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Vážení spoluobčané,
není to ani měsíc co Severní Ameriku postihla přírodní katastrofa, kterou si my Středoevropané neumíme představit. Zemětřesení v Mexiku, hurikány v Karibiku. Záběry z televize vypadají jako z nějakého hrůzostrašného filmu. Milióny lidí řeší,
jak a kde budou žít po tom, co voda opadne. Povodně, které pravidelně postihují naší oblast, trvají 1-2 hodiny, naposledy v roce
1997 2-3 dny.
Na jiných místech zase řádí válečné pohromy. A protože u nás podobné pohromy nezažíváme, tak si různé problémy vymýšlíme. Některým z nás vadí sousedův plot, který v daném místě stojí už desítky let. Jinému vadí sousedův strom, jehož větve
sahají přes plot. Starousedlíkům vadí životní styl přistěhovalců (naplavenin). Novým obyvatelům zase vadí některé zvyky starousedlíků (třeba sobotní zametání cesty).
Rodiny se rozpadají a trpí děti, protože se dva lidé
neumí dohodnout na řešení svých neshod (z pohledu
Severní Ameriky malicherných). Všichni společně si ale
většinu problémů přivoláváme sami.
Vážení spoluobčané, přesto co jsem napsal, je život
(alespoň v naší oblasti) snesitelný, užíváme si slibů našich politiků a připravujeme se na volby do Parlamentu
ČR. Letošní počasí přálo jak dovolenkářům, zahrádkářům i zemědělcům. Takže nám už zbývá přát si zdraví,
rodinnou pohodu a dobré sousedské vztahy.
A na závěr chci poděkovat všem Vám, kteří dobré
sousedské vztahy udržujete, pomáháte udržovat dobré jméno naší obce v širokém okolí, spolkům za jejich
„Když dlouho listí nepadne,
činnost pro veřejnost. Tam, kde jsou dobří lidé, se totiž
tuhá se zima přikradne.“ Pranostik.cz
dobré dílo daří.



Bernard Halfar, starosta obce
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Volby do parlamentu ČR

Pozemkové úpravy

Čtyři roky uplynuly jako voda a všichni občané, kteří v den voleb dosáhnou osmnácti let, se mohou aktivně zúčastnit voleb a ovlivnit tak směřování
České republiky v blízké i vzdálenější budoucnosti. V nedávné době jsme měli
všichni volební povinnost (sice nebyla nikde formálně zakotvena), ale kdo se
voleb nezúčastnil, měl problémy. Dnes máme volební právo, účast ve volbách
je dobrovolná. Řada z nás voličů tvrdí, že ať už volit jdou nebo nejdou, stejně
se nic nezmění. Je a není to pravda. Od roku 1990 se ve vedení Parlamentu
vystřídala řada stran a politiků, ve vládě zasedli ministři – členové různých
politických stran. Řada z nich byli nestraníci. Co je ale důležité, že i přes často
přesně pojmenované problémy se naše republika stále řadí mezi materiálně
i kulturně vyspělou část zemí. A to je jeden z hlavních důvodů, proč jít volit
a pokusit se tak svým hlasem změnit stávající vedení tohoto státu. Jedno staré
přísloví říká „Když mohu, tak musím“ a přísloví jsou krátké věty, které vychází
z dlouholetých zkušeností.
Bernard Halfar

V červnu letošního roku bylo do katastru nemovitostí
při Katastrálním úřadu v Opavě zapsáno nové uspořádání
pozemků v katastru Štěpánkovice po ukončení pozemkových úprav. Slíbil jsem, že do každého domu bude doručen dopis, ve kterém jednoduše popíšeme, co má udělat
každý majitel pozemků ve Štěpánkovicích, které spadají
do pozemkových úprav.
Bohužel při zápisu pozemků do katastru došlo
k chybě při zápisu pozemků, které jsou v majetku obce
Štěpánkovice. Od července proto řešíme odstranění této
chyby. Podle sdělení pracovníků Státního pozemkového
úřadu bude chyba odstraněna do poloviny října, pak teprve budu moci s klidem splnit, co jsem slíbil.

Bernard Halfar

Výstavba rodinných domů v obci
Občas se mne někdo ze spoluobčanů zeptá, proč se ve Štěpánkovicích nestaví tolik rodinných domů jako v Kobeřicích nebo v Bolaticích
a jiných okolních obcích. Že v okolních obcích jsou nová „sídliště“ rodinných domů a u nás nic. V minulém čísle našeho zpravodaje jsem
napsal, že není důležité, kde se v obci staví nové rodinné domy, ale zda se
vůbec staví a zda neklesá počet obyvatel obce. Na jednu stranu máme smůlu,
že v těsné blízkosti zastavěné části obce nejsou státní pozemky, které by mohla
obec získat pro realizaci „sídlišť“, na druhou stranu máme výhodu, že tím, že se
zastavují proluky v obci, nemusíme stavět nové komunikace a inženýrské sítě
na orné půdě.
Dobrou zprávou pak je, že se nové domy staví ve všech třech částech naší
obce. V Albertovci je už obydlen jeden nový dům a druhý bude dokončen pravděpodobně příští rok. Ve Svobodě byly v loňském a letošním roce dokončeny
a zkolaudovány tři nové domy a dalších sedm je ve výstavbě. Ve Štěpánkovicích
se do konce příštího roku dokončí 26 nových rodinných domů. Z celkem 35
stavebních pozemků je 7 pozemků, které připravila obec, ostatní jsou buď v majetku investorů, nebo byly zakoupeny od soukromých osob. Výstavba nových
rodinných domů v naší obci bude jistě pokračovat dále, samotná obec bude na
Bernard Halfar
podzim mít k dispozici další tři stavební místa.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL,
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 210 televizí, 52 monitorů
a 2 133,44 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
86,65 MWh elektřiny, 4 469,36 litrů ropy, 399,07 m³
vody a 3,69 tun primárních surovin. Nejvíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 18,63 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 83,05 tun.
-2-

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatelé počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
MP

Letní kino
Jedna z letních odpočinkových akcí se nám letos nepodařila. Do posledního okamžiku‚
(sobota 19:30) jsme doufali, že
se nám blížící se bouřka vyhne.
Bohužel nestalo se, takže jsme
byli nuceni promítače odvolat.
V té době jsme měli po
dlouhé době i větší poruchu
na zařízení místního rozhlasu,
takže jsme o odvolání promítání nemohli informovat
rozhlasem.
Doufám, že příští rok bude
počasí přívětivější a promítání se nám podaří. A možná,
že promítat budeme na jiném
místě.
Bernard Halfar
Máte zájem o zasílání
zpráv obce
elektronickou poštou?
Zašlete nám Váš e-mail
na adresu:
zpravodaj@stepankovice.cz

Cyklostezka

Štěpánkovice – Kravaře

Produkce odpadů
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Údaje o produkci odpadů máme za leden až srpen. Je to jenom polovina roku, ale námi vyprodukované množství odpadů se stále zvyšuje. Do
konce srpna jsme my všichni, kteří bydlíme ve Štěpánkovicích, vyprodukovali více než 500 tun směsného komunálního odpadu, necelých 300
tun biologicky rozložitelných odpadů, 40 tun odpadního skla, necelých
100 tun velkoobjemových odpadů a přibližně 60 tun plastů. Ostatních
odpadů – léky, barvy, papír, pneumatiky apod. produkujeme řádově jen
tuny. Jako čísla to nevypadá tak strašně, ale když si představíme ta plná
nákladní auta, která naše odpady odvážejí… Raději si to nepředstavovat.
A to teprve nyní začíná odpadní sezona, začne se likvidovat zeleň ze zahrad, v řadě domů se začne topit uhlím a tím se začne produkovat popel.
V letošním roce se pravděpodobně o něco sníží množství odpadů,
které se odveze ze sběrného dvora. Podobný sběrný dvůr už zprovoznili
i v Kobeřicích a k nám se svými odpady přestali jezdit lidé z Kobeřic
a okolních obcí. Na konci roku se ale určitě v produkci odpadů dostaneme přes 1500 tun.
Bernard Halfar

V létě jsme dokončili další (tentokrát krátký) úsek cyklostezky ve směru od naší čističky ke Kravařím. Celkem se
cyklostezka prodloužila o 500 m a to už je dost dlouhý úsek
na kolečkové brusle.
Dále ve směru na Kravaře s cyklostezkou zatím nemůžeme pokračovat, protože v úseku mezi prvním a druhým
mostkem dochází k uvolňování obou břehů Štěpánky. České
dráhy spolu s Povodím Odry připravují projekt pro opravu
náspu kolejiště a koryta toku Štěpánky. Teprve po této stavbě
budeme moci zrealizovat stavbu „Prodloužení cyklostezky
do Kravař“.
Bernard Halfar

Zpětný odběr vyřazených pneumatik
Informujeme občany naší obce, že v rámci provozu neziskového kolektivního systému Eltma, zaměřeného na odběr vyřazených pneumatik, mají možnost odevzdávat takovéto pneumatiky v místech zpětného odběru, a to bezplatně, bez podmínky koupě nových výrobků či
služeb a bez ohledu na značku pneumatik. Seznam Štěpánkovicím nejbližších míst naleznete na www.eltma.cz. Nebylo by od věci začít tuto
možnost plně využívat a ulehčit tak obecním pokladnám.
M.Peterek

Pohřební vůz – památka obce
Jedna z památek naší
obce, pohřební vůz, byl
doposud parkován na
různých místech v obci.
Ať už ve stodolách u soukromých osob, volných
prostorách
společnosti
Agroland, nebo Hřebčína
Albertovec. Potom, co
byla v nedávné době provedena jeho oprava, rozhodli zastupitelé, že obec
postaví stálé místo pro
jeho celoroční ukrytí. Na
nové části hřbitova jsme
tak vybudovali „Sklad pro
potřeby hřbitova“.
Samotná stavba byla trochu komplikovaná v tom, že přední stěna (od silnice) není
pravoúhlá, ale kopíruje směr oplocení hřbitova a že je celá postavena z betonových
tvárnic. Pracovníci dodavatele stavby spol. SSO Opava s velkým přispěním stavebního
dozoru pana Sliwky stavbu dokončili a v době, kdy čtete tyto řádky, už jsou pravděpodobně na svém místě i kovová okna a vstupní dveře. Chci tímto poděkovat všem, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli k realizaci této stavby.
Bernard Halfar

Úprava nového parkoviště u hřbitova
-3-
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Stavba komunikace Sluneční II

Po tom, co obec převzala od soukromých osob stavbu komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Sluneční II (toto je pracovní název) byla dopracována projektová dokumentace o stavbu propojení vodovodu až k odbočení z ulice Mlýnská, před
rodinným domem manželů Solischových a novou kanalizaci v horní části nové
ulice a zařízení pro svedení dešťové vody do kanalizace. Během stavby, kterou realizovala společnost KARETA a.s. jsme opět narazili na místa s šedým kobeřickým
jílem. Tato místa jsme museli sanovat větší vrstvou lomového kamene. Dále jsme
provedli opravu nedávno osazených hlavních uzávěrů domovních přípojek vodovodu. Při pokládce kanalizačního potrubí jsme narazili na stávající potrubí plynovodu, rozhodli jsme proto,
že kanalizační potrubí bude
položeno o půl metru hlouběji a plynovodu jsme se
vyhnuli.
Nakonec bylo rozhodnuto, že bude provedena i rekonstrukce křižovatky ulic
Novodvorská – Sluneční. V této křižovatce se několikrát kopalo a už se zde nedalo
hovořit o jednolitém povrchu. Ve výjezdu do pole jsme do křižovatky umístili potrubí
pro protažení kabelového vedení VN, NN a veřejného osvětlení. V minulosti pak
v tomto směru bylo uloženo potrubí vodovodu a kanalizace. Podloží této křižovatky
bylo tak nestabilní, že před pokládkou asfaltu, jsme celou křižovatku zpevnili 15 cm
silnou betonovou deskou. Dnes je stavba dokončena a na příštím zasedání zastupitelstva bude rozhodnuto o pojmenování nové ulice, v které v konečné fázi bude
postaveno jedenáct rodinných domů.
Bernard Halfar

Rekonstrukce ulice Slezská
Po tom, co bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby
„Rekonstrukce ulice Slezská“ jsme spolu s projektantem provedli změnu
v technologii zpevnění svahu naproti kulturního domu. Dodavatel stavby
nám po objednání materiálu pro výstavbu nové kanalizace sdělil, že mu
výrobce kanalizačních šachtic potvrdil dodání až na konci září. Protože je
nerozumné zahájit stavbu kanalizace v průběhu podzimu, bylo rozhodnuto, že stavba bude zahájena v březnu příštího roku a bude dodržen termín
dokončení – konec června 2018.
V letošním roce budou provedeny kopané sondy, kterými zjistíme přesné uložení plynovodního potrubí, které se bude při pokládce kanalizačního potrubí čtyřikrát křížit. Kopanými sondami taky zjistíme přesné trasy
a hloubku uložení kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům.
Po tom, co jsme nechali provést kamerový průzkum stávajícího kanalizačního potrubí, jsme zjistili, že informace většiny majitelů nemovitostí o počtu
a trasách stávajících kanalizačních přípojek je jiná, než nám ukázaly záběry
průmyslové kamery. Tato příprava nám podstatně ulehčí práci při samotné
stavbě kanalizačního řadu v příštím roce.
Bernard Halfar

Centrum obce
V minulém vydání zpravodaje jsem psal o tom, že obec získala do majetku budovy a pozemky bývalého statku naproti obchodu Tempo.
Jsou to dvě spojené budovy obytné části statku a hospodářská část. Celková plocha pozemků je 2 387 m². V současné době je v jednání několik možností, jak tyto nemovitosti v budoucnu
využít. Od rekonstrukce na „Dům služeb“, ve kterém
bychom mohli provozovat Poštu Partner a některé další
služby, rekonstrukci na klasické nájemní byty, až po výstavbu krátké komunikace a následně prodej pozemku
pro stavbu tří rodinných domů. V tomto okamžiku je
důležité, že uvedené nemovitosti jsou v majetku obce obec, to jsme my všichni občané, kteří máme možnost
předkládat náměty, jak tuto lokalitu v budoucnu využít.
Majitele už změnily i vedlejší nemovitosti, tj. budovy a pozemky naproti fary. Zatím víme pouze to, že
nemovitosti změnily majitele a že na některé z budov
byly v minulosti vydány demoliční výměry.

Bernard Halfar
-4-
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Noví občánci Štěpánkovic
Červen – Srpen

Veronika Königová, Matěj Holeš,
Adéla Harazimová, Jan Válka,
Sofie Dudová, Elizabeth Soška,
Karel Beňa, Kristýna Hlubková
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
narození,
prosíme rodiče, kterým se narodilo dítě,
aby narození (na základě rodného listu
dítěte) přišli přihlásit
na obecní úřad k paní
Janě Gregořicové.

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 a pod.) na e-mailovou adresu
zpravodaj@stepankovice.cz a my ji otiskneme
vždy v nejbližším vydání zpravodaje.
Těšíme se na Vaše příspěvky.


BLAHOPŘEJEME
NAŠIM JUBILANTŮM

Veronika Wihodová

Varhany v roce 1953

Své významné životní jubileum v červenci – září 2017 oslavili:
Červenec
Srpen
Adéla Dostálová
75 let
Valeria Hiklová
70 let
Hildegarda Harazimová 75 let
Hildegarda Harasimová 94 let
Anežka Bližňáková
70 let
Josef Krettek
70 let
Anna Gargošová
94 let
Anežka Harazimová
80 let
Lucie Mikulášová
70 let
Břetislav Vaňhara
75 let
Antonie Kristianová
70 let
Červenec
Hedvika Borsutzká
70 let
Anna Slivková
85 let
Všem oslavencům gratulujeme,
Anděla Kurková
70 let
přejeme vše nejlepší, pevné zdraTomáš Bršlica
80 let
Evelina Drastíková
75 let
ví a stálou spokojenost.

Oprava varhan
Květnová kolaudace varhan završila jejich
půlroční generální opravu. Ta proběhla ve dvou
fázích: v první části koncem roku 2016 byl
opraven hrací stůl a po novém roce ostatní části
varhan. Opravu provedli Drastík Petr z Pusté
Polomi (rodák z Kobeřic) a Stoniš Martin
z Vávrovic. Oba studovali Varhanářskou
školu v Krnově a poté ve firmě Riger – Kloss
Varhany s.r.o. získali praxi. Pro množství práce
na jiných varhanách v diecési byla oprava přesunuta z léta 2016 na zimní období.
Potřebu opravy našich varhan vyvolaly
stále častější poruchy, které způsobily nefunkčnost ovládacích prvků nebo nehrající
tóny. Varhany byly vyrobeny v r. 1953, nejsou
tedy nijak staré, ale pneumatické ovládací

prvky (membrány tónových
kancel, relé, spojkové membrány) byly vyrobeny ze similky, což je vyčiněná blána
z trávicího traktu jatečních
zvířat. Její životnost je kolem
60 let. Tradičně se používá štípenka – zvlášť kvalitní, velmi
tenká a pružná jehněčí nebo
hovězí broušená kůže, která
vydrží hodně dlouho. Po válce
však byl nedostatek materiálu
i peněz. Druhým problémem
byl červotoč, který se dostal do varhan z původního dřevěného kůru. Už po 13 letech provozu se musely varhany opravit. V roce 1972 se
varhany znovu postavily na betonovém kůru,
ale červotoč se do varhan dostal ze zvonice.
Je to zajímavý, dvoumanuálový nástroj
s pneumatickou trakturou a kuželkovými
vzdušnicemi. Uvnitř varhan jsou dva samostatné zásobníkové měchy napájené ventilátorem ze zvonice. Dvouřadý prospekt
je tvořen zinkovými píšťalami poskládanými do 3 pyramid, při opravě nově natřenými stříbrnou barvou. Má vybudováno
22 rejstříků z celkem 1877 píšťal, z toho je
1734 kovových a 143 dřevěných. Největší

kovová píšťala má průměr 17 cm a délka těla
měří 335 cm. Nejhlubší tón vytváří dřevěná
krytá píšťala s obrysem 22 × 27 cm s délkou
228 cm. Nejmenší kovová píšťala měří 4 cm.
Tónový rozsah varhan je 8,5 oktávy. Bohatost
tónů umocňuje 10 spojek, 6 pevných a 2 volné
kombinace.
Varhany mají nezastupitelnou roli při doprovodu liturgického zpěvu. Církevní hudba se
stala součástí liturgie a varhanní hudba umocňuje její prožitek. Proto jsem rád, že se částka 360
tisíc korun díky mnoha dárcům shromáždila.
Děkuji ze srdce všem, kteří na opravu přispěli, a jsem přesvědčen, že varhany budou
sloužit i budoucím generacím. Josef Švacha
-5-
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PF PLASTY CZ s.r.o.
naše společnost AKTUÁLNĚ

HLEDÁ PRACOVNÍKY na pracovní pozice:

NÁ S T U P N Í B O N U S 2 . 0 0 0 Kč

OBSLUHA LISŮ v plastikářské výrobě
Požadavky: - zájem pracovat, manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost,
- ochota práce v nepřetržitém provozu.

Mzda:

NÁSTROJÁŘ pro výrobu a opravy forem

Požadavky: - SŠ / strojírenský obor, znalost čtení technických výkresů a práce s měřidly,
Mzda:

N Á S T UP N Í B O NU S 2 0 . 0 0 0 Kč

- praxe v oboru vítána.

16.000 – 32.000 Kč

SEŘIZOVAČ LISŮ v plastikářské výrobě

Požadavky: - vyučen ve strojírenském oboru, znalost technologie zpracování plastů výhodou,
Mzda:

14.000 – 20.000 Kč

N Á S T UP N Í B O N U S 2 0 . 0 0 0 K č

- praxe seřizovače vstřikolisů výhodou, znalost čtení technických výkresů,
- ochota práce v nepřetržitém provozu.

16.000 – 32.000 Kč

OBRÁBĚČ KOVŮ (obsluha CNC)

Požadavky: - vyučen ve strojírenském oboru, praxe v oboru vítána,
Mzda:

- znalost čtení technických výkresů a práce s měřidly,

16.000 – 30.000 Kč

OBRÁBĚČ KOVŮ (obsluha frézky, brusky, atp.)

Požadavky: - vyučen ve strojírenském oboru, praxe v oboru vítána,
Mzda:

- znalost čtení technických výkresů a práce s měřidly,

14.000 – 26.000 Kč

ELEKTRIKÁŘ pro údržbu a opravu strojů

Požadavky: - zkoušky podle § 14 vyhl.50/78 § 6 o odborné způsobilosti v elektrotechnice,

Mzda:

- praxe min. 2 roky, ochota práce v nepřetržitém provozu.

VEDOUCÍ PRACOVNÍK MEZIOPERAČNÍ KONTROLY
Požadavky: - SŠ s maturitou,
- znalost ISO 9001 a ISO/TS 16 949 výhodou,
- znalost AJ, popř. NJ, práce na PC-Word, Excel, řidičský průkaz sk. B.

Mzda:

20.000 – 32.000 Kč

20.000 – 30.000 Kč

VEDOUCÍ PRACOVNÍK V PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBĚ


Požadavky: - SŠ v maturitou – strojírenského zaměření výhodou
Mzda:

- praxe v řídící funkci 5 let,
- řidičský průkaz sk. B, práce na PC.

22.000 – 35.000 Kč

REFERENT CONTROLLINGU

Požadavky: - SŠ/VŠ ekonomického oboru, schopnost analytického myšlení,
Mzda:

-výborná znalost excelu a znalost IS SAP výhodou.

17.000 – 24.000 Kč

KONSTRUKTÉR
Požadavky: - SŠ / VŠ strojní vzdělání a čtení výkresové dokumentace, zkušenost s 3D konstrukčním systémem,
- komunikativní znalost AJ/NJ,
- znalost problematiky vstřikování plastů, praxe

Mzda:

16.000 – 30.000 Kč

TECHNIK ZÁKAZNICKÉ KVALITY
Požadavky: - SŠ/VŠ vzdělání technického směru, znalost ISO 9001 / TS 16949 – popřípadě IATF 16949,
- praktická znalost používání nástrojů kvality a jejího zlepšování - 8D, FMEA, PPAP, SPC…
- komunikativní znalost AJ, znalost MS Office
Mzda:

22.000 – 30.000 Kč

TECHNIK MĚRNÉHO STŘEDISKA
Požadavky: -SŠ strojírenského zaměření nebo IT výhodou, schopnost číst technické výkresy (tolerance tvary a polohy),
-znalost nástrojů kvality a statických metod výhodou, znalost ISO TS výhodou
Mzda:

14.000 – 20.500 Kč

ADMINISTRÁTOR JAKOSTI
Požadavky: -SŠ vzdělání technického směru, znalost ISO 9001/TS 16949 – popřípadě IATF 16949,
-znalost používání nástrojů kvality a jejího zlepšování – PPAP, VDA 2, IMDS, IS SAP..
-aktivní znalost AJ, ŘP skupiny B, znalost MS Office
Mzda:

17.000 – 19.000 Kč

NABÍZÍME

- PŘÍPLATEK ve výši 6 Kč za práci v odpoledních a 11 Kč v nočních směnách,
-

PŘÍPLATEK ve výši 25% za práci v sobotu a neděli a práci přesčas,
PŘÍPLATEK za práci v nepřetržitém pracovním režimu ve výši 9 Kč,
STRAVOVÁNÍ v AREÁLU SPOLEČNOSTI s PŘÍSPĚVKEM zaměstnavatele,
5 dnů DOVOLENÉ NAVÍC (celkem 25 dnů v kalendářním roce),

- PŘÍSPĚVEK na PENZIJNÍ PŘIPOJ. ve výši 500 Kč/měs. (po prvním roce práce pro společnost),
- MIMOŘÁDNÝ BONUS za docházku ve výši 2.600 Kč měsíčně,
- měsíční PRÉMIE závisející na společností dosahovaných hosp. výsledcích ve výši až 30% mzdy,
- pololetní ODMĚNA závisející na společností dosahovaných HV ve výši 4,5% pololetní mzdy,
- REFERENČNÍ BONUS (bonus za doporučení pracovníka u vybraných prac. pozic) 20.000 Kč.

PF PLASTY CZ s.r.o., Masarykova 144, Chuchelná, tel: +420 553 750 208, e-mail: zamestnani@pfplasty.cz
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Pasování prvňáčků
nA rytíře knížek
a čtenáře knihovny

Úprava dětských hřišť z hlediska bezpečnosti, zapracování gumových
obrub do dopadových zón.
Středisko služeb, JN

Nachází se na našem území trosky plavidla mimozemšťanů? Jsme
jen krůček od objevení ostatků bytosti odjinud? Jaké stopy zanechaly
v Jeseníkách tajemné stvůry z hvězd? Byl hunský vůdce Attila pohřben
na severu Moravy? Schyluje se k senzačnímu objevu jeho prokletého
pokladu? Co ukryli Slované v tajné podzemní svatyni na Radhošti?
Podaří se odhalit tajemství kamene smrti? Jsme obklopeni duchy
a přízraky? Jaká neznámá síla vypálila podivné
otisky rukou? Proč se Adolf Hitler zajímal o děsivé
proroctví na stěnách Švédské kaple? Byl Vojtěch
z Pernštejna zavražděn? Střeží jeho hrobku smrtící
kletba? Lze vysvětlit přemíru nadpřirozených
úkazů na hradech a zámcích?
Na tyto otázky a ještě spousta dalších se pokusí
zodpovědět záhadolog Arnošt Vašíček, který
navštíví Obecní knihovnu ve Štěpánkovicích.
Tímto zveme všechny zájemce na toto nevšední
setkání. Vstup je zdarma!

Také v tomto školním roce se naše knihovna a malí prvňáčci
zapojili do projektu „Knížka pro prvňáčka“, v rámci kterého
knihovnu navštěvovali společně s paní učitelkou pravidelně
každý měsíc. Paní knihovnice pro děti připravily interaktivní
program s pejskem Chlupáčkem a kocourkem Koblížkem.
Dětem se návštěvy v knihovně vždy moc líbily. Tento projekt
byl završen v pátek 30. června 2017 slavnostním pasováním.
Děti i se svými rodiči byli pozváni do knihovny, kde již
čekal král Knihomil a královna Knihomila. Všichni byli náležitě
přivítáni a poté byly děti pasovány na rytíře knížek a čtenáře
knihovny. Opravdový meč vzbuzoval u dětí opravdový respekt.
Král tím obohatil svou čtenářskou družinu o další pilné čtenáře.
Dětem byla předána kniha Lapálie v Lampálii, jejímž autorem
je Martin Šinkovský. Tato kniha byla vydána nakladatelstvím
TRITON v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
a byla určena pouze pro účastníky projektu.
Malí čtenáři také obdrželi pamětní list, který jim bude
připomínat, jak důležité je, že se naučili číst a snad se čtení knih
stane pro mnohé z nich důležitou součástí jejich života.
MT

Jóga opět
v knihovně
Zdravotní cvičení pro všechny věkové kategorie opět probíhá
v prostorách Obecní knihovny, a to
vždy ve středu v 18.00 hodin.
Cvičení začalo 27. září 2017.
Přihlásit se ještě můžete osobně
v knihovně nebo na tel.: 553 619 965,
nebo 724 099 868.
Cena 600 Kč /
12 lekcí.
Srdečně zveme
všechny zájemce!
MT
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příměstský tábor – Na pytlácké stezce 2017

Již posedmé se v naší knihovně pořádal
příměstský tábor, tentokrát pod názvem
„Na pytlácké stezce“. Celkem se tábora
zúčastnilo 30 dětí ve věku od 6 do 10 let.
V pondělí 10. července ráno se malí
táborníci shromáždili v knihovně a byli
seznámeni s jeho průběhem. Děti byly
rozděleny do tří družstev: Surikaty,
Ještěrky a Sovy. Každý táborník dostal
tričko barvy svého družstva a první úkol –
tričko pomocí šablony a barev originálně
nazdobit. Všechny děti se snažily a vznikala krásná trička s obrázky surikat, ještěrek a soviček. Poté vedoucí seznámili
děti s etapovou táborovou hrou, s jejími
pravidly a úkoly. Po výborném uvítacím
obědě v restauraci Na statku se všichni
táborníci vydali směrem k loukám u nádraží, kde pro ně vedoucí připravili soutěž
lov rybiček. Cestou si mohly děti zkoušet
základní tábornické uzly. Čas rychle ubíhal a závěrečné vyhodnocení celého dne,
házení kostkou si děti náramně užily. Na
herním plánu už byl znát, které družstvo
bylo první den nejlepší.
Druhý táborový den jsme si užili ve
Slezském muzeu V Opavě, kde táborníci
měli za úkol výtvarně pojmout z celé výstavy zvířat žijících u nás to, které se jim líbilo
nejvíce. Novinkou v muzeu je úplně nový
exponát slona indického, který musel být
loni v Ostravské ZOO utracen, protože trpěl
špatně léčitelným abscesem nohy. O této preparaci se děti i vedoucí dozvěděli mnoho zajímavého. Nyní tento exponát vévodí vstupní
hale muzea. Po návštěvě muzea si družstva
zasoutěžila v „lovu zvířat“ v krásném parku,
který budovu muzea obklopuje. Zpáteční
cestou vlakem si malí táborníci sdělovali zážitky z návštěvy muzea. Všichni se už těšili
na oběd, který byl opět výborný. V knihovně si děti trochu odpočaly a před odchodem
domů proběhlo opět závěrečné vyhodnocení
dne, házení kostkou a posun na hracím plánu.
Pořadím družstev bylo druhý den řádně zamícháno, ale všem dnům ještě není konec.

knihovna Štěpánkovice
10. – 14. července 2017
Třetí den tábora jsme pojali jako den
v koňském sedle. Do nedalekých Kobeřic jsme
dorazili v dopoledních hodinách, kde už na nás
čekal majitel zdejší farmy pan Ziegl. Dětem
něco málo povyprávěl o koních a v koňském
spřežení pak všechny děti prožily krásnou
jízdu v kočáře. A protože bylo krásné počasí, děti měly možnost se vykoupat v přírodní
nádrži. Téměř všichni tuto možnost řádně využili. Po koupání dětí přišlo na řadu koupání
koníků. Byl to krásný zážitek. Zpáteční cesta
utekla jako voda a všichni jsme se těšili na výborný oběd opět v restauraci Na statku. Po vydatném obědě si táborníci odpočali, aby měli
dost energie na další soutěže. Chytání rybiček,
štafeta s vejcem, namotávání pavouků na klacík a oblíbený šáteček si děti náramně užily.
Následovalo vyhodnocení dne, házení kostkou, které opět zamíchalo pořadím družstev.
Další táborový den byl dnem předposledním. Čekalo nás spoustu aktivit a navíc noc

strávená v knihovně. Dopoledne jsme se
s malými táborníky zaměřili na „pytláky“. Po stopách krve (červený krepový
papír) se děti vydaly hledat zraněná zvířata (rozstříhané obrázky zvířat). Soutěž
probíhala formou štafety, kdy malí záchranáři hledali určité díly obrázku zvířete a poté jej museli správně složit. Byl
to náročný úkol, ale děti jej zvládly na
jedničku. Dopoledne ještě patřilo uzlování a soutěži sběr oříšků pro veverky.
Po obědě jsme se vydali pěší stezkou do
blízkého Aquaparku. Děti se ve vodním
světě dostatečně vyřádili a po návratu do
knihovny si všichni povinně odpočali.
“Potopený zámek“ byl dalším cílem našeho táborového odpoledne. V nedalekém
lesíku u Štěpánkovic se kdysi podle legendy potopil zámek. V současné době je
zde k dispozici posezení a ohniště, které
jsme využili k opékání párků a prožili zde
tajemný večer. Příjemně unaveni jsme se
vrátili do knihovny, kde si už malí táborníci připravili pelíšky na spaní a postupně
uléhali k zaslouženému spánku.
Páteční ráno jsme přivítali rozcvičkou
plnou zábavy a po snídani (buchty od maminky) jsme se vydali ke zdejšímu hotelu
pro pejsky. Majitelé hotelu manželé Ryckovi
dětem povyprávěli, k čemu takový hotel slouží,
koho v něm mohou lidé přechodně ubytovat.
A protože majitel hotelu je myslivec, předvedl dětem ukázky vycpaných lesních zvířat.
Děti byly nadšené. Děkujeme tímto manželům
Ryckovým za možnost exkurze psího hotelu.
Po prohlídce jsme s dětmi pokračovali dále do
osady Svoboda, kde již pan Pavlík měl pro děti
připravený výborný guláš s překvapením. Na
Svobodě si děti zahrály kohoutí zápasy a stále
tolik oblíbený šáteček. Po návratu do knihovny
si děti opět odpočaly a vrhly se na úklid knihovny. Závěrečné vyhodnocení celého tábora bylo
završeno vyhlášením vítězného družstva, předáním táborového dortu, odměn, medailí a pochval. Dětem se dle reakcí táborové dny hodně
líbily a odcházely spokojené domů.
MT

Vyhodnocení soutěže
„Lov perel“

Alena MUŠÍKOVÁ

Ve čtvrtek 29. června 2017 na slavnostním shromáždění byly vyhlášeny výsledky velké čtenářské soutěže
„Lov perel“. Celkem se soutěže zúčastnilo 32 dětí a nasbírali celkem 153 perel.
Na prvním místě s počtem 37 perel se umístila Laura
Slivková. Na druhém místě s počtem 36 perel se umístila Linda Slivková a na třetím místě Barbora Przeczková
s počtem 29 perel. Mimořádné ocenění bylo uděleno
Elen Bajtlové za vzornou práci a aktivitu v této soutěži.
Další ročník soutěže bude probíhat také během nového školního roku!
MT

ul. Petra Bezruče 670/3
747 28 Štěpánkovice
tel.: +420 732 370 995
email: musikova.a@seznam.cz
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Kadeřnické služby
– dámské, pánské, dětské
Manikůra a nehtová modeláž
Barvení obočí
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Pasování předškoláků

Divadélko Ententýky

V pondělí 27. června proběhlo v kinosále pasování předškoláků
na školáky. Slavnostně ošerpované děti s malým dárkem (knihou na
památku) se rozloučily se školkou.
Končí první malá etapa dětství. Přejeme všem mnoho úspěchů,
štěstí, úsměvů a krásných vzpomínek na mateřskou školu.
IL

V pondělí 19. června 2017 přijelo do MŠ divadélko Ententýky.
Myška Klárka a veverka Terka přivezly s sebou pohádku o pirátu
Modrovousovi.
Pohádka se
nám všem líbila a už se těšíme na podzim
na další příběh
našich milých
nových kamarádek.
IL

S Bílou paní za pohádkami
Třída 1.A
Třídní učitel: Mgr. Gabriela Langrová; Beinhauerová Sabine, Drastíková Dita, Duda
Štěpán, Dvořák Ondřej, Franková Nikola, Gratza Lukáš, Halfar Marek, Harasimová
Apolena, Hartošová Julie, Herudková Jindřiška, Hnát Matyáš, Kubíková Ester, Malček
Lukáš, Malohlava Adam, Mušík Václav, Orlová Eliška, Slanina Marek, Hušťavová Agáta.

Třída 1.B
Třídní učitel: Branislava Švabíková; Havlíčková Anna Beata, Koudela Adam, Kubínová
Alžběta, Kurková Sofie, Lihotzká Michaela, Moravec Radek, Navráthová Nikol, Nowická
Dominika, Šumbera Vojtěch, Ticháček Radim, Tomíček František, Vik Matyáš, Vybíral
Tomáš, Volf David, Wollný Jan.

Zahájení školního roku

Původně bylo toto putování dětí za pohádkami plánováno na
Den obce, kdy jsme však bohužel pro nepřízeň počasí byli nuceni
akci zrušit. Další termín byl stanoven na sobotu 2. září. A co čert
nechtěl, odpoledne se opět obloha zatáhla, ochladilo se, ale naštěstí
se nerozpršelo, i když dešťové kapky visely na vlásku.
Na krásně upravených a stromy osázených loukách u vlakového nádraží se po hradbách procházela Bílá paní, za dubem číhali
loupežníci, své dušičky si hlídal vodník s pomocnicí Rusalkou, lektvary míchali čarodějové v rozpadlém hradu, na paloučku tančily
víly okolo perlové studánky, kolem pirátské lodi s krásnou pirátkou
vedla cesta k ježibabě a ta děti poslala k plesnivým čertům rovnou do pekla. Hodné děti se z pekla samozřejmě dostaly dál k milé
Šmoulince a moudrému taťkovi Šmoulovi. Jakmile děti zvládly
a překonaly všechny tyto nástrahy a vyřešily úkoly, mohly si kromě
pochutnání na pamlscích, které u jednotlivých stanovišť dostávaly,
za odměnu zaskákat i na nafukovacím hradě.
Všichni jsme byli mile překvapeni, že i přes nevlídnost počasí
přišlo tolik dětí a rodičů zpestřit si sobotní odpoledne a doufám, že
si to všichni skvěle užili. Za klub maminek
Veronika Wihodová

První den v naší školičce je za námi. Všichni jsme se do školky
těšili a první den jsme zvládli. Pro nové děti to byl první den, který
strávily ve školce bez svých rodičů. Některým z nás ukápla slzička,
ale to nevadí, jsme
ještě malí. Možná,
že třeba plakala
i maminka, které
přišla naše chvilka
odloučení líto. Ale uvidíte, my jsme děti šikovné, brzy to zvládneme a do školky poběžíme
jako naši starší kamarádi.
Přejeme všem dětem v mateřské školce prožití krásných a radostných chvil, na které
budou celý život vzpomínat.
IL
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Chata na konci světa v Melči

Opět jsme strávili s dětmi krásné čtyři dny na samotě. Za chalupou se páslo
nádherné stádo býků. Každý den jsme si udělali procházku na kopec pod lípu,
kde byl nádherný výhled do krajiny a my mohli v tichosti a pohodičce rozjímat
o životě.
Děti si také odpočaly od moderního světa počítačů a mobilů. Zahrály si míčové a jiné hry. Jeden den jsme si jeli zaskotačit na lanovou dráhu do Davidova
mlýna. Bylo nám moc všem príma a máme opět na co vzpomínat.
Už se těšíme na další rok
Jiřina Kurková

Klub tenisové
čtyřhry
Klub tenisové čtyřhry ve Štěpánkovicích uspořádal
v sobotu 19. srpna 2017 v obecním sportovním areálu
IV. ročník tenisového turnaje „O PALESTINSKÉHO
KANÁRA“.
I přes rozmary
počasí se losované
čtyřhry zúčastnilo 16 soutěžících,
kteří byli po odehrání pěti kol rozděleni do dvojic. Po
velmi vyrovnaném
průběhu si pohár za
vítězství v kategorii „Losovaná čtyřhra“ odnesla dvojice Petr Teichmann
a Kasim (Radim
Kretek).
 Jaroslav Latoň

12. ročník Statek cup – nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 26. srpna 2017 se uskutečnil již 12. ročník tradičního
nohejbalového turnaje tříčlenných družstev STATEK CUP. Počasí si
s námi ještě před začátkem pohrávalo a po zahájení se spustil déšť,
naštěstí přeháňka trvala pouze dvacet minut. Zbytek turnaje už probíhal za stále se lepšícího počasí a kolem poledne už panovalo typické
letní počasí. Hrálo se jako každoročně na hřištích obecního sportovního areálu za základní školou. Přihlásilo se deset družstev nejen ze
Štěpánkovic, ale také družstvo z Dolního Benešova, Kravař, Kobeřic
a Opavy. Rozlosováním byla družstva rozdělena do dvou skupin, kde
hrál každý s každým a určilo se pořadí pro play-off, systémem na dva
vítězné sety. Hrála se čtyři čtvrtfinále, poté dvě semifinále a následoval
zápas o třetí místo, ve kterém loňský vítěz Kodl team vyhrál proti Ťop
teamu. Ve finále se utkalo družstvo Viky team s družstvem Chachaři
z Kravař, které celý turnaj vyhrálo a na družstva ze Štěpánkovic tak zbylo druhé a třetí místo. Pohár pro vítěze tedy tentokrát putuje do Kravař.
Po skončení turnaje a rozdělení hodnotných cen, za což děkuji sponzorům – Obecnímu úřadu Štěpánkovice, hospodě Na Statku, jmenovitě panu Gerhardu Ondrufovi a firmě Temar spol. s r.o., proběhla v hospodě Na Statku ještě závěrečná párty a oslava vítězství. Martin Kříž

Malý štrbský maraton
Již tradičně se sportovní zástupci naší obce účastnili v družební obci
Štrbě jubilejního 40. ročníku Malého štrbského maratonu. Na tratích 10
km běželi dorostenci David Radošovský, Martin Bořucký a za dospělé Jiří
Bořucký. Na královské trati 31 km běžel Miroslav Záloha.
Naši sportovci, ač amatéři, se ve Štrbě blýskli velmi pěknými výkony.
Miroslav Záloha se umístil celkově, na velmi těžké trati měřící 31 km,
uprostřed startovního pole, které čítalo 180 běžců z různých zemí (Kenia,
Ukrajina, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko) a ve své kategorii skončil
na 45. místě. Jiří Bořucký se na trati 10 km celkově umístil na 56. místě a ve
své kategorii na 10. místě.
Dále nám udělali velikou radost naši dorostenci David Radošovský
a Martin Bořucký. Ve své kategorii David obsadil 1. místo a Martin 2. místo.
Tímto navázali na úspěch z loňského roku, kdy na stejné trati a ve stejné
kategorii obsadil 1. místo Štěpán Harazim.
Celkově se na 10 km trati umístili: David na 23. místě a Martin skončil na 55. místě. Desetikilometrovou trať absolvovalo 380 běžců.
Touto cestou bych chtěl všem poděkovat za krásnou reprezentaci naší obce a popřát hodně dalších sportovních úspěchů.

Jaromír Nevřela - místostarosta
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Dne 26. 7. 2017 jsme si dali sraz na Bartošovci, postavili stany a začalo
čtyřdenní stanování. Ve čtvrtek ráno dostali děti bojové úkoly. Musely si
najít pár ingrediencí na oběd a pak je zpracovat. Po zdolání všech úkolů
jsme si uvařili dobrý bramborový guláš. Odpoledne si děti zablbly v bazénu a večer bylo opékání párků. V pátek ráno pršelo a tak jsme vyrazili do
hasičského muzea. Přímo z muzea jsme jeli do Podhradí, kde děti jezdily na
lodičkách a vyhrály si na tamním hřišti. Po vydatném obědě se jelo domů.
V sobotu ráno dostaly za úkol udělat si plakáty na podporu veteránů
a po obědě se jelo do Těškovic fandit veteránům. Večer bylo posezení s rodiči u táboráku, kteří donesli výborné občerstvení. V neděli ráno si všichni
sbalili věci, stany a před obědem se odešlo domů. Děkuji p. Řehulkovi,
Trnečkovi, J. Tomíčkovi a paní Trnečkové, Polomské a všem ostatním za
pěkné stanování.
RP

Výsledky Moravskoslezského poháru – SDH Svoboda
Jako každý rok, tak i letos se hasiči ze Svobody účastnili převážně hasičských soutěží Moravskoslezského poháru. Čekalo je celkem 14
kol, první konané na Svobodě a poslední v Neplachovicích.
Mužům se letos podařilo odběhnout a dokončit všechna kola, kromě soutěže konané v Kravařích, kde kvůli problémům s časomírou
došlo k anulaci mužských výsledků. Jejich nejlepší čas činil 17:40 sekund
v Bolaticích. Nejdéle se snažili shodit terče v Sádku, kdy se časomíra zastavila v čase 36:53. Celkově si muži v Moravskoslezském poháru odnesli
krásné 4. místo!
Naše ženy tolik toho štěstíčka letos neměly. Podařilo se jim dokončit
jen 11 soutěží ze čtrnácti. Po mnoha letech se ale ženám podařilo zastavit
terče v krásném čase 16:94, což je nejrychlejší letošní čas žen ze Svobody.
Nejpomaleji zvládlydokončit požární útok v Malých Hošticích v čase 35:00.
Celkově si z Moravskoslezského poháru odnášejí 6. místo.
Děkujeme všem našim soutěžícím, ale také i sponzorům a fanouškům
za podporu a trpělivost během soutěží Moravskoslezského poháru. Sezóna
pro nás ještě nekončí a tak se v brzké době můžete těšit na další naše výkony a výsledky, které najdete ve Štěpánkovickém zpravodaji, na nástěnce
u hasičárny ve Štěpánkovicích či na našem Facebooku – „SDH Svoboda“.

Kateřina Slivková

Myslivecký spolek Štěpánka
Vážení občané, dovolte mi seznámit Vás s působením našeho
Mysliveckého spolku Štěpánka. Vedle povinností vyplývajících
mimo drobné výjimky z výkonu práva myslivosti je činnost našeho
spolku koordinována plánem činností každoročně schvalovaným
výroční členskou schůzí. Rád bych Vám přiblížil činnost vykonanou
během loňského roku (r. 2016).
Loni bylo na společných brigádách odpracováno 320 brigádnických hodin. Využili jsme je například k těmto aktivitám:
V měsících lednu až březnu jsme přikrmovali zvěř.
V únoru bylo provedeno jarní sčítání kmenových stavů zvěře.
Po červencovém letním sčítání stavu zvěře jsme stanovili plán lovu
drobné zvěře, která by se měla ulovit na společných lovech v měsících říjen, listopad, prosinec.
Během měsíců března až srpna za příznivého počasí proběhla
dostavba kazatelny na „Potokách“.
V měsíci dubnu jsme začali obdělávat a připravovat zvěřinová
políčka na další vegetační období. Proběhl také sběr topinambur za
účasti rodinných příslušníků členů. Byla provedena výsadba 150 borovic na „Potokách“ a dále na Štěpánce bylo vysazeno 120 kusů
jedlí a 150 kusů buků. Během vegetační doby jsme chemicky ošetřovali čerstvě vysazené stromky postřikem proti plevelu. V dubnu
také proběhla výstava a přehlídka loveckých trofejí ulovených
v roce 2015 v zámku v Kravařích, kterou členové MS navštívili
spolu s rodinami.
V květnu byly provedeny kontrolní střelby k prověření zbraní na novou loveckou sezonu, pak proběhla soutěž ve střelbě ze

vzduchovky a také jsme v květnu oslavili tradiční Den matek.
Jednu z červnových nedělí jsme věnovali oslavě Dne dětí.
V červenci proběhla v okolí myslivecké chaty Mysliveckého
spolku Štěpánka akce – Sportovní odpoledne pro děti i dospělé.
Akce byla pro členy a jejich rodinné příslušníky.
V srpnu proběhly na soukromém rybníku pana Rycky rybářské
závody pro členy MS a jejich rodinné příslušníky.
V září jsme začali přikrmovat zvěř, aby byla na zimu připravena
v dobré kondici. Dále byl na chatě zrekonstruován komín a nainstalován nový sporák na pevná paliva. Sporák byl zakoupen z dotací
obce Štěpánkovice, které spolek dostal na provoz a část byla hrazena
z členských příspěvků jednotlivých členů. Také jsme slavnostně zahájili loveckou sezonu.
V říjnu jsme zrušili pro nepřízeň počasí hon.
Listopadový hon již úspěšně proběhl. Navíc jsme nakoupili krmivo na zimu, které jsme následně rozvezli do jednotlivých zásobníků.
V měsíci prosinci se uskutečnily dva hony na drobnou zvěř. Na
Štěpána proběhlo tradiční setkání členů, aby zhodnotili uplynulý civilní rok a popřáli si „Lovu zdar“ do nového roku. Během celé zimy
se přikrmovala zvěř v krmných zařízeních.
To by bylo z naší myslivecké, brigádnické a kulturní činnosti za
loňský rok v kostce řečeno všechno.
Závěrem mi dovolte jménem svým i za celé MS Štěpánka poděkovat za dlouholetou spolupráci obecnímu úřadu a také Vám všem,
kteří nám jakoukoli činností, ochotou a podporou pomáháte.
Za Myslivecký spolek Štěpánka
Lukáš Slanina
-11-

3 / 2017

Oslavy 90 let založení TJ Sokol Štěpánkovice

Jak jistě všichni víte a taky jste tady tomu byli určitě přítomní, tak jsme minulou sezónu ukončili oslavami 90. výročí založení
Sokola u nás. Oslavy se již táhly od března, kdy byla slavnostní výroční schůze v kulturním domě. Pak pokračovaly v červnu a to
slavnostní mší svatou na našem hřišti a nakonec vyvrcholily hned začátkem července různými turnaji. Vše začalo v sobotu 1. července turnajem mladších přípravek, odpoledne se pokračovalo v utkání našeho „A“ mužstva s výběrem ŠFL, pak následoval zápas staré
gardy Opavy se starou gardou Štěpánkovic. Po turnajích se všichni mohli bavit při bohatém občerstvení a karnevalu.
Oslavy pokračovaly v neděli velkým fotbalovým svátkem, a to nejen pro diváky Štěpánkovic - v 17.00 hodin se totiž na našem
trávníku utkala „A“ mužstva Opavy a Vítkovic. Jelikož se jednalo o první domácí přípravné utkání SFC, tak se na tento zápas sjeli diváci z širokého okolí a na
hřišti bylo přibližně tisíc
diváků (600 platících).
V utkání nakonec zvítězila
Opava, a to v poměru 2:0.
Myslím si, že každý si
přišel na své a všichni se
určitě bavili, škoda jen toho
fotbalového nešťastného
„dárku“ k tomuto výročí,
který jsme si sami nadělili
a to v podobě opětovného
sestupu do 1. B třídy.

Ing. Miroslav Záloha

Rozpis fotbalových soutěží Podzim 2017
I.B třída skupina A - muži
datum

12.8.2017
20.8.2017
26.8.2017
3.9.2017
9.9.2017
17.9.2017
24.9.2017
30.9.2017
8.10.2017
15.10.2017
22.10.2017
28.10.2017
5.11.2017

den

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle

čas

17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00

domácí

Žimrovice
Štěpánkovice
Velké Hoštice
Štěpánkovice
Kylešovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Město Albrechtice
Štěpánkovice
Bruntál B
Štěpánkovice
Horní Benešov
Štěpánkovice

-

Muži „B“ Okresní soutěž III. třídy skupina A
datum

12.8.2017
20.8.2017
26.8.2017
2.9.2017
9.9.2017
16.9.2017
24.9.2017
30.9.2017
7.10.2017
14.10.2017
22.10.2017
28.10.2017
4.11.2017

den

sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota

čas

17:00
17:00
17:00
16:30

16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00

domácí

Štěpánkovice
Dol. Benešov „B” Štěpánkovice
Kozmice "B"
VOLNÝ TERMÍN
Strahovice „B”
Služovice
Štěpánkovice
Bolatice „B”
-

Štěpánkovice
Bělá
Štěpánkovice
Bohuslavice „B”

-

hosté

Štěpánkovice
Suché Lazce
Štěpánkovice
Zlatníky
Štěpánkovice
Karlovice
Hradec n. Mor.
Štěpánkovice
Chomýž
Štěpánkovice
M. Hoštice
Štěpánkovice
Úvalno
hosté

Závada
Štěpánkovice
Oldřišov „B”
Štěpánkovice

Štěpánkovice
Štěpánkovice
Hať „B”
Štěpánkovice

Darkovičky „B”
Štěpánkovice
Sudice
Štěpánkovice

Mini žáci - Okresní soutěž (starší přípravka) 1+5
datum

27.8.2017
31.8.2017
10.9.2017
14.9.2017
21.9.2017
1.10.2017
5.10.2017
13.10.2017
19.10.2017
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den

neděle
čtvrtek
neděle
čtvrtek
čtvrtek
neděle
čtvrtek
pátek
čtvrtek

čas

10:15
17:00
14:30
16:30
16:30
14:00
16:00
15:30
15:00

domácí

Služovice
Štěpánkovice
Oldřišov
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Rohov "B"
Štěpánkovice
Strahovice
Štěpánkovice

-

hosté

Štěpánkovice
Kobeřice
Štěpánkovice
Bolatice
Rohov "A"
Štěpánkovice
Hněvošice
Štěpánkovice
Chuchelná

Dorost - Okresní soutěž
datum

den

čas

26.8.2017
3.9.2017
9.9.2017
16.9.2017
23.9.2017

sobota
neděle
sobota
sobota
sobota

14:45
14:00
13:45
13:45
13:00

30.9.2017
8.10.2017

sobota
neděle

13:15
12:00

14.10.2017 sobota
21.10.2017 sobota

12:45
11:30

domácí

Štěpánkovice
Kozmice
Štěpánkovice
Chlebičov
Jakartovice
Štěpánkovice
(hřiště Hněvošice)
Raduň
Štěpánkovice
(hřiště Hněvošice)
Velké Hoštice

hosté

- Pustá Polom
- Štěpánkovice
Chuchelná
- Štěpánkovice
- Štěpánkovice
- Otice
- Štěpánkovice
- Skřípov
- Štěpánkovice

Žáci starší - Okresní přebor 1+10
datum

3.9.2017
10.9.2017
17.9.2017
24.9.2017
1.10.2017
8.10.2017
15.10.2017

den

čas

neděle
neděle
neděle
neděle

14:30
13:45
14:00
14:00

neděle
neděle

13:00
10:00

domácí

Štěpánkovice
Kylešovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
VOLNÝ TERMÍN
Štěpánkovice
Hať
-

hosté

Slavkov
Štěpánkovice
Vávrovice
Stěbořice
Kozmice
Štěpánkovice

Mini žáci - Okresní soutěž (mladší přípravka) 1+4
datum

29.8.2017
6.9.2017
8.9.2017
20.9.2017
27.9.2017
2.10.2017
11.10.2017
13.10.2017
25.10.2017

den

čas

úterý
středa
pátek
středa
středa

17:00
17:00
16:30
16:30
16:30

středa
pátek
středa

16:00
15:30
15:00

domácí

Služovice
Štěpánkovice
Oldřišov
Štěpánkovice
Štěpánkovice
VOLNÝ TERMÍN
Štěpánkovice
Chlebičov
Štěpánkovice
-

hosté

Štěpánkovice
Kobeřice
Štěpánkovice
Bolatice
Hlučín
Dolní Benešov
Štěpánkovice
Mokré Lazce

Máte zájem o zasílání zpráv obce
elektronickou poštou?
Zašlete nám Váš e-mail na adresu:
zpravodaj@stepankovice.cz

ohlédnutí za uplynulou sezónou
Muži „A“ Opět v 1. B třídě
Je potřeba to vzít jako fakt a odrazit
se opět k lepším časům. Myslím si, že
o této skutečnosti již bylo řečeno snad
všechno. Vyjádřili se k ní snad všichni
občané naší obce a to i ti, kteří ani neví,
kde naše hřiště leží. Bohužel, některá
vyjádření nebyla úplně šťastná a situace v mužstvu eskalovala, kdy dle mého
názoru adresné osočování přes média
či sociální sítě není tou správnou cestou. Výsledkem bylo, že naše mužstvo opustili Adam Schwalbe (Pustá
Polom), Dušan Harazim (Bolatice).
Přeji jim, ať se jim v nových působištích daří a třeba zase někdy v budoucnu budeme mít radost, že hrají za naše
mužstvo.
U mužstva rovněž skončili trenéři
Jindra Harazim, Danek Tomíček a realizační tým. Musím říct, že to bylo určitě nejtěžší období ve funkci předsedy,
nicméně život jde dál a ten fotbalový
plyne opravdu velice rychle. Vzniklou
situaci bylo potřeba neprodleně řešit,
oslovili jsme tedy Dušana Christopha,
který skončil angažmá v Dolním
Benešově. Jednání s Dušanem byla

velice věcná, kdy mu byla vyložena
reálná situace v mužstvu. Jsem velice
rád, že Dušan má rád výzvy, protože
věděl, že situace má k ideálu daleko.
Výsledkem bylo, že naši nabídku přijal a rozhodl se Štěpánkovicím v této
nelehké situaci pomoct. Jak se říká,
když teče do bot, tak se ukáže, jaká je
opravdová síla mužstva. Mužstvo nečeká nic lehkého, ale teď má jedinečnou možnost ukázat charakter a sílu,
protože jen tím může spláchnout řeči
všech pochybovačů a škarohlídů.
I přes nepříliš přesvědčivý vstup do
sezóny stále pevně věřím, že je mužstvo toho schopno, ale bude to o maximálně zodpovědném přístupu všech
hráčů. Stále si myslím, že má tým na
daleko víc, než v současné chvíli předvádí. Mužstvo jsme po nevýrazném
začátku posílili zkušeným útočníkem
Michaelem Gargošem, kterým v minulosti hrával za Kravaře, Dolní Benešov,
Mikulovice, Hradec nad Moravicí
nebo Kobeřice. Přejeme mu v našem
dresu mnoho gólů a úspěchů!

Ing. Miroslav Záloha
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Znovuobnovení
dorostu

Po dvou letech se nám opět povedlo obnovit dorost. Cesta nebyla jednoduchá. V zimě přišli kluci
pod vedením Jirky Kolečkáře, že by byli rádi, kdyby
byl obnoven dorost. Což nás vedlo k tomu, že proto
musíme něco udělat.
Nejprve byl z naší strany vznesen návrh na vytvoření soutěže dorostu 1+7, který nebyl OFS Opava
akceptován, a to z mnoha důvodů. Nezbývalo nám
nic jiného, než se poohlédnout kolem, jestli někdo
není ve stejné situaci jako my. Jelikož v Hněvošicích
na tom byli podobně, tak jsme využili institutu sdruženého startu a spojili jsme se právě s Hněvošicemi,
protože jsme měli osm kluků a Hněvošice na tom
byly podobně. Trenérskou dvojici budou tvořit pánové Stanislav Hartmann, dlouholetý trenér dorostu
v Hněvošicích, a Tomáš Kurka, rovněž velice zkušený trenér. První dvě domácí utkání se odehrají ve
Štěpánkovicích a druhá dvě v Hněvošicích. Stejně
tak budou probíhat tréninky.
Tento projekt je u nás nově, nicméně pevně věřím,
že bude funkční a kluci budou mít radost z fotbalu.
Nezbývá nám, než tomuto našemu družstvu popřát
hodně úspěchů a mraky branek v sítích soupeřů.
V současnosti tedy máme čtyři mládežnické
a dva mužské celky! Měli bychom si této skutečnosti vážit, protože v dnešní době není takovýto počet
mužstev standardem.
Ing. Miroslav Záloha

NOVINKY VE FLORBALOVÉM ODDÍLU
V květnu letošního roku se stala v našem oddíle jedna zásadní
změna. Po dlouhých přípravách a jednáních jsme se fúzí sloučili
s florbalovým oddílem FBK Letka Ostrava. Ostravský oddíl na
základě sloučení zanikl a nástupnickým spolkem jsme se stali
my. Od sloučení již neseme společný název FBC LETKA. Pod
tímto názvem budeme obec Štěpánkovice reprezentovat dále
ve florbalových soutěžích, poháru České pojišťovny ale také na
neligových turnajích. Do letošního roku jsme do soutěží, které
organizuje Český florbal, přihlásili čtyři mužské družstva a pět
mládežnických družstev.
U mužů budeme v letošním ročníku nastupovat v divizi, což je
čtvrtá nejvyšší soutěž v ČR. Bohužel v našem okolí není pro tuto
soutěž vhodná sportovní hala, a proto své domácí zápasy budeme
hrát na Střední škole dopravní
Florbalový oddíl na Lysé hoře
v Ostravě. Dále budou naši muži Rozpis domácích turnajů
nastupovat v Moravskoslezské lize, do které po loňské výborné sezóně postoupili, v Moravskoslezském (sportovní hala Bolatice)
přeboru a v Moravskoslezské třídě. Tyto soutěže se budou odehrávat ve sportovní hale v Bolaticích. Muži se 24. září 2017 – mladší žáci
budou snažit vybojovat co nejlepší výsledky a pokud
8. října 2017 – přípravka
možno pokusit se postoupit do vyšších soutěží, aby Rozpis utkání Muži „A“
14. října 2017 - dorost
(hala SOŠ Dopravní - Ostrava)
připravili půdu pro naše mladé naděje.
21. října 2017 – muži „C“
Mládež, která se stala prioritou našeho oddílu, bude 7. října 2017 – FbC Asper Šumperk
22. října 2017 – elévové
nastupovat v soutěžích od přípravky až po dorostence 8. října 2017 – FBC MARTECH ZŠ Uničov
29. října 2017 – muži „D“
v Moravskoslezských soutěžích. Věříme, že během 21. října 2017 – FBK Spartak Hluk
18. listopadu 2017 – muži „B“
letošního ročníku budou podávat také tak výborné vý- 22. října 2017 – Zlín Lions
2. prosince 2017 – mladší žáci
sledky jako v sezóně loňské. Veškeré zápasy mládeže 5. listopadu 2017 – FBC Orca Krnov
17. prosince 2017 – muži „C“
se také budou odehrávat ve sportovní hale v Bolaticích. 16. prosince 2017 – Hornets Brno ZŠ Horní
14. ledna 2018 – přípravka
Závěrem bych chtěl jménem celého oddílu FBC 17. prosince 2017 – FBS Olomouc
11. února 2018 – muži „B“
Letka poděkovat všem našim hráčům za výbornou re- 17. února 2018 – FBC MSEM Přerov
18. února 2018 – muži „D“
prezentaci, rodičům za pomoc při dopravě na soutěžní 18. února 2018 – FBC Hranice
24. února 2018 – starší žáci
utkání a hlavně našim trenérům za důkladnou a pravi- 3. března 2018 – FbC KOVO KM Frýdek-Místek 17. března 2018 – dorost
delnou přípravu všech hráčů našeho oddílu.
VP 4. března 2018 – 1. FBK Eagles Orlová
22. dubna 2018 – elévové
-13-
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Částečné
zatmění Měsíce

V Česku bylo na obloze částečné zatmění
Měsíce nejlépe vidět na jihovýchodní Moravě.
Astronomové slibovali lepší výhled z Ruska
nebo Asie. Zatmění je unikátní i lomem světla
v atmosféře. To zabarví zakrytou část Měsíce
do hněda.
Úkaz byl na obloze viditelný pouhým okem
také ve Štěpánkovicích. Navíc došlo i k optickému klamu - Měsíc se zdál pozorovateli
zploštělý kvůli stoupajícímu teplému vzduchu.
Částečné zatmění bylo na obloze nad Českou
republikou viditelné necelou hodinu.
Úplného zatmění Měsíce se dočkáme
27. července roku 2018. Půjde o první úkaz
viditelný z České republiky od roku 2015.
Zároveň bude nejdelší v tomto století, na obloze bude zatmění viditelné hodinu a 44 minut.



Můžeme si dovolit umírat doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách.
Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu
svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší.
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým tvoří
lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě
vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají
k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., pomocí které chceme
říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň
proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden
pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411.
Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.



Mobilní hospic Ondrášek

Zdroj: Internet

Chraňte své vozidlo před odcizením
Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným pomocníkem, bez kterého si
život snad už ani nedokážeme představit. Využíváme ho téměř denně, kdy nám
pomáhá s přesunem do místa, kam potřebujeme, ať už se jedná například o běžnou cestu do zaměstnání či do obchodu. Od výroby prvního osobního automobilu
uběhlo už více jak 130 let, a dnes tento dopravní prostředek nalezneme již téměř
v každé domácnosti.
Vozidla se bohužel často stávají terčem majetkové trestné činnosti, ať už za
účelem dalšího prodeje či rozprodání na náhradní díly. Během uplynulého roku
bylo v České republice odcizeno 4 936 vozidel. Od začátku letošního roku do
konce měsíce července, se tento počet vyšplhal na 2 120, kdy 180 z těchto vozidel
bylo odcizeno v Moravskoslezském kraji. V posledních pěti letech, došlo v rámci
Moravskoslezského kraje ke značnému poklesu odcizených vozidel. V roce 2012
jich bylo odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak 365. I přes tento pokles se však
nejedná o zanedbatelné číslo. Krádeže vozidel patří mezi jednu z nejzávažnějších majetkových trestných činností. Pachatelům k odcizení vozidla někdy stačí
pouhých pár minut a jejich majitelé pak místo svých aut naleznou pouze prázdná
parkovací místa. I když neexistuje žádná stoprocentní ochrana jak odcizení vozidla zabránit, může každý z nás toto riziko minimalizovat.
Jak snížit riziko odcizení vozidla?
• 	Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. Pokud máte tu možnost, využijte
k parkování oplocený pozemek, garáž či například hlídané parkoviště. Pokud
tuto možnost nemáte, nechávejte vozidlo vždy v místě, kde je větší pohyb lidí,
a které je v noci dostatečně osvětlené pouličními lampami a je zabezpečené
místním kamerovým systémem.
•	Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte, zda jste jej řádně
uzamkli a zda žádné z okýnek nezůstalo otevřené.
•	I když se chcete od svého vozidla vzdálit jen na okamžik, nikdy nenechávejte
klíče v zapalování.
•	Ve vozidle nenechávejte žádné věci (například příruční tašky, GPS navigace,
mobilní telefony), které by mohly upoutat pachatelovu pozornost a to ani doklady od vozidla.
Kromě výše uvedených doporučení je vhodné své vozidlo opatřit bezpečnostními prvky. Současná nabídka vozidel na trhu má již řadu těchto bezpečnostních
prvků zakomponovaných standardně při výrobě. Jedná se například o imobilizér,
který brání nastartování motoru, v případě, že do startéru nebyl vložen originální
klíč nebo dálkové ovládání centrálního zamykání s plovoucím kódem. Každý
majitel však může své vozidlo ještě dále zabezpečit mechanickými zabezpečovacími systémy, kam patří například blokace řadicí páky, zamykání pedálů
či zamykání volantové tyče. Současný trh dále nabízí nespočet elektronických
systémů, jako jsou autoalarmy a také satelitní vyhledávací systémy, které dokáží s přesností několika metrů určit, kde se vozidlo momentálně nachází. Mezi
další zabezpečovací prvky patří také pískování VIN kódu na okna vozidla. Tyto
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bezpečnostní prvky je možné jakkoliv kombinovat. I když jejich pořízení samozřejmě znamená finanční výlohy, stále se jedná o mnohem menší náklady, než
které sebou přináší koupě nového vozidla. Pro případ odcizení je možné vozidlo
také připojistit u jedné z mnoha pojišťoven, které tuto službu nabízí.
Jak postupovat v případě, že zjistíte, že Vaše vozidlo není na svém místě?
Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda
jste jej nechali zaparkované opravdu na tomto místě. Je nespočet případů, kdy
majitele nahlásí odcizení vozidla a následně si uvědomí, že jej předešlého dne
z důvodu obsazených parkovacích míst, nechali na jiném místě než obvykle.
Ověřte si, zda si Vaše vozidlo nepůjčil někdo z rodinných příslušníků, známých
či spolupracovníků nebo zda nebylo z nějakého důvodu odtaženo (ke zjištění
informací o odtahu se obraťte na Městskou policii a Policii České republiky).
Pokud se všechny tyto možnosti ukáží jako negativní a nepodaří se Vám vozidlo
najít, okamžitě o celé události informujte Policii České republiky, která po zjištění všech potřebných údajů a provedení neodkladných úkonů, neprodleně po
Vašem vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání.

nprap. Mgr. Darina Knižátková, vrchní inspektor

Zastávka poničena
v noci z 1. na 2. 7. 2017

JN

Zadláždění pergol
ve školce
Středisko služeb, JN
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Co taky můžeme udělat pro zlepšení ovzduší v obci
Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez
které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra
lidského těla a přímo tak působí na zdraví člověka. Tahle tvrzení, stejně jako skutečnost, že je přímo zákonem o ochraně ovzduší zakázáno spalovat ve všech kotlích hnědé
uhlí energetické, lignit, uhelné kaly, proplástky, odpady a další nebezpečné materiály
je nám všem známa. Stejně tak je nám známa skutečnost, že majitelé většiny kotlů
na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu měli do
konce roku 2016 povinnost zajistit kontrolu technického stavu a provozu (revizí) těchto kotlů. Od 1. ledna 2017 tak může Městský úřad v Kravařích požadovat předložení
potvrzení o revizi s tím, že v případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih
až do výše 20 tisíc korun. Zda tato novinka přinese nějaké zlepšení stavu ovzduší
teprve, uvidíme. Řada z nás stále příslušný zákon nerespektuje a stále vesele nakupuje
šlam či flot a topí jím. Sice složený šlam v rekordně rychlém čase složí do kotelen, ale
vždycky se najde někdo, kdo dovoz šlamu zaregistroval a následně upozorní příslušný
odbor MěÚ v Kravařích na to, že se v konkrétní nemovitostí topí zakázaným palivem.
Předpokládám, že po obdržené pokutě (pokud nebude potvrzení o revizi) se napříště
nevyplatí zakázané palivo kupovat. Předpokládám rovněž, že nikdo z těchto, kdo zakázaným palivem topí, nepočítá s tím, že na něj budeme brát ohledy (s oznámením), když
on nebere ohledy na nás a naše děti a obtěžuje své okolí nadměrným kouřem a vypouští
do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu,
než by tomu bylo ekologičtějších paliv. Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze
kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle
s datem výroby po roce 2000. Tak nás třeba dotčení bezohlední sousedé překvapí,
a použijí nekvalitním palivem ušetřené peníze na nákup ekologičtějšího kotle nebo si
stačí vyřídit nějakou tu kotlíkovou dotaci.
Pak je tu však další věc, kterou mohou ovlivnit všichni ti, co topí dřevem, štěpkou,
uhlím apod. A to je způsob topení. Samozřejmě, že někteří lidé do kotle házejí všechno
možné, ale pokaždé za hustým kouřem nejsou odpadky. Každý kotel je trochu jiný,
takže by se každý měl držet popisu, který výrobce dodal ke kotli. Pokud takové popisy
nejsou k dispozici, informace se dají dohledat např. na internetu. Obecně se však dá
říci, že podstatná je první půlhodina – tedy zatápění, kdy je největší kouřivost. Kotel se
musí nejprve nechat rozhořet a teprve pak tam přidat palivo. Lidé často dělají to, že do
kotle nasypou všechno najednou. To ale pak dlouho doutná, než to chytne a prohřeje
se komín, kdy podle kominíků trvá u zděného komínu až dvacet minut, než se prohřeje
a začne v něm fungovat přirozený tah, u vyvložkovaného komínu jde o čas o polovinu
kratší. Obdobnou chybu uděláme, když do kotle vložíme příliš mnoho snadno hořlavého materiálu (slámy, třísek, štěpky), který rychle vzplane a uvolní veliké množství
plynu - CO, který ale nemá dostatek vzduchu - kyslíku, tím nakonec zhasne plamen
a z komína se valí hustý dým, který se táhne i stovky metrů a zadýmí celou obec.
Obyčejně to bývá při prvním podzimním zátopu, kdy se v domácnosti nahromadilo
veliké množství starého papíru, kterého se chce majitel najednou zbavit. Další chybou,
když plameny zadusíme mokrým palivem. (tvrdé dřevo má schnout správě aspoň 2
roky, měkké aspoň rok). Opět jde z komína hustý kouř táhnoucí se do daleka. Další
chyby děláme při přikládání drobným palivem, například štěpkou, kdy příliš zadusíme
plameny s tím, že zase se bude kouřit hustě. Přikládejte tak, aby vždy část původního
paliva stále hořela a plamen nezhasl. Jak tedy zapálit bez kouře si napíšeme příště,
případně se podívejte na www. stránky obce, kde je uveden celý článek nyní.
Jak tedy zapálit bez kouře. Abychom zapálili bez kouře, je nutné mít nachystán
tenký suchý papír, tlustší papír, třísky tenké asi do průměru 3mm, třísky silnější do
průměru 5 mm. Vše na sebe naskládáme od nejtenčího papíru až po hrubé třísky. Na
to můžeme dát třísky o průměru do 20 mm a polínka o průměru 50 mm. Vše zapálíme
tenkým papírem a necháme řádně rozhořet, pak již můžeme přidávat polínka většího
průměru, s tím, že čím hrubší polena budou, tím hůře chytnou, pomaleji shoří, tím zároveň dojde pomalejší prohřátí místnosti. Proto nejdříve po zátopu topíme drobnějšími
poleny a na udržování teploty volíme polena o větším průměru. Jedno poleno samotné
asi zhasne, proto je lepší mít nejméně dvě polena vedle sebe asi s 1 cm mezerou a uvidíte, jak v té mezeře mezi nimi bude stále žhavá hmota a neustále bude šlehat plamen
(pokud bude patřičný přívod vzduchu potřebného k hoření). Pro zatápění používejte
měkké dřevo, má menší hustotu, tedy i nižší zápalnou teplotu, proto rychleji prohořívá.
Pro další přikládání používejte tvrdé dřevo, popřípadě mix měkkého a tvrdého.
Při zatápění platí obecná zásada rozmístit jednotlivé kusy paliva tak, aby umožnily přístup vzduchu a optimální prohořívání. Pro bezroštové topeniště se doporučuje
skládat palivo formou takzvané sítě, kdy dva popřípadě více kusů položíme vedle sebe
s dostatečným odstupem, druhou vrstvu kolmo k první, třetí vrstvu kolmo k druhé atd.
S ohledem na cirkulaci vzduchu se postupuje jinak v roštovém topeništi s přívodem
vzduchu v dolní části. Aby došlo k rychlejšímu hoření, a tím i k prohřátí komínového
systému a dostatečně rychlému zvýšení komínového tahu, je optimální narovnat při
zatápění palivo do tvaru pyramidy.
Má-li však roštová kamnová nebo krbová vložka teplovodní výměník, ani tehdy
není pyramida vhodným způsobem zatápění. Pro zajištění maximálního výkonu se doporučuje po celé ploše topeniště rovnoměrně rozprostřít palivo, jehož žár tak zahřívá
soustavu svislých trubek teplovodního výměníku právě nad plochou topeniště.
Při zatápění (i při přikládání) je důležité nepřekročit maximální množství paliva,
které v případě certifikovaného topeniště krbové a kamnové vložky uvádí výrobce,
v případě individuálně navrženého a stavěného topidla tento údaj vyplývá z informací
v písemném návodu na obsluhu od kamnáře, který topidlo stavěl. Optimální množství
paliva je dáno konstrukcí a výkonem topidla.
Na podporu zatápění by se měly používat tuhé nebo tekuté podpalovače, nikoli noviny, které mohou zanášet spalinové cesty.
Má-li topeniště rošt, proudí spalovací vzduch k palivu právě tímto roštem z prostoru popelníku. Zápal paliva se proto provádí zezdola tak, aby byl bod zápalu v toku
proudění vzduchu. V případě bezroštového topeniště se naopak provádí zátop shora,
a to i s ohledem na rychlejší ohřev komínového systému. Zdroj zápalu je totiž v toku
vzduchu, čímž je nástup teploty rychlejší. V současné době kamnáři používají ve svých
stavbách také moderní biotopeniště, v němž je vzduch přiváděn ze stran po obvodu
celého topeniště. Také v něm je správné zatápět shora.
Existují kamna, kotle s odhoříváním paliva, tedy kamna, kde je konstrukčně palivo

odděleno v zásobníku od spalovací komory. Palivo při odhořívání je automaticky doplňováno sesedáním ještě neshořelého paliva do pracovního prostoru určeného k hoření.
Roztápíme řádně dřívím, po rozhoření ještě znovu přiložíme dříví tak aby se hned uhlí
nedostálo přímo do spalovací komory a nezadusilo plameny. Pak již zásobník můžeme
naplnit uhlím. Pokud palivo dohořelo nebo dohořívá a chceme znovu doplnit prázdný
zásobník, vždy na žhavou hmotu pro jistotu dejte polínka dřeva, které okamžitě chytí
a máte jistotu, že oheň uhlí nezadusí. Do plamenů u moderních kotlů je možné přivádět
vzduch, pro dokonalé spalování, pokud jsou tyto plameny tmavé a mdlé.
Kamna s prohoříváním paliva
Uhlí aby vůbec nekouřilo, se zapálí shora jako svíčka drobnými třískami a polínky
obvyklým způsobem.
Uhlí jak postupně chytá tak uvolněný plyn prochází přes hořící žhavou vrstvu a CO
dokonale shoří na CO2 bez kouře. Dřevo v těchto kamnech můžete zapálit i ze spodní
strany, pokud není příliš drobné, tak hoří po několika sekundách rovněž bez kouře, jen
pokud se kamna zahltí příliš drobným palivem, které rychle vzplane, pak budou kouřit.
Zásadní vliv na správný průběh hoření má použití dostatečně vysušeného paliva
s optimální vlhkostí 15 – 20%. Podle způsobu uskladnění trvá jeden až dva roky, než
usušíte měkké dřevo, o rok více pak v případě tvrdého dřeva. Na sušení má vliv také
velikost kusového dřeva. Pro urychlení a rovnoměrnost vysušování se doporučuje rozseknout špalek podle průměru minimálně na dva a více kusů. Je důležité uskladnit
dřevo tak, aby mohlo větrat, v opačném případě ho může napadnout plíseň. Nejste-li si
jistí, zda je dřevo dobře vysušené, může vám pomoci měřič vlhkosti dřeva.
Správné topení (přikládání)
Pro další přiložení se doporučuje rozložení polen do „sítě“ bez ohledu na typ topeniště. To zajistí rovnoměrnější prohřátí topeniště. Ovšem pro někoho může být obtížné
vyhodnotit situaci, jestli už nastal ten správný čas na přiložení. I v tomto případě se lze
řídit danými principy.
Do individuálně stavěných akumulačních kamen se přikládá 1 dávka výpočtem stanoveného množství dřeva na dobu akumulace. Například pro krytí tepelné ztráty 3kW
po dobu 12 hodin, při účinnosti 80%, musí být topeniště konstruováno na maximální
dávku dřeva 11kg. To ovšem vypočítá odborník a uvede v návodu. V akumulačních
kamen, kdy se další dávka paliva dává až po 12 hodinách, je nutné přistupovat ke
způsobu přikládání jako v případě zatápění.
V případě akumulačního sálavého krbu se přikládá podle pravidla 1 – 1 – ½ (např.:
3kg, 3kg a 1,5kg). Přiložit je nutné v době, kdy je v topeništi stav zaručující bezpečné vzplanutí další dávky (žhavé uhlíky s malými plamínky) Množství dřeva v dávce
stanoví v návodu na obsluhu topidla kamnář na základě výpočtu. Teplovzdušný krb
vyžaduje opakované přikládání malých přikládacích dávek tak, aby se místnost nepřetápěla. Avšak při dávce dřeva alespoň minimální pro dané topeniště.
V případě krbové vložky nastane správný okamžik na přiložení do 15 až 30 minut
od ukončení aktivního hoření a přechodu do žárového procesu. Pokud přiložíme palivo
do krbové vložky předčasně, zvýší se teplota v komínovém systému, a tím se sníží
účinnost systému. Když přiložíme později, dojde k poklesu výkonu natolik, že nezachytíme pokrytí tepelné ztráty vytápěného prostoru. Navíc pozdějším přiložením do
krbové vložky s teplovodním výměníkem může docházet ke kondenzaci spalin, a tedy
ke znatelnému snížení výkonu systému.
Přikládání vyšší dávky paliva než je dáno kamnářem nebo výrobce je tzv. přetápění – produkce vyššího výkonu, který není tepelný systém schopen absorbovat.
Přebytečný výkon je následně odveden komínovým systémem do exteriéru, čímž se
sníží účinnost topného systému. Kromě toho může dojít k nevratnému poškození či
destrukci dílčích prvků, které tvoří topeniště a odvod spalin.
Velmi důležité je pak také optimální množství přiváděného vzduchu. Tyto informace jsou rovněž uvedeny v návodu k danému topidlu, kterým je třeba se vždy řídit.
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze.

S použitím odborných článků

Přemostění Bílého potoka
na Svobodě
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e-mail: obec@stepankovice.cz

Fitness centrum
ve Štěpánkovicích

Ceny vstupného do jednotlivých zažízení
Sauna
100,– Kč/2 hod./osoba

(+ 10 Kč za každých započatých 10 minut)
Posilovna
20,– Kč/1 hod./osoba

(+ 10 Kč za každých započatých 30 minut)
Gymnastický sál
150,– Kč/hod./pronájem cvičitelem
Permanentka sauna
1900,– Kč / 20 vstupů / 3 hod.
1000,– Kč / 10 vstupů / 3 hod.
Permanentka posilovna 650,– Kč / 20 hodin
Provozní doba:
Sauna:
úterý 16:00-21:00 (ženy)
čtvrtek 16:00-21:00 (muži)
pátek	16:00-21:00 (muži,
nebo na objednávku)
sobota 15:00-21:00 (muži)

Posilovna,
gymnastický sál:
pondělí - pátek 16:00-21:00
sobota
15:00-21:00

PIVNÍ SLAVNOST
ŠTĚPÁNKOVICE
sobota 14. října 2017
v novém prostředí u obecního úřadu
Máte něco na srdci a chcete se o to podělit?

(Příspěvky, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany…)

Podklady můžete zaslat e-mailem na adresu zpravodaj@stepankovice.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice.
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