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Příchodem jara nastává nejkrásnější roční období. Sluníčko se konečně probouzí, zahřívá nás i prokřehlou zem po dlouhé zimě. Svými paprsky nás
hladí a povzbuzuje k činnosti i lepší náladě. Příroda začíná pučet a rodí se mláďata. Zima ustupuje a její místo zaujímá všemi dlouho očekávané jaro.
Jaro je pro všechny nová příležitost, nový začátek. Dny už nejsou tak temné a nebudíme se do tmy. Každý den je o něco delší a noc slábne čím
dál víc. Probouzí nás světlo a teplo, svěží jarní vánek. Všichni cítí změnu, nový elán a spoustu energie.
Veronika Wihodová, red.

Havárie na přivaděči vody
…více na straně 7

Knihovna získala novou tvář
…více na straně 10

Mše za hasiče a svěcení auta
…více na straně 12

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři
Štěpánkovického zpravodaje,
máme za sebou první jarní den i velikonoční svátky a po nezvykle dlouhé
a houževnaté zimě a nejstudenějším
dubnu od roku 1941 všichni toužebně
očekáváme příchod teplého počasí.
Za námi je rovněž jedno z nejtěžších
období nouzového stavu a život se
s postupným uvolňováním vrací pomalu,
ale jistě do normálu.
Děti se konečně vrátily alespoň z části
do škol a mateřských školek, přestože jim
bylo vládou nařízeno testování. Rád bych
zde poděkoval jak rodičům za trpělivost,
tak učitelům za jejich profesionální přístup a skvělou komunikaci při řešení
problémů a nařízení měnících se často ze
dne na den. S tím souvisí i zápisy do prvních tříd a k předškolnímu vzdělávání,
které proběhly letos bez přítomnosti dětí
a byly více elektronické než osobní.
Velmi mne těší, že opět může navštěvovat knihovny a sportoviště, a doufám,
že se situace natolik zlepší, že se uvolní
i další aktivity. Samozřejmě si velmi
přeji, aby se mohli konečně nadechnout
i naši podnikatelé a živnostníci.
Také bych se chtěl stručně zmínit
o dění v naší obci. Po dokončení rekonstrukce knihovny a stavby cyklostezky
jsme započali rozsáhlou rekonstrukci
školního hřiště a chystáme stavbu nové
hasičské zbrojnice na Peterkovci.
Ještě jednou děkuji za Vaši zodpovědnost, dodržování pravidel a opatření,
aktivitu a přeji Vám do dalších dní pevné
zdraví.
Jaromír Nevřela,
starosta obce

Trápí mě nedořešená kanalizace
ve Svobodě i sliby kolem poldru
Řekl starosta Štěpánkovic Jaromír Nevřela v rozhovoru pro Deník
Předchozí tři volební období působil Jaromír Nevřela jako štěpánkovický
místostarosta. Po volbách v roce 2018 se
pak postavil do čela obce. V následujícím
rozhovoru jsme společně probrali, co je
ve Štěpánkovicích nového a co se chystá.
Pane starosto, prozraďte, které investiční
akce ve Štěpánkovicích proběhly v minulém
roce, případně se dokončují letos?
V minulém roce jsme uvedli do provozu nový obecní bytový dům. K pronájmu
zde jsou celkem čtyři bytové jednotky.
Na místní komunikaci U Dvora se vyměňoval kanalizační řad, vodovodní přípojky,
silnice dostala kompletně nový asfaltový
povrch. Dále se pracovalo i na vodovodním řadu a kanalizaci v ulici Na Kopečku.
Pokud opravujeme nějakou komunikaci,
vždy to uděláme komplexně.
Projekt na novou kanalizaci máme
připraven i na komunikacích U Bartošovce
a Rybniční, což jsou komunikace souběžné
s již opravenou ulicí Jasanovou, kde je
jejich stav již špatný. Chtěli bychom opravit i samotné komunikace, bude to však
na etapy, protože celkově se bude jednat
o investici za přibližně šedesát milionů.
Investovalo se také do základní školy.
Přibližte, které projekty se uskutečnily nebo
se připravují?
Co se základní školy týká, tak jsme loni
vytvořili za 1,5 milionu korun s pomocí
dotace venkovní učebnu a také jsme se pustili do oprav školního hřiště. To je investice
za přibližně 11,5 milionu, dotace z MMR
činí asi pět milionů. Chceme nový trávník, tartan okolo něj, zavlažovací systém.
A bude to mít takové multifunkční využití,
protože na okraji vyroste i dráha pro naše
dobrovolné hasiče, která bude splňovat
podmínky hasičského sportu. Do budoucna
bychom rádi vytvořili dvě učebny. Jedna
je odborná jazyková za tři miliony korun
z programu IROP, nyní probíhá výběrové
řízení na dodavatele. V případě té druhé
počítačová z MAS Hlučínsko máme
zažádáno o 1,7 milionu korun a schváleno
cca 1,5 milionu korun. V květnu budeme
instalovat nový protipovodňový varovný
systém s funkcí rozhlasu asi za 3 miliony
z programu OPŽP, připravujeme projektové
dokumentace na cyklostezky, na novou
hasičárnu, instalujeme postupně nové
veřejné osvětlení, opravujeme chodníky.
Je toho hodně, čím chceme zkvalitnit život
v obci.
V dubnu byla rovněž slavnostně otevřena
nová knihovna.
Ano, s opravou se začalo po novém
roce, protože stávající vybavení již nebylo
vyhovující. Rekonstrukce byla kompletní.
Knihovna dostala nový nábytek, podlahy,
osvětlení. Neslouží totiž jen pro půjčování
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knih, ale konají se zde třeba i přednášky,
besedy, po večerech zde bývají lekce jógy.
Knihovnu navštěvují děti ze školky i školy.
Vyrostla zde i taková rukodělná místnost,
kde budou moci návštěvníci něco vytvářet
a podobně.
Co Vaše zdravotní středisko? Máte
dostatek lékařů?
Zdravotní středisko jsme v loňském
roce koupili. Už kdysi bylo v majetku obce,
pak se odprodalo a nyní je zase naše. Avšak
objekt není úplně v dobrém stavu, takže připravujeme investici, kdy by došlo k zateplení, spravil by se otopný systém, instaloval
se výtah, zkrátka by středisko dostalo nový
kabát. Momentálně zde máme dva zubaře
a praktického lékaře. Rádi bychom ale přijali také pediatra.
Štěpánkovice a jejich okolí je protkáno
cyklostezkami. Další se staví směrem
na Svobodu. Kdy bude hotová?
Stavět se začala loni a dokončena bude
v polovině letošního roku.
Pane starosto, je nějaká oblast, která Vás
ve Štěpánkovicích trápí?
Trápí mě naše část Svoboda, konkrétně
její odkanalizování, které řešíme už delší
dobu. Již jsme podali objednávku na projektanta, který nám zpracuje dvě nebo tři
studie, jak by odkanalizování mohlo proběhnout. Samozřejmě vše musí schválit
zastupitelé. Poté bychom hledali dotační
program. Ve Svobodě máme také lokality,
kde nám dělají velké starosti přívalové
srážky. Pozemkový úřad slíbil, že v rámci
úprav zde vybuduje poldr. Obec zde investovala již nemálo peněz, prováděl se hydrologický průzkum, projekt. Bohužel slib
zatím splněn nebyl a poldr dosud neexistuje.
Co Vás ve Vaší profesi starosty naplňuje?
Když je za člověkem vidět práce, obec
vzkvétá, lidé jsou spokojeni a dobře se jim
tady žije. A také pokud nejsou žádné žabomyší války.
A co je naopak tou negativní stránkou?
Mrzí mě, že některé věci nejdou vyřešit. Je to dáno historicky a nejde s tím nic
udělat. Lidé si ale myslí, že by to jít mělo.
To mě trápí, protože děláme hodně projektů
a ve finále narazíme například na některé
státní instituce, které řeknou – toto a toto
musí být jinak. Člověk se snaží, věnuje
tomu čas a potom je projekt takříkajíc shozen ze stolu.
Závěrem, co byste Štěpánkovicím popřál
do budoucna?
Hlavně, aby občané byli zdraví, spokojení a dobře se jim ve Štěpánkovicích
žilo. A také aby ubylo „kouřičů“ z komínů,
kteří nám znečišťují ovzduší. I když musím
konstatovat, že se situace postupně hodně
zlepšuje.
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Ve Štěpánkovicích
se ve velkém zaměřují
na ozelenění obce
Jednou z priorit současného vedení obce je sázení nových stromů či
keřů. Štěpánkovice se tak začínají doslova zelenat. Vznikly dva ovocné
sady a také několik alejí.
„Když jsme na podzim v roce 2018 po volbách nastoupili, stihli
jsme do konce roku vysázet asi dvaatřicet stromů. O rok později byla
u společnosti Agroland směrem na Svobodu založena Alej plná kaštanů.
Rostou v ní nejen kaštanovníky, ale také například hlohy a další dřeviny v celkovém počtu 102 kusů. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci 250
tisíc ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V roce 2020 jsme šli
opět do dotace, i tehdy nám částkou 120 tisíc korun pomohl SFŽP. Spolu
se zahrádkáři jsme u nového obecního bytového domu vysázeli dvacet
okrasných jabloní a založili jsme zde květinovou louku. Dalších 10
stromů z této dotace jsme umístili různě po obci. Nové ovocné i okrasné
stromy pak rostou i podél cyklostezky do Kravař, v tomto případě nám
finančně přibližně devadesáti tisíci pomohl ČEZ,“ vyjmenovává štěpánkovický starosta Jaromír Nevřela.
A ani letos nebudou ve Štěpánkovicích v tomto směru zahálet. Chystá
se například rozšíření lesíku. „Vyčlenili jsme pozemek v lokalitě směrem
na Kravaře, který bychom na podzim osázeli ve spolupráci s našimi
myslivci. Pracovně jsme tuto akci pojmenovali V kamizolce zelený,

do výsadby by se mohla zapojit také veřejnost, tedy pokud to dovolí
situace. Dotaci ze SFŽP na tuto akci již máme schválenou. Na podzim,
pokud vyjdou i dotace evidované organizací Sázíme stromy, osadíme
i bývalou skládku u nádraží a slívovou alej za bývalou sběrnou kovošrotu. Na podzim pak budeme ještě dosazovat jasany u hřbitova. Třináct
jsme jich museli skácet, protože byly v tragickém stavu a také dendrolog usoudil, že již nejsou v kondici, kdy by mohly přetrvat,“ vysvětluje
Jaromír Nevřela. A další stromy už přibyly i u štěpánkovického nádraží.
Třicítku jich tady koncem dubna vysadili zaměstnanci obecního úřadu
v rámci Dne země.
(ber)

Kvalita ovzduší se
ve Štěpánkovicích zlepšuje
Tak jako asi v každé jiné obci se
i ve Štěpánkovicích stále najdou jedinci,
kteří topí, lidově řečeno, vším možným.
Avšak podle starosty Jaromíra Nevřely se
situace lepší.
„V rámci kotlíkových půjček se u nás
vyměnila asi třicítka kotlů a dalších cca
50 domů využilo 3. výzvu kotlíkových
dotací z MSK. Ze Státního fondu životního prostředí jsme získali asi pět milionů
korun, v souvislosti s tímto budeme čerpat
nějaké dotace také z Operačního programu
životního prostředí. Nachystali jsme proto
projekt, kdy by došlo k výměně otopného
systému ve škole, zakoupení nových kondenzačních kotlů, nových žaluzií a osvětlení, které již nevyhovuje. Rozpočet máme
kolem šesti milionů korun, pokud bychom to
umořili z kotlíkových půjček a dotací, bylo

Pohřební vůz
je využíván
v celé zemi
Není úplně běžné, že by obec vlastnila svůj
pohřební kočár. Ve Štěpánkovicích tomu tak
ale je.

by to dobré,“ přibližuje Jaromír Nevřela.
Mimo to funguje ve Štěpánkovicích
i obecní dotační program, prostřednictvím
kterého poskytuje obec finanční prostředky
na výměnu jak kotlů na tuhá paliva, tak
taky na staré atmosférické plynové kotle
a nezapomíná se v něm ani na obnovitelné
zdroje, akumulační a vsakovací jímky.(ber)

Testování
zaměstnanců obce

„Dříve, když bylo v obci mnoho sedláků, kteří měli tažné koně, se využíval
často. Teď už však náš historický kočár cestuje všude možně po České republice. Byl
zapůjčen do Jablunkova, na Šumpersko či
Jindřichohradišťsko. Jedná se o majetek obce,
která jej za nějaký poplatek k daným účelům
poskytuje. Před čtyřmi lety prošel generální
opravou, a protože do té doby byl parkován
na různých místech v obci, bylo rozhodnuto,
že se pro něj postaví stálé místo. To vzniklo
v nové části hřbitova,“ vysvětluje štěpánkovický starosta Jaromír Nevřela.
Ještě dodejme, že pokud by měl někdo
o objednávku zájem, musí mít zajištěny koně
a také kočího, obec dodává pouze kočár. (ber)

Od konce března spadla i na nás, zaměstnance úřadu
a střediska služeb, povinnost jednou týdně se nechat otestovat antigenním testem pro zjištění přítomnosti koronaviru Covid-19. Dle nařízení jsou dodržovány všechny
opatření tak, aby bylo sníženo riziko přenosu viru
na minimum. K dnešnímu dni tj. 10. 5. 2021 (uzávěrka
zpravodaje), proběhlo 9 hromadných testování a všechny
Martin Peterek, referent
vzorky byly naštěstí negativní.

Červen 2021

-3-

Poděkování
odstupujícímu
řediteli
základní školy
Touto cestou bych rád poděkoval panu
Mgr. Michaelu Pavláskovi za dlouholetou práci
v pozici ředitele školy. Velmi si cením toho, co
pro školu za své desetileté působení ve funkci
ředitele udělal a přeji mu do dalšího profesního
života hodně úspěchů.
Jaromír Nevřela,starosta obce

Přírodní zajímavosti v obci
Květinová louka

V kamizolce
zelený

V měsíci říjnu nebo listopadu plánují
naši myslivci (Myslivecký spolek Štěpánka)
velkou výsadbu stromů na pozemku vedle
Jankovce. Nový lesík jistě přispěje nejen
ke zkrášlení naší vesnice, ale bude i přirozeným prostředím pro zvěř, která zde určitě
nalezne kromě potravy i své útočiště.

V lokalitě „Na Suchánkovci“ byla v roce
2020 vysetá květinová louka. Je tvořena více
než 50 druhy lučních květin a travin v poměru
80:20. Jedná se o typicky české druhy, které
jsou vhodné pro včelstvo i motýly. V příštím
roce by měla květinová louka již doznat své
finální podoby.

Naše obec má jednu z nejmenších zelených ploch na území ORP Kravaře, konkrétně
se jedná o pouhých 9% katastrálního území.
Proto každou takovou akci obec podporuje
a stane se partnerem projektu.
A co budeme sadit? 
Celkem 120 stromů – 20 dubů, 20 buků,
20 líp, 20 břízek, 20 habrů a 20 jeřabin.
Všechny tyto stromy budou hrazeny
z dotačního titulu Státního fondu životního
prostředí – programu „Sázíme budoucnost“,
ze kterého se již vysadila „Alej plná kaštanů“ a proběhla i výsadba u nájemních bytů
na „Suchánkovci“.
Více informací o výsadbě s názvem
„V kamizolce zelený“ v příštím zpravodaji.

Alej plná kaštanů

Martin Peterek, referent

V roce 2019 byla dobrovolníky vysazena alej táhnoucí se od Štěpánkovic až
téměř k osadě Svoboda. Tvoří ji 102 stromů
několika druhů. Dominantou aleje je 25 kaštanovníků setých neboli jedlých, po kterých
získalo stromořadí své jméno. Rostou zde
také jeřabiny, hlohy a javory.
Martin Peterek, referent
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Den Země OSLAVILI TAKÉ zAMĚSTNANCI oú
Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna zaměřená na propagaci
a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. V současnosti
probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa.
K oslavě tohoto dne se přidali rovněž zaměstnanci Obecního úřadu ve Štěpánkovicích. V pátek
23. 4. 2021 vysadili společně u vlakového nádraží 30 kusů dřevin. Konkrétně 10 okrasných jabloní,
6 okrasných višní, 2 muchovníky, 3 muchovníkové keře, 5 bobkovišní, 2 kaliny a 2 weigelie. Počasí
sice moc nepřálo, místy sněžilo, chvílemi pršelo, ale nakonec se záměr povedl a všechny dřeviny
našly své místo.
Martin Peterek, referent

SOUSEDE, ČÍM TO TOPÍTE?
ANEB POVINNOST VÝMĚNY KOTLŮ

Prosba
Odevzdávání
lahví
Žádáme občany, aby
láhve do kontejnerů na
sklo vyhazovali v době,
kdy neplatí noční klid.
(NK = 22:00 – 6:00)

Buďme k sobě
ohleduplní!!!
Děkujeme.
Jiří Kolečkář - místostarosta

Tímto článkem především připomínáme,
že 1. 9. 2022 dojde k zákazu provozu kotlů
na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.
Kotel již mám vyměněný, mám nějakou
povinnost?
Ano, je potřeba mít ke kotli platnou provozní revizi. Ta se provádí jednou za 3 roky.
Vždy si včas, nejlépe ještě před zahájením
topné sezóny, objednejte odborného technika,
který se zaměřuje na servis plynových kotlů,
elektrických kotlů nebo těch na tuhá paliva.
Tříletý interval platí jak pro revize plynových
kotlů, tak pro kotle na tuhá paliva.
Co když kotel mám, ale nemám revizi?
Kotel s prošlou revizí může dál normálně
fungovat. Jakmile se však naskytne problém,
či dokonce dojde k požáru a pojišťovna zjistí,
že měl váš kotel propadlou revizi, nemáte
nárok na pojistné plnění. Při kontrole z úřadu
navíc můžete dostat pokutu, a to až do výše
20 000 korun. Primárně jde také o vaše
zdraví, protože revize slouží jako prevence
proti haváriím a nehodám souvisících se
špatnou funkčností kotle či neprůchodností
spalinových cest.
Kotel nemám vyměněný, co teď?
Mnoho času již na výměnu nezbývá.
Od 1. 9. 2022 Vám hrozí pokuta až 50 000
korun, a to opakovaně až do sjednání nápravy
– instalace kotle!

Možná řešení k instalaci kotle:
Využití kotlíkové dotace z kraje
V současné době se vyjednávají finanční
prostředky na pokračování kotlíkových
dotací. Případná 4. výzva by mohla být
spuštěna v 1. polovině roku 2022. Podmínky
4. výzvy nejsou v tuto chvíli známy. Primárně
toto sledujeme a budeme o možné 4. vlně včas
informovat!
Dobrá zpráva pro žadatele v zásobníku
z 3. výzvy kotlíkových dotací: Žadatelé
schválení do zásobníku projektů 3. výzvy
kotlíkových dotací s pořadovým číslem
žádosti 3/08111 až 3/10000 obdrží v nejbližších dnech e-mailem dotační smlouvy. (psáno
5. 5. 2021)
Využití kotlíkové dotace z obce
I naše obec Štěpánkovice nabízí finanční
prostředky na výměnu kotle. V programu
na snižování ekologické zátěže je podpořena
výměna kotle za starý zdroj vytápění částkou
20 000 korun. (Nelze využít při jiné dotaci,
např. z kraje!)
Závěrem je potřeba říct, že naše obec
spadá pod Ministerstvem životního prostředí
vyhlášený program „Zlepšování kvality
ovzduší pro zónu Moravskoslezsko“, tudíž
musí dbát na to, aby implementace zákona
byla dodržena. 
Martin Peterek, referent

Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?
(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany…)
Podklady zašlete e-mailem na adresu zpravodaj@stepankovice.cz, nebo přineste do knihovny.
Červen 2021
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Práce střediska služeb
Zima skončila a nastalo nám deštivé jaro.
Prořezali jsme ovocné stromky v obecních alejích, za což bych chtěl poděkovat panu Vilému
Tomíčkovi, zasloužilému zahrádkáři, který
nám při tom zdatně vypomohl.
Pracovníci střediska služeb začali sekat
trávu na všech pozemcích náležejících obci
a začaly se mulčovat polní cesty, aby byly
schůdné k procházkám. Po zimě se provedla
i kontrola všech stromků z hlediska ochrany
proti okusu zvěří a ukotvení ke kůlům.
Asistovali jsme při akcích typu cyklostezky

na Svobodu, kde jsme pomáhali při některých
pracích. Stejně tak jsme se podíleli (a budeme
se podílet) na pracích při rekonstrukci školního
hřiště a přilehlých ploch. Přemístili jsme pergolu
od kurtů a dočasně ji umístili do školní zahrady.
Vymýtily se keře a stromy na valu a kompletně
se odtěžily a odvezly obruby na antukové dráze
a hřišti. V současnosti se rekonstruuje spojovací
chodník mezi ulicí Hlavní a Mlýnskou (u dětského hřiště). Sečení a mulčování bude stále
přibývat, proto chci poděkovat všem, kteří si
svůj pás zeleně, přináležející k jejich domu, byť
není po právní stránce jejich, posekají sami.

Rozmáhá se nám tady bohužel takový
nešvar, kdy někteří jedinci odkládají věci patřící
na sběrný dvůr na místa, která k tomu nejsou
určená. Viz kovový odpad u zvonů na sklo
u zdravotního střediska, nebo různé pytle
s odpadky odhozené před sběrným dvorem.
Dalo by se to kvalifikovat jako založení černé
skládky s vysokým finančním postihem. Proto
vás prosíme, abyste odpad odváželi na sběrný
dvůr. Myslíme si, že je dostatečně dlouho otevřen a je tam možnost, pro občana Štěpánkovic,
odložit bez problémů 90 % možných vyprodukovaných odpadů.  Jiří Kolečkář, místostarosta

Úprava kurtů

Rekonstrukce školního hřiště

Provedli jsme úpravu kurtů na sportovišti.
Podklad pro tenis, nohejbal a jiné sportovní
aktivity, už nevyhovoval hře. Umělý povrch
byl již vlivem pískování a atmosférického
spadu tvrdý a kluzký. Na velké části povrchu
rostl mech, který nešel bez techniky dostat
pryč a pokud se vyčesal, tak tam byl za krátký
čas znovu.

Na jaře se rozběhla letošní největší investiční akce – rekonstrukce areálu školního hřiště.
Na tuto stavbu se nám podařilo vyjednat dotaci z fondů MMR.
Nejprve byla přemístěna pergola na školní zahrádku a odstranily se obruby podél oválu
a hřiště. Odstranila se antuka a začal se odtěžovat val, který se zmenší a uvolní tak místo pro
110 metrů dlouhou atletickou dráhu. Provedla se přeložka kabelu, následně se provedla skrývka
hřiště. Počasí bohužel moc nepřálo, takže nastala menší prodleva. V současnosti se provádí
modulace terénu hřiště a oválu.
Jiří Kolečkář, místostarosta

Firma provedla vyčesání a zjemnění
povrchu a písek se lépe rozložil. Byl proveden postřik speciálním roztokem proti mechu
a hřiště dostalo nový kabát. Doufám, že se nám
bude lépe hrát.
Jiří Kolečkář, místostarosta
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Havárie na přivaděči vody
Devátého března letošního roku se stala
havárie na hlavním přivaděči pitné vody pro
Štěpánkovice a Svobodu. Protože půda byla
dlouho zmrzlá, nedalo se zjistit místo havárie
a vzhledem k tomu, že dokumentace zakreslení
přivaděče je velmi vágní, tak zjistit vůbec průběh vodovodu byl nadlidský úkol. Je pro nás
nutností v podzimních měsících (až zemědělci
sklidí na polích, pod kterými vede vodovodní
přivaděč) zjistit a zaměřit vodovodní řad.
Havárie se stala v nejnižším místě, pod mysliveckou chatou. Toho dne se objevil v poli pramen, který vyvěral z půdy a šlo tedy s poměrnou
přesností určit místo prosaku. Nejprve se odkopalo vodovodní vedení, zjistili jsme skutečné
místo havárie a zastavil se hlavní přívod vody.
Doteď jsme si nemysleli, že to bude nějak dlouhé
a předpokládali jsme, že plný vodojem vydrží
delší čas zásobovat naši obec. Bohužel se naše
předpoklady nenaplnily. Vodojem se vyprázdnil
dříve, než jsme čekali.
Po odkopání jsme museli počkat, než potrubí
vyteklo. Vzhledem k tomu, že havárie byla v nejnižším místě, tak to trvalo delší dobu. To už jsme
měli na místě dvě kalová čerpadla na odčerpání

velkého jezera, které se na poli vytvořilo.
Po odkopání jsme zjistili, že materiál na opravu
vodovodu je na skladě pouze v Ostravě, která
byla tehdy, v důsledku uzávěry okresů z důvodu
pandemie COVID, hůře přístupná. Všechno jsme
dělali pod velkým tlakem a v časovém presu, ale
nakonec se materiál na poslední chvíli dovezl.
Odkop a následná příprava jámy a vodovodního potrubí na výměnu trvala také delší dobu,
protože podmáčená půda se neustále sesouvala
a vadná trubka byla nakonec prasklá cca dva
metry. To už jsme měli na místě světla, protože
bylo jasné, že se oprava protáhne do pozdních
hodin. S přibývající tmou klesala rapidně také
teplota. Bahenní břečka, ze které pomalu nešly
vytahovat gumáky, začala přimrzat a pohyb
v terénu byl velmi obtížný.
Zhruba kolem devíti hodin večer se podařilo závadu opravit a začala se napouštět voda
do potrubí. Ještě ale hodinu trvalo, než se jakž
takž natlakoval vodovodní řad a pozvolna
začala v domácnostech téct voda. K normálu
se stav vrátil asi po půlnoci, ale ještě pár dní
trvalo, než přestala mít voda, která tekla
z kohoutků domácností, světle bílou, vzduchem
přesycenou barvu.

Chtěl bych poděkovat VŠEM, kteří se podíleli na opravě vodovodu. Byla to těžká práce
a ze své zkušenosti můžu říct, že tak jako jsme
promrzli při této opravě (a to jsme byli všichni
pořádně oblečeni), tak takto nám zima už
nebyla dlouho a to mi potvrdili všichni zúčastněni. Byli jsme ale rádi, že se oprava podařila
a voda zase tekla.
Jiří Kolečkář, místostarosta

Chcete vědět co se děje v obci?

Rozšíření dětského hřiště ve Svobodě

Stáhněte si aplikaci
„V obraze“
a buďte zkrátka v obraze!

Naše obec doplnila dětské hřiště v osadě Svoboda o tři nové herní prvky. Druhý týden v květnu
byl nainstalován kolotoč, lanová otočná pyramida a houpačka, takzvané hnízdo.
Věříme, že se dětem budou nové atrakce líbit.
Martin Peterek, referent

Google Play

Červen 2021

App Store
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vítáme Nové občánky
Přehled dětí narozených v naší obci (únor – květen 2021)
Laura Grigarčíková, Anna Černá, Nikolas Stoczek,
Maxmilián Kolář, Eliška Riemlová, Viktorie Rodeová.

Eliška Riemlová – 15. 3. 2021
výška 49 cm, váha 3 138 g

Viktorie Rodeová – 10. 5. 2021
výška 48 cm, váha 2 840 g

Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám.
Blahopřejeme k nově nabytému poznání.
Redakce Štěpánkovického zpravodaje gratuluje svému kolegovi Dankovi Riemlovi
k získání titulu DĚDEČEK! Milý Danieli, přejeme ti mnoho krásných chvil strávených
společně se svojí prvorozenou vnučkou Eliškou, buď jí vždy vzorem i oporou.

Kolegové z redakce
Jelikož obecní úřad nedostává pravidelné seznamy narození, prosíme rodiče, kterým se
narodilo dítě, aby narození (na základě rodného listu dítěte) přišli přihlásit na obecní úřad
k paní Daniele Neudörflerové.

po delší pauze Obec
přivítala své nové občánky

Společenská
kronika
Jubilanti:

Duben
Nevřela Rudolf
Černá Edita
Kubík Valter
Václavíková Zdeňka
Stříbná Helena
Struhal Antonín
Večerková Adéla

70 let
70 let
70 let
70 let
90 let
70 let
90 let

Květen
Tomíček Bernard
Hluchníková Hannelore
Šíma Herbert
Bitomský Josef
Burda František
Václavík Alois
Nevřelová Helena
Lichý František
Berková Adéla
Stříbný Pavel
Jakubith Vilém
Krautwurstová Adéla
Jankovská Anežka

70 let
80 let
80 let
91 let
70 let
70 let
70 let
75 let
70 let
70 let
70 let
80 let
70 let

Červen
Pačka Vilibald
Kristian Jaroslav
Cholasta Miloslav
Palán Milan
Tomíčková Anežka
Kudrová Viktorie
Smolková Pavla
Černá Matylda
Lhotská Anna
Nevřelová Anežka
Harasimová Gertruda
Strejcová Helena
Smolková Gisela

85 let
75 let
70 let
70 let
92 let
70 let
80 let
93 let
70 let
96 let
75 let
70 let
85 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.
Od ledna 2021 do uzávěrky zpravodaje evidujeme 10 úmrtí.
Zpracovala: Daniela Neudőrflerová, matrikářka

Narození miminka je jednou z nejkrásnějších událostí v životě maminky a tatínka. Je
vhodné jim proto při gratulaci předat i blahopřání s praktickým dárkem.
Také obec Štěpánkovice přivítala své nové
občánky po delší nucené pauze a za přísných
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hygienických podmínek dle nařízení vlády.
Celkem 37 dětí narozených od listopadu 2019
až do prosince 2020 se v náručí svých rodičů,
v malých skupinkách, postupně scházely
v zasedací místnosti obecního úřadu. Zde se
zúčastnily slavnostního aktu spojeného s předáním blahopřání, fotoalba s malým finančním

obnosem a maminky byly obdarovány kytičkou. Poté měli rodiče možnost se společně se
svými dětmi vyfotografovat na památku tohoto
významného dne, kdy jejich děťátko bylo přivítáno jako nový občan obce.
Vzhledem k příznivému vývoji koronavirové situace se počítá s tím, že tato pěkná
tradice naší obce již bude pokračovat tak, jak
jsme byli zvyklí, a na podzim přivítáme děti
narozené v roce 2021.

Veronika Wihodová, referentka

Štěpánkovický zpravodaj č. 2

Tříkrálová sbírka 2021
Výsledky koledování
Celkem vykoledováno: 1Průběžný
741 259 Kč stav Tříkrálové sbírky k 31.1.2021
Průběžný
stav
Tříkrálové
sbírky k 31.1.2021
Statické
pokladničky:
1 464
443 koledování
Kč
ONLINE
(přispívat lze do 30.4.2021) – 225 705 Kč
Online koleda: 276 816 Kč
Jak můžete přispět?
ONLINE
koledování
(přispívat
lze(65
do%):
30.4.2021)
–
705
Kč
ONLINE koleda na www.trikralovasbirka.cz
. Z nabídky
HLUČÍN
CH –
důležité pro přidělení
Část
pro Hlučínsko
dle určeného
klíče
1 131
818vyberte
Kč225
částky naší Charitě. Je možné získat potvrzení o daru pro daňové účely. Platba se provádí
kartou
či
převodem.
Jak můžete přispět? PŘEVOD: Pošlete částku na účet 66008822/0800

Výtěžek
ze statických pokladniček . Z nabídky vyberte HLUČÍN CH – důležité pro přidělení
ONLINE koleda na www.trikralovasbirka.cz
s variabilním symbolem 77708005.
Zadání
var. symbolu
je velmi
částky
získat
potvrzení
odůležité
daru
obec naší Charitě. Je možné
částka
obecpro daňové účely. Platba se provádí
částka
pro přidělení částky naší Charitě.
kartou či převodem.
Antošovice
11
400
Kč
Kravaře,
Kouty,
Dvořisko
176
632 Kč
PŘEVOD: Pošlete částku na účet 66008822/0800
Ludgeřovice
119 059 Kč
sBělá
variabilním symbolem 77708005.15 184 Kč
Statické pokladničky (ukončeno 24.1.2021)
Zadání
var. symbolu je velmi důležité
Bohuslavice
89 531 Kč
Markvartovice
30 078 Kč
OBEC
Částka
OBEC
Částka
pro přidělení částky naší Charitě.
Bolatice + Borová
100 845 Kč
Píšť11 400 Kč Kravaře, včetně Koutů
78 103 Kč
Antošovice
176 632 Kč
a Dvořiska
Bělá 50 538 Kč
15 184 Kč
Darkovice
Rohov
23 345 Kč
Bohuslavice
89 531 Kč
Ludgeřovice
Dolní Benešov + Zábřeh Bolatice
70 747 Kč
Strahovice
30 119
803059
KčKč
Statické
pokladničky (ukončeno
24.1.2021)
100 845 Kč
Markvartovice
30 078 Kč
Borová
Hať
68 536 Kč
Sudice
25 041 Kč
Darkovice
50 538
Kč
Píšť
Částka
OBEC
Částka 78 103 Kč
HlučínOBEC
– Bobrovníky
6
866
Kč
Šilheřovice
47 677 Kč
Dolní Benešov
70 747 Kč
Rohov
23 345 Kč
Antošovice
Zábřeh 11 400 Kč
Kravaře,
včetně Koutů
Štěpánkovice
84
278
Kč
Hlučín – Darkovičky
20 672 Kč
176 632
Hať
68
536
Kč
Strahovice
30Kč
803 Kč
a Dvořiska
Bělá
15
184
Hlučín – město
151
585
KčKč
Třebom
3 817
KčKč
Hlučín
- Bobrovníky
6 866 Kč
Sudice
25 041
Bohuslavice
531
Kč
Ludgeřovice
11948
059
KčKč
Hlučín44
–89
Chuchelná
100
Kč
Vřesina
211
Šilheřovice
47 677
Kč
20 672 Kč
Darkovičky
Bolatice
Kobeřice
770
KčKč Markvartovice
Závada
380
KčKč
Hlučín95
- město
151 585 Kč
Štěpánkovice
84Kč
278
100
845
3025
078
Borová
Chuchelná
44 100 Kč
Třebom
3 817
Celkem:
1 78
464
443
KčKč
Kozmice
4650245
Kč
Darkovice
538 Kč
Píšť
103 Kč
Dolní Benešov

Kobeřice

95 770 Kč

Vřesina

48 211 Kč

Kozmice

46 245 Kč

Závada

25 380 Kč

70 747 Kč
Rohov
23 345 Sbírku
Kč
ZZábřeh
celého srdce děkujeme všem dárcům,
dobrovolníkům,
zástupcům obcí a farností.
zásadním
způsobem
ovlivnila
protiepidemická
opatření
a
nemohlo
proběhnout
fyzické
koleHať
68pokladničky
536 Kč celkem:
Strahovice
30 803 Kč
Statické
1 464 443 Kč
dování.
I
přesto
se
na
pomoc
potřebným
podařilo
vybrat
obrovskou
částku.
A
to
jen
díky
Online
koleda
k
31.1.2021:
225
705
Kč
Hlučín - Bobrovníky
6 866 Kč
Sudice
25 041 Kč
Výtěžek pomoci.
celkem k 31.1.2021: 1 690 148 Kč
vašim
otevřeným
srdcím
a
ochotě
Hlučín –
Část pro
určeného klíče (65 %) k 31.1.2021 – 1
596
47098
677
KčKč
20Hlučínsko
672 Kč dleŠilheřovice
Moc
si toho vážíme.
Vaše Charita
Hlučín
Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice

INZERCE

Děkujeme
za Vaše
a pomoc potřebným v našem regionu.
151 585
Kč dary
Štěpánkovice
84 278 Kč
Aktuální výtěžek sledujte na www.charitahlucin.cz.
44 100 Kč
Třebom
3 817 Kč

Kozmice

95 770 Kč

Vřesina

48 211 Kč

46 245 Kč

Závada

25 380 Kč

Statické pokladničky celkem: 1 464 443 Kč
Online koleda k 31.1.2021: 225 705 Kč
Výtěžek celkem k 31.1.2021: 1 690 148 Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) k 31.1.2021 – 1 098 596 Kč

Děkujeme za Vaše dary a pomoc potřebným v našem regionu.
Aktuální výtěžek sledujte na www.charitahlucin.cz.

PŘIJMEME pracovníky do dělnických profesí:
PŘIJMEME pracovníky do dělnických profesí:

1. OBSLUHA KALICÍHO LISU
2. OBSLUHA CNC
1. OBSLUHA KALICÍHO LISU
3. OBSLUHA PÁLICÍHO STROJE
2. OBSLUHA CNC
4. OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTU
3. OBSLUHA PÁLICÍHO STROJE
4.
OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTU
Nabízíme:

• Přiměřené platové podmínky + bonusy
Nabízíme:
• Stravenky
• Přiměřené platové podmínky + bonusy
• Stravenky
Nástup možný ihned .

Nástup možný ihned .
Kontakt: tel.: +420 602 503 869, e-mail.: smolka@agropagroup.cz

AGROPAGROUP s.r.o., Kostelní 3316/2d, 747 21 Kravaře, www.agropagroup.cz

Kontakt: tel.: +420 602 503 869, e-mail.: smolka@agropagroup.cz

AGROPAGROUP s.r.o., Kostelní 3316/2d, 747 21 Kravaře, www.agropagroup.cz

Červen 2021
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Knihovna získala novou tvář
V prvních třech měsících roku 2021 proběhla kompletní rekonstrukce a modernizace
Obecní knihovny ve Štěpánkovicích – od podlahy přes nové vybavení až po strop. Slavnostní
otevření knihovny se vzhledem k protiepidemickým opatřením odehrálo v komorním
duchu. Starosta obce pan Jaromír Nevřela
symbolicky přestřihl pásku a přivítal pozvané
hosty. Nový moderní interiér knihovny reagující na trendy současné doby, v níž knihovny
nejsou zdaleka jen místa pro půjčování knih,
ale jejich návštěvníci očekávají příjemný prostor vybízející k posezení, prolistování knih
a popovídání si s ostatními čtenáři, se povedl.
Rekonstrukce knihovně nesmírně prospěla.
Díky úpravám je místnost světlá, vzdušná
a zároveň útulná. Pro děti je vytvořen dětský
koutek s velkým stolem a velmi zajímavými
židličkami, které se dětem moc líbí. Děti
mají k dispozici pohádkové knížky, leporela
pro nejmenší, říkanky i dětské naučné knihy.
Knihovna je nedílnou součástí života obce.
Svoje služby přizpůsobuje životu lidí, kteří
zde žijí. V pondělí 26. dubna, v den otevřených
dveří, knihovnu navštívilo několik desítek
zájemců. Všem se nový interiér moc líbil.
Na novou knihovnu se přišly podívat děti
a paní učitelky z mateřské školy a některé děti
a paní učitelky ze základní školy. Všichni byli
nadšeni a příjemně překvapeni. Ohlasy čtenářů
na novou tvář knihovny jsou při návštěvách
kladné. Návštěvníci mohli napsat svůj názor
do „knihy přání a stížností“ a mnozí toho využili.
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Došlo rovněž ke zlepšení pracovních podmínek personálu. Bohužel z důvodu vládních
opatření je činnost knihovny omezena. Věříme,
že se situace brzy zlepší a bude možné všechny
do knihovny pozvat na tolik oblíbené akce.
Na rekonstrukci se podílelo několik firem a také
se zapojili pracovníci místního hospodářství
pod vedením místostarosty Jiřího Kolečkáře.

Nejen nový kabát knihovny, ale také nové
knihy nejen pro děti, ale i dospělé jsou připraveny pro čtenáře. Pro ty nejmenší děti byla
zakoupena spousta nových knížek z nakladatelství Svojtka, takže maminky se svými ratolestmi – jste srdečně zvány!

Martina Teichmannová, vedoucí knihovny

Štěpánkovický zpravodaj č. 2
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Myslivci sázeli
v pískovně borovice
Členové mysliveckého spolku Štěpánka osazovali
na začátku dubna oplocenku u osady Svoboda. Z bývalé
skládky, která byla před lety zrekultivována, se tak v budoucnu
stane remízka, a Štěpánkovice budou mít o kus zeleně více.
Tento projekt by se však nemohl uskutečnit bez podpory
obce Štěpánkovice, která tento pozemek k výsadbě poskytla,
a doufáme, že i v budoucnu přibydou další místa v naší obci, ze
kterých se stane zalesněná plocha.
Anna Rycková

Mše za hasiče
a svěcení auta

Hasičská cisterna

V neděli 2. května se v našem kostele sloužila mše svatá k svátku
sv. Floriána za živé a zemřelé hasiče z farnosti. Tuto mši sloužil náš
nový pan farář Jan Zelenka. Jsme rádi, že proběhlo částečné rozvolnění a mohlo se zúčastnit více osob jak z našich řad, tak i ostatních
farníků.
Po mši nám pan farář posvětil cisternovou automobilovou stříkačku
značky Liaz, kterou obec zakoupila od obce Bohuňovice. Pan starosta
Jaromír Nevřela nám u této příležitosti slavnostně předal klíče. Jsme
rádi, že po více jak čtyřiceti letech máme znovu cisternu. Věříme, že
toto auto nám bude další léta dobře sloužit.
Marek Ondruf, referent prevence SDH

V loňském roce zakoupila obec pro zásahové hasiče cisternovou automobilovou stříkačku značky Liaz. Auto jsme si vyzvedli
v Bohuňovicích u Olomouce, kde nám ho předal místní velitel a seznámil nás s jeho užíváním. Jelikož je vozidlo starší, bylo potřeba opravit
drobné závady, které jsme si uměli opravit sami, a čerpadlo nám opravili v servisu. Cisternu jsme vybavili lištou s tryskami, kterou můžeme
například použít k čištění komunikací. Poté jsme do něho mohli dát
své vybavení a novou elektrocentrálu.
Jsme rádi, že po více jak čtyřiceti letech máme zase na výjezdy
cisternu, byly jsme poslední obcí (vzhledem ke své velikosti) v okrese,
která ji neměla. Náš poslední takový automobil byl Praga RN, lidově
„Erena“, který sloužil od padesátých let do konce sedmdesátých let
minulého století. Potom až do roku 2001 to bylo nákladní auto ,,Robur“.
Od ledna tohoto roku je auto v úplném provozu a první ostrý zásah byl
5. 4. 2021 na cestě mezi Kobeřicemi a Bolaticemi u Bažantnice, kde byl
vyvrácený strom přes cestu.
Tímto chceme ještě jednou poděkovat obci za podporu a zakoupení
hasičského auta.
Marek Ondruf, referent prevence SDH

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

Značka: ZPRAVODAJ.
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Nové venkovní tréninkové centrum FBC Letka
Dlouhodobá absence tréninku v důsledku
vládních opatření se bezpochyby negativně
podepsala na připravenosti a rozvoji schopností a dovedností naší florbalové mládeže
napříč kategoriemi. Ve složitém období přerušovaného tréninkového procesu tým trenérů
a funkcionářů klubu hledal východisko, které
v rámci možností umožňovalo co nejlepší
restart našeho úspěšného mládežnického florbalu – a podařilo se!
Díky nemalým investicím a spoustě brigádnických hodin se podařilo v areálu LKZA
(Letiště Zábřeh) vybudovat venkovní sportovní
areál s umělým povrchem a osvětlením, který
byl předán naší mládeži k užívání. Jakmile to
uvolňování opatření umožnilo, zahájili jsme
venkovní tréninky a snažíme se udržet děti
u sportu, který mají rádi a který jim byl na tak
dlouho odepřen.
Venkovní hřiště o rozměrech 20 x 10 m je
vybaveno originálním povrch Stillmat©, mantinely Tempish a certifikovanými florbalovými
brankami. Za kratšími stranami hřiště jsou
instalovány ochranné sítě, na rohových sloupcích pak umělé osvětlení pro možnost využití
k tréninku/zápasům i ve večerních termínech.
Okolí hřiště bylo doplněno novou zelení.
V rámci areálu mají děti možnost využít travnatou plochu pro jiné pohybové aktivity, než je
florbal a práce s holí.
Hřiště ještě čekají drobné úpravy v okolí
hrací plochy, dobudování zázemí (okolní plocha,

Červen 2021

lavičky, prostor pro převlékání a uložení věcí).
Celý projekt se podařilo zrealizovat díky
trenérům a hráčům klubu, kteří ve svém volném
čase věnovali nemalé úsilí a časovou investici
k vybudování hřiště. Nezanedbatelnou podporu
se podařilo získat mezi fanoušky klubu z řad
podnikatelů, kteří podpořili výstavbu zejména
finančně. Dovolte mi jmenovat a poděkovat

zejména firmám S-Prasek, Toman Finance
Group, Dakar Opava a hasičům ze Strahovic.
Zároveň děkujeme všem členům klubu, kteří se
na výstavbě podíleli osobně. Zvláštní poděkování pak patří Hance Babišové, která vyrobila
časosběrné video z výstavby, které je dostupné
ke zhlédnutí na YouTube kanálu klubu.

Adam Wollný
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Na kolečkových bruslích bezpečně
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a studenými, což
přináší možnost častěji využívat rekreační
a sportovní aktivity prováděné venku. Mezi
tyto patří velmi populární kolečkové brusle.
V následujícím textu si připomeneme povinnosti bruslařů na kolečkových bruslích
a základní zásady bezpečné jízdy na nich.

Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle
ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí
dodržovat všechny povinnosti dané tímto
zákonem jak obecně všem účastníkům provozu
na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53
zákona 361/2000 Sb.
Mezi povinnosti bruslaře patří:
Na chodníku nebo na stezce pro chodce
nesmí bruslař na kolečkových bruslích ohrozit
ostatní chodce. Tato povinnost platí také pro
lyžaře nebo osoby pohybující se na obdobném
sportovním vybavení. Nebude zde tedy jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními chodci.
Na chodníku se pohybují děti, senioři, lidé
s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě nemusí
bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu
směru pohybu těchto osob a může dojít ke střetu.
Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí pohybovat
po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém
okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím
vozidlům). Během jízdy při levém kraji vozovky
mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři.
Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či
nepřehledném úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani
svůj vlastní.
Na místech, kde je zřízena stezka pro
chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro
chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce. Zde se
jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.

Na kolečkových bruslích je možné také užít
jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost řídit se
pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole.
Základní zásady, jak předcházet úrazům
kolečkových bruslích:
Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte.
Respektujte technické možnosti bruslí.
Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit
ostatní.
Zákon nestanovuje bruslařům žádnou
povinnou výbavu, vždy však používejte
ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče
na zápěstí, lokty a kolena.
Nikdy se během jízdy nedržte za motorové
vozidlo nebo za jízdní kolo, neveďte na vodítku
zvíře.
Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu
po kterém jedete.
Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších či manipulace
s mobilním telefonem za jízdy.
Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových bruslích
je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola
dvojnásobná.
Na místě je také použití reflexních prvků,
nezapomínejte na ně zejména při snížené
viditelnosti.
Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném
odkaze na výukový materiál zpracováno hravou
formou téma, jak se bezpečně chovat na silnici.
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silnicich_MDV_casopis_06_042020_screen_KM_prona.pdf
Při dodržování daných pravidel se snižuje
riziko vzniku úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké projížďky
vrátíte ve zdraví domů.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence

Vandalismus v obci

Odcizené stromky, které podél stezky na nádraží ani nestihly zakořenit.
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„Nadílka“ u plotu fa Dakar.

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

ulice Družby 1997

ulice Družby 2021

Neznámý vandal nesadil, ale sklízel…
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