Na úplný závěr nám dovolte poděkovat všem
zúčastněným a hostům.

Mgr. David Adamec



Tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
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vítáme Nové občánky
Přehled dětí narozených v naší obci (květen – srpen 2020)
Justýna Hahnová, Robert Harazim, Tobiáš Korzonek,
Anna Luchová, Tereza Theuerová, Dominik Bolacký,
Tereza Janoschová, Matouš Pospíšil, Ema Mašková,
Julie Halfarová, Klára Nevřelová.

Společenská kronika
Jubilanti:

Červenec
Nevřelová Irena
Maiwaldová Dorota
Wihodová Edeltrauda
Josefusová Anna
Hanzlík Jan
Smolka Helmut
Harazimová Irena
Kurková Marie

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

Srpen
Černý Rudolf
Gorol Milan
Tomíčková Marie
Czudek Bohuslav

70 let
70 let
70 let
70 let

Září
Drastík Josef
Jarošová Hedvika
Thomke Robert
Tomíček Reinhold
Kolečkářová Anna

70 let
80 let
80 let
75 let
70 let

Přejeme všem jubilantům, kteří oslaví své významné životní
jubileum, aby se těšili přiměřenému zdraví, měli radost z vnuků
a pravnuků a život ve Štěpánkovicích jim přinášel uspokojení.
Anička Luchová – 30. 6. 2020
váha 3 130 g, výška 50 cm

Dominik Bolacký – 8. 7. 2020
váha 2 970, výška 49 cm

V období leden – srpen 2020 jsme se rozloučili se 17 spoluobčany.

Své významné životní jubileum oslavily:

Tobiáš Korzonek – 21. 6. 2020
váha 3 750 g, výška 52 cm
Do života mu přejeme pevné zdraví,
štěstí, Boží požehnání, úsměv na tváři.
Denis, Veronika a Matyáš Korzonek.

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

Anežka Nevřelová

Edeltrauda Wihodová

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
Každý z nás vytřídil v roce 2019 přes 51 kilogramů odpadu
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou
Češi označováni právem. Meziročně dosáhli
dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu,
a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil
každý z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů
vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina
obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí
téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme
vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále
pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů
skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále
více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel
v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693
tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více
než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České
republiky, musí již za několik let splnit nové
ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku
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cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat
třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo
jinak využít a na skládku ukládat jen minimum
směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce
i jejich občané se na to již začínají intenzivně
připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu
Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti
EKO-KOM, a. s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKOKOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů, které
jsou významnou složkou tříděného komunálního
odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019
zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice
dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co
nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné
sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady
prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů
a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných
domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru
pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci

velmi dobrý výsledek.
„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
EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává,
že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál než 130 metrů
a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích
vzniká surovina, která se na třídících linkách
dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití – pro výrobu nových
produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje
zátěž životního prostředí – každoročně tříděním
a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km 2 přírody, šetříme stromy,
přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování
skládek. A díky třídění a recyklaci obalových
odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů
MWh energie.
Zdroj :www.feedit.cz
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Distanční výuka a závěr školního roku 2019/20
Tento text si klade za cíl co možná nejstručněji charakterizovat chod školy od 11. 3. 2020.
Na základě jednání Bezpečnostní rady
státu ministr zdravotnictví rozhodl o mimořádném opatření, které spočívalo, mimo jiné,
v zákazu osobní přítomností žáků ve školách,
a to od středy 11. 3. , tento zákaz se v našem
případě od 13. 3. rozšířil o děti mateřské školy.
Bezprostředně po tomto oznámení začaly
intenzivní práce na vytvoření systému a pravidel dálkového vzdělávání. Využili jsme mnohaleté zkušenosti ve využívání informačního
systému Školy OnLine (ŠOL), v několika málo
dnech probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků za účelem využití modulů
ŠOL – domácí úkoly, vkládání poznámek,
výukových zdrojů, Google disk, Google formuláře aj. Velkou výhodou se ukázala schopnost kantorů bezproblémově využívat výukový
software interaktivních tabulí – ActivInspire,
který v kombinaci s nástroji Windows pomohl
k tvorbě videí ve formátu Mp4, které sloužily
k výkladu látky, demonstrování postupů, motivování žáků a poskytování zpětné vazby.
Riziko „přehlcení“ žáků a rodičů jsme předešli tím, že jsme učivo prezentovali v ŠOL jen
pro daný den a učivo, respektive požadavky na
další den mohly být vkládány ze strany vyučujícího po 17.00 hodině. Každá hodina obsahovala „poznámku k hodině“, kde byl uveden
popis, jak pracovat s přiloženým výukovým
zdrojem, popřípadě jaký úkol je třeba splnit.
Od tohoto kroku jsme si, mimo jiné, slibovali
zajištění přehlednosti. Nejčastěji využívanými
výukovými zdroji byly výše zmíněná videa,
google formuláře (testy, kvízy), dokumenty
v pdf, powerpointové prezentace, odkazy na
konkrétní aktivity vzdělávacích portálů – skolakov.eu, rysava.websnadno.cz, matyskova-matematika.cz, onlinecviceni.cz, geogebra.
cz, matika.in, unimatika.cz, dumy.cz, ctedu.
cz, dále na materiály uvolněné vydavatelstvími
Taktik a Didakta, konkrétní odkazy YouTube
a další. Nastavený systém samozřejmě umožňoval invenci jednotlivých učitelů, kteří do něj
individuálně zakomponovali využití aplikací
WhatsApp, Meet aj.
Distanční výuka žáků I. – IV. třídy spočívala v úzké spolupráci vyučujícího a rodiče,
kdy přes rodičovský přístup do ŠOL bylo předáváno učivo a zpětná vazba probíhala buď
v tomto prostředí, popřípadě profesními maily
kantorů. Velice si ceníme podpory a přístupu
rodičů a děkujeme jim za skvělou spolupráci
při zasílání úkolů, výměně informací a konzultací. V termínu od 11. 3. do 25. 5. se do ŠOL
přihlásilo celkem 269 rodičů, a to 40 078×, což
znamená v průměru 149 přihlášení na jednoho
rodiče. Za zmínku v tomto ohledu stojí i snaha
o „přímé“ kontaktování našich žáků prostřednictvím telefonátu třídní učitelky. O tuto možnost projevilo zájem celkem 57 % rodičů.
Vzdálená výuka žáků V. – IX. ročníku probíhala v ŠOL přes osobní účty žáků. Zapojilo
se všech 164 žáků, kteří se ve výše uvedeném
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Slavnostní rozloučení s našimi deváťáky

období přihlásili celkem 44 701×, což je v průměru 272,6 přihlášení na žáka.
Prvním signálem rozvolňování hygienických opatření bylo umožnění docházky žákům
IX. ročníku za účelem přípravy na přijímací
řízení. Této možnosti od 11. 5. využilo 18 žáků
z 28, což činí 64,29 %. Vlastní příprava probíhala od 9.00 do 11.00, a to v pondělky, středy
a pátky.
Dalším krokem bylo umožnění prezenční
výuky žákům I. stupně, tedy žákům od I. do V.
třídy, a dětem mateřské školy, a to za respektování daných pravidel ochrany zdraví, které jsou
veřejně dostupné a které byly předloženy rodičům. Výsledkem dotazníkového šetření byla
skutečnost, že od 25. 5. začalo školu navštěvovat 54 dětí MŠ (49,54 % celkového stavu) a 91
žáků I. stupně (46,43 %).
Finálním krokem rozvolňování byla skutečnost, že od 22. 6. bylo umožněno pořádat
tradiční školní akce společenského charakteru, tedy např.: předání vysvědčení, společné
focení a slavnostní rozloučení se závěrečnými
ročníky. V našem případě jsme se s deváťáky
rozloučili v pondělí 29. 6. ve 14.00 v kinosále
Obecního úřadu.
Další detailní informace dokreslující
dálkové vzdělávání a organizaci chodu
školy v tomto období naleznete na webových
stránkách školy v sekci aktualit školního
roku 2019/2020. Obecně bych distanční
výuku charakterizoval slovy „MOŽNOST
A ZODPOVĚDNOST“
S vyučujícími jsme intenzivně pracovali
na tom, aby měli žáci možnost se vzdělávat
i v podmínkách, které české školství doposud
nezaznamenalo. Nacházeli jsme a sdíleli jsme
různé způsoby vzdělávání na dálku, které
vykrystalizovaly v systém, který se osvědčil.

Využívám tuto možnost, abych poděkoval
všech kolegům za zodpovědný přístup a práci,
kterou odvedli, rozhodně se nemáme za co stydět, ba právě naopak. Naučili jsme se a ověřili
jsme si mnoho nových metod výuky a nápadů,
které jistě nezapadnou a stanou se součástí naší
práce i v budoucnu.
Do jaké míry byla úspěšná naše snaha
o výklad nového učiva, prohlubování a upevňování znalostí u jednotlivých žáků ukáže až
začátek nového školního roku. Začátek školního roku 2020/2021 bude pro školu velkou
výzvou, navázat na distanční výuku a sladit
požadavky vzdělávacího programu základního
školství s aktuálními vědomostmi jednotlivých
žáků bude další kapitolou chodu školy.
Konkrétní hodnocení způsobu distanční
výuky v naší škole nechávám na vás žácích,
rodičích, prarodičích, kteří jste „přímo“ vstupovali do výuky a podíleli se na formování naší
nejmladší štěpánkovické generace. Z mnoha
názorů vybírám níže uvedený.
„Vážený pane řediteli a Vážený pedagogický sbore,
chtěla bych Vám všem mnohokrát poděkovat za Vaši skvělou a náročnou práci. Jako
„křehcí senioři“ jsme měli s manželem prodlouženou covidovou karanténu a částečně
jsme převzali Vaši práci u svých vnoučat.
Zvládali jsme dozor nad zadanými online úkoly
ve všech základních předmětech. Potěšilo nás,
že jste nás motivovali i v pohybové a pracovní
činnosti a nezapomněli na výtvarnou a hudební
výchovu. Výtečná spolupráce v tak složité situaci. Ještě jednou díky!
S přáním zdraví a krásného zaslouženého
odpočinku o prázdninách MUDr. Gabriela
Brzesková“ 

Michael Pavlásek, ředitel školy

Štěpánkovický zpravodaj č. 3

Vzdělávání zaměstnankyň školního stravování
V rámci vzdělávání zaměstnanců školy proběhly aktivity, které se
zaměřily na zaměstnankyně školní jídelny. Lektorem školení ve dnech
27. – 28. února 2020 byl šéfkuchař Jiří Středa a jeho asistentka.
Čtvrtek byl věnován prezentaci různých způsobů příprav jídel,
výměně zkušeností v oblasti pracovních postupů, využití surovin a ingrediencí a jejich využití a vhodném zařazení do jídelníčku. Konzultováno
bylo vybavení naší kuchyně v porovnání se standartním provozem školních vývařoven. Diskutováno bylo dodržování výživových norem, cena
a kvalita potravin, respektování spotřebního koše. V pátek se lektoři podíleli na celkové přípravě jednoho zvoleného menu a následném výdeji jídla
dětem a žákům školy.
Další vzdělávání zaměstnankyň školní jídelny vedl 22. června 2020
šéfkuchař Vlastimil Jaša. Hlavním tématem bylo seznámení se s obsluhou nového moderního konvektomatu Retigo Orange vision 2011 b.
Konzultovány byly různé technologie příprav pokrmů, především mletých mas, smažení pokrmů, vaření příloh apod.
Vzdělávání splnilo svůj záměr, jsme bohatší o mnohé zkušenosti
a nové informace a zároveň nám bylo umožněno sdílet specifika naší práce
s odborníky, kteří jsou profesionály v prostředí školního stravování. Pa

Realizace projektu
venkovní třídy školy
Vize školy o vybudování plnohodnotného venkovního vzdělávacího prostoru na své dlouhé
pouti od myšlenky a plánů dorazila do stavu realizace.
Schválením projektu CZ.06. 4. 59/0.0/0.0/16_075/0011476 Ministerstva pro místní rozvoj
byla získána dotace ve výši 1 534 388,70 Kč.
Od tohoto projektu si slibuji umožnění
širokého záběru činností od vlastní výuky,
venkovního pobytu dětí předškolního věku,
odpoledních aktivit školní družiny, využití
v projektových činnostech školy, zájmových
kroužků, v průběhu kulturních akcí školy pro
veřejnost, kulturních, společenských a sportovních akcí obce.
Zdůraznit bych chtěl jednak aspekt hygienický – možnost většího časového prostoru, kdy
mohou žáci trávit část vzdělávání venku, což
jak dokládají četné studie a doporučení vede,
mimo jiné, k lepší koncentraci. Z pedagogického pohledu dojde bezesporu k rozšíření možností využití metod výuky, které klasická třída
neumožňuje. Dalším, pro mne velmi pádným
argumentem, je motivace. Jsem přesvědčen, že

možností motivovat žáky, že tento prostor bude
využit třídou pro běžnou výuku za splnění určitých pravidel a splnění předem daných podmínek vznikne další nástroj, kterým může pedagog disponovat pro motivaci k učení, respektive
k budování vstřícných vztahů ve třídě, potažmo
k vytváření pozitivního klimatu školy.
„Podle odborníků výuka jindy sevřená
stěnami školních tříd se venku obvykle oživí,
zlepšuje kontakt s přírodou, pozornost i soustředění a zároveň snižuje stres. Venku děti rozvíjejí nejen své znalosti, ale současně posilují
vztahy mezi sebou a učiteli.“
Věřím, že se tyto záměry stanou skutečností a obohatí chod školy.

Michael Pavlásek, ředitel školy

SRPDŠ
Milí žáci, vážení rodiče, prázdniny jsou za
námi a začal nám nový školní rok. Asi nikdo
z nás nedokáže nyní odhadnout, zda nás bude
čekat stejně turbulentní pololetí jako na jaře,
nebo se situace kolem COVID-19 stabilizuje
a naše životy se maximálně přiblíží tomu,
co jsme žili před rokem. Pro členy Spolku
rodičů a přátel dětí a školy při MŠ a ZŠ ve
Štěpánkovicích to každopádně znamená připravovat se na tradiční podzimní akce, které
jsme ve spolupráci se školou či obcí v minulosti pořádali. Školní akce jako „světýlka“ pro
nás budou naprostou prioritou, ať bude situace
jakákoliv. Ve hře jsou i podzimní pivní slavnosti, které by mohly být jedinou letošní větší
venkovní akcí v obci. Jak vše nakonec dopadne,
vás budeme informovat prostřednictvím školy
a obecního rozhlasu.
Dovolte mi vám všem za SRPDŠ popřát
v novém školním roce vše dobré, dětem i učitelům hladký návrat ke školní výuce a nám všem
hlavně zdraví. Ivo Havlíček – předseda SRPDŠ

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.
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Basketbalový kemp
BK Příbor v naší škole
Jsme rádi, že v rámci podpory sportování dětí a mládeže jsme mohli
spolupracovat s BK Příbor na předsezonním soustředění.
Prostory naší školy se staly v termínu od čtvrtku 13. do neděle
23. srpna zázemím pro 44 hráček a hráčů ve věku 14 – 17 let, 33 basketbalistů mladších kategorií a jejich trenérů. Mladí sportovci absolvovali
kemp, při kterém rozvíjeli nejen své sportovní předpoklady pro tento
sport, ale také „tmelili“ týmového ducha, který je bezesporu důležitým
předpokladem úspěchu v tomto kolektivním sportu.
Držíme palce do nové sezóny!!!
Pa

Personální podpora, profesní
rozvoj pedagogů a rozvojové
aktivity pro děti a žáky
v ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Toto je oficiální název projektu č. CZ.02. 3. X/0.0/0.0/20_080/0017323,
který byl škole schválen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z Ministerstva školství. Jsem velice rád, že úsilí vložené do přípravy projektové žádosti bylo úspěšné a škola tak získala grant v hodnotě
1 034 748 Kč, díky němuž může škola realizovat různorodé činnosti,
které budou zahrnovat:
• Realizace projektových dnů
• Personální podpora školního asistenta
• Čtenářské kluby I. a II. stupně školy
• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – M, JČ, JA, JN
• Vzdělávání pedagogických pracovníků
Cílem našich plánovaných aktivit je v co největší míře podpořit
105 dětí MŠ, 55 žáků ŠD, 190 žáků I. stupně a 135 žáků II. stupně.
Michael Pavlásek, ředitel školy

Projektové vyučování
(Kyber)šikana má červenou

Cipísek opět
slaví úspěchy!

Zářijový celoškolní projektový den pod názvem „(Kyber)šikana má červenou“, který proběhl
v pátek 4. září si kladl za cíl reagovat na rizika moderní doby, na zneužívání moderních technologií (internet, mobilní telefon, sociální sítě, email, webová stránka) k ponižování, zastrašování
či ubližování jednoho, nebo více uživatelů.
Cílem projektu bylo pomocí klíčových aktivit minimalizovat dopad rizik internetu na nejohroženější skupinu, jíž jsou žáci základní školy. Žáci se věnovali jednotlivým aktivitám v rámci svých
třídních kolektivů a vlastní obsah a použité metody respektovaly věkové kategorie, pro které byly
připraveny.
Realizace projektu navázala na školení pedagogů školy – „Rizika internetu a komunikačních
technologií“, které bylo zaměřeno na formy kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, sociálních sítí
a netolismu, na dopad a diagnostiku oběti, profil agresora, příklady ze světa i českého prostředí,
úloha rodiče, učitele a školy. Představeny byly zásady bezpečného užívání sociálních sítí, kladné
i záporné dopady sociálních sítí na konkrétních příkladech z praxe, možné aktivity projektových
dnů a případné další činnosti, které je možné využít ve výuce.
Pa

Členka JK Cipísek Sabina Kopcová se
svým svěřencem Feder Radegast startovala
na dalších parkurových závodech. Startem
v Ostravě - Stará Bělá si tato dvojice v parkuru na limit do 80 cm vybojovala 5. místo
(z 25 startujících).
Další starty tato dvojice absolvovala
v Ostravě- Sviadnov. Tam se dařilo ještě lépe.
V limitovaném parkuru do 80 cm si vybojovali
nádherné 2. místo (ze 33 startujících). Dalším
bezchybným parkurem na čas do 90 cm, a to
v účasti na X. ročníku „Hobby šampionátu“
bronzové kategorie, si na své konto připsali
krásné 3. místo (z 29 startujících). Úspěšné dvojici gratulujeme a přejeme další úspěšné starty,
které je čekají v září v Opavě - Kateřinky.
Eva Gintarová
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Dlouho očekávaný start nového školního roku 2020/2021 je zde
a v prostorách školy jsme měli možnost poprvé přivítat 33 dětí ve školce
a 41 prvňáčků. Nejen pro ně bylo v posledních měsících realizováno
mnoho aktivit, o kterých píši zde, respektive v jiných částech zpravodaje
a webových stránek školy.
Příchodem pěti nových vyučujících došlo k personálnímu zajištění
pedagogických sborů školy, novým kolegům tímto vyjadřuji přání mnoha
úspěchů a radosti z bezpochyby smysluplné práce, kterou mají možnost
vykonávat.
Pozornost byla věnována dalšímu vzdělávání zaměstnanců školy –
pedagogové I. a II. stupně absolvovali školení „Sborovny“ na témata
„Rizika internetu a komunikačních technologií“ a rozvoje počítačové
gramotnosti v tématech využívání digitálních vzdělávacích nástrojů,
síťového uložiště dat atd. Výstupem bude první projektové vyučování
tohoto roku pod názvem „(Kyber)šikana má červenou“. Zaměstnankyně
školní jídelny získaly nové zkušenosti v naší modernizované kuchyni pod
vedením profesionálních kuchařů a jejich asistentů.
Mnoho energie, času a financí bylo vloženo do snahy o modernizaci
školního zázemí:
• pořízení nového konvektomatu doprovázely práce s novou elektroinstalací a rozšířením vzduchotechniky

• malováním a drobnými stavebními úpravami si prošly prostory školní
družiny, vybraných chodeb, pořídili jsme nový nábytek
• komplikovaná a časově náročná byla modernizace a rekonstrukce školní
datové sítě, která byla rozšířena o kamerový systém monitorující prostor
atria a přilehlých venkovních ploch školy a síťovým uložištěm dat
• rekonstrukcí posledních sociálních zařízení školky jsme dovršili obnovu
všech těchto zařízení školy
• finalizovalo se technické řešení, které zabezpečuje efektivní využití
fotovoltaiky na ohřev TUV, které se osvědčilo během prázdninového
sportovního kempu Basketbalového klubu Přibor, s kterým opakovaně
spolupracujeme a jsme rádi, že můžeme adekvátním vybavením, zázemím a prostorem napomoci kvalitní přípravě mladých sportovců
• zpracovali jsme a podali žádost v rámci 12. výzvy z integrovaného regionálního operačního programu – MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Kvalitní
podmínky pro vzdělávání – „Multifunkční učebna IT, cizích jazyků
a přírodovědných předmětů“
• zpracovali jsme a podali žádost o dotaci v rozvojovém programu
MŠMT – Podpora výuky plavání v základních školách v roce
2020 – PLAV-02-0463/2020
Věřím, že výše zmíněné a mnohé další aktivity, které v tomto
textu zmíněny nejsou, přispějí k řádnému chodu školy a k zabezpečení
kvalitního zázemí pro naše děti, žáky, zaměstnance a partnery školy.

Michael Pavlásek
Fotografie našich prvňáčků 2020/2021

ředitel školy

Tradiční Hry s nocí dětí JK Cipísek
Jak bylo slíbeno, tak bylo dětem splněno.
Jako každý rok se v červenci konaly pro naše
děti „Hry s nocí“. Děti se těšily z nabitého programu plného her, soutěží s poníky a čekalo
je tradiční překvapení, kterým byl letos příjezd povozu s párem koní. Víc než hodinová
vyjížďka přes Albertovec a dále lesem v nás
zanechala nádherné zážitky a pocity. Těšení
na společnou noc v obrovském stanu je pro
děti vždy velkým zážitkem. Hrajeme slovní hry,
přesmyčky, klábosíme a postupně spokojeni
a zachumlaní usínáme.

Po obědě jsme se vydali na Albertovec, kde
nám naše členka Sabina Kopcová předvedla
ukázky chodů a skoků na svém koni Federu
Radegastovi, se kterým reprezentuje náš klub.
Děti se na „Féďovi“ nakonec povozily. Na
pastvinách jsme byli v blízkosti Amanta Grise

a den jsme zakončili na kynologickém cvičišti,
kde nám další člen klubu Jirka Krettek předvedl
se svým ovčákem poslušnost, revír a zadržení.
Cestou domů jsme si pěkně zazpívali.
Všem dětem, přeji zdraví a pohodový školní
rok 2020/2021.
Eva Gintarová

Dalším slíbeným dnem byly závody, které
se konaly na konci srpna. V hojné účasti děti
plnily s poníky úkoly a sbíraly body. Měli
jsme 3 skupinky, podle věku dětí, a tak jsme
měli 3 vítězky. V nejstarší kategorii zvítězila Lucie Niessnerová, v mladší kategorii
se z vítězství těšila Martina Niessnerová
a v nejmladší kategorii si vybojovala vítězství
Michaela Schreierová. Medaile a odměny si
ale odnesly i ostatní děti. Den závody nekončil.

Září 2020
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Přivítali jsme nového faráře Otce Jana
První červencový den jsme po 18 letech v našem kostele
přivítali nového duchovního správce P. Jana Zelenku. A při své
premiérové bohoslužbě farníci přivítali štěpánkovického pana
faráře ve svém novém působišti.
Otec Jan se narodil v Novém Jičíně. Po studiích na gymnáziu
se rozhodl pro kněžství a nastoupil do Teologického konviktu
v Olomouci. Léta 2006–2011 prožil ve formaci v kněžském
semináři a studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Na jáhna byl vysvěcen 2. července 2011 v Opavě a po roční jáhenské praxi ve farnosti Havířov
byl 30. června 2012 vysvěcen v ostravské katedrále na kněze
a nastoupil jako kaplan do farnosti Ostrava-Poruba, kde působil
4 roky. Potom další 4 roky ve farnosti Kravaře. Má rád klasickou
a jazzovou hudbu – hraje na klavír, na kytaru a rád zpívá, rád
chodí po horách a jezdí na kole. Otec Jan Zelenka je 27. knězem
sloužícím v naší farnosti.
V našem kostele bude 4. října mládeži udělena Svátost biřmování a hned za týden, 11. října, přistoupí k 1. svatému přijímání
děti z farnosti.
Ještě jednou za farníky i občany Štěpánkovic přejeme našemu novému panu faráři všechno nejlepší, hodně zdraví, vnitřní pohody, radost a sílu.
Těšíme se na setkávání s otcem Janem, ať se mu u nás ve Štěpánkovicích líbí a vše se mu s Boží pomocí daří.
Donata Kurková
Seznam zjištěných duchovních správců:
1. P. Florian Kubetzko (lokální kaplan, 1816 – 1822), 2. P. Peter
Nossek (lokální kaplan, 1822 – 1827), 3. P. Gottlieb (Theophil)
Nietsch (lokální kaplan, 1827 – 1847), 4. P. Anton Gillar (lokální
kaplan, 1847 – 1850), 5. P. Anton Svoboda (lokální kaplan, 1850 –
1869), 6. P. Josef Plesch (lokální kaplan, 1869 – 1891), 7. P. Emil
Bitta (farář v Kobeřicích, administrátor excurrendo, 1891 – 1892), 8.
P. Julius Deponte (administrátor, 1892 – 1893), 9. P. Ernst Jureczka
(lokální kaplan, 1893 – 1897), 10. P. Paul Pleschka (lokální kaplan,
1897 – 1899), 11. P. Adolf Harazim (lokální kaplan, 1899 – 1902),
12. P. Josef Kaschny (lokální kaplan, 1902 – 1907), 13. P. Karl
Muschalek (lokální kaplan, 1907 – 1909), 14. P. Josef Ottawa (farář
v Kobeřicícch, administrátor exkurendo, 1909), 15. P. Josef Wollny

(lokální kaplan, 1909 – 1911, administrátor, 1912, farář,1912 -1913), 16.
P. Franz Assmannn (administrátor, 1913 – 1914, farář, 1914 – 1925),
17. P. Artur Pospíšil (administrátor, 1925, farář, 1925 – 1938), 18.
P. František Proksch (administrátor, 1938 – 1939, farář, 1939 – 1961),
19. P. Josef Spala (administrátor, 1962 – 1967) 20. P. Ladislav Cikryt
(administrátor, 1967 – 1976), 21. P. Evžen Spodný (provisor, 1976 –
1983), 22. P. Vladislav Skupień (administrátor, 1983 – 1990), 23.
P. Jan Vidlák (administrátor exkurendo, 1990 – 1995), 24. P. Grzegorz
Majetny (administrátor, 1995 – 1999, farář, 2000 – 2002), 25. P. Jan
Szkandera (administrátor exkurendo, květen – červen 2002), 26.
P. Mariusz Jończyk (administrátor, 2002-2003, farář, 2003 – 2020),
27. P. Jan Zelenka (administrátor, 2020 –)

rozlouČení Ministrantů
s P. Mariuszem Jończykem
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kříž je zpátky
Kvůli vykácení tújí a opravy plotu u rodinného domu u odbočky na Svobodu, zmizel na
nějakou dobu i kříž z chodníku. Podstavec
i samotný kříž byl uvolněný a také soška Krista
byla poškozená. Nyní již opravený kříž stojí na
svém místě. Pán Bůh zaplať dvěma rodinám,
EK, PB
které se na opravě podílely.

Štěpánkovický zpravodaj č. 3

Návštěva poutníků ze Záhoří u Písku
Ve dnech 9. až 15. srpna 2020 naší farnost
navštívilo dvanáct poutníků z farnosti Záhoří
u Písku v čele s panem farářem Slávkem
Holým. Tuto návštěvu jsme plánovali už rok
dopředu, ale vzhledem ke koronavirové situaci jsme do posledního dne nevěděli, jestli se
návštěva uskuteční.
S panem farářem se známe již 15 let.
Nejprve působil 17 let v Nepomuku, pak
v Pelhřimově a nyní v Záhoří u Písku. Před 9
lety byl u nás poprvé a teď si naplánovali delší
dovolenou – kolovanou v našem kraji a mezi
našimi lidmi. Ubytování měli zajištěno v penzionu v Hospodě Na Statku. Odtud odjížděli na
kolech na tyto trasy:
Pondělí - Pouť za sv. Vavřincem v Píšti:
Albertovec – Chuchelná – Bělá – Píšť –
Vřesina – Bohuslavice – Bolatice.
Úterý - Nivou řeky Opavy do Hlučína:
Bílá Bříza – Kravaře – Dolní Benešov –
Hlučín – Hošťálkovice – Jilešovice – Háj ve
Slezsku – Mokré Lazce.
Středa - Za perlou Slezska do Hradce nad
Moravicí: Kravaře – Štítina – Přerovec – Pustá
Polom – Hlubočec – Jakubčovice – Hradec –
Chvalíkovice – Raduň – Suché Lazce.
Čtvrtek - Na skok do Slezského vojvodství:
Kobeřice – Strahovice – Krzanowice –
Bojanów – Ocice Gorne – Raciborz – Źerdziny –
Gródczanki – Třebom – Sudice.
Pátek - Spanilá jízda do Opavy:
Chlebičov – Opava (Štemplovec) – Vel. Hoštice.
Uvítání proběhlo za přítomnosti našeho
pana faráře Jana Zelenky v pondělí v 7.30
hod. ráno u ranní mše svaté, kde pan farář

Slávek Holý sloužil mši svatou za všechny živé
a zemřelé dárce z naší farnosti. Tímto způsobem jim poděkoval za intence, které mu už
mnoho let posílají naši farníci. Rovněž od úterý
do pátku vždy od 7.30 hod, sloužil mše svaté.
V sobotu ve svátek Panny Marie sloužili mši
svatou společně s naším panem farářem.
Náš pan farář se zúčastnil některých akcí
s našimi poutníky. Doprovázel je do Kravař,
kde donedávna působil a mimo jiné je provedl
i farmou zvířat. Polopenze (snídaně a večeře)
se uskutečnila na terase u Kurků, mimo úterý
večer, kdy byli poutníci pozvání k panu Emilu
Kurkovi.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří
přispěli na pohostinnost poutníků ze Záhoří
u Písku. Děkujeme za napečení vánoček,
bábovek, buchet, zákusků, přinesení vajíček,
marmelád, ovoce ze zahrádky a v neposlední

řadě i za finanční příspěvky. Děkujeme také za
pomoc při obsluze našich poutníků.
Poutníkům se ve Štěpánkovicích a okolí
moc líbilo, obdivovali krásu a čistotu našich
kostelů a to, že i ve všedních dnech je v kostelech mnoho farníků.
Přidávám mail pana faráře Holého:
„Milé sestry v Kristu, Majko, Edito a Kláro
- zlatíčka! Všichni jsme dojeli v pořádku domů!
Ještě jednou děkujeme za vaši křesťanskou
pohostinnost, kterou jste nám projevili, tedy
i všem okolo vás, kteří napekli, přinesli plody ze
svých zahrádek. Bylo to vše de luxe, super plus
a na jedničku třikrát podtrženou. Chceme doufat, že tento projev vaší blíženecké lásky nezůstane v našich životech bez odezvy a zahrne
další pocestné, kterým budeme schopni
připravit něco podobného.“

Manželé Kurkovi a Rodeovi

Socha sv. Kryštofa
ve Štěpánkovicích
Na ulici Hlavní se ve Štěpánkovicích 24. července 2020
instalovala nová dřevěná socha. Manželé Karel a Markéta
Kolečkářovi se rozhodli zakoupit sochu sv. Kryštofa z hanušovické galerie Abakuk, aby tak zaplnili místo po pokáceném
stromu, který už svým vzrůstem ohrožoval okolí.
Pro tuto sochu se rozhodli proto, že oba dojíždějí do zaměstnání autem a sv. Kryštof je patronem poutníků, cestovatelů,
řidičů, cestujících, i leteckých záchranářů. Navíc je umístěna
u hodně frekventované komunikace a manželé Kolečkářovi věří,
že ochrání co nejvíce lidí, nejen z rodiny nebo ze Štěpánkovic,
ale každého, kdo pojede kolem.
Socha je dřevěná, z lipového dřeva, cca 180 cm vysoká
a váží asi 150 kg. Proto bylo nutné zabezpečit její stabilitu. Toho
se ujal místní zkušený řemeslník Jiří Vendelín a za pomocí
těžké techniky z místního Agrolandu Štěpánkovice se podařilo
sochu umístit a zajistit na pařez po bývalém stromu.
Sv. Kryštof byl následně posvěcen knězem P. J. Zelenkou,
novým místním panem farářem. Od té doby již sv. Kryštof
dohlíží na provoz okolo a ochraňuje všechny pocestné.
Pokud pojedete kolem, klidně zpomalte, nebo zastavte
a pokochejte se pohledem na krásné umělecké dílo.
Karel Kolečkář

Září 2020
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shrnutí uplynulého pololetí TJ Sokol

V posledních dnech se ukazuje, že globální
boj s nemocí COVID-19 zdaleka neskončil
během první poloviny roku 2020, kdy soutěžní
ročník 2019/2020 nebylo možné dohrát v plánovaných termínech, a především celém jeho rozsahu. Jsme velmi rádi, že i když je doba taková,
jaká je, můžeme vás přivítat na prvním mistrovském zápase sezóny 2020/2021. Věřím, že i vy
diváci jste se stejně jako my již nemohli dočkat.
Jak jistě víte koronavirovou pauzu jsme vyplnili uspořádáním PRAJZSKÉHO POHÁRU,
v kterém jsme jako tým odehráli velmi špatné
zápasy a nejednoho fanouška odradili od návštěv
našich utkání. Jako organizátoři akce ovšem
musím všechny členy, dobrovolníky, pořadatelé pochválit za výbornou prezentaci našeho
klubu. Dostali jsme spoustu pozitivních ohlasů
na uspořádání finálového dne, který se konal na

našem hřišti. V neposlední řadě bych chtěl ještě
jednou poděkovat všem, kteří přispěli na sbírku
Adámka Václavíka, v které jsme vybrali neskutečných 53 701 Kč. Děkujeme.
Vzhledem k výsledkům a výkonům v poháru
jsme museli také reagovat na přestupovém poli.
V kontaktu jsme byli s několika hráči, bohužel
finanční požadavky některých hráčů jsou absolutně neslučitelné se soutěží, kterou hrajeme.
Pokud už se nám podařilo najít někoho kdo by
nám pomohl, po již zmiňovaném poháru ztratil
zájem nebo se rozhodl pro vyšší soutěž. Bylo
velmi obtížné najít hráče, který by chtěl pomoci
klubu a doufám že i začít novou éru, úspěšnější,
než je neustále pendlování mezi 1.A a 1.B třídou.
Podařilo se nám získat hráče s velkou budoucností a věřím, že mohou hrát za Štěpánkovice
i několik let. Nejdříve k nám přestoupili Filip
Stromský a Radim Krzich z Kobeřic a Lukáš

Peterek z Kravař. Poté se z hostování v Chuchelné
vrátil brankář Michal Tomíček. V poslední vlně
přišli dva zkušení hráči se zkušenostmi z vyšších
soutěží, a to Lukáš Stříbný a Richard Husovský,
oba z Dolního Benešova. Do nového ročníku
půjdeme tedy s pěticí zcela nových hráčů, jsem
přesvědčen, že jsme pro posílení mužstva udělali
maximum možného a půjde to vidět i na hřišti.
Během nucené pauzy se u nás uskutečnil
také tradiční turnaj přípravek O pohár starosty
obce. Turnaje se zúčastnilo celkem čtrnáct týmu,
něco okolo 150 dětí. Den předem nám počasí sice
nepřálo, ovšem opět jsme se dokázali společně
s rodiči semknout a hřiště připravit tak, aby se
turnaj mohl konat. Velkým úspěchem skončil
především náš tým starší přípravky, která celý
turnaj ovládla v konkurenci týmů jako SFC
Opava, Kravaře, Hlučín či Kobeřice. Za uspořádání turnaje bych jménem Sokolu Štěpánkovice
chtěl poděkovat všem organizátorům a rodičům,
kteří si zaslouží uznání za skvělý turnaj. Ihned
po turnaji jsme dostali od trenérů, a hlavně dětí
velké poděkování, ale co je možná ještě lepší je
to, že již dnes trenéři různých týmů píšou, ať
na jejich tým nezapomeneme, protože se chtějí
zúčastnit i příští rok. Novinkou v letošní sezóně
je také nově složený dorost, který máme společně s Bolaticemi. Po tolika letech se jedná jistě
o velký posun dopředu. Věřím, že v mládežnických výběrech budeme následující ročník minimálně stejně úspěšní jako doposud, děti budou
mít radost z fotbalu a opět sklidíme na hřištích
nejeden úspěch.
Přeji všem trenérům šťastnou ruku při skládání sestav, nám hráčům dobrou formu po celou
sezónu a vám divákům ať vám náš fotbal rozdává
radost a jste opět hrdí na TJ Sokol Štěpánkovice.
Dušan Harazim
místopředseda TJ Sokol štěpánkovice

O pohár starosty obce
Dne 27. 6. 2020 se na hřišti TJ Sokol Štěpánkovice uskutečnil turnaj
fotbalových přípravek „O pohár starosty obce“ za účasti 13 týmů jako
např. SFC Opava, FC Hlučín, FC Dolní Benešov a dalších. Náladu
a sportovní nadšení nám nezkazilo ani páteční nepříznivé počasí a věřili
jsme, že se vše v dobré obrátí. Díky pomoci pár dobrovolníků se podařilo
uvést hřiště do provozuschopného stavu. Sobotní počasí nám opravdu
přálo – slunce, teplo, prostě paráda.
Díky pořadatelskému TOP týmu vše klapalo jako na drátkách
a všichni si to užívali plnými doušky. Na turnaji nemohlo chybět občerstvení, zábava v podobě tomboly, jak pro děti, tak pro dospělé, skákací
hrad nebo vodní fotbal pro naše malé fotbalisty, kteří se tak po náročném
turnaji mohli krásně osvěžit.
Navíc probíhala autogramiáda našich štěpánkovických kluků, kteří
to z našeho hřiště dotáhli až do první ligy. Nejedená se o nikoho jiného
než o Filipa Součka, který již trénuje se Spartou a Štěpána Harazima,
který hraje v Opavě. Každý si mohl odnést podepsanou fotografii nebo se
s hochy vyfotit a popřát jim mnoho fotbalových úspěchů.
Zadostiučinění pro nás rodiče, kteří turnaj pořádáme, je pak ta pozitivní zpětná vazba - jak skvělý to byl turnaj a skutečnost, že na turnaj se
už týmy hlásí samy, což svědčí o jeho vysoké úrovni po všech stránkách
a motivuje nás to do dalšího ročníku. Naše ambice pro další ročník je
účast 20 týmů.
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Nemůžeme opomenou ani naše týmy z TJ Sokol Štěpánkovice, protože kluci podali fantastické výkony a neztrácí se mezi kvalitní konkurencí, ba naopak. Starší přípravka brala zlatou medaili ve své kategorii.
Starší přípravky: 1. TJ SOKOL ŠTĚPÁNKOVICE, 2. MFK Kravaře,
3. SFC Opava. Mladší přípravky: 1. SFC Opava žlutí, 2. FC Vítkovice,
3. SFC Opava červení. Děkujeme a zase za rok se budeme těšit.
Děkujeme především všem malým sportovcům, trenérům, rodičům,
organizátorům, sponzorům, divákům a všem, kteří jakýmkoli způsobem
přiložili ruku k dílu.
Věříme, že tento turnaj se stane tradicí a budeme v něm úspěšně
pokračovat. Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Za rodiče Blanka Macová

Štěpánkovický zpravodaj č. 3

Zhodnocení letní přípravy „A“ mužstva
Letní přípravu jsme začali 18. 7. 2020 přátelským utkáním v Kopřivnici, kde jsme po celé utkání vedli a až v závěru jsme ztratili dvoubrankové
vedení, kdy jsme dohrávali v desíti, což nás neomlouvá, a i s takovou situací se musíme umět vyrovnat. Konečný výsledek 3:2 (0:0) sice nebyl příznivý,
ale malinko nás posunul. Branky za naše mužstvo vstřelili Husovský a Stromský, když na prvním vstřeleném gólu měl podíl asistencí Lukáš Stříbný.
Od 21. 7. 2020 jsme začali pravidelně 2x
týdně trénovat a ve velkém počtu vždy v úterý
a ve čtvrtek máme TJ. Účast je doposud výborná
a věřím tomu, že se to projeví i na kvalitě našich
budoucích výsledků.
Ve druhém utkání jsme si doma poradili se
Služovicemi, když jsme je porazili 8:1. Branky:
Husovský 3x, Grigarčík M. 2x, Benek P. 2x,
Stříbný L. Asistence: Samson, Grigarčík, Liška,
Peterek, Harazim, Krzisch, Grygarčík.
První velkou zkouškou pro nás bylo utkání
s Malými Hošticemi, které se uskutečnilo
1. 8. 2020 na domácím stadionu, místo zrušeného turnaje v Chlebičově. Utkání mělo velmi
dobrou úroveň, a nakonec skončilo remízou
3:3 (1:2). Branky: Husovský, Benek D., Peterek
Asistence: Mosler, Liška, Benek D.
V pátek 7. 8. 2020 jsme vstoupili do
Opavského poháru a v silně kombinované
sestavě jsme podlehli Vřesině na jejich hřišti 4:2 (2:2), kdy jsme promarnili vedení 2:0. Branky: Benek P., Liška M. Asistence: Liška, Stromský.
Na generálku jsme odjeli do Velkých Hoštic, kde jsme 8. 8. 2020 zvítězili 2:1. Branky: Kzrisch a Husovský. Asistence: Liška, Samson.
Celkově musím být s letní přípravou spokojen, podařilo se nám přivést
5 nových hráčů Peterka, Krzische, Stromského, Stříbného a Husovského

a sestava se nám začala stabilizovat. Věřím, že to vše přeneseme i do mistrovských podzimních utkání.
Před uzávěrkou zpravodaje bylo odehráno jen první mistrovské
domácí utkání s Bolaticemi, kde naše „A“ mužstvo prohrálo 0:3. A první
venkovní zápas v Kravařích, kde jsme prohráli 5:1.

Jaroslav Samson, trenér „A“mužstva

Šek pro Adama

Prajzský pohár

Jak již jistě všichni víte, finále se uskutečnilo na našem hřišti 11. července. Nejprve se bojovalo o třetí místo mezi Kravařemi a Strahovicemi, kde zvítězily Kravaře 4:2. Následovalo utkání
o první místo, mezi Kobeřicemi a Oldřišovem, kde první příčku obsadili Kobeřice 4:1. Nejlepším
střelcem byl vyhlášen hráč Kobeřic Šimeček a nejlepším brankářem gólman Strahovic Nevřela.

Prajzský pohár nám výsledkově, ale ani
herně nevyšel dle našich a mých představ.
Podávali jsme velice slabé výkony a kromě
druhého utkání s Kobeřicemi, které jsme
odehráli ve Velkých Hošticích, jsme nepodali
výkony odpovídající charakteru tohoto poháru.
Zklamáním pro mne nebyla pouze sportovní
kvalita, ale i přístup samotných hráčů, časté
omluvy ze zcela pro mne nepochopitelných
důvodů.
Věřím ovšem, že jsme spadli na úplné fotbalové sportovní dno a nyní se budeme pouze
zlepšovat. Hodně toho dlužíme štěpánkovické
sportovní veřejnosti.

Jaroslav Samson, trenér „A“mužstva

Vše se neslo ve skvělém sportovním duchu, i když nám počasí nepřálo, tak se přišlo podívat
dostatek lidí, především fanoušků zúčastněných týmů. Na závěr byl předám symbolický šek Adamu
Václavíkovi, kde se celkem vybralo 53 701 Kč.
Sponzoři: Zúčastněné kluby 8000,– (8x1000,–), Rozhodčí Prajzského poháru 1 000,–; TJ Sokol
Štěpánkovice-kabina 3 600,–; p. Mery - Štěpánkovice 1 000,–; Výtěžek z prodeje buletinů,
Štěpánkovice 1 000,–; Restaurace Na Hřišti, Štěpánkovice 1 000,–; SK Moravan + veřejná kasička
v restauraci 10 260,–; SK Kobeřice, klub, kabina, 10 000,–; Meteor Strahovice – kabina 3 000, Zlatovar
1 000,–; SK Moravan Oldřišov – kabina 2 200,–; Chlebičov – sportovní klub 2 000,–; Vlastimil
Harazim 4 000,–; Michal Rubý 500,–; Sbírka během finálového dne – Štěpánkovice 5 141,–
Ještě jednou DĚKUJEME!
TJ Sokol Štěpánkovice

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?
(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování
nebo chystáte akci pro spoluobčany…)
Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu
zpravodaj@stepankovice.cz,
donést na obecní úřad, nebo zaslat poštou
na adresu
OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.
Značka: ZPRAVODAJ.
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kluci ZE šTĚPÁNKOVIC SE PROSAZUJÍ V první liZE –
šTĚPÁN SE ZABYDLUJE V Opavě
Opava – Slezský FC se dohodl na novém kontraktu s odchovancem Štěpánem Harazimem.
Harazim: Fotbal u nás doma znamená strašně moc, chci v lize prorazit.
Talentovaný mladík si v klubu vysloužil dlouhodobou smlouvu. Štěpán Harazim přišel do Slezského
FC ve 12 letech z rodných Štěpánkovic, kde mu s prvními fotbalovými krůčky pomáhal jeho otec coby
trenér přípravky. Po přesunu do Opavy prošel všemi dalšími mládežnickými kategoriemi a následně dostal
šanci také v ligovém A-mužstvu. Premiéru v nejvyšší soutěži si odbyl 27. května tohoto roku, kdy odehrál
celé utkání proti Karviné a díky povedenému výkonu se ihned zabydlel v základní sestavě. Celkem má
devatenáctiletý mladík na svém kontě sedm ligových startů. Nyní je definitivně jasné, že i další přidá
v opavském dresu.
„Vnímali jsme, že o Štěpána byl zájem z jiných ligových klubů a jsme rádi, že jsme se s ním domluvili
na prodloužení spolupráce. Štěpán Harazim je naším odchovancem a ceníme si toho, že svému mateřskému klubu dal přednost před jinými nabídkami. Je to fotbalista, kterého jsem sledoval už v době, kdy
jsem do klubu přicházel. Věřil jsem, že to dotáhne do ligy a jsem rád, že se to Štěpánovi povedlo. Jedná se
o hráče s velkou perspektivou směrem do budoucna,“ říká bývalý sportovní manažer Slezského FC Alois
Grussmann.
„Jsem rád, že jsme se domluvili. Opavě jsem velice vděčný za příležitost, kterou jsem tady dostal. Hrát
ligu byl vždycky můj cíl a to, že jsem mohl jako odchovanec už 19 letech naskočit do nejvyšší soutěže, je
pro mě splněným snem. Rád bych tímto poděkoval i všem trenérům, kteří mi pomáhali při cestě za mým
snem,“ říká Štěpán Harazim.
„V poslední době jsem vnímal zájem dalších klubů, což mě potěšilo, ale rozhodl jsem se setrvat tady.
Věřím, že se v Opavě mohu posunout výš, navíc cítím důvěru trenérů Kováče se Skácelem, jenž mě navíc
trénoval už v dorostu,“ dodává.

Rozhovor se Štěpánem Harazimem
V posledních přípravných zápasech Opavy před restartem ligy bylo vidět, že máte hodně
blízko do základní sestavy…
Pro mě je to velká šance. Snem každého kluka je hrát ligu. Jsem připraven pro to udělat strašně
moc. Pokud dostanu prostor, udělám vše, abych se v sestavě zabydlel.
Kdy jste začal věřit, že by to mohlo vyjít v Opavě? Přece jenom odchovanci to nemají lehké…
Hrával jsem pravidelně za devatenáctku, postoupili jsme do dorostenecké ligy. Další rok jsem se
posunul do béčka, které hrálo divizi. V zimě jsem dostal šanci v přípravě áčka, s tím, že se uvidí, co
se mnou dál. Dal jsem tomu všechno, sedlo si to a já se začal pomalu zabydlovat v kabině prvního
týmu.
Nastupoval jste za devatenáctku ve druhé nejvyšší dorostenecké soutěži, následně v divizi
za béčko. Nicméně první liga dospělých už je obrovský skok…
Je to obrovský skok, všechno se ale dá zvládnout. Člověk tomu musí dát více než sto procent,
pak má šanci prorazit.
Příjmení Harazim je na Opavsku ve fotbalových kruzích celkem známé…
(usměje se). Pocházím z fotbalové rodiny. Strejda Pavel to dotáhl až do ligy, je pro mě inspirací.
Doma celkově fotbal řešíme, a to i s mamkou. Fotbal hrají stále taťka i bratranec.
Je pravda, že nemáte agenta?
I když mě už nějací agenti kontaktovali, tak nemám a ani nechci. I tyto fotbalové věci řeším
v úzkém rodinném kruhu. Doma mi dokáží nejlépe poradit. Byl jsem hlavně vždy veden k pokoře
a respektu. Snad rodičům dělám radost. Nejdříve se navíc musím prosadit v Opavě.
Vedle fotbalu ještě studujete, je to tak?
Minulý rok jsem odmaturoval, nyní jsem na pomaturitním studiu angličtiny. Musím ale přiznat,
že školu moc nestíhám, přece jenom pořád trénujeme.
Máte za sebou tři přípravné zápasy, porazili jste Líšeň a Vítkovice, remizovali s Baníkem
a právě zápas s Ostravou měl slušné parametry, ukázal, že by to Opavě mohlo jít…
Bylo to úplně o něčem jiném než s Vítkovicemi a Líšní. Baník je ligové mužstvo, má velkou kvalitu, jak individuální, tak kombinační. Pro mě je
každý zápas obrovskou zkušeností.
Zajímavostí je, že ze Štěpánkovic je i Filip Souček. Pro vesnici je to dobrá reklama, že má hned své dva hráče v lize…
Spolu se Sukem jsme odmalička na hřišti. Hned, jak jsme přišli ze školy, tak jsme do večera kopali. Jsem rád, že mám v kabině spoluhráče, se
kterým jsem prožil dětství na hřišti. Těším se, že si spolu zahrajeme ligu.
Třeba poté i ve Spartě…
(usměje se) To je daleko. Soustředím se na současnost. Nejdříve musím prorazit v Opavě. Nic jiného mě v současné době nezajímá.
Liga začíná znovu pro Opavu ve středu. Sen každého fotbalisty je hrát před plnými tribunami. Na to si ale vy musíte nechat zajít chuť, když
se hraje bez diváků. Nebo to berete jako výhodu, že člověk nebude nervózní z bouřlivé atmosféry?
Prázdné tribuny beru jako jediné mínus, na lidi jsem se těšil. Opava tímto ztrácí velkou výhodu, protože lidi na městském stadionu vás ženou vždy
dopředu. Pro mě je to malé zklamání.
Autor: Roman Brhel, Opavský a hlučínský deník, SFC stránky
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Štěpánkovický zpravodaj č. 3

jEDEN kope za Opavu a druhý DOKONCE za Spartu
Filip PODEPSAL VE SpartĚ
Devatenáctiletý záložník Filip Souček je novým hráčem Sparty. Na Letné podepsal smlouvu do
konce roku 2023.
„Filip Souček je mladý a talentovaný záložník, který má předpoklady hrát jednou ve Spartě důležitou
roli. Má dobrý pohyb, je agresivní v soubojích, poctivý v defenzivě, podporuje i útočnou fázi, chce hrát
s míčem. Po ztrátě balonu ihned pracuje na tom, aby jeho tým získal míč co nejdříve zpět. To jsou vlastnosti, které se nám líbí,“ říká k příchodu mladého záložníka sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Opavský odchovanec debutoval v nejvyšší soutěži v květnu minulého roku, když nastoupil na posledních 5 minut zápasu proti Dukle. V probíhajícím ročníku už měl Filip podstatně vyšší zápasové zatížení
a odehrál 13 ligových, 2 dvě pohárová utkání. Od srpna již trénuje se spartou a předvedl se hned při
přátelském zápase 12. 8. proti Horn, kde Sparta zvítězila 3:0 a Filip dal jeden z gólů.
V prvním ligovém
utkání v Brně nastoupil
za Spartu na posledních
5 minut. Takže už má ligový
start, za slavný český klub
AC Sparta Praha.

Rozhovor s Filipem Součkem
Ohromně si vážím takové šance.
Jak se cítíš po přestupu do Sparty?
Je to naprosto nepopsatelný pocit, podepsat smlouvu v takovém
klubu. Jsem v lize teprve půl roku a ohromně si vážím toho, že dostávám
takovou šanci.
Jak dlouho probíhala jednání?
Byli jsme v kontaktu s Tomášem Rosickým, docela dlouho se to táhlo.
Jsem rád, že to je konečně hotové.

Jak moc jsi Spartu v poslední době sledoval?
Nejen v poslední době, sleduju ji odmala, je to pro mě nejlepší český
klub. A sleduju ji až dodnes.
A jaké jsou tvé dlouhodobější cíle?
Chci se postupně po krůčcích posouvat vzhůru a dotáhnout to, co
nejdál to půjde.


Zdroj: stránky AC SpartaPraha

Petra opět sbírá medaile v atletice
Po roční zdravotní přestávce se Péťa Harasimová vrátila k atletickému tréninku, zapracovala na sobě a navázala na úspěchy předchozích let.
V letošní zvláštní „kovidové“ sezóně se jí podařilo
obsadit první místo na Mistrovství Moravy a Slezska v trojskoku a přivezla zlatou medaili. O pár týdnů později získala
bronz na MČR v Plzni. Opustila Pražskou Duklu a opět
závodí za Opavu, kde v ligových soutěžích družstev bývá
jednou z nejvíce bodovaných atletek.
Za barvy Opavy se jí daří nejen v trojskoku, kde si
zlepšila svůj osobní rekord na 12,98 m, ale také v běhu na
200 metrů s překážkami, kde získala prvenství a třikrát
zlepšila rekord okresu.
Děkujeme tímto jejímu trenérovi Luboši Kumerovi
z Opavy, který své svěřence výborně trénuje. Velký dík
oběma za úspěšnou sezonu a přejeme překonání hranice
13 metrů v trojskoku v příští sezoně.

Veronika Wihodová
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Vesnický mládežnický tým FBC Letka
vystoupal až na florbalový Olymp
V červenci se v Praze odehrál tradiční
svátek mládežnického florbalu a poprvé se jej
zúčastnil i místní tým. Mise to byla nadmíru
úspěšná! Na největším mládežnickém turnaji
na světě Prague Games vystoupal tým v kategorii B14 až na pomyslný vrchol.
Turnaje velikosti Prague Games, které
trvají několik dní (tento konkrétně 4 hrací dny)
a v rámci kterých je každý den na programu několik náročných zápasů, jsme nejezdili z důvodu
příliš úzkého kádru.
Tým vstoupil do turnaje zápasem proti
Chomutovu. Po perfektním a soustředěném
výkonu brali Letkaři výhru 11:0. Ve večerním
zápase nastoupili naši borci proti záloze Sparty.
Výkon nebyl zdaleka optimální, nicméně na
kontrolovanou výhru v poměru 5:2 to stačilo.
Ve čtvrtek dopoledne nás čekali soupeři z FBS
Olomouc. Cíl byl jasný, vítězstvím si udržet
naději na výhru ve skupině, a tedy snadnější
vstup do play-off turnaje. Od samotného začátku
turnaje trenéři zdůrazňovali důležitost týmové
hry a ta nesla ovoce. Dvakrát ztracené vedení 1:0
a 2:1 neotřáslo psychikou hráčů a na konci jsme
se radovali z výhry 4:2 v pohledném zápase.
Nejtěžší soupeř – a stejný do pozdějšího
finále – nás čekal v posledním utkání skupiny
v přímém souboji o prvenství v základní části.
Pražští Bohemians disponovali dostatečně
širokým a kvalitním kádrem, nicméně Letkaři
od začátku zápasu podali soustředěný výkon
a postupně si vypracovali až tříbrankové vedení.
V závěru sice soupeř mohutně dotahoval, nicméně vítězství v poměru 5:4 znamenalo první
místo ve skupině, potenciálně lehčího soupeře
do play-off a hlavně předvedené výkony utvrdily
ambice a sebevědomí týmu.
V prvním kole play-off se letkaři střetli
s týmem OpenCamps Tatran Střešovice, který
přejeli v tréninkovém tempu poměrem 11:1.
V zápase pravdy, který je hraničním mezi úspěchem a neúspěchem a v posledním, který dělí tým
od medaile, narazili naši borci na Atým pražské
Sparty. O branky se postaral jediný hráč, kapitán
týmu Martin Döhner. Manšaft podržel i kvalitně

chytající Kiki Křepel, který byl pro zbytek turnaje určen jako brankářská jednička, a tak se
zrodilo vítězství 3:0 a tým si zajistil medaili!
Poslední překážkou před vytouženým finále
byl pravděpodobně nejsilnější tým turnaje –
pražští Panthers. Turnajem projeli jako nůž máslem a předváděná hra snesla nejpřísnější měřítka
kvality, hráči byli silní na hokejce, kombinačně
i atleticky a sestava byla vzácně vyrovnaná.
Hra byla od začátku ve velmi vysokém tempu,
soupeř prokázal své kvality a několikrát sevřel
naše borce v mlýnku před vlastní svatyní. Ve
druhé půli jsme odskočili do dvoubrankového
vedení, ale soupeř navzdory docházejícím silám
nedokázal více než vyrovnat, a tak dramatické
semifinále dospělo až do penaltového rozuzlení. Pevnější nervy a větší šikovnost prokázali
naši borci a po výhře 5:4 na samostatné nájezdy
zařídili perné chvíle na dálku podporujícím rodičům, jelikož ti okamžitě zalarmovali dostupné
dopravní prostředky a neváhali přijet podpořit
své ratolesti přímo do UNYP Arény na Podvinný
Mlýn. FINÁLE se stalo realitou.
K poslednímu zápasu turnaje vedla dlouhá
a těžká cesta. Vedle fantastického úspěchu účastí
ve finále pro náš vesnický tým v konkurenci
nejlepších týmů v republice je nutno poznamenat
i způsob, jakým se k ní družstvo dopracovalo. Po
soustředěných, kvalitních a týmových výkonech
nepoznalo hořkost porážky a dokázalo zabrat

i v nejtěžších chvílích. Na týmu bylo vidět odhodlání a sounáležitost, kdy se jednotlivci podřídili
své roli v týmu, a to byl jeden z klíčů k vítězství.
Opakování posledního zápasu ze skupiny
proti FbŠ Bohemians se začalo odvíjet slibně,
už v prvním střídání jsme měli několik vyložených šancí. Zápas hraný nahoru-dolů dospěl až
k penaltovému rozstřelu. Jako první jel Martin
Döhner a způsob, jakým vykoupal vynikajícího
soupeřova gólmana, snesl superligová měřítka.
Bubeník v bráně Kiki v pravý čas utěsnil mezeru
pod pravou nohou a zastavil balónek v cestě do
sítě. 1:0 po první sérii! Jako druhý nájezdník se
představil Šimon Jandák, smolař utkání, který
nastřelil v základní hrací době dvakrát tyč.
Vymíchal gólmana a po blafáku přes něj přehodil
balónek. Brankář si sáhl, ovšem s velkým štěstím, které tak chybělo dříve, se míček dokutálel
za brankovou čáru. 2:0!!! Břímě zodpovědnosti
nesl na bedrech druhý nájezdník z Bohemky –
když nedá, je rozhodnuto! Udělal vše jak měl,
poslal Kikiho k jeho levé tyči, stáhnul balónek na
opačnou stranu a zamířil do prázdné klece. Nikdo
nepochopil, jak se to stalo – ale stalo se. Kiki se
zázračně dokázal přesunou a na poslední chvíli
nataženou rukou zastavit balónek… Euforie
radosti okamžitě explodovala jak na hřišti, tak
v hledišti a historický triumf na PG2020 byl náš!
Záznam finálového utkání (jen pro
silné povahy!!!) najdete na youtube kanálu
Floorbal in Prague - https://www.youtube.com/
watch?v=vWYMq__Bl1o
Rádi bychom touto cestou poděkovali
obci za podporu, díky které jsme se mohli
turnaje zúčastnit a získat tak zážitky na
které budeme ještě hodně dlouho vzpomínat.
FBC Letka florbalový oddíl vychovává
mladé florbalisty od útlého věku, hráči minipřípravky začínají v pěti letech. Máme kompletní
strukturu v rámci ČfBU (přípravka, elévové,
mladší žáci, starší žáci, dorost a junioři), A-tým
v nadcházející sezóně bude hrát 1. ligu, druhou
nejvyšší soutěž v republice. Tréninky probíhají během sezóny 2 - 3x týdně v Bolaticích,
Štěpánkovicích a nově v nové hale v Malých
Hošticích. Pro hráče organizujeme letní přípravu, oblibu si získaly mládežnické campy.
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Adam Wollný
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Letní nohejbalový turnaj
V sobotu 29. srpna 2020 se uskutečnil již
15. ročník tradičního nohejbalového turnaje
tříčlenných družstev STATEK CUP. Počasí
nám tentokrát vůbec nepřálo. Po sérii přeháněk
přišel hodinový intenzivní déšť, který proměnil
kurty na koupaliště. Nicméně po skončení jsme
vším, co bylo po ruce, hřiště uvedli do použitelného stavu a mohli pokračovat. Naštěstí už dále
nepršelo.
Hrálo se jako každoročně na hřištích obecního sportovního areálu za základní školou.
Přihlásilo se nám celkem deset družstev nejen
ze Štěpánkovic, ale také družstvo z Bolatic,
Bohuslavic, Štítiny, Krásného Pole a Opavy.
Rozlosováním byla družstva rozdělena do dvou
skupin, kde hrál každý s každým a určilo se pořadí
pro play-off, systémem na dva vítězné sety.
Hrála se čtyři čtvrtfinále, poté dvě semifinále
a následoval zápas o třetí místo, ve kterém zvítězil tým Bolatic, který porazil Krásné Pole. Ve finále se utkalo družstvo
Kuna team s družstvem Bohuslavic, které celý turnaj vyhrálo a na družstvo ze Štěpánkovic tak zbylo druhé místo. Putovní pohár pro vítěze tedy
tentokrát putuje do Bohuslavic.
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Po skončení turnaje a rozdělení hodnotných cen, za což děkuji
sponzorům – Obecnímu úřadu Štěpánkovice, Hospodě Na Statku pana
Gerharda Ondrufa a firmě Harasim velkoobchod. V Hospodě Na Statku
ještě proběhla závěrečná párty a oslava vítězství.
Martin Kříž
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Hasičský víkend ve Štěpánkovicích
Sbor dobrovolných hasičů ve Štěpánkovicích uspořádal již pošesté
hasičský víkend, který se konal od 28. až do 30. srpna. Pořádali jsme
tyto soutěže: Noční soutěž zařazenou do seriálu Noční hasičské hlučínské ligy, Okresní ligu Veteránů a Opavskou ligu mužů, žen a dorostu.
První akce byla v pátek, už šestá noční soutěž ve Štěpánkovicích.
Letos k nám přijelo 41 soutěžních týmů, z toho 13 ženských družstev
a 28 mužských družstev. Nebyla to jen družstva z blízkého okolí, ale
také z větší dálky, jako například družstva z Brušperku, Proskovic,
Starého Bohumína. Soutěž začala v 21:00 hodin a měla velmi rychlý spád.
Ukončení soutěže bylo po jedné hodině. A jak to dopadlo? Na prvním
místě u mužů skončila Bělá s časem 15,307, další následovali TošOdry
s časem 15,377 a na třetím místě skončil Komárov s časem 16,147. Domácí
muži se umístily na osmém místě s časem 16,625. V kategorii žen na prvním místě Píšť s časem 17,921, další následoval Svinov s časem 18,215
a na třetím místě skončili Markvartovice s časem 18,530. Domácím ženy
se umístily na dvanáctém místě.
Na druhý den byla pořádaná Okresní liga Veteránů, na kterou přijelo
11 družstev, z toho 10 mužských a 1 ženské. Tato soutěž je určena pro
soutěžící od 35 let a každé kolo z této ligy má originální požární útok.
U nás ve Štěpánkovicích se startuje ze základny, kde je umístěná motorová stříkačka a běží se k místu, kde je všechno nářadí. Každý mohl vzít
pouze jednu věc, tu zapojit a poté si vzít další kus nářadí. Soutěž byla
dvoukolová a sčítalo se pořadí z každého kola. A kdo se dostal na stupně
vítězů? První byla Štítina, následovaly Kravaře a třetí Kobeřice. Pohár
pro Veteránky si odnesly domácí ženy ze Štěpánkovic.
Hasičský víkend ukončila soutěž Opavská liga
v požárním útoku mužů,
žen a dorostu. Soutěže se
zúčastnilo celkem 28 družstev z toho 12 mužských
družstev, 10 dorosteneckých a 6 ženských
družstev.
Jako první se na start
soutěže postavili muži ze
Štěpánkovic a nastavili
laťku hodně vysoko. Jak
to nakonec dopadlo? První
místo obsadila Svoboda

s časem 16,802, za nimi Uhlířov s časem 16,813 a třetí domácí Štěpánkovice
s časem 17,535. V kategorii dorostu nás těší velká účast družstev. První
místo obsadila Svoboda s časem 19,192, druhé Dobroslavice s časem
20,210 a na třetím místě Chvalíkovice s časem 22,997. Naši dorostenci
skončili na 6. místě s časem 24,504. V poslední kategorii se mám představily ženy. První skončily Kozmice s časem 18,848, další Služovice 20,708
a na třetím místě Hlavnice s časem 23,536 a domácí ženy se umístily na
čtvrtém místě s časem 35,476.

Závěrem chci poděkovat všem sponzorům, hlavně obci Štěpánkovice
za hodnotné ceny. Všem sousedům, kteří s námi vydrželi celý víkend.
V neposlední řadě všem, co soutěže zorganizovali, prodávali občerstvení
nebo zajišťovali jiné věci po celý víkend a také samozřejmě samotným
soutěžícím, kteří předvedli krásné výsledky.
Marek Ondruf

Hasičský areál
Během měsíce července hasiči opravili v hasičském areálu fasády budov skladů a pak je
natřeli. Zatřeli také kreativní malby vandalů.
Fasáda však nezůstala čistá dlouho, jak je vidět na fotce. Již po 14 dnech se tam objevil
neslušný nápis, který jsme odstranili. Je smutné, že se v obci najdou takoví, kteří si neváží práce
druhých.
FK

Hasičská
svatba
V sobotu 8. srpna se uskutečnila svatba
našeho člena Marka Ondrufa. Ženich si pro
nevěstu přijel koňskou stříkačkou. Po slavnostním obřadu jsme měli pro novomanžele
připravené malé překvapení. Od kostela odjeli
manželé hasičskou cisternou.
Novomanželům přejeme na jejich společné
cestě životem mnoho štěstí. SDH Štěpánkovice

Svěcení auta
Dne 19. července se zástupci dobrovolných
hasičů ze Štěpánkovic účastnili slavnostní mše
svaté u našich družebních přátel v polských
Wojnowicích. Po mši byla vysvěcena jejich
nová hasičská cisterna. Popřáli jsme jim co
nejméně výjezdů.
FK
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DIVOKÝ ZÁPAD
NA ULICI LUČNÍ
Jak to na „Prajzské“ bývá zvykem, tak i u nás ve Štěpánkovicích se se
„štrasenfesty“ přetrhl pytel. U nás na ulici Luční jsme slavili již čtvrtý ročník.

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.
Vaše redakce

Ulice Hlavní u Raidy kdysi a dnes…

Po předminulém „Námořnic
kém“ festu, kde jsme měli spoustu
kapitánů, námořníků, lodí i pirátů
a loňském „Pohádkovém“ festu, kde
jste mohli potkat spoustu Červených
Karkulek,
Večerníčků
nebo
i Slunečníka, Větrníka a Měsíčníka,
kterým nemohla chybět Večernice,
se konal letošní čtvrtý ročník, kde
jsme přišli s nápadem inspirovaným
především kovbojkami a udělali vše
v duchu divokého západu.
Po zahájení symbolickou dýmkou
míru, následovalo bohaté občerstvení
formou „co kdo přinesl“, samozřejmě
nemohla chybět ohnivá voda, a především lahodný chmelový mok. Ve
večerních hodinách si každý, kdo
chtěl, mohl opéct špekáček na ohni.
Během odpoledne si zábavu užily
také děti, pro které byly připraveny
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soutěže a za ně sladké odměny.
Například šly za pokladem a po
stopách Velkého Inču-čůny. Také
proběhla soutěž o nejlepší pistolníky
v ulici, a to ve třech kategoriích. Děti
střílely na bizona a dospělí do klasických terčů. Vše večer vyvrcholilo
velkou tombolou, kde si každá rodina
odnesla malou výhru. Samozřejmě
ani pak zábava nekončila, ta pokračovala až do ranních hodin.
Poprvé jsme však nekončili jen
nedělní kávou, ale obědem v podobě
kotlíkového guláše, pod vedením
Velkého Berryho .
Tak snad se všichni zas sejdeme
za rok, a to na téma…, no necháme se
překvapit . Hlavní je, že tu máme
kolem sebe sousedy, kteří jsou pro
každou legraci a nic je od toho neodradí.
Indiáni z Luční ulice

Letošní letní záplavy

foto: Zuzana Válková
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Šumavské putování
Někdo má jako koníčka cykloturistiku, jiný sbírá známky, další se
věnuje zahradničení, a tak bychom mohli pokračovat a stejně nevyjmenujeme všechny aktivity, kterým se lidé věnují. My (členové turistického
spolku Chuchelná) jsme si oblíbili turistiku – hezky pěšky.
Letos jsme se vydali se spolkem poznávat
krásy Šumavy. Vyjeli jsme v sobotu 4. 7. 2020.
Našim cílem byla Sušice, kde jsme měli ubytování s polopenzí v Domově mládeže.
Cestou tam, v Pelhřimově, se konala prohlídka města s průvodcem.
První den našeho pobytu - 20,5 km trasa vedla z ulice Palackého v Sušici na Vrch Anděla
strážce s kaplí Anděla strážce. Poté nazpět
kolem křížové cesty do údolí Otavy na náměstí
v Sušici. Odtud vedla naše cesta do Hrádku,
navštívili jsme okolí zámku a pokračovali na
rozhlednu Svatobor. Hadí stezkou dolů a nazpět
do Sušice na ubytovnu.
Druhý den vedla 14,5 km trasa Povydřím.
Start byl na Modravě, pokračovali jsme naučnou stezkou Hradlový most, také kousek podél
Vchynicko-Tetovského kanálu, směrem na
Antýgl. Dále k Turnerově chatě a na Čeňkovu
pilu. Za Čeňkovou pilou je soutok řek Křemelné
a Vydry, čímž vzniká řeka Otava.
Třetí den jsme započali v Srní - Velký Bor
směrem na Novou Studnici – Bavorskou cestou
na Předěl přes Liščí díry vzhůru na rozhlednu
Poledník, která byla bohužel uzavřena z důvodů

rekonstrukce. Zpět na
Předěl, k Prášilskému
jezeru a do Prášil.
Trasa dlouhá 17,5 km.
Čtvrtý den našeho
pobytu
směřoval
k Železné Rudě. Část
turistů
vycházela
ze Špičáckého sedla
k Černému jezeru,
na Rozvodskou cestu
a na vrchol Špičák
s rozhlednou. Dále k čertovu jezeru a nazpět
(po cestě pomník A. Kašpara) do Železné Rudy.
Tato trasa měřila 14,5 km.
Pátý den jen odpočinková 12 km túrka.
Z Annína – návštěva prodejny výroby skla –
přes Trnové a Nové Dvory na hrad Kašperk.
Zde jsme si odskočili na Pustý hrádek (nádherné výhledy), zpět do Kašperských Hor,
kde jsme si také prohlédli Kašperskohorský
skříňový betlém. Nechybělo focení u policejní
stanice ze seriálu Policie Modrava.
Šestý den je vždy relaxační a poznávací. Tentokrát byla prohlídka hradu Rabí

MTO na Medvědím vrchu
Náš malý oddíl opět vyrazil na túru. Tentokrát na Medvědí vrch. Medvědí vrch je nejvyšší
vrchol Medvědské hornatiny Hrubého Jeseníku. Trasu připravil bratr člena MTO, který ji
s námi a se svým psem Belou také absolvoval. Do Mnichova, našeho startovního bodu, jsme se
dopravili autem.
Od restaurace Sněženka vyrážíme po cestách necestách. Začátek nás vede naučnou stezkou
Údolím lapků z Drakova, dále již neznačenou stezkou k chatě Pod Suchým vrchem. Na zříceninu
hradu Quinburk z 13. století se dostáváme zkratkou, která není v mapách uvedena. Na zřícenině
vyšplháme na vyhlídku, odkud vidíme okolní vrcholy hor. Na skalní stěně hradu je umístěna
maketa hlavy Johna Lennona. A protože se zde nachází ohniště, opékáme párky či špekáčky, prostě co kdo má. Poté pokračujeme podél Sokolí
skály k Heřmanovické chatě – zde si odpočineme a kocháme se výhledy na okolní přírodu.
A již směřují naše kroky přes borůvčí a mladou
smrčinu směrem na Medvědí vrch (1216 m).
Na vrcholové kótě je umístěna dřevěná socha
medvěda s kladivem, na němž je uvedena
výška vrcholu. Vedle sochy je plno plyšových
medvídků, které přinesli turisté. Nyní již žádné
stoupání – konečně. Sestupujeme k Jánské
a Suchohorské chatě, Suchohorskou cestou
PR Suchý vrch podél Suchého potoka a Novou
cestou se vracíme do Mnichova (při sestupu
se nachází mnoho vyhlídkových míst – nelze
je vynechat). V Mnichově nemůžeme minout
restauraci Sněženka. Posedíme při dobrém
jídle a pití (vynikající tvarůžkový tatarák).
Po cestě domů se ještě stavujeme v Rybářské
baště a kupujeme čerstvé pstruhy.
Trasa vedla z větší části lesem, takže nás
netrápilo horko, ale procházka „růžovým
sadem“ to také nebyla.
KQ
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s průvodcem (odtud naše foto) a Horažďovic
také s průvodcem. A čekalo nás překvapení
v Sušici – posezení v cukrárně „Madam
Čokoláda“.
Počasí nám přálo, nebylo zima ani horko,
jen na Povydří trochu skráplo. Po cestách, když
byla možnost, nechybělo občerstvení s vyhlášeným českým nápojem – pivem. Poblíž ubytovny
se nacházel ostrůvek s restaurací a zábavním
centrem a ten byl také naším častým cílem.
A je tady sobota, náš pobyt končí a my se
vracíme domů. Cestou se ještě stavujeme na
oběd.
KQ

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.

Vaše redakce

Ulice Hlavní
kdysi Stará škola u kostela a dnes parkoviště…
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Úřední hodiny
obecního úřadu Štěpánkovice

Beseda a Autorské čtení
Karin Lednické

Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

S touto velmi zajímavou a sympatickou autorkou
se máte možnost setkat ve

Úterý:

08:00 – 14:00

Středa:

08:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Čtvrtek: 08:00 – 14:00
Pátek:

neúřední den

čtvrtek 15. října 2020 v 17.00 hodin
v Obecní knihovně ve Štěpánkovicích
na besedě spojené s autorským čtením.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni! Vstup je zdarma!
Před rokem Karin lednická prodala svoje nakladatelství, aby se
mohla věnovat psaní, teď jí vyšla kniha Šikmý kostel. Čtenáře v ní
přivádí do Karviné na konci 19. století a prostřednictvím tří hlavních
hrdinů ukazuje těžký život obyčejných lidí, nezdolnou ženskou sílu
i zapomenutou prosperitu regionu.

Jak se vyhnout zbytečným stresovým situacím
při zahájení školního roku?
Prázdninový režim se od toho školního podstatně liší. Děti si během léta zvykly na to, že si můžou přispat a večer se jim do postele moc nechce.
Postupně zkuste posouvat večerku na dřívější hodiny, v posledním prázdninovém týdnu můžete vrátit do hry klidně i budík. Začnete-li se změnou
režimu v dostatečném předstihu, můžete ho měnit postupně, po malých krůčcích a děti se tak vyhnou náhlému šoku.
Ve všech možných reklamních letácích se postupně začíná objevovat sortiment Zpátky do školy. Nákupy nových
školních potřeb jsou dobrou příležitostí, jak děti na návrat naladit. Místo stresujícího nakupování na poslední chvíli,
udělejte z výběru nových školních pomůcek příjemnou a pohodovou událost. S vysněnou aktovkou s Elsou nebo
novým penálem se superhrdinou, se do školy každý školák hned těší o něco více. A kam si ty nové sešity, pastelky a pouzdro dát? Nejvyšší čas na úklid pracovního místa. Klidně můžete dětem nechat volnou ruku, aby si
svůj stůl zorganizovaly a připravily podle vlastních představ.
Mnoho rodičů také přemýšlí nad tím, jestli s koncem prázdnin začít s dětmi pomalu opakovat učivo.
Pokud vaše dítko samo projeví chuť něco si zopakovat nebo si bude chtít hrát na školu, určitě se
ho v tom nebojte podpořit. Pokud víte, že s něčím v minulém roce silně bojovalo, můžete
nenásilně, třeba formou hry, učivo postupně procvičovat. Nedoporučujeme
dítě do učení příliš nutit, určitě není potřeba, aby se poslední týdny prázdnin
každý den několik hodin věnoval škole. Přeci jen prázdniny ještě neskončily
a děti mají právo si své volno pořádně užít.
A  jakou radu pro vás mám na závěr? Milí rodiče, myslete taky na
sebe a svoji pohodu! V klidu si naplánujte, co všechno je potřeba do nového
školního roku zařídit. Nejen dětem, ale i vám se s koncem prázdnin změní
režim, bude potřeba znovu naskočit do kolotoče domácích úkolů a vysvětlování. Obrňte se proto trpělivostí a klidem a ještě než to všechno zase
propukne, užijte si s vašimi nejmenšími poslední volné dny.
PhDr. Michaela Miechová, Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz.
Použijte slevový kód STEPANKOVICE a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz
nebo volejte na +420 731 226 690.
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Se slaným větrem do Latinské Ameriky
Letos je všechno tak trochu jinak. O tom nám, čtenářům zpravodaje, přišel povyprávět i štěpánkovický rodák, dobrodruh a cestovatel Roman
Vehovský. Původně chtěl odjed na další několikaletou cestu, tentokrát po Jižní Americe. Ale člověk míní a příroda mění, a tak i Romanovi kvůli
koronaviru plány ztroskotaly a byl přinucený skvěle nastartovanou trasu přerušit a na čas se vrátit domů.

Během měsíční plavby přes Atlantik.

V době, kdy jsem ještě cestoval po přednáškách s báglem plným
knih o své sedmileté cestě po Asii a Austrálii, jsem se seznámil s jedním
zkušeným osmdesátiletým kapitánem. Ten plánoval plavbu přes Atlantik
do Brazílie. Začal jsem mu pomáhat s opravou jeho starší plachetnice
a domluvili jsme se, že poplujeme společně.
Bohužel kvůli technickým problémům lodního motoru a zdravotním
komplikacím kapitána skončila plavba už v Irsku. Loď musela z vody a já
hledal náhradní plán pro plavbu.
Přesunul jsem se na Kanárské ostrovy, které jsou jachtařskou bránou
do Atlantiku. Po nějaké době jsem natrefil na kapitána s plachetnicí, který
hledal posádku pro plavbu do Karibiku… Přesně na Štědrý den roku
2017 jsme po měsíční plavbě zakotvili na Martiniku. A shodou okolností
ve stejné zátoce, kde už několik let kotví replika historické plachetnice
Victoria, kterou jsem potkal na své předešlé cestě v Austrálii.
Teď už česká Viktorka plavbyschopná není. Na této pomalu chátrající
karace jsem strávil jako dobrovolník asi čtvrt roku a spolu s dalšími se
snažil zpomalit proces jejího rozpadu.
Během svého půlročního pobytu v rumem prosáklém Karibiku jsem
se podíval na sousední ostrov Dominika, který se zrovna zotavoval po
devastujícím hurikánu Marie, a stopnul si další plachetnici na ostrov
Curaçao v Malých Antilách.
Mým plánem bylo dostat se po moři až do Jižní Ameriky. Přestože
Curaçao leží jen 40 námořních mil od pobřeží Venezuely, nejpřijatelnější
přístav pro vstup do Latinské Ameriky leží v kolumbijské Cartageně.
Začal jsem se shánět po dalším plavidle.
Téměř okamžitě se mi na můj inzerát ozval mladý kapitán, který
právě hledal pro plavbu do Kolumbie plavčíka. Měl jsem tedy před sebou
poslední námořní etapu a zároveň jeden z nejnebezpečnějších plavebních
úseků. V době, kdy jsme si s kapitánem plácli, jsem netušil, že mě čeká
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obrovský námořnický křest v maličké šestimetrové plachetnici.
Důležitou součastí plachtění je i monitorování počasí. Někdy se
čeká i několik týdnů, než se vyskytnou ideální či snesitelné podmínky.
A protože plavební úsek mezi Arubou a Cartagenou je pokládán za velmi
zrádný, byli jsme rádi, že se celkem rychle objevilo šestidenní okno
pro plavbu. Vše se tedy chvatně urychlovalo a připravovalo k brzkému
vyplutí. A dříve, než jsem se stačil po Curaçau porozhlídnout bylo třeba
ostrov opustit.
V den vyplutí nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měli mít nějaké
problémy či komplikace – ani jako posádka, ani s počasím. To jsme ovšem
netušili, že jsme zmeškali varovnou zprávu kamarádky, která zaregistrovala novou předpověd s možným nebezpečím v určitých úsecích plavby…
První dva dny plavby byly vcelku pohodové. Střídali jsme se u kormidla po dvou až čtyřech hodinách. Zkoušeli jsme i rybařit. Třetí den z čista
jasna zesílil vítr a dorazily obrovské vlny. Než jsme se nadáli, bylo příliš
pozdě na to, abychom dokázali stáhnout hlavní plachtu. To se dá jen otočením lodě proti větru. My jsme se však rázem ocitli mezi gigantickými
vlnami a měli jsme co dělat, abychom loď udrželi ve směru vln. Ty se
vzdouvaly do výšky až deseti metrů. Naše loď se stala pouhou skořápkou, která pod náporem vichru svištěla po vlnách jako na horské dráze
a přídí se pak do poloviny zapichovala pod vodu. Nikdo z nás doposud nic
podobného nezažil.
Protože tohle vůbec nemuselo dopadnout dobře, seděli jsme v kokpitu
přivázaní proti vypadnutí. Kapitán svíral kormidlo a já nepromokavý vak
s doklady, platebními kartami, nouzovým balíčkem jídla, vodou, navigací
a světlicemi.
Ještě před setměním se nám přece jen podařilo otočit loď proti větru,
stáhnout plachtu a vyhodit vodní „brzdící“ kotvu. Nakonec jsme tohle
nečekané rozbouření přečkali a za další dva dny dopluli zdraví a živí do
Cartageny. A přežili jsme i následnou oslavu doplutí…
V Cartageně jsem krátce po vylodění uzavřel v deníku první rok své
cesty, prosolený byl řádně. Plán dostat se do Jižní Ameriky lodí tedy vyšel.
Vycházelo mi i kempování. Za celou cestu jsem neutratil jediný dolar
za ubytování.
Celý následující rok jsem strávil v Kolumbii. Na několika místech
jsem se zdržel i pár měsíců, většinou jako dobrovolník na farmách. Coby
„fotograf“ jsem se účastnil několika úchvatných karnevalů, navštívil
izolované indiánské kmeny, kávové plantáže, pláže i hory. A intenzivně
sháněl učitelky španělštiny…
Cestu po Jižní Americe jsem si rozvrhl do několika let. Spěchat
nebylo kam ani proč.
Ovšem člověk může plánovat sebelépe a stejně se věci začnou občas
odvíjet úplně jinak, než by si přál. Letos v lednu mi v Chile ukradli celou

Na Viktorce. Příprava latí pro opravu záďového kastelu.
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fotobrašnu, a než jsem se z Paraguaye vrátil s novou foto výbavou, dorazil
covid i do Jižní Ameriky. Když se náhle uzavřely hranice států, regionů
i jednotlivých měst, rozhodl jsem se toto období jednoduše přečkat. To, že
bych se mohl vrátit domů, mi nepřišlo ani na mysl.
Kamarád mi ve svém bytě s výhledem na oceán nabídl pro těch „pár
týdnů“ azyl. Jenže týdny v přísné karanténně začaly míjet jako přílivy
a odlivy…
Abych přečkal toto bezbřehé období, kdy se dalo jít nakoupit jen 2x
týdně s on-line propustkou, kterou v ulicích kontrolovala armáda i policie, a při vstupech do obchodů i ochranka, musel jsem mít stále nějaké

přístřeší. Jenže po pěti měsících „věznění“ se začala situace natolik komplikovat, že za stávajících okolností nakonec nebylo jiného zbytí než si
pořídit letenku domů.
Výhled z balkónu mého známého na Tichý oceán začal být v mých
očích solí. Dny byly sečteny. Ovšem do svého cestovatelského deníku
jsem pouze obyčejnou tužkou lehce napsal, že své cestování po Jižní
Americe teď dočasně přerušuji.
Romanovy příspěvky a fotky z jeho tříleté cesty jsou vyvěšeny na facebookové stránce Cestou osudu a náhody.

Keporkaci se z chladných lovišť přesouvají do tropických
vod, kde se páří a rodí mláďata.

Na Dominice se mi poštěstilo pozorovat Kožatku velkou při
kladení vajec.

Le Marin, největší kotviště na Martiniku. Ostrov je součástí
Malých Antil a nachází se mezi Dominikou a Svatou Lucií.

Původní indiánský název Martiniku byl Madinina,
tedy ostrov květin.

Dominika, sopečný ostrov drhnutý Atlantikem a omývaný Karibikem. Země, kde je víc kostelů než restaurací
a víc rumových barů než kostelů. Země horkých pramenů, vařícího jezera a vřelých lidí.
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NOVÝ ZÉLAND
... dva roky v zemi Aotearoa
Cestovatelská beseda spojená s videoprojekcí

Magická
příroda
Nového
Zélandu,
maorská
kultura
a spousta
nevšedních
zážitků.

Petr
Nazarov

Pondělí 12. října 2020 v 17.00 hodin
Obecní knihovna ve Štěpánkovicích

Těší se na Vás pracovnice knihovny a Petr Nazarov!
Vstup je zdarma.
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