Štěpánkovický
zpravodaj 4
2019
prosinec

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
připadá mi, že letošní rok uběhl rychleji, než tomu je obvykle
jiné roky. Asi to bude tím, že se odehrála řada významných
událostí v rychlém časovém sledu.
Jako každoročně budeme bilancovat, jaký ten uplynulý rok
byl, co se nám povedlo, co se přihodilo. Dovolte mi tedy, abych
zde i já krátce shrnul, co že se v naší obci událo během roku 2019.
Zrealizovala se výstavba nájemních bytů v lokalitě
Suchánkovec, zrevitalizovali jsme dětská hřiště, opravili jsme
cyklostezku od ČOV k rozcestí na Hanůvku, dokončuje se
výstavba pergoly v areálu TJ Sokol, opravili jsme kanalizaci
v ulici Zahradní - Na Kopečku v délce cca 120 m, vysadili jsme
další zeleň v obci i mimo obec a v neposlední řadě se snažíme
alespoň částečně opravit nejvíce poškozené komunikace. Taky
nás v budoucnu čeká spousta práce v ZŠ a MŠ. V polovině
mateřské školy jsme kompletně opravili šatny a sociální zařízení
pro děti a druhá polovina nás čeká v příštím roce. Tohle je ale jen
stručný výpis činností.
Ale nejen budováním živ je člověk. Ke spokojenému životu
neodmyslitelně patří také kultura a zábava.
V této oblasti nabízíme ve Štěpánkovicích
skutečně širokou škálu aktivit
a kulturně-zábavných programů.

Velmi bych si pro ten další pracovní rok přál, aby
fungovala spolupráce napříč celým zastupitelstvem v rozumné
a konstruktivní atmosféře. Naše samospráva i úřad jsou malé
a všichni z plných sil pracují pro co nejlepší Štěpánkovice,
dopřejme si klid na soustředěnou práci a radujme se z dobrých
výsledků a pomáhejme si, je toho před námi mnoho.
Chci poděkovat všem jednotlivcům, skupinám, organizacím,
zaměstnancům obce, prostě všem, kteří se podílejí na
organizování úctyhodného množství akcí, které v naší obci
proběhly a probíhají a samozřejmě také domácím, hostům,
účastníkům a návštěvníkům, bez kterých by to všechno nebylo
úplně ono.
Za pár dnů máme Vánoce a nezadržitelně se blíží konec roku,
a přestože je dnešní doba uspěchaná, zastavte se, prosím, na
chvilku a udělejte si čas na své nejbližší i na ty, na které vám
během roku čas nezbývá.
Dovolte mi, milí přátelé, abych nám všem popřál požehnané,
klidné, přátelské Vánoce, dětem i dospělým alespoň částečně
splněná přání a v závěru roku pár dní klidu
a odpočinku strávených se svými
blízkými.
Váš starosta

Jaromír Nevřela

Zhodnocení roku 2019 a výhled do budoucna
Vážení spoluobčané,
je to víc než rok, co jsme byli uvedeni do svých funkcí. Nastupovali jsme s představami, které se
někdy vyplnily, někdy ne. Byli jsme nuceni se rychle učit a vstřebávat nové poznatky a způsob
řízení chodu obce. Je třeba velmi poděkovat všem, kteří nám poskytli rady do začátku a seznámili nás s věcmi, které jsme se dozvídali až při výkonu funkce. Člověk se ale celý život učí,
a proto neustále přicházejí nové věci a podněty, na které musíme reagovat.
Začali jsme realizovat plány, které už byly
projekčně nějak připraveny. V určitých věcech
by však pomohla realizační dokumentace,
která někdy chybí a to pak stavby protahuje,
protože se objevují věci, které se musí řešit za
pochodu a nastávají vícenáklady.
Z těch větších akcí se podařilo opravit
kanalizaci v části ulice Zahradní, opravili
jsme polní cestu vedoucí od ČOV do Kravař,
takže je dobře přístupná pro chodce a cyklisty.
Rozjela se výstavba pergoly na hřišti TJ Sokol.
Vzhledem k tomu, že tam jsou požadavky,
které jdou nad rámec projektové dokumentace, tak se práce protáhla. Máme připravenou
a schválenou projektovou dokumentaci na
rekonstrukci kanalizace ulic U Bartošovce,
Rybniční a k nim přilehlých ulic. Bohužel tyto
ulice už nejde jen tak rozkopat a pouze rozkopaný pás rekonstruované kanalizace pak zaasfaltovat. Proto se dělá projektová dokumentace
na celkovou rekonstrukci komunikace, která
by se udělala při rekonstrukci kanalizace.
Bohužel sehnat v dnešní době schopného projektanta, je dost těžké. Každý, kdo je trochu
schopný, má dost práce a proto se všechno
prodlužuje. Navíc veškerá byrokracie, spojená
s PD a následným povolováním projektu, není
optimální, a to je ještě slabé slovo, ale je na
nás, abychom si s tím poradili.

Stále ještě v současné době (kdy se píše
tento článek) řešíme odkup budovy zdravotního střediska a následný příchod nového
obvodního lékaře, který by nahradil současnou
MUDr. Hrubou. Doufáme, že je to na dobré
cestě a od nového roku 2020 tady bude nový,
mladý lékař.
Stejně tak máme hotovou projektovou dokumentaci k rekonstrukci ulice U Dvora. Tam se
nám povedlo za rekordní dobu tří měsíců tuto
PD udělat, protože stát, potažmo MMR, vyhlásilo poprvé dotaci na opravu komunikací a my
neměli nic připraveno. Snaha ušetřit prostředky
rozpočtu obce při použití dotace bohužel
nevyšla. Proto se tato komunikace bude muset
rekonstruovat za obecní peníze.
Když jsme už u dotací, naše obec spadá
do kategorie větších obcí, tzn. od 3000-10 000
obyvatel. Jsme v kategorii, kde se vyhlašuje
méně dotačních programů, než pro obce
s počty obyvatel do tří tisíc. Stejně tak alokace
jsou menší a spoluúčast obce je výrazně vyšší.
Obec v drtivé většině případů musí mít připraven projekt, který musí k této žádosti o dotaci
přiložit. Mnohdy musí být už v rovině vyřízeného stavebního povolení, což znamená, že
my musíme mít už „v šuplíku“ hotový projekt
se stavebním povolením, který se vytáhne při
podání žádosti o dotaci.

Změny ve vyměření
daně z nemovitosti
Státní pozemkový úřad provedl v letošním roce pozemkové
úpravy, na základě kterých došlo ke změnám výměr pozemků,
parcelních čísel a slučování pozemků. O změnách byl vlastník
informován prostřednictvím rozhodnutí, případně veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce (převážně se jedná o katastrální území Mokré Lazce, Velké Hoštice,
Kravaře ve Slezsku a Štítina).
Tyto změny jsou rozhodné pro vyměření daně z nemovitých
věcí a vlastník nemovitých věcí je povinen podat daňové přiznání
podle stavu k 1. 1. 2020 v termínu do 31. 1. 2020.
Finanční úřad pro MS kraj, územní pracoviště v Opavě má
úřední hodiny pro veřejnost v pondělí a středu 8.00 – 17.00 hodin,
podatelna je otevřená: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin,
úterý a čtvrtek 8.00 – 15.30 hodin,
pátek 8.00 – 14.00 hodin.
Zpracování a odeslání vyplněných daňových přiznání je
možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS
dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,
územní pracoviště v Opavě, odbor majetkových daní
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Obecně je třeba říct, že obec hospodaří se
svým rozpočtem, který je daný. Jsou výdaje,
které jsou mandatorní – obec je musí zaplatit,
a následně nám z rozpočtu zbyde částka, se
kterou můžeme počítat při investicích, podpoře spolků, nákupu materiálu, zboží a služeb,
nákupu pozemků apod. Takže se každý rok
pečlivě zvažuje, kde se uvolní peníze, která
investiční akce se stane prioritou, co je nutné
nakoupit apod.
Z hlediska výstavby bychom chtěli začít
(s výhledem několika let dopředu) s opravami nevyhovujícího starého kanalizačního
řadu a s tím spojených oprav komunikací,
výstavbou nových cyklostezek a opravu starších polních cest vhodných jako cyklostezky,
revitalizací budov v držení obce, zlepšováním
prostředí vhodným pro trávení volného času
dětí s rodiči a plochy pro smysluplné trávení
času mládeže apod. Chtěli bychom co nejvíce
využít dotace, které se vyhlašují. Zároveň ale,
jak se říká lidově, nechceme honit všechny
zajíce, které zahlédneme, protože ne vždy je
„šance je dohonit“.
Budeme se snažit zlepšovat život v naší
obci, jak to půjde. Máme do příštího roku
spoustu úkolů, nápadů a priorit. Vše je ale
odvislé od finančních prostředků, se kterými
bude obec hospodařit. Zároveň víme, že ne
vždy se zavděčíme úplně všem. Jsme tu pro
vás, abychom vám vysvětlovali kroky, které
děláme, ale „není člověk ten, který by se
zavděčil lidem všem“.



Jaromír Nevřela, starosta
Jiří Kolečkář, místostarosta

Poskytnuta Dotace
Moravskoslezského
kraje
Naše obec obdržela v listopadu 2019 dotaci od Moravskoslezského
kraje k vyhotovení projektové dokumentace k cyklostezce
Štěpánkovice – Svoboda v rámci dotačního programu „Podpora
rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019.
Částka dotace činí 88 434,06 Kč a kryje 74,96 % nákladů na pořízení
dokumentace.

Máte něco na srdci
a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty můžete zasílat e-mailem na adresu:
zpravodaj@stepankovice.cz, nebo donést do Obecní knihovny.

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

Senioři v novém kabátě
Jako již tradičně každým rokem se i tento rok, konkrétně 8. října 2019,
konalo v sále Hospody Na Statku setkání seniorů. Náplň pozdního odpoledne
a večera byla obdobná jako v předchozích ročnících s tím rozdílem, že letos
starosta obce Jaromír Nevřela seznámil naše nejstarší spoluobčany s děním
ve Štěpánkovicích nejen slovem, ale také doprovodnou videoprojekcí.
Dalším vylepšením bylo použití mikrofonu, které se, ač v malém prostoru, ukázalo jako velice účinné. Senioři ocenili, že na rozdíl od předešlých
ročníků dobře slyšeli také v zadní části sálu.
Účastníci setkání byli tvrdými, férovými diskutéry. Mnoho příspěvků se
týkalo údržby a úklidu prostranství obce, ale také počtu parkovacích míst
u prodejny Tempo. Kromě informační části programu bylo zajištěno i pohoštění přítomných – koláče, chlebíčky, káva, pivo, víno i nealko. Děkujeme za
přípravu a především za obsluhu této akce, které se již tradičně ujali zaměstnanci Hospody Na Statku.
Věříme a doufáme, že se tyto večery zúčastněným seniorům líbí, mají
možnost se setkat, popovídat a zavzpomínat se svými známými a kamarády. Za obecní úřad můžeme slíbit, že i příští rok uděláme toto setkání, na
které jsou všichni senioři starší sedmdesát let automaticky zváni. Fotografie z tohoto setkání si můžete prohlédnout na webových stránkách obce.

Veronika Wihodová

Výsadba hrušní na polní cestě „Hrušková“
V úterý 5. listopadu zorganizoval pan starosta výsadbu hrušní
podél polní cesty k Bolaticím, takzvané „Hruškové“. O výsadbu se
postarali zaměstnanci obecního úřadu a obecní knihovny.

K výsadbě bylo určeno celkem 30 stromů, z nichž 28 našlo své místo
na výše zmíněném místě a dvě hrušně byly dosazeny k myslivecké chatě
u vodojemu. Počasí k výsadbě bylo takřka ideální, jelikož ihned po
výsadbě začalo pršet, tudíž zálivka byla, jak se říká, objednaná.
Obec tak pokračuje v postupném zazeleňování obce. Letos to byla
již několikátá výsadba a ještě není všemu konec. Jen pro připomenutí.
Letos se podařilo dosadit alej na Větrné, tamtéž byly vysazeny podél
cesty platany, několik stromů se sázelo v parčíku naproti fary a na ploše
u čistírny odpadních vod. Dosadili se hrušně a v listopadu proběhla
velká výsadba listnatých stromů podél polní cesty od Agrolandu ke svobodské pískovně. Tady bylo vysazeno 102 stromů, na které obec podala
žádost o dotaci.
Tímto bych rád upozornil, že peníze na stromy z této výzvy mohou
získat i fyzické osoby, tedy všichni občané Štěpánkovic a dotace činí
100% nákladů. Více informací můžete najít na stránkách www.sfzp.cz.
Myslím si, že je to jedinečná příležitost, jak si dosadit v našich zahradách ať už okrasné či užitné listnaté stromy, či vymyslet nějaký větší
ekoprojekt, aby se třeba příště nestalo to, že jakmile bude vyhlášená
nějaká obecní EKO soutěž, budou se jí z převážné většiny účastnit pouze
zaměstnanci obce.
MP

nový babybox ve slezské nemocnici Opava
Ve Slezské nemocnici v Opavě proběhlo otevření nového babyboxu, který nahradil ten původní babybox (11 let starý).
V opavském babyboxu bylo dosud odloženo 5 nechtěných novorozenců. Na pořízení nového babyboxu, který je modernější, vyhřívaný
i klimatizovaný, výraznou měrou (100.000 Kč) přispěl Moravskoslezský
kraj. Drobným obnosem přispěla také obec Štěpánkovice.
Slavnostního uvedení nového babyboxu do provozu se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví
MUDr. Martin Gebauer, Ludvík Hess /zakladatel Babyboxu v ČR/,
primář Dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Dalibor
Hudec, MBA a zástupkyně náměstka pro léčebnou péči Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Ingrid Rýznarová a další hosté i dárci.

Prosinec 2019
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Vyhlášení vítěze soutěže na ekologické téma
Obec Štěpánkovice vyhlásila (na webových stránkách obce i vyvěšenými
plakáty v obci) v rámci zlepšení životních podmínek v našem okolí od dubna
do konce září 2019 soutěž na ekologické téma.
Občané mohli posílat zprávy a fotografie o svých ekopočinech. Ty byly
poté zveřejněny na webových stránkách naší obce, kde také proběhlo v měsíci
říjnu a začátkem listopadu hlasování o nejlepší počin. Na krásném třetím místě
se s plátěnými taškami, používanými místo tašek igelitových, umístila Jana
Obrusníková se svými dětmi Sárinkou a Eliáškem a Natálkou a Karolínkou
Čičákovými. Druhé místo patří Mirkovi Víchovi a jeho vnoučátkům Jakubovi
a Tomáškovi Ryckovým, za postavení hmyzího domečku. První místo náleží
Martinovi, Hance, Adámkovi a Adélce Peterkovým, kteří vysadili stromy,
a první úrodu jim sežrali hraboši.
Všem, kdo se ekosoutěže zúčastnili, předal starosta obce Jaromír Nevřela
při slavnostním vyhlášení v Obecní knihovně cenu, v podobě peněžní poukázky na nákup libovolné rostliny v zahradnictví p. Wiedra, malou pozornost,
velké poděkování a popřál všem, aby v této ekolibé činnosti pokračovali.

Veronika Wihodová

Předvánoční tlachání
V pondělí 9. 12. 2019 v 17.00 hodin se v Obecní knihovně ve
Štěpánkovicích uskuteční „Předvánoční tlachání“ spojené s výtvarnou dílnou.
Na tomto setkání si každý
účastník ozdobí speciálním způsobem dvě vánoční baňky, vyrobené
ve Slezské tvorbě. Občerstvení
bude zajištěno. Přihlásit se můžete
osobně v knihovně nebo na tel.:
553 609 965, 724 099 868.
Počet účastníků je omezen!
Vstupné je 70 Kč. Těší se na Vás pracovnice knihovny.

Společenská kronika
Jubilanti:

Říjen:
Listopad:
Prosinec:

70 let - 3
70 let - 5
70 let - 6

80 let - 5
80 let - 3
75 let - 2

90 let a více - 4
85 let - 1
85 let - 1
90 let a více - 4

Přejeme všem jubilantům, kteří v roce 2019 oslaví významné
životní jubileum, aby se těšili přiměřenému zdraví, měli radost
z vnuků a pravnuků a život ve Štěpánkovicích jim přinášel
uspokojení.
Od minulého vydání jsme se rozloučili se 4 a od začátku roku již
s 19 spoluobčany.
Z důvodu zákona o GDPR není možné ve zpravodaji bez souhlasu zveřejnit
jména jubilantů.

vítáme Nové občánky
Přehled dětí narozených v naší obci (srpen - říjen 2019)
Marie Holešová, Matyáš Joneš, Štěpán Ondruf,
Petr Lhotský, Viktorie Ratajová a Vanda Melecká.

Antonín Frajt
narozen 3. července 2019
váha 3 275 g, délka 50 cm

Viktorie Ratajová
narozená 24. 8. 2019
váha 3 670 g, délka 52 cm

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
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Štěpán Ondruf
narozen 24. září 2019
váha 3 793 g, délka 50 cm

Matyáš Joneš
narozen 15. 10. 2019
váha 3 210 g, délka 46 cm

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

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

Středisko služeb – technické služby
Vážení spoluobčané, rok se nám přechýlil
do své poslední části a my (jakožto Středisko
služeb-technické služby) přecházíme od
sečení trávy na hrabání listí, na úklid před
zimou. A samozřejmě nejen to.
Firma AGS-Duo nám vyrobila zábradlí
k mostku na cyklostezku za ČOVkou a my
jsme zábradlí osadili. Bylo to nutné z hlediska
bezpečnosti a kolaudace tohoto úseku.
Na přání starších občanů se natřely schody
(spodní a vrchní) vedoucí ke kostelu z Hlavní
ulice, aby byly lépe rozeznatelné v přítmí. Asi
to neocení nikdo, kdo má zrak ještě v pořádku,
ale určitě je to pomoc pro naše starší občany se
slabším zrakem.
Pokračovali jsme a budeme pokračovat
v předlažďování různých děr, výmolů a propadlin v obecních cestách, které způsobují
projíždějícím dopravním prostředkům problémy. Je nutno říct, že nerovností na našich
obecních cestách je velké množství a tam,
kde není naplánovaná v nejbližší budoucnosti
rekonstrukce asfaltu, je toto předláždění nejlepší volba.
Provedli jsme ořez suchých větví stromů,
které už ohrožovaly provoz na komunikacích.
Zároveň jsme v několika lokalitách provedli
výsadbu nových stromků, které tak budou
zkrášlovat okolí a pomohou ozelenit naši
vesnici.
Provedli jsme zadláždění prostoru
Hospody Na Statku, kde jsme zvětšili parkoviště a zrealizovali chodník podél tohoto parkoviště. Tímto jsme zvýšili bezpečnost chodců,
kteří přecházejí na tomto místě. Nyní přejdou
kratší cestou z jedné strany na druhou. To se
týká hlavně dětí, které chodí ráno touto cestou
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do školy. Do malého zeleného pásu ještě nasadíme 2-3 okrasné stromky.
Před „dušičkovým“ časem jsme provedli
údržbu hřbitova. Snažili jsme se vyrovnat
velké dlaždice na chodnících mezi hroby, aby
nevypadaly jako po vlnobití. Stejně tak jsme
na místech, kde byla dlažba už daleko od sebe,
provedli potřebné předláždění. Provedl se celkový úklid a tímto bych poprosil všechny, kteří
chodí uctít památku zesnulých, aby dodržovali
pořádek v prostranství hřbitova, a aby nejezdili v areálu na kolech a nevodili dovnitř psy.
Bohužel listí padající ze stromů, nám znečišťuje celý hřbitovní areál. Přesto, že se uklízelo
obden, není v lidských silách udržet všechno
v absolutní čistotě.
Dále jsme provedli nátěr oplocení na
dětském hřišti na Bartošovci a některých
dřevěných prvků na všech dětských hřištích.
Neustále se sekala a mulčovala tráva, protože
letošní léto bylo celkem „bohaté“ na vláhu.
Staráme se o stromky – měníme kůly, drátěné
oplocení, přisypáváme štěpkami, aby se lépe
zadržovala vláha. K tomu samozřejmě neustálé zametání a starání se o čistotu celé obce.
Je toho hodně a hodně z toho není na první
pohled vidět, a proto bych chtěl poděkovat
zaměstnancům střediska služeb za práci, kterou odvádějí.
S nadcházejícím zimním časem bych rád
apeloval na řidiče, kteří nechávají svá auta
stát na silnicích před domem. Při odstraňování sněhu budou jejich auta vadit a může se
stát, že budou „zavaleni“ odhrnutým sněhem

a nebudou moci vyjet bez toho, že by si u toho
nezanadávali na OÚ. Máme parkoviště, kde
mohou své dopravní prostředky odstavit, aniž
by bránili odhrnutí sněhu na komunikaci, nebo
mohou parkovat ve svých dvorech a vjezdech.
Přeji Vám za celé středisko služeb hezký
zbytek roku a do nového roku 2020 Vám přeji
jen všechno nejlepší.

Jiří Kolečkář, místostarosta
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Bookstart neboli
S knížkou do života

Havajské ostrovy
nevšedním pohledem

Již třetí setkání maminek s dětmi zapojených do mezinárodního
projektu „Bookstart neboli S knížkou do života“ se uskutečnilo
30. září v knihovně ve Štěpánkovicích.
Opět to bylo setkání velmi příjemné. Maminky společně se svými
ratolestmi si program připravený knihovnicemi velmi užily. Na tomto
setkání si maminky spolu s knihovnicemi předaly tipy na vhodné knížky
pro děti, děti si spolu zahrály různé hry a také byla náramná tancovačka
se zpěvačkou Inkou Rybářovou, která je výraznou osobností v oblasti
tvorby pro děti. Inka Rybářová nebyla v knihovně osobně přítomna, ale
její písničky zazněly z CD přehrávače. Občerstvení pro děti i maminky
bylo velmi zdravé. Hroznové víno a jablka všem moc chutnala. Všichni
se už těší na předvánoční setkání.
MT

Pondělní podvečer v knihovně patřil cestovateli a spisovateli panu
Petru Nazarovi. Pro téměř 35 zúčastněných to bylo velmi zajímavé
setkání.
Petr Nazarov dokázal nevšedním způsobem přiblížit neopakovatelnou atmosféru Havajských ostrovů, život místních obyvatel a jejich
tradice. Především se zaměřil na ostrov Molokai, opředený mystickými
pověstmi a dýchající magickou atmosférou, často nazývaný „Přátelský
ostrov“, nebo „ Ostrov kouzelníků“. Petr Nazarov obohatil vyprávění
nádhernými fotkami a videoprojekcí, kterou provázela pravá havajská
hudba. Byl to opravdu krásný zážitek.
MT

Podzim v knihovně
V týdnu od 4. do 8. listopadu proběhlo tak jako každoročně v naší knihovně pásmo
pohádek, her a tvořivých dílen pro štěpánkovickou mateřskou školku. Paní knihovnice
pro téměř 120 dětí připravily pestrý program. S dětmi si povídaly o podzimní přírodě,
o proměnách v ní a především o stromech.
Co takový strom znamená pro celou naši planetu, co všechno nám lidem může dát,
jak si má člověk vážit stromů a jak jsou si lidé se stromy podobní. Děti se také dozvěděly, jak mohou stromům poděkovat za jejich dary a jejich úlohu v přírodě. Ozývaly se
nápady se slovy „Děkujeme Ti stromečku“ nebo „Moc děkujeme, strome!“ Ale kupodivu
zaznělo i slovo obejmutí. Obejmeme strom a tím nejen poděkujeme, ale také načerpáme
pozitivní energii a náladu. S dětmi jsme následně vyzkoušeli objetí kamaráda, což se
jim moc líbilo. Děti si vyzkoušely poskládat puzzle s podzimní tématikou, pokoušely
se odpovědět na různé hádanky a v závěru si jednoduchou technikou vyrobily oblíbené
ovoce - jablka a hrušky. Knihovnice se od dětí dozvěděly, jaké ovoce dozrává na podzim,
společně zazpívaly podzimní písničky, které se naučily ve školce a za odměnu jim paní
knihovnice připravily ochutnávku ovoce se zavřenýma očima, kterou zvládly na výbornou. Všem moc chutnalo! Bylo to opět velmi příjemné dopoledne.
MT

autorské čtení
Evy Tvrdé
Obecní knihovna ve Štěpánkovicích pořádá
v pondělí 20. ledna 2020 v 17.00 hodin besedu a autorské čtení se spisovatelkou Evou Tvrdou u příležitosti
vydání knihy „Očima vidět“.
Eva Tvrdá se v této knize vrací k tématu svého
kraje v citově silné novele, v níž přináší příběh formou
vyprávění pro vnuka. Zvláštností knihy je její dvojjazyčnost. Čtenář má možnost přečíst si příběh v češtině
a poté i v laštině, spisovném jazyce, který ve 20. století
vytvořil na základě původního jazyka slezskomoravské
oblasti básník Óndra Łysohorsky a který Eva Tvrdá
aktualizuje o živé zbytky původního jazyka západolašské oblasti.
Vstup je zdarma! Srdečně zveme všechny zájemce!

Upozornění!
Obecní knihovna
ve Štěpánkovicích
bude uzavřena
od 23. prosince 2019
do 3. ledna 2020!
Děkujeme
za pochopení.
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Cestujeme bez pasu aneb projekt EDISON
V rámci mezinárodního projektu Edison, jehož cílem je spojit
mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky,
tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru, se stala štěpánkovická
škola v týdnu od 15. do 22. září 2019 pomyslným domovem pro pětici
mladých lidí, kteří k nám většinou přicestovali ze vzdálených míst.
Konkrétně se jednalo o studentky: Yessica Pantaleón - Mexiko,
Mariam Kakhiani - Gruzie, Ioana Teodorescu - Rumunsko, Diana
Ialalova - Rusko a Cagil Akbas - Turecko. Hlavním prostředkem komunikace byla angličtina. Díky rozmanitým prezentacím ve všech třídách
byli žáci a vyučující seznámeni s jazykem, písmem, kulturou, historií,
zvyky a význačnými charakteristikami jednotlivých zemí. Hosté se
také aktivně zapojili do hodin výtvarné výchovy a výsledné rozměrné
koláže, z nichž každá je provedena v duchu příslušné země a budou součástí výzdoby školy. Neformální aktivitou pak bylo čtvrteční zábavné
odpoledne, v průběhu kterého si žáci a hosté změřili své síly v různých
disciplínách organizovaných našimi deváťáky.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění
a omezení předsudků a stereotypů. Bezprostřednost štěpánkovických
dětí při setkání s cizinci, vyjadřování přátelství a vstřícnost nám ukázala, co nás vlastně spojuje.
Na závěr bych chtěl poděkovat rodinám, které se postaraly nejen
o ubytování našich hostů, ale mnohými aktivitami přispěly k zážitku,
který si všichni zúčastnění odnášejí a na který budou bezesporu dlouho
vzpomínat.

Soutěž v přespolním běhu mezi školami
Jednou z prvních každoročních soutěží,
které probíhají mezi školami okresu Opava je
přespolní běh na Stříbrném jezeře v Opavě.
Asi neexistuje jiný závod v blízkém okolí,
kde by bylo možno vidět 600 dětských běžců,
kteří soutěží v šesti kategoriích na distancích
od 600 metrů do 3 000 metrů. Štěpánkovice
obsadily dvě kategorie. Byla to nejmladší
a nejstarší chlapecká kategorie. Dlouhodobě
se nám nedaří obsazovat dívčí kategorie
z různých důvodů (nezájem, malé sebevědomí, strach z neúspěchu atd.).
Nejmladší chlapecká kategorie se týká
nižšího stupně, konkrétně 4. a 5. tříd. Hoši se
nejeli do Opavy na Stříbrné jezero závodu jen
zúčastnit, ale věřil jsem, že můžou dosáhnout
na pěkný výsledek. Družstvo ve složení Jan

Neudörfler (5), Štěpán Vendelín (16), Filip Mac
(28), Jan Pistorius (39), Antonín Štědroň (55)
a Marek Plaček (62) se v družstvech umístilo
na 5. místě z 18 škol. V závorce za jménem je
uvedeno individuální umístění, přičemž závod
v běhu na 800 metrů dokončilo 101 závodníků.
Skvělý výsledek a snad i příslib dobrých sportovních výkonů do budoucna.
Nejstarší chlapci (8. a 9. třída) si už závod
řádně užijí, protože se nejedná o žádný sprint,
ale o poctivých 3 000 metrů v terénu. Tady už
si závodník musí umět rozvrhnout síly a umět
přemoci případnou krizi. Většina kluků v loňském roce ještě startovala za nižší kategorii
a obsadila pro Štěpánkovice historické 2. místo
v chlapcích (to jen pro připomenutí). Namlsáni
touto statistikou si rovněž kluci nejeli jen
proběhnout trať a já sám jsem byl zvědavý,

jak si povedou v konkurenci s o rok staršími
soupeři. V konečném účtování jsme obsadili
8. místo z 19 škol. Do závodu nastoupilo 95
běžců a v závorce za jménem je individuální
pořadí v cíli. Družstvo tvořili Daniel Volný
(10), Tomáš Tomíček (29), Jakub Rásocha (36),
Ondřej Pistorius (70), Petr Žůrek (72) a Jakub
Hladký (80).
Celkový přístup a odhodlání hodnotím
známkou jedna a kluky jsem pochválil hned
po doběhnutí. Za rok budou mít možnost
všichni nebo někteří (záleží na výkonnosti)
opětovně poměřit svou běžeckou výkonnost
v konkurenci běžců a nyní záleží na klucích,
jestli se s dosaženými výkony spokojí, nebo na
sobě budou chtít pracovat. Protože stejně tak to
chodí v běžném životě.
Nc

Fachman kros 2019
První říjnová neděle je tradičně v chodu školy vyvrcholením
organizačních příprav na běžeckou akci pod názvem Fachman kros.
Letošního VIII. ročníku se 6. 10. 2019 účastnilo celkem 159 běžců –
78 dětských a 81 v dospělých kategoriích. Zmínit musíme také
18 účastníků pochodu.
Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali – Adam Nowický, Filip
Novák, Tomáš Tomíček, Laura Kurková, Barbara Štenclová, Nela Černá,
Martin Ocásek, Jana Coufalová, Jaroslav Doubek a Barbora Lampová.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do realizace tohoto sportovního dopoledne.

Prosinec 2019
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Večer kouzelných světýlek
V pátek 8. listopadu 2019 proběhl již tradiční večer kouzelných světýlek, který začal od hasičské zbrojnice a poté se celý průvod sešel v tělocvičně školy na „Palestinské Superstar“. Ta letošní byla zaměřena na pohádku s Čerty nejsou žerty.
Celým programem nás provázel Lucifer v podání p. uč. Andrey
Antlové. Ta svými všetečnými otázkami mnohdy potrápila nejen
samotné soutěžící, ale také porotu. Ta letošní byla opět originální.
Zasedl v ní totiž správce zámku – p. uč. Jakub Chřibek, kaprál – pan
školník Joachym Halfar, v roli těžce přetěžce zkoušené vdovy – p. uč.
Branislava Švábíková a v neposlední řadě v roli drzého čerta Drápala,
má maličkost - Kamila Šoltysová. A jaká by to byla soutěž, kdyby v ní
nebyli ti nejdůležitější – no přece naši místní zpěváci. Letos jich bylo
opravdu hodně a zastoupení měly všechny třídy na nižším stupni. Ti,
kteří jste se tohoto klání účastnili, už víte, kdo byl našim letošním vítězem. No a těm, kteří jste to z nějakého důvodu nestihli, musím prozradit,
že 1. místo získala úžasná Jindřiška Herudková z 3. A, která svou písní
„ Když nemůžeš, tak přidej víc,“ roztleskala celé publikum. O 2. místo
se pak podělila děvčata z 5. B – Adéla Stuchlíková a Simona Nevřelová
spolu s dětmi z 3. B – Alžbětou Kubínovou a Františkem Tomíčkem.
A 3. místo obsadilo hned několik skupin v podání našich prvňáčků z 1.
B ve složení Karolína Ondráčková a Leona Sliwková, z 1. A – Gabriela
Kalusová, Petr Adamec a Matěj Sněhota, ze 4. třídy to byl Matěj Kubín
a v neposlední řadě se o toto místo podělily děti z 2. B ve složení – Klára
Tesárková, Markéta Mušíková a Sofie Solischová.
Všem zúčastněným děkujeme za skvělou zábavu a věřím, že „zlé
časy“, o kterých zpívala děvčata z 1. B nepřijdou, ba naopak se už teď
můžeme těšit na příští rok a na další ročník Superstar.
Po ukončení soutěže vzaly všechny děti Strašidelnou stezku útokem.
Strašidla byla letos impozantní. A podle postřehů některých návštěvníků
to bylo jedno velké kouzelně strašidelné divadlo. A myslím si, že nejen

Vítězný začátek
V měsíci říjnu začala pro náš klub opět sezóna halových
soutěží. Jelikož práce s dětmi začíná začátkem října, neměli
jsme mnoho času na přípravu. Řekněme, že skoro žádnou.
Nicméně jsme oprášili loňské soutěžní házedla a se zkušenými modeláři vyrazili na první soutěž, která se konala
v Hlučíně, kde je krásná velká sportovní hala. Soutěžili jsme
ve třech kategoriích a opět jsme uspěli.
V Kategorii mladších žáků za nás soutěžil Matěj Hladký
a překvapil. Z osmi soutěžících předvedl vyrovnané hody
a zaslouženě zvítězil. V kategorii starších žáků soutěžili
zkušení modeláři Honza Tomíček a Michal Tomíček. Ve
své kategorii obsadil Honza první a Michal druhé místo.
Nejvíce obsazená byla kategorie seniorů, kde soutěžilo dvanáct modelářů. I v této kategorii jsme vcelku uspěli. Mirek
Kučera obsadil druhé místo, Pavel Kučera byl šestý a David
Vehovský, jenž sbírá zkušenosti se soutěžením mezi dospělými, byl devátý.
Takže cesta do Hlučína se nám vyplatila a začali jsme
velmi dobře. Jen doufáme, že se na nás nebude vztahovat, že: „První vyhrání z kapsy vyhání“ a že kluci budou
i nadále bojovat ze všech sil. Další soutěž bude pořádat náš
klub 7. 12. 2019 v tělocvičně v Kravařích.
M. Kučera

děti, ale také některé z dospělých, jímala hrůza. Naštěstí nám nikdo
v těch dlouhých školních chodbách nezabloudil a všichni se v pořádku
dostali až nakonec, kde dostali výborný bonbónek. Kdo neměl odvahu
projít stezkou, mohl se alespoň pokochat nádhernou výstavkou sestavenou především z prací dětí školy.
Poděkování patří ale také SRPDŠ, které připravilo občerstvení
a sboru hasičů, kteří dohlíželi na bezpečnost na trase během průvodu.
A nemůžu tady nezmínit p. uč. Branislavu Švábíkovou, která je, dle
mého názoru, opravdovým mistrem umění a pod jejímiž rukami vznikly
překrásné kostýmy, které celému večeru vdechly kouzlo pohádek. Šo

MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA
VE FLORBALU 2019
Každoroční florbalová pohodová
akce v duchu FAIR PLAY. Pohodu
utváří hlavně pravidla, která jsou
řečena jasně a srozumitelně při úvodním nástupu, kdy hlavním motem
této akce je již zmíněné FAIR PLAY
jednání. Kdyby hrál někdo z hráčů
nesportovně, agresivně a výrazně
v rozporu s pravidly florbalu, tak mu
bude udělena červená karta, která ho
navždy distancuje z další účasti na
tomto turnaji.
Osm tradičních týmů (Bolatice,
Kobeřice, Štěpánkovice, Dolní Bene
šov, Bohuslavice, Hlučín-Rovniny,
Oldřišov a Píšť) poměřilo 12. listopadu 2019 své florbalové dovednosti.
Ve štěpánkovickém týmu byla poprvé
za devět ročníků součástí družstva
dívka, jmenovitě Adriana Pavelková.
V konkurenci chlapců se vůbec

neztratila a herní vyzrálost na jejím
florbalovém umu byla znatelná, protože se aktivně florbalu věnuje. První
zápas s Hlučínem jsme s přispěním
štěstíčka (vítězný gól 10 sekund před
koncem) vyhráli 3:2, druhý zápas
jsme naopak trošku smolně s týmem
Dolního Benešova prohráli 1:3 a zápas
o postup ze skupiny s Píští jsme ovládli
3:0. Semifinálové utkání nám jako soupeře určilo tým Kobeřic, který později
celý turnaj vyhrál. Skóre na tabuli bylo
0:5. V boji o 3. místo jsme úspěšně na
nájezdy zvládli reprízu zápasu ze skupiny s týmem Dolního Benešova, když
v základní hrací době byl stav 4:4. Po
loňském 7. místě jsme tak opětovně
dosáhli na medailové posty.
Děkuji všem zúčastněným žákům
za předvedené výkony a za rok se bude
konat již 10. ročník.
Nc

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
Příspěvky, náměty můžete zasílat e-mailem na adresu:
zpravodaj@stepankovice.cz, nebo donést do Obecní knihovny.
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Ovoce a zelenina
u Kuřátek

Jů a Hele
na kouzelném paloučku

A máme tady PODZIM. Na zahrádkách dozrává
zelenina a ovoce a my děti u Kuřátek si o nich ve školce
budeme povídat. Přinesli jsme velkou mísu ovoce
a s paní učitelkou Ivou jsme nejprve ochutnávali ovoce
a později zeleninu. Z ovoce jsme udělali ovocný salát,
ze zeleniny jsme vařili bramborový guláš a dýňovou
polévku. Mňam, všechno nám to moc chutnalo. A kdyby
chtěl někdo z vás nějaký dobrý recept, přijďte k nám do
školky, my vám poradíme.
/IL/

V pondělí 7. října vyjela celá naše školka na divadelní představení divadélka
„Loudadlo“ do kulturního domu v Dolním Benešově. Celé divadlo plné efektů a písniček se nám moc líbilo. Největší radost jsme však měli, když se v příběhu kouzelného
paloučku objevili naši plyšoví kamarádi z televize ze Studia Kamarád „Jů a Hele“. Děti
tleskaly a dlouho si o představení povídaly.
/IL/

Pouštění draka u Sluníček
V úterý 10. 11. nám přálo počasí, foukal vítr, na který jsme čekali. Naše Adélka
Halfarová nám přinesla do Sluníček ukázat svého velkého barevného draka. A nejen
to. Mohli jsme si ho s dětmi i vyzkoušet na naší zahradě, jak létá. Společně jsme se
vydali na školní zahradu. A opravdu, drak létal hodně vysoko, sluníčko nám příjemně
hřálo a nám se to moc líbilo. Společně jsme se s naším krásným drakem vyfotili. /AJ/

Výlet MOtýlků za
dobrodružstvíM
Dětem třídy Motýlků počasí v plánovaný den
nepřálo a tak jsme byli nuceni změnit cíl výletu. Našli
jsme si přístřeší na místní zahradě, kde jsme si s dětmi
užili dopolední svačinku. Později vykouklo sluníčko,
tak jsme s dětmi pozorovali úrodu na zahrádce, povídali
jsme si o různé zelenině, ochutnávali papriku, okurku,
mrkvičku. Poslechli jsme si pohádku O Veliké řepě, kterou jsme si zahráli na zahradě. Měli jsme možnost pozorovat ptáčky, jak se připravují na zimu. Výlet plánovaný
k vodárně jsme změnili a naše velké zážitky z kratšího
výletu do areálu na Bartošovci nám zůstaly.
/MMu/

tvořivá dílna u Berušek
V říjnu proběhla v naší třídě
PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLA,
která byla zaměřena na rozvoj
jemné motoriky.
Děti společně s maminkami,
ale i s tatínky, vytvářely větévku listnatého stromu, na kterou doplňovaly barevné podzimní
listy, ptáčky a paraplíčka. Všechny tyto prvky si museli obkreslit podle připravených šablon,
vystřihnout a dle vlastní fantazie přilepit na větvičku z hrubého kartonu. Měli výběr z bohaté
nabídky barevných papírů a záleželo jen na nich, jakou kombinaci barev a následné dokreslování detailů zvolí.
Výsledkem byly krásné barevné podzimní větvičky, kterými si děti mohou ozdobit třeba
svůj pokojíček.
/DS,HO/

Prosinec 2019
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Projektový den u Kuřátek
Projektový den jsme zahájili vybarvením a vystřiháváním hlaviček papírových draků. S výtvarnou technikou
nazvanou „Kuličkování“ si děti vložily
do papírové krabice čtvrtku papíru
a velkým štětcem ho pokapaly modrou
barvou.
Skleněnou kuličku v krabici přetáčely z jedné strany na druhou. Vznikly
různé stopy cest, které za sebou skleněná
kulička zanechávala. Na zaschlý výkres
pak děti nalepily hlavu papírového
draka, hrubým fixem nakreslily ocas
a lepily barevné mašličky, které trčely
do prostoru a vytvářely 3D efekt. Krásné
výtvarné práce jsme měli vystavené
v naší výtvarné galerii.

Druhou částí projektového dne byl
nácvik básničky o létajícím drakovi
a poslech a rozbor čteného příběhu o neposlušném a pyšném papírovém drakovi,
kterého zachránili skřítci Podzimníčci.
Poslední částí našeho projektového dne
v MŠ byla příprava surovin pro vaření
bramborového guláše a šípkového čaje pro
děti a jejich rodiče na odpolední Podzimní
tvořivou dílnu. Paní učitelka Iva ostrouhala brambory a děti se podílely na jejich
krájení. Po uvaření guláše jsme dochutili
šípkový čaj. Odpoledne jsme si na naší
tvořivé dílně na něm pochutnali. Jen
papírového draka jsme pouštět nemohli,
protože nám venku pršelo. 
Tak někdy příště.
/IL/

MINISTRANT uspěl
VE STOLNÍM TENISE

Dopravní výchova
V měsíci říjnu se uskutečnil projektový den
u Sluníček s názvem dopravní výchova. Ve spontánních
činnostech děti stavěly autodráhu a hrály si s auty.

U stolečků si děti kreslily, vykreslovaly omalovánky
dopravních prostředků, v pracovním listě spojovaly
různé dopravní prostředky. V komunikativním kruhu
jsme si povídali, jak se chovat v dopravním provozu,
jak a kdy se přechází silnice. Na vycházce jsme zašli do
místní kamionové přepravní společnosti DAKAR, kde
nám byly ukázány kamióny a návěsy. Děti se dověděly
spoustu zajímavého o přepravě kamiónů, kam jezdí, co
vozí. Děti si mohly do nich nasednout a zatroubit! To
byl zážitek! Opodál ve skladu jsme si mohli prohlédnout
vysokozdvižný vozík.
Všem se nám tento den moc líbil.
/AJ/

Setkání schol Hlučínska
Dne 5. října se uskutečnilo setkání schol hlučínského děkanátu v Oldřišově. Letos poprvé
jsme se zúčastnili s naší malou scholičkou. Pod vedením Renaty Žůrkové a Hanky Vehovské
jsme v sobotním odpoledni jeli do oldřišovského kostela.
Počasí nám moc nepřálo, dost pršelo, ale po příjezdu nás čekalo občerstvení v tělocvičně
základní školy. Pak jsme se přesunuli do kostela. Vystoupilo celkem 10 schol a my jsme byli
třetí v pořadí. Zazpívali jsme píseň „Slyším své srdce bít“ (z pohádky Tajemství staré bambitky)
a píseň „Aleluja Šaba-laba“. Vystoupení se nám moc povedlo a pak jsme poslouchali vystoupení
ostatních schol. Nakonec jsme (cca 180 účinkujících) zazpívali společnou píseň „Tvůj Pán“. Byl
to obrovský zážitek. Po vystoupení všech schol jsme se přemístili znovu do tělocvičny, kde na
nás čekala výborná večeře a mohli jsme si společně popovídat. Chceme poděkovat za výbornou
organizaci celé akce.
Všem našim zpěváčkům se tam moc líbilo. Moc, moc jim děkujeme, že s námi zpívají a chválí
Boha a také jejich rodičům, že je v této aktivitě povzbuzují.
Těšíme se na další společně strávené odpoledne při setkání schol.
Monika Skuplíková

V sobotu 5. října 2019 se konal tradiční
ministrantský turnaj ve stolním tenise.
Akci ve své farní stodole hostila sousední
farnost Kravaře. Soutěžící byli podle věku rozdělení do několika kategorií. Náš štěpánkovický
ministrant Martin Štědroň, žák 6. třídy, předvedl
výborný výkon. Ve své skupině nenašel přemožitele a zaslouženě zvítězil. Poctivá příprava
a trénink se mu tedy vyplatily a mohl si domů
odvézt drobné ceny a pochlubit se pohárem pro
vítěze.
Římskokatolická farnost Štěpánkovice
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Tenisový turnaj

JK Cipísek

Klub tenisové čtyřhry ve Štěpánkovicích uspořádal v sobotu 31. 8. 2019
v Obecním sportovním areálu VIII. ročník tenisového turnaje
„O PALESTINSKÉHO KANÁRA“, tentokrát nově „O POHÁR
STAROSTY OBCE ŠTĚPÁNKOVICE“.

Tak nám Sabinka z poníků pomalu vyrostla, na jaře začala
pravidelně navštěvovat na Středním dvoře JK Empresa, s. r. o.,
kde začala trénovat parkurové skákání na velkých koních, pod
vedením trenéra Jana Schmida, kterému děkujeme za trénink
a zapůjčení Luny K.

O krásné letní sobotě se losované čtyřhry již tradičně zúčastnilo 16
soutěžících, kteří byli po odehrání pěti kol rozděleni do dvojic. Po velmi
vyrovnaném průběhu si nový pohár za vítězství v kategorii „Losovaná
čtyřhra“ odnesla dvojice Vladimír Kocian a Martin Valeček (vítěz ročníku
2014 a 2018).
Chtěl bych tímto poděkovat starostovi obce a všem sponzorům, kteří
umožnili hráčům i jejich rodinným příslušníkům aktivně prožít pěkný den.
Za Klub tenisové čtyřhry
Jaroslav Latoň

A2 Lollipopz.indd 1

Prosinec 2019

Sabinka spolu s Lunou K se účastnily parkurových závodů
v Ostravě - Stará Bělá a Sviadnově, kde dosáhly krásného umístění
i vítězství a především vítězství na „Hobby šampionátu“ bronzové
příčky v parkuru na 90 cm.
Na téže kobylce v říjnu
složila
Sabinka
ZZVJ
(zkouška základního výcviku
jezdce), čímž se zařadila
mezi jezdce s licencí a může
se tak účastnit oficiálních
závodů ČJF.
Touto cestou přejeme
Sabince a všem členům JK
Cipísek, z. s. Štěpánkovice,
hodně radosti a úspěchů se
svými čtyřnohými svěřenci.
Zároveň přejeme všem
čtenářům Štěpánkovického
zpravodaje krásné vánoční
svátky a šťastný nový rok
2020.

Eva Gintarová

26.10.2019 12:36:12
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MTO
na výšlapu
Náš Malý turistický oddíl (MTO) využil dlouhého „babího léta“ a vydal se opět
na túru. Tentokrát jsme se rozhodli pro
výšlap na Lysou horu z Visalají. Většina
z MTO ještě z této strany na Lysou horu
nešlapala.
Vyjeli jsme autem časně zrána. Po
cestě byla mlha, a proto jsme jeli raději
opatrně. A protože máme dobrého šoféra,
dojeli jsme v pořádku na místo, tj. parkoviště Visalaje, odkud vede trasa po červené značce až na Lysou horu. Tentokrát
se s námi vydala jedna velmi zdatná turistka. Měli jsme obavy, abychom ji stačili,
ale dovedla se přizpůsobit ostatním méně
zdatným turistům.
Z parkoviště vyrážíme v 9,00 hod.
Po cestě procházíme kolem rekreačních
chalup, pasou se zde domácí zvířata atd.
Míjíme Vyšní Mohelnici – odkud jsou
krásné výhledy do krajiny, Husarku,
Zimný a poté na vrchol Lysé hory. Výstup
jsme zvládli za 2 hod. a 40 min. Na
vrcholku nesmí chybět pohlazení „hladítka“ ve výšce 1323 m. V chatě Emila
Zátopka – Maraton jsme museli doplnit
energii – dobrý oběd a náš český tekutý
chléb.
Poté nazpět. Neopomněli jsme se
zastavit na krátký odpočinek, dali si
buchtu „Valtrovku“ i něco „ostřejšího“
v turistickém přístřešku Husarka. Počasí
nám přálo, celý den svítilo slunko – chodili
jsme v krátkém rukávu – jen na vrcholku
bylo hodně větrno. Potkávali jsme řadu
turistů i cyklistů. Výlet měl konečnou na
ulici Zahradní s kávou a malým zákuskem.
Na závěr malou vzpomínku: V minulých letech jsme absolvovali výšlapy na
Lysou horu z Ostravice. Tyto výšlapy
perfektně organizoval Martin Wollný se
svými pomocníky – díky Martine.
KQ

Pivní slavnost
SRPDŠ uspořádalo po roční pauze pivní slavnost, tentokrát 12. října 2019. Počasí nám moc přálo,
a proto byla i velká návštěvnost. Nejen místních občanů, ale i z širokého okolí. Z místních hospod
se účastnila Hospoda Na Statku a nová hospoda Na výboře. Nováčkem byl i pan Roman Blaštík
s manželkou Naďou, ti nám zajistili pestrou ochutnávku jídla.
Jelikož nabídka piva byla letos slabá, tak příští rok to vynahradíme! Už teď se můžete těšit!
S pozdravem 
Nikol Harasimová

Jezdím málo,
platím málo.

Žijte si.

4 BALÍČKY
AUTOPOJIŠTĚNÍ
NABITÉ VÝHODAMI.
Vybrat si vhodné autopojištění je ještě snadnější nejen díky
výhodám, kterými jsou naše balíčky nabité. Co třeba levnější
pojištění pro toho, kdo málo jezdí?
Využijte možnost sjednat autopojištění se slevou až 31 %.
Nabídka platí do června 2020.

Slevy lze uplatnit výhradně u:
pobočka Allianz, a. s.
Opavská 120/117, Kravaře
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Připravujeme Nový kus – Byt na inzerát
Vážení divadelní přátelé, pokud se nic zvláštního nestane, tak vám mezi vánočními svátky představíme novou divadelní komedii, kterou jsme si pro vás nachystali.
Tento kus se jmenuje „Byt na inzerát“ a jedná se o komedii francouzského dramatika Marca Camolettiho.
Pojednává o situaci, kterou jistě zná každý z vás. Někde přijdete a jste považován za
někoho jiného a stejně tak vy považujete druhého za jinou osobu, než ve skutečnosti je.
Vznikají z toho komické situace, kdy každý mluví o tom svém, ale v podstatě o úplně
něčem jiném. Krásně to vystihuje jedno české přísloví: „Jeden o voze a druhý o koze“.
Hru jsme začali zkoušet začátkem roku a tentokrát v ní dostala větší prostor naše
hezčí část ansámblu a začátek hry je vlastně čistě v jejich provedení. Postupně se
přidávají mužské postavy, které přicházejí s určitým úmyslem, ale jsou nepochopeny
a považovány za někoho úplně jiného.
Diváci se na naše představení chodí pobavit a zasmát se. Myslím, že jsme tomuto
zůstali věrni, a proto věříme, že i tentokrát budete odcházet z představení s úsměvem
na rtech a spokojeni s naším výkonem.
Principál ŠOSu Jiří Kolečkář

svatováclavský HITA POCHOD 2019
Nadešla sobota 28. 9. 2019. Státní svátek. Volno, odpočinek,
pohádky v televizi. Omyl! Sice i těmito věcmi se dá trávit volný čas, ale
myslím, že mnohem lepší, je vyrazit někam na výlet, třeba do Beskyd,
třeba s kamarády (kamarádkami) a hlavně se rozhýbat. Tudíž jsme
nasedli do autobusu, nabalili batohy a pod záštitou spolku HITA podnikli další svatováclavský Hita Pochod.

Tam jsme ještě navštívili restauraci s minipivovarem Ogar a vyzkoušeli chuť tohoto zlatavého moku. V dobré náladě proběhla i cesta do
Štěpánkovic, do kterých jsme dojeli okolo 17 hodiny.
Všem organizátorům akce patří Velký dík!
Takže svatý Václave, budeme se těšit zase za rok na pochodu, snad
nám opět připravíš krásné počasí!
MP

Odjezd byl tradičně v 7:00. Pan starosta nás uvítal a seznámil nás
s trasou letošního pochodu. V autobuse panovala skvělá atmosféra, takže
cesta uběhla hodně rychle. Po hodině a půl jsme dojeli do Kunčic pod
Ondřejníkem (500 m n. m.), odkud jsme odstartovali směrem vzhůru
k vrcholkům SKALKA (964 m.nm.) a ONDŘEJNÍK (890 m n. m.).
Celková délka trasy cca 16 – 17 km.
Začátek trasy vedl strmě do kopce. Ono stoupání na Skalku, kde
během necelých 3 kilometrů nastoupáte asi 470 metrů, bylo tím nejtěžším z plánované cesty. Počasí bylo velmi příjemné, tudíž i na vrcholu
jsme mohli vidět Beskydy jako na dlani. Dále jsme pokračovali směrem
Ondřejník, již velmi pohodovou trasou. Bohužel jsme procházeli místy,
na které byl velmi smutný pohled, jelikož i v těchto oblastech řádí kůrovec a některé mýtiny připomínaly scény z postapokalyptického filmu.
Na Ondřejníku jsme se všichni potkali u roubenky Ondřejníček,
která byla jediným místem našeho okruhu, kde se nacházelo občerstvení. Takže jsme se posilnili a pak už vyrazili směrem dolů do Kunčic.

Spolek důchodců v Hyundai a Uniparu
Už je tu zase září a členové Spolku důchodců ze Svobody se
opět vydali poznávat krásy a zajímavosti naší vlasti. Tentokrát
jsme si objednali exkurzi v automobilce Hyundai - Nošovice
u Frýdku Místku.
Milé přijetí, prezentace automobilky na videu, rozdání sluchadel a bezpečnostních vest, jízda ve vláčcích – to byl jen začátek
toho, co jsme viděli potom. Sledovali jsme, jak vzniká auto od
prvního plechu až po poslední šroubek. Fascinující byla práce
samotných robotů a jejich vzájemná spolupráce. Neméně zajímavé
bylo propojení práce lidí a robotů v akci. Exkurze se nám moc
líbila a všem ji doporučujeme.
V Rožnově jsme navštívili malou soukromou svíčkárnu Unipar,
kde jsme si prohlédli ruční výrobu svíček, se kterými se setkáte po
celém světě. Svíčky z Uniparu rozsvítí Vánoce nejen na Svobodě.
Pak už zbyl jen čas na oběd, dobrou kávu, rožnovské pivo
a krátkou procházku městem či skanzenem.

Anna Stromská

Prosinec 2019
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Zahrádkářská výstava
Třetí zářijový víkend, letos 21. a 22. září, patří tradičně výstavě ovoce, zeleniny a květin. Protože bylo krásné podzimní počasí, byla opět v areálu sloužena
i mše svatá na poděkování za úrodu.
Obavy, že letošní úroda bude velmi malá vinou horkého léta, se naštěstí
nenaplnily a my jsme opět mohli vystavovat zdařilé výpěstky našich zahrádkářů,
občanů Štěpánkovic i zahrádkářů z Kietrze z Polska. Jablka, hrušky, ale i papriky, melouny, dýně a jiné byli k vidění a obdivu. Jemnost a krásu dodaly květiny
nápaditému aranžmá panen, kytice a vazby květů, ale i barevné chryzantémy
ukázaly kouzelnou rozmanitost přírody. Tradiční občerstvení doladil výborný
burčák. Poděkování patří i Agrolandu, který nám letos zblízka dovolil nahlédnout do zatím největší mašiny ROPA MAUS na překládku cukrovky.
Letošní výstava byla opět jiná, ale přesto stejně zdařilá.
Liana Běláková

Zahrádkářský zájezd aneb za koštem do Vizovic
V sobotu 7. září ráno jsme nasedali do autobusu a rozjeli se na
jih. Cílem našeho výletu byla Likérka Rudolfa Jelínka ve Vizovicích,
ale nejen ta. Cesta plynule utíkala a za necelé 2 hodiny jsme byli
tam. První naše zastávka byla v čokoládovně – tedy v prodejně, kde
vám z čokolády přecházel zrak. Pralinky různých tvarů, vůní, přísad,
barev, ale i figurky nebo nápoje různých čokochutí, to vše bylo k mání.
Samozřejmě ručně vyráběné. Mňam…

Zanedlouho jsme vystupovali v Luhačovicích. Počasí bylo typicky
podzimní, ale nálada byla výborná. Procházka po kolonádě, oběd nebo
káva v lázeňském městě a léčivá voda Vincentka – to byla náplň pěkně
stráveného odpoledne. Asi v 17 hod. s taškami plnými lázeňských oplatek a slivovice jsme odjížděli z Luhačovic a s pocitem vydařeného dne
se vraceli domů. Nyní už se těšíme na další výlet.
Liana Běláková

Po sladkém začátku přišlo na řadu něco ostřejšího. V půl dvanácté
jsme byli očekáváni v likérce. Paní průvodkyně nám povyprávěla historii i rodinné „zlomy“ ve vlastnictví, provedla nás celým závodem, viděli
jsme prostory, kde kvas kvasí, palírnu i stáčírnu. Nejvíce to však vonělo
tam, kde již destilát zrál v dubových sudech. Výstava etiket a štítků
lahví alkoholu z minulého století zaujala nejen ty dříve narozené. Také
nás překvapil sortiment, který Jelínek vyrábí – část produkce totiž jde
do zahraničí a na český trh se vůbec nedostane. Nakonec jsme okoštovali 3 druhy výborné pálenky, nakoupili si v podnikové prodejně
a vyrazili dál.

10 LET VÝSTAV NA OLOMOUCKÉ FLOŘE KVĚTIN
Letos v létě jsem spolu s manželkou navštívil letní část výstavy FLORA Olomouc, která
probíhala v období od 15. srpna do neděle
18. srpna. Letošní letní etapa výstavy měla
název ČESKÁ KRAJINA. Byly zde aranžované
různé druhy obilovin, bylinky, letní ovoce, ale
hlavně spousta letních květin, které neodmyslitelně k létu a samozřejmě k této výstavě patří.
Při prohlídce výstavy jsme v části pavilonu
A objevili i expozici štěpánkovického občana
pana Viléma Tomíčka. Jeho expozice cca 260
kusů EUSTOM ve čtyřech barvách a ve dvou
odrůdách přitahovala snad všechny návštěvníky. Mnozí si expozici fotili a opisovali adresu
vystavovatele a pěstitele.
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Asi týden po výstavě jsem se s panem
Tomíčkem potkal. Ocenil jeho expozici a požádal jej o pár informací k pěstování a účasti na
různých výstavách. On souhlasil a zde jsou
informace, které mi o své zálibě prozradil.
První Eustomy jsem měl možnost shlédnout
u pana Bačiny, zahradníka z Otic a hned mne
velmi zaujaly. V roce 2003 jsem měl možnost
zúčastnit se světové výstavy IGA v Německém
Rostoku. Zde jsem měl možnost shlédnout
obrovské množství těchto květin a ty mne
natolik okouzlily, že jsem se rozhodl pěstovat je
sám, doma v amatérských podmínkách.
V roce 2004 jsem si koupil 60 kusů peletek
/semen/ Eustom od pana Bačiny, ten mi rovněž
dodal adresu firmy REPROSAM, která do české
republiky dováží nejen
z Nizozemí, ale i jiných
zemí kvalitní osiva květin i zeleniny pro profesionální zahradničení.
Tak začalo mé pěstování
Eustom i Chryzantém
a trvá již 15 roků.
Ještě něco o Chry
zantémách. První sazenice jsem koupil od

pana Jana Dvořáka, zahradníka ze Šlapanic.
Osobně jsem se s ním dvakrát setkal. Pak jsem
nějaké sazenice pořídil od paní Fišerové, rovněž ze Šlapanic, ale také od pana Ing. Votruby
z Průhonic, kde pěstují staré odrůdy v takzvaném udržovacím množení. Další odrůdy jsem
začal pěstovat způsobem, že jsem si v květinářství koupil nějakou zajímavou chryzantému
a doma ji nařízkoval k dalšímu pěstování
a šlechtění. V současné době mám sortiment
cca 75 odrůd.
A ještě něco o výstavách-rekapitulace
Eustomy, chryzantémy vystavuji ve
Štěpánkovicích již 15 let. V Olomouci na letní
Floře Eustomy vystavuji 10 let a na podzimní
Floře chryzantémy rovněž 10 let. Opava obecní
dům Eustomy 3×, Kravaře chryzantémy 2×,
Velké Hoštice Eustomy a chryzantémy 1×,
Bolatice chryzantémy 1×, PÍŠŤ Eustomy a chryzantémy 1×, Slavkov Eustomy a chryzantémy
1×, Nový Jičín chryzantémy, Ostrava - Život na
zahradě - chryzantémy a Eustomy 10 let. Polsko
- Kietrz - náměstí chryzantémy 1×. Několikrát
u nás v kostele ve Štěpánkovicích u příležitostí
děkovné mše svaté za úrodu.
Závěrem. Pane Viléme Tomíčku, díky za
reprezentaci obce Štěpánkovice.
P. T.

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

Ochrana přírody
Je mnoho ochránců přírody, kteří radí, jak hájit kriticky ohrožené
druhy zvířat a třeba za každou cenu, třeba vlka. Vyhynutí vzácného
druhu mouchy, ploštěnky nebo motýla je nám lhostejné a mnozí z nás
to ani nezaregistrují. Všichni živočichové jsou však důležitou součástí
řetězce udržujícího život na Zemi.
Opomíjí se ale jedna podstatná věc – o ztrátu přirozených biotopů
a vyhubení nebo kritický stav většiny živočichů a rostlin se v posledních
staletích (především od devatenáctého století) postaral člověk. Od průmyslové revoluce se pak ukazuje, že „vláda“ Homo sapiens nad přírodou
může vést nejen k sebezničení lidské civilizace, ale také přírodní rovnováhy a tím i veškerého života.
Řešením není nechat živočichy vyhynout, ale chránit jejich přirozený biotop. Co když totiž ten současný způsob obhospodařování krajiny není nejlepší a udržitelný do budoucna? Pokud máme možnosti, jak
alespoň částečně napravit největší chyby napáchané člověkem a vrátit se
k původnějšímu stavu zdejšího ekosystému, který tu stabilně existoval
po stovky let, pak bychom se o to měli pokusit a ne nad tím mávnout
rukou a smířit se současným stavem.
Možná je taky škoda, že se člověk snaží zachránit např. vlka a už
opomíjí záchranu např. koroptve, křepelky, ještěrky, drobného zpěvného ptactva, např. stehlíka, zvonka, konopky, vzácného druhu hmyzu
nebo motýla. Jejich přirozeným domovem jsou oblasti s trním, bodláčím
a plevelem. Ale dobré je už to, že si člověk potřebu ochrany živočišného
nebo rostlinného druhu vůbec uvědomuje.

Zahrádkáři
od podzimu
do jara
I letos od září zahrádkáři každý týden
moštovali ovoce. Úroda nebyla tak bohatá
jako loni, ale i přesto se vymoštovalo přes
1200 kg jablek. Již tradičně k nám jezdí moštovat jak naši pěstitelé, tak i pěstitelé z okolních obcí.
Začátkem října se také již tradičně zahrádkáři sešli, aby ostříhali živý plot okolo kostela a fary. V listopadu před odpustem, tedy
svátkem sv. Kateřiny Alexandrijské, ozdobili
zahrádkáři v kostele vitráž naší patronky.
Listopad ve spolku je už také spojen s pečením
perníčků a přípravou na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu u kostela. Ten letos byl
v úterý 3. 12. po mši svaté, kdy nás opět navštívil sv. Mikuláš, který rozdával dětem voňavé
perníčky a pro dospělé byl připraven horký
svařák. Jako každoročně budou zahrádkáři
před vánočními svátky stavět v kostele betlém
a podílet se na výzdobě kostela vánočními
stromky. Ty budou v kostele až do Hromnic.
Již v lednu ale začínáme pomalu myslet na
jaro a budeme přijímat objednávky na sadbové
brambory. Nebudu ale předbíhat…
Chtěla bych všem za Český zahrádkářský svaz Štěpánkovice popřát krásné
a požehnané vánoční svátky, plné pohody
a radosti v kruhu svých nejbližších a do
nového roku 2020 hlavně pevné zdraví,
štěstí a optimismus. Zachovejte nám přízeň.
Děkujeme.

Liana Běláková
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Paradoxem je, že vědci i ekonomové zjistili, že člověk je schopný
narušit stabilitu přírodního ekosystému a tím ublížit nejen svému okolí,
ale i sám sobě. A to i po ekonomické stránce.
Lidská civilizace se zkrátka nachází ve stavu, kdy musí přehodnotit
svůj vztah k přírodě. „Divočina“ dnes tvoří poslední procento rozlohy
Evropy. Objevují se proto návrhy ponechat tři procenta České republiky
co nejpřirozenějšímu vývoji. Oblastí, které umožňují obnovu „divočiny“, je tu celkem dost. I v katastru naší obce se záměrně nechávají
pozemky bez údržby – pravidelného sekání, aby zde našli úkryt někteří
živočichové, ptáci a drobná zvěř. Bohužel, některým lidem se takto neudržovaná místa v obci i mimo zastavěné území obce nelíbí, ale pochopme, že v „anglickém trávníku“ se nikdo neukryje ani nenajde žádnou
potravu. Zamysleme se nad tímto…
Myslivecké sdružení Štěpánka

Co se skrývá ve vysoké trávě?
Lidi, mějte pochopení pro přírodu a zvěř
žijící v ní. Narážím na problém rozsáhlého
rozmnožení hrabošů na polích a tím pádem
i v obci. Také na poukazování na neposekané, vzrostlé trávy a nevzhledného vysokého
houští třeba na „popeláku“ u nádraží ČD,
které slouží jako úkryt a potrava pro různé
živočichy, kdy houští jim poskytuje útočiště
a ochranu.
V celkové bilanci hraje velkou úlohu dvojí
názor lidské populace na škodlivost či užitečnost toho, kterého zvířete. Zatímco jedni krmí
veverky a plchy, druzí je považují za vykrádače hnízd. Savci, jako například kuna lesní,
loví především myši, ale i potkany. Rovněž
lasice kolčava loví myši a hraboše. Bylo by
načase dospět k podobnému obratu, jako tomu
bylo s ochranou ptáků. Celá živočišná a rostlinná říše by měla být námi lidmi považována

za neoddělitelnou složku životního prostředí.
A proto, mějme prosím na mysli, že všichni
ptáci, hmyz a savci, kteří u nás (a nejen na
katastru obce Štěpánkovice) žijí, potřebují
nějaký ten úkryt a potravu ve formě vysoké
trávy nebo křoví.
Každý druh hraje svou úlohu v ekologickém systému, žádný z nich by se neměl stát
prostě předmětem lidské manipulace. Příliš
zasahujeme do potravinového řetězce a působíme tak nenávratné škody. Buďme ohleduplní a trpěliví vůči všemu živému, příroda si
poradí sama. V této záležitosti si vážíme dobré
spolupráce se starostou a místostarostou obce
Štěpánkovice.
Za pochopení děkuje

Myslivecké sdružení Štěpánka
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Veteráni z Palestiny na Štrbském plese
Dne 3. října 2019 v 16.00 hodin byl stanoven sraz u hasičské zbrojnice a pak měl
následovat odjezd do Štrby. Jak bylo dohodnuto, sešli jsme se 5 min. před 16. hodinou
a domlouvalo se, kterou trasou pojedeme.
Začali jsme nastupovat do aut, když v tom
nám byl vyhlášen poplach. Členové zásahové
jednotky, to znamená všichni chlapi, kteří měli
odjet, okamžitě vystoupili a po převlečení do
zásahového obleku vyjeli k požáru. Naše ženy
zatím čekaly v hasičárně. U zásahu jsme byli
asi hodinu, poté nás uvolnili a my mohli odjet
na vytoužený výlet. Dorazili jsme na chatu,
kde už byli ubytováni chlapci ze sportovního
týmu, kteří jeli už ve středu a měli za sebou
výlet na vodopád Skok. Ráno se mladší členové

Úspěch SDH Štěpánkovice

Člen SDH Štěpánkovice Jan Pistorius v kategorii mladší chlapci
vyhrál soutěž v běhu na 60 m s překážkami v rámci Českého halového poháru v Praze.
Honzo je to tam. Děkujeme ti za reprezentaci našeho SDH a celé
obce Štěpánkovice.
Přejeme ti hodně štěstí v dalších soutěžich.
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vydali na Rysy a my veteráni vyjeli zubačkou
na Štrbské Pleso a pak k vodopádu Skok. Počasí
nám sice moc nepřálo, bylo chladno a mlha, ale
cíl byl dosažen a při návratu jsme si ještě obešli Štrbské pleso. Při nástupu do zubačky jsme
se setkali z našimi mladšími hasiči, kteří se
vraceli z výletu z Rysů. Bohužel na vrcholcích
byl již sníh a na vrchol nebylo možno dojít.
V sobotu nám počasí opět nepřálo, proto jsme
se jeli zrelaxovat do Tatralandie v Liptovském
Mikuláši. Večer jsme měli setkání s našimi
hasičskými přáteli ve Štrbě. V neděli jsme pak
odjeli zpátky domů do Štěpánkovic.
Výlet se všem zúčastněným líbil a určitě
si naplánujeme zase nějaký další. Chceme
poděkovat našemu veliteli Vojtovi Feherovi za
zajištění chaty a za naplánování výletů. Fony

Soutěž rodinných týmů
v požárním útoku
V sobotu 24. srpna 2019 uspořádali hasiči ze Štěpánkovic již 9. ročník této soutěže. V rodinných týmech mohou soutěžit rodiče s dětmi nebo
kolektiv kamarádů. Nemohlo ale soutěžit celé družstvo, které běhá nějakou
ligu, nebo pohárové soutěže a jsou tzv. profíci v požárním sportu. Těchto
rodinných týmů přijelo do Štěpánkovic deset. Zápolení bylo veliké, ale
vyhrát mohl jen jeden. To se povedlo družstvu s názvem „16 cm do uliceʻʻ.
Na této akci sbor předvedl opravenou stříkačku PS 16 z poloviny
šedesátých let minulého století, kterou nám
opravil náš člen pan
Josef Volný, které mu
patří velké díky.
Děkuji všem zúčastněným za krásné odpoledne a předvedené soutěžní výkony a již nyní
Vás zvu na 10. ročník.

M. O.

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

JSDH Obce Štěpánkovice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Štěpánkovice se účastnila podzimní odborné přípravy členů zásahových jednotek. Dne
27. 10. 2019 se v rámci 11. okrsku konal velitelský den ve společnosti
Gypstrend, s. r. o. V areálu firmy se sjelo 10 jednotek hasičů 11.
okrsku. Za každou jednotku bylo vysláno 5 hasičů.
Každá jednotka měla dopředu dané téma a okruh zaměření. Účelem
bylo plošné seznámení s technikou, vybavenosti jednotek a způsobem
použití dané techniky u zásahu. Vše začalo nástupem jednotek pod
velením velitele 11. okrsku. JSDH Bolatice představila CAS 20 Renault
detektor plynů a co2, MSA ALTAIR a termokameru. JSDH Borová
seznámila účastníky s PPS 12 provozem, údržbou a zkouškami stroje.
JSDH Kobeřice CAS 32 Tatra, CAS 20 Scania nová cisterna pořízená

z dotací příhraniční spolupráce, úkolem bylo seznámení s rozmístěním
a uložením techniky ve vozidle. JSDH Bělá měla za úkol seznámit
s pokyny pro nastupování do vozidel, bezpečnosti přepravy osob a připojování přívěsné techniky. JSDH Strahovice automobilový žebřík na
podvozku IFA-AŽ 30 a CAS 8 na podvozku Praga V3S. Účelem bylo
předvedení výškové techniky u zásahu. JSDH Svoboda dopravní automobil Ford Transit kalové čerpadlo Heron. Provoz čerpadla
údržba, kontrola a možnosti použití při činnosti jednotek
požární ochrany. JSDH Štěpánkovice dopravní automobil
Ford Transit a veteránská technika DS-16. Udržování provozuschopnosti techniky seznámení s provozem a možnosti
použití. JSDH Chuchelná CAS 20 na podvozku MAN motorová pila práce s pilou při nebezpečných událostech údržba
a zkoušky motorových pil. JSDH Sudice CAS 20 Tatra
Použití dýchací techniky při zásazích, údržba DT a odborná
příprava nositelů DT. JSDH Rohov CAS 20 na podvozku
MAN představení nové techniky získané v letošním roce
z dotace příhraniční spolupráce Ready to help informace
o pořízení nové techniky.
V závěru proběhlo vyhodnocení s velice kladným hodnocením ze strany členů jednotek.
Petr Řehulek

Hasičský víkend ve Štěpánkovicích
Sbor dobrovolných hasičů ve Štěpánkovicích uspořádal již 5. ročník noční soutěže zařazené do seriálu Noční hasičské hlučínské ligy
a tradičně pořádal i denní soutěž zařazenou do kalendáře Opavské
ligy mužů, žen a dorostu. Tyto akce naplánoval na jeden celý víkend
a to 30. srpna až 1. září.
V pátek, na noční soutěž do Štěpánkovic
přijelo 34 družstev z toho 9 ženských a 25
mužských družstev. A nebyla to družstva jen
z blízkého okolí, ale také z větší dálky, jako
například Tošovice, Odry, anebo Vrbice.
Soutěž začala v 21:00 hodin a měla velmi
rychlý spád. Ukončení soutěže bylo v jednu
hodinu.
A jak to dopadlo? Na prvním místě u mužů
skončila Bělá s časem 17,86, další následovali
Výškovice s časem 15,06 a na třetím místě skončil Svinuv se stejným časem 15,06. V kategorii
žen na prvním místě skončili Markvartovice
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s časem 17,86, další
následovala
Bělá
s časem 18,19 a na
třetím místě skončila Závada s časem
19,25. Naše ženy
obsadil páté místo
s časem 20,15.
V neděli jsme
pořádali již tradiční
Opavskou
ligu
v požárním útoku
mužů, žen a dorostu. Soutěže se nám zúčastnilo celkem 27 družstev, z toho 8 mužských,
14 dorosteneckých a 5 ženských družstev.
Jako první se na start soutěže postavili
muži ze Štěpánkovic a nastavily laťku hodně
vysoko. Jak to nakonec dopadlo? První místo
obsadili Strahovice s časem 18,18, v těsném
závěsu domácí Štěpánkovice s časem 18,21
a třetí Kravaře s časem 18,34.
V kategorii dorostu nás těší, že se rok od
roku zúčastňuje více družstev. Letos jich bylo
14. První místo obsadily Strahovice s časem
19,53, druzí Bolatice s časem 20,64 a na třetím
místě Svoboda s časem 21,16. Našim dorostencům se nedařilo a skončily na 13. místě.

V poslední kategorii se mám představily
ženy. U nich byly časy velice vyrovnané. První
skončila Slatina s časem 20,64, další Služovice
21,16 a na třetím místě Hlavnice s časem 21,58.
Co závěrem napsat? Děkujeme všem sponzorům v čele s obcí 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.
Možná hodně zamrzí slabá účast místních
občanů jako diváků, počasí nám přálo a občerstvení bylo vynikající.
M. O.
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Poděkování za muzikálový večer
Touto cestou bych chtěla poděkovat
SRPDŠ při ZŠ a MŠ Štěpánkovice, především jeho předsedkyni Nikol Harasimové,
za skvělou spolupráci při organizaci
vystoupení herců z muzikálu Děti ráje,
kteří přijeli v sobotu zazpívat do kinosálu ve
Štěpánkovicích.
Podle bouřlivého potlesku skvělého publika soudím, že se vystoupení lidem velice
líbilo. A to je vždy, pro nás organizátory, ta
největší odměna. Spokojeni byli také účinkující, kteří děkovali za bezchybnou spolupráci,

organizaci obou vystoupení a v neposlední
řadě také vynikající občerstvení, které připravila místní restaurace „Na výboře“. Tímto
jim také moc děkuji! Chtěla bych poděkovat
vedení obce Štěpánkovice.
Moje spolupráce se SRPDŠ bude pokračovat i nadále. Už 16. února 2020 se můžete
ve Štěpánkovicích těšit na akustický koncert Petra Koláře s kapelou, 2. května 2020

proběhne další muzikálový večer „Mamma
Mia“ s nestárnoucími hity legendární skupiny
ABBA! Na podzim 2020 připravujeme další
hvězdy, ty však zatím nebudeme prozrazovat.:-)
Na všechny akce Vás srdečně zvu!

Petra Lichovníková

Špatné sousedské vztahy a jak je řešit
Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu, sousedovy slepice,
které vám neustále přelétávají přes plot a hrabou záhony, štěkot psa,
stínící stromy, padající ovoce na vaši zahradu, parkování sousedovic
auta před vašimi vraty, hlučné návštěvy… To je jen pár situací, kvůli
kterým vzniká mezi sousedy zlá krev.
Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá. S některými vyjdete po
dobrém, s jinými se za žádných okolností nedokážete domluvit. Můžete
se snažit sebevíc, ale nedocílíte ničeho jiného, než že vám bude soused
donekonečna opakovat, že si na svém pozemku může dělat, co chce. Ano,
samozřejmě, ale i to má svá pravidla. Každý totiž může dělat pouze to,
čím vážně neobtěžuje sousedy a nezasahuje do jejich vlastnických práv.
Když se na různé sousedské spory podíváme z pohledu psychologa,
záleží hodně na temperamentu daného člověka. Obvykle se lidé zvládnou
domluvit na kompromisu, temperamentnější jedinci však dokáží z maličkosti udělat velkou aféru. Otázkou je, zda jejich jednání souvisí s nějakou
umanutostí, nebo zda již nejde o problém psychického rázu. Samozřejmě
netvrdíme, že každý soused, který vám dělá naschvály je blázen, i když
tak na vás může působit. Co si však budeme povídat, jednání se sousedem, který má řekněme výraznou povahu je velmi těžké. Klasické
metody jako domlouvání a hledání kompromisů na něj nepůsobí. Na druhou stranu se mohou minout účinkem i udání a stížnosti. Těmto lidem

totiž jakýkoliv boj nalévá sílu do žil, možná ve svém jednání spatřují
nějaký vyšší cíl, nebo jim jde prostě jen o princip? Těžko říct.
Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit? Tuto otázku není
s ohledem na jedinečnost každého případu lehké zodpovědět. Jakožto
psycholog vám mohu doporučit zejména zachovat klid. Snažte se na
celou situaci podívat ze všech úhlů a vymyslet kompromis, který by
vám i sousedovi nejvíce vyhovoval. Základem úspěchu je komunikace,
a právě na té to často vázne. Pravdou je, že v afektu člověk často jedná
zbrkle, řekne a udělá i to, co by s čistou hlavou neudělal. Celkově se
psychická stránka sousedských sporů odsouvá do pozadí i přesto, že
má na celé věci nemalý význam. V tomto ohledu doporučuji poradu
s psychologem, v první řadě získáte nezaujatý pohled na věc, naučíte
se zpracovat své emoce, jak v dané situaci reagovat a mnoho dalšího.
Psycholog vám může pomoci také v rámci řízené mediace, kdy se se
sousedem setkáte na neutrální půdě za přítomnosti psychologa, který
bude celý rozhovor mezi vámi řídit a usměrňovat.
Pokud domluva není možná, obraťte se o pomoc ke starostovi obce/
města. Určitě není na škodu mít co nejvíce důkazů, svědectví o sousedově chování. Velmi často se starostům daří sousedské spory urovnat,
docílit kompromisu. Pokud jde však o problémy mimo jejich pravomoc,
doporučuji poradu s právníkem. Bohužel ne vždy má situace takové
řešení, které je pro vás přijatelné, a soudu se nevyhnete.


PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Sleva na on-line konzultaci -10 %
pro čtenáře štěpánkovického zpravodaje
www.mojra.cz/objednavka/
Slevový kód:

STEPANKOVICE

Může být psáno velkým i malým písmem,
platnost není nijak omezena a může být použit opakovaně.
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Souhrn o čipování, nálezech a ztrátách psů
POVINNOSTI MAJITELŮ PSŮ / POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ – BUDOU NÁS SLEDOVAT UFOUNI?

Možná vám nadpis přijde komický, ale bohužel informovanost
ohledně povinného čipování nebo vůbec ztráty, nálezu a zodpovědnosti
za psa jsou drobet nedostačující, tak si to pojďme uceleně shrnout.
Od roku 2020 musí být každý pes ze zákona a pod hrozbou vysoké
pokuty v řádu desetitisíců vybaven čipem, který aplikuje psovi veterinář nebo školený pracovník, podkožně, obvykle na levou stranu za
krkem (je to malá pár milimetrová tubička). Jedinou výjimku tvoří psi
s čitelným tetováním provedeným před 7/2011. Štěňata se musí čipovat
nejpozději s prvním očkováním vztekliny, tedy nejpozději v půl roce
věku. Čipy nejsou vybaveny žádným signálem GPS, to by stáli víc jak
pár stokorun, a možná byste je museli hledat spíš na obchodech určených pro špionážní techniku. S čipy pro pejsky vás tedy nikdo sledovat
ani odposlouchávat nemůže. S tím ale také padá mylný názor, že díky
čipu pejska dohledáte kdykoli a kdekoli - čip není vysílačka! Nikdy
nebylo potvrzeno zdravotní ohrožení pejska. Některé názory laiků jsou
totiž schopny vám vtipně tvrdit, že čip doputuje až do mozku. Inu, psí
mutant na základě čipování opravdu ještě objeven nebyl 😊.  Čip  je  nutné 
pro jeho funkčnost registrovat. Veterináři čip pejskovi aplikuje, nalepí
do očkovacího průkazu číslo čipu, ale málokterý veterinář za vás udělá
i registraci. Tato část je tedy na vás.
„Co obnáší registrace čipu a k čemu mi to je dobré?“ V ČR máme
více registrů, stačí však údaje zapsat jen do jednoho z nich; většina
registrů vám poskytne možnost zápisu zdarma, nebo za symbolické
částky. Musíte jít na internet (nebo někoho požádat) a vybrat si jednu
z možných registračních adres. Tam vyplníte údaje o Vaší osobě, aby
v případě ztráty a nálezu Vašeho pejska hned bylo možné zjistit, že Vy
jste majitel, a vrátit Vám ho.
Při nálezu pejska jsou pak městské policie, útulky i veterináři
vybaveni tzv. „čtečkami“. Čtečky samy o sobě nehlásí nic víc, jak
velmi dlouhé číslo čipu. To je také jediná informace, kterou jsou čipy
vybaveny – velmi dlouhým číslem. Následně jde nálezce (tedy policie,
útulek apod.) na internet prohledávat registry, kam zadají číslo čipu
objevené na čtečce, a kde by aspoň v jednom z registrů měli najít údaje
o vás. Okamžitě je pak možné pejska identifikovat a během pár chvil od
nálezu ho máte zpátky.
Nicméně vzhledem k množícím se toulavým pejskům po obcích,
kteří někomu patří, ale jsou vypouštění na volno do obce, prosím
vybavte svého psa obojkem s telefonním číslem! Naším krajem projíždí
velké množství turistů, kteří neoznačeného pejska kolikrát naloží do
auta jako bezprizorního a odvezou ho k sobě domů bůhvíkam. Pokud se
tedy chcete vyhnout ztrátě pejska, nebo placení nákladů za jeho odchyt,
označte si ho rovnou viditelně obojkem s telefonem na vás.
Nálezy pejsků se pak hlásí starostům obce, kde byl pejsek nalezen,
a obce jsou povinny ze zákona zajistit umístění a starost o takového
tuláčka. Musí mít pro případy nalezených zvířat smlouvy s některým
útulkem nebo vlastnit záchytný kotec. Pokud si můžete nalezeného pejska nechat u sebe doma, i tak musíte nález oznámit obci (co když ho
někdo hledá?). Chápu, že někteří pejsci jsou děsně ťuťu ňuňu a hned
byste si je nejraději přivlastnili, ale zákon chrání i původní majitele,

a tak jim musíte oznámením nálezu pejska dát šanci, aby se přihlásili.
Obec pak musí nález pejska zveřejnit.
Pokud se vám naopak pejsek ztratí, zahajte aktivní hledání ideálně
téhož dne, největší šance jsou na nalezení do 48 hodin od ztráty, kdy
se pejsci obvykle pohybují v kruhu kolem místa ztráty (kruh může mít
průměr několika km, ale psi obvykle nechodí hned do dálky, jsou někde
kolem). Tzn. letáky umístěte na veřejných místech jako obecní nástěnky,
obchody, pošty. Pošťáci jsou vůbec dobrý zdroj, koho oslovit při ztrátě:
projíždí lokalitu křížem krážem a mají přehled. Stejně tak můžete požádat o pomoc řidiče lokálních autobusů. Dále informujte o ztrátě policii,
obec, veteriny. Nezapomeňte registrovat čip, jinak pejska nelze přiřadit
v případě nálezu k vám!!!
Co byste ale neměli zapomínat a co je nejdůležitější i pro váš život –
jako majitelé jste za vaše zvířata odpovědní, včetně škod, co můžou
způsobit. Ideální je tedy zajistit psa proti ztrátě. Vašemu pejskovi se na
silnici může vyhýbat auto, způsobí dopravní nehodu, a veškeré náklady
jdou za vámi! Pojišťovny vám nepomůžou, a chraň vás ruka páně,
kdyby došlo ke zranění. To jsou potom závratné částky, které po vás
bude poškozený vymáhat. Myslíte si, že přeháním? Bohužel tomu tak
není – není to tak dávno, co médii proběhl případ utečeného koně (ze
zajištěné ohrady pod proudem), který způsobil dopravní nehodu se zraněním. Koník bohužel sám nepřežil, přesto je to právě majitelka koně,
na kterou je nyní podané TRESTNÍ OZNÁMENÍ za ublížení na zdraví
z nedbalosti, navíc s náhradou škody. Co na tom, že ohrada byla pod
proudem a zajištěná, majitelka musí k soudu, má zničený život a hrozí
jí vězení. Takže věty typu „však on se pejsek vrátí“, jsou při současné
frekvenci aut na silnicích tak trochu ruskou ruletou o život nejen Vašeho
pejska, ale i Váš.
Proto ideální je neřešit ztrátu pejska, ale prevenci, aby ke ztrátě
vůbec nedošlo.
Přeji vám i vašim mazlíkům spokojený život.

Jana Hrstková, poradenství ohledně psů
Psí cesta František z.s., www.psicestafrantisek.cz

Klidné prožití vánočních svátků
a v roce 2020 rodinnou pohodu, pevné zdraví a štěstí.
Prosinec 2019
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Ze Štěpánkovic na Aletschský ledovec

Eiger 3.970 m - Jungfrau 4.158 m - Mönch 4.107 m
Jungfraujoch je nejvyšší místo v Evropě (3454 m), kam jde dojet
vlakem. Glajzy postavili v roce 1912 jako výletní vlak pro turisty.
Vyjíždí se z Grindelwaldu. Z vesnice kam přijel taky jediný James
Bond v podobě George Lazenbyho.
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Konečná stanice je vytesána ve skále. Od tam se dá ještě nasednout
na nejrychlejší švýcarský výtah a vyjet o cca 100 výš na observatoř
Sphinx, Pro nás je podstatné, že se dá projít vytesaným tunelem na
Aletsch ledovcové plato a pěšky dojít na chatu v cca 3.500 m.
Aletschský ledovec je nejdelší ledovec Alp. Myslím si, že je po něm.
Taje před očima. I v této výšce je dost horko a praskání kdesi uvnitř pod
námi, vodopády a odlupující se seráky jsou vidět a slyšet na každém
kroku.
Máme jen 2 dny. Pak má přijít špatné počasí. Takže rozvrh je jasný.
Dát si na chatě pivo za 7 éček, bo voda stojí 13, a jít rovnou na Mnicha
(Mönch 4.107). Jde o jednodušší skalní lezení (tak 3,4), které končí
výživným 200metrovým hřebínkem na 1-2 nohy. Blbé jsou dvě věci.
Už výjezd vlakem z cca 1.000 do 3.500 m je pro tělo dost nářez a na
mezistanici v Kleine Scheidegg lze pozorovat pár vybulených Japonců
nebo Číňanů. Pokračovat pak pěšky do 4.100 m je dost risk. Celkově jde
o převýšení přes 3 kilometry v řádu hodin. No a pak ten hřebínek. Je
to jako jít nahoře po hraně střechy našeho kostela. Akorát ta střecha je
trochu delší, nestabilní a na každou stranu prudce padá 500 metrů dolů.
Navíc, jak se z tak rychlého převýšení v pale toči, není to prdel.
Všechno jsme dali. I druhé pivo za tmy na chatě. Ráno ve 4 vstaváme
a vychazíme na Pannu (Jungfrau 4.157 m). Před tím jednoduchá snídaně.
Všechno v miskách, bo není moc vody na mytí. I čaj, kafe, kakao. Za
chvilu je vidět, co kdo měl, bo pit z misky není tak jednoduche. Skoro
každy potlipany.
No nic. S čelovkama schazíme o 400 výškových, abychom to pak
vyšli o ca 1000 nahoru. Jde to dobře. Přeskakujeme trhliny, skalní
lezení, lavinky, šutry, ledovec. Musíme rychle. Protože jak se do toho
opře slunko, rozbředlý sníh se nabaluje na mačky, cepín se nemá o co
opřet. Je to už take nestabilni potom. Všude vodopady, spadnuté lavinky,
ale nálada dobrá. Hlavně, že se v pale netoči. Což je celkem překvapivé,
bo kolega měl večer na chatě flašku jegermajstra a teď už není. Po 4
hodinach jsme na vrcholu. Akorat se kolegovi někde v polovině chtělo
tak smolit, že musel. Ve 4.000 to není úplně idealni, ale jak musiš, tak
musiš. Dopadlo to dobře. Chtěl hlavně vyfotit. Ale šlo to tak rychle, že
jsem nezachytil zasadni moment.
Na vrcholu se moc nezdržujeme. Fuka. Tak slaňujeme mezi lavinama a pomalu jdeme po ledovci na nadraží. Tam si chceme dát pivo,
než zas dojdeme na chatu. S celým vybavením vypadáme dost drsně.
Špinavi, zpoceni, zastřikani, lana, cepíny, mačky, ledovcové šrouby,
karabiny a tak dal. Japonci v lodičkách to chcu hned fotit. Těžko říct,
jestli Japonci. Skoro všeci mají hadru přes pusu. Asi strach z virózy.
Na chatě se dozvídáme, že blbé počasí se urychlilo a náš plán: po
přespání vylézt Eiger a slanit dolů do Grindenwaldu půjde do rizika.
Tak jsme to zabalili, stihli poslední vlak a aspoň si dole užili pár piv
s klobaskum. Celkově to byl takový rychlostní výlet. Ve 2020 jich zase
pár bude, kdyby se chtěl někdo přidat.
Každopadně na Mnicha a Pannu Štěpankovice pronikly .
Salute!

www.jiri-starecek.cz
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P. Mgr. Alfréd Volný
nový farář jablunkovské farnosti
Otec Alfred není v jablunkovské farnosti
poprvé. Vlastně se sem vrací po dvaceti
letech.

Prozraďte nám, pane faráři, odkud pocházíte a kdy jste se ocitl v Jablunkově poprvé?
Narodil jsem se 16. července 1958,
pocházím z třítisícové vesnice Štěpánkovice
v okrese Opava, je to asi 4 km od Kravař ve
Slezsku. Jsem prostřední ze tří dětí, mám
starší sestru a mladšího bratra. Rodiče už
jsem pochoval. Po maturitě na Střední ekonomické škole v Opavě jsem pracoval 14 let na
ekonomickém úseku ve dvou zemědělských
družstvech v Kravařích a Oticích. Teprve po
sametové revoluci mě napadla myšlenka, stát
se knězem. Bylo to po návštěvě mého strýce,
který působil jako misionář 60 let v Brazílii.
Shodou okolností ze Štěpánkovic také pocházel pan děkan Josef Hanzlík, který zemřel
v roce 1960 a odpočívá na jablunkovském
hřbitově. Ta nejstarší zdejší generace si na něj
nejspíše vzpomíná. Je to jakási shoda, ale já
v ní vidím potvrzení toho, že nic není náhoda.
Ve zdejší farnosti jsem působil v letech 1999
až 2002. V té době tu byl pan farář páter Evžen
Kalisch. Takže jsem se sem vrátil po 20 letech.
Kde jste působil během té doby?
V roce 2002 po odchodu z Jablunkova jsem
byl ustanoven do funkce ředitele konviktu
v kněžském semináři v Olomouci. To je školní
zařízení, které připravuje kandidáty kněžství
na studium teologické fakulty. Mladí lidé
tu stráví celý rok a během něho zváží, zda si
zvolili správnou cestu. Působil jsem zde 17 let
a mým úkolem tedy bylo formovat kandidáty
kněžství. V kněžském semináři jsem byl také
celou dobu s páterem Janem Szkanderou, rodákem z Bukovce. Také on se letos po 14 letech
vrací do pastorace. A zatímco já jsem nyní
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v blízkosti jeho rodiště, on působí ve farnosti
Kravaře ve Slezsku, takže blízko toho mého.
Nebude to teď pro vás velká změna?
Přece jen věnovat se skupině studentů
a několika tisícům věřících mi přijde jako
trochu jiná práce… Ano, bude to teď naprosto
odlišná práce! Ale za dobu těch 17 let, kdy
jsem byl v semináři, jsem neustále vyjížděl
do farností. V olomoucké i ostravsko-opavské
diecézi chybí totiž tolik kněží, že jsem pravidelně nejen o nedělích, ale i o prázdninách
a svátcích zastupoval kněze ve farnostech.
Zpovídal jsem, oddával, křtil i pohřbíval a tím
pádem jsem nebyl tolik vzdálen od reality.
A co považuji za velké plus: Při těch výjezdech jsem sloužil zhruba na 600 místech. Není
to běžná praxe, ale u mě to tak opravdu bylo.
Poznal jsem mnoho měst i vesnic a vím, jaká
je kde situace. Mám díky tomu velký přehled
o farnostech.
Zbude vám teď čas na nějaké záliby? Co
vás vlastně baví?
V deseti letech jsem se naučil hrát šachy
a ta hra mě natolik uchvátila, že jsem jí věnoval snad tisíce hodin. Tolik se mi líbila! Bylo to
takové logické, tvůrčí, a nehrozilo tam zranění.
Ale od dítěte mě bavily takové sporty jako fotbal, hokej, tenis, stolní tenis, cyklistika. Asi
nejšťastnější jsem byl, když jsem mohl hrát
tenis. Tehdy nebylo moc kurtů a museli jsme
často prosit, aby nás pustili si zahrát. Dnes je
tenisový kurt téměř v každé obci a stává se, že
na něm málokdy někdo hraje. To je
mi vždycky moc líto. S přibývajícím věkem i kily se moje možnosti
sportování omezovaly a ve svých
61 letech jsem spíše nadšený
sportovní fanoušek. Baví mě také
poznávat nová místa a lidi. Každé
setkání s jiným člověkem mě nějakým způsobem obohatí. Jsem společenský, nevyhledávám samotu.
To jen v případě, že už jsem hodně
unavený…

věkem. Jen si uvědomte, že papež František
byl zvolen v 76 letech a dali mu na bedra celosvětovou církev. I když jablunkovská farnost je
největší v České republice rozlohou i počtem
lidí, kteří praktikují víru, co je to proti tomu,
co má na starosti papež…
Co je pro vás aktuálně nejdůležitější?
Je třeba čas, abych do všeho postupně
pronikl. Teď se dovídám mnoho nových
informací, seznamuji se s novými lidmi. Žiji
zkrátka v jiném regionu. Jablunkovská farnost
má 11 obcí. Lidé si neuvědomují, jaký je to
kolos, kolik problémů z tolika oblastí. Nečekal
jsem v 61 letech tak obrovský úkol, ale beru
to jako výzvu. Ještě že je tu tolik aktivních
pomocníků, laiků ochotných pomoci. Toho si
nesmírně cením. Škoda, že bez náhrady odešel
z farnosti páter Jan Bosco OFM, který bude
působit v Chorzowě. Zůstalo nás pět kněží,
z toho páter Vojtěch Žvak je novokněz a musí
nejdříve získávat zkušenosti. Jsem vděčný
páteru Kiwakovi, že mi předá opravené kostely,
faru i farní zahradu a nebudu muset tolik času
věnovat objektům. Budu se moci více věnovat
pastoraci lidí. Uvědomuji si, že tady chodí
nejen 3 000 lidí do kostela, ale jsou i tisíce těch,
kteří jsou pokřtěni a do kostela nechodí a další
tisíce lidí, kteří pokřtěni nejsou. Já zodpovídám za všechny. Celý život mě provází věta
z evangelia, která mě motivuje: „Bůh nechce,
aby zahynula jediná z jeho maličkých.“

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Dana Kohutová, odbor školství a kultury

Co vy a polština?
Okres Opava sousedí na
severu s Polskem a hlučínský dialekt je podobný tomu „po vašimu“.
Slýchal jsem ho od dětství, a proto
rozumím i zdejšímu nářečí a polskému jazyku. Dokážu v polštině
vše přečíst, ale aktivně mluvit
je o mnoho těžší. Přestože v ní
dělám chyby, budu se snažit ji co
nejrychleji a co nejlépe zvládnout.
Nechci se vás dotknout, ale
není v 61 letech čas myslet spíše
na odpočinek?
Mnozí lidé takto uvažují,
ale služba kněze není omezena
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Štěpánkovice kdysi a dnes
Pokud se vám tato rubrika „Kdysi a dnes“ líbí, a máte doma zajímavé staré fotografie naší obce, obyvatel, oslav, doneste je na Obecní úřad, nebo
do Obecní knihovny. O své fotografie se nemusíte bát, budou naskenovány a ihned navráceny. Děkujeme.
Vaše redakce

Hlavní ulice 1938, průvod Boží tělo

Hlavní ulice 2019

Hospoda Honěk 1938

Hospoda Honěk 2019

Pohled na Mlýnskou 2019
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Pohled na Mlýnskou – stará stolárna

Štěpánkovický zpravodaj č. 4

Cimbálová Muzika Grunt
Vás srdečně zve na

Vánoční Gruntování

Koncert se bude konat společně
s ml. chrámovým sborem v
sobotu 21.12.2019 v 18.00 hodin
v Kostele sv. Kateřiny
Alexandríjské ve Štěpánkovicích

Prosinec 2019
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Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2020
hodně dobrých myšlenek,
mnoho přečtených knih
a v neposlední řadě pevné zdraví
přeje
Obecní knihovna ve Štěpánkovicích

Klidné prožití vánočních svátků a v roce 2020
rodinnou pohodu, pevné zdraví a štěstí přejí
zaměstnanci obecního úřadu.
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