www.stepanovnadsvratkou.cz

ročník XVII. - č. 2 - červen 2020

zdarma

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané!
Na začátku léta bych se ráda
ohlédla za tím, co jsme právě
nějakým způsobem přečkali,
a naznačím, co nás v nejbližší
době čeká, kde se chystáme něco
zlepšit.
Nejdříve mi dovolte ohlásit dokončení oprav venkovního pláště budovy kapličky ve Vrtěžíři
a ukončení oprav jejího interiéru včetně vybavení. Vzhledem
k tomu, že bych nerada zapomně-

la na někoho, kdo přiložil ruku
k dílu, aniž by musel, ale protože
chtěl, shrnu opravu od samotného začátku. O prázdninách v roce
2018 občané a rekreanti obce Vrtěžíř vyklidili společnými silami
kapličku, aby byla připravena pro
provedení stavebních prací firmou pana Holého. Kaplička byla
v základech sanována proti vlhkosti jak vně, tak uvnitř objektu.
Byly nově omítnuty zdi a vymalováno. Původní betonová pod-

laha, která se vlhkostí vzdouvala,
byla vybourána a založeno bylo
štěrkové pole pro uložení nové
dlažby. Tu v létě 2019 položil pan
Havelka Zdeněk bez nároku na
honorář, čímž mu náleží velký
dík. Dlažba byla vybrána kvalitní, aby dokázala odolat případným výkyvům vlhkosti. Několik
měsíců jsme uháněli pana Bureše, u kterého jsme zadali výrobu
lavic a obětního stolu z tvrdého
dřeva. Nebylo jednoduché tuto
dodávku obstarat, ale Radka
Špačková si to vzala na starost
a lavice byly dodány na konci září
minulého roku, těsně před konáním poutní mše svaté, která se
ve Vrtěžíři koná každoročně první říjnovou neděli. Všichni obyvatelé se tedy chopili opětovného
nastěhování veškerého mobiliáře,
aby slavnost proběhla už ve vybavené kapli. Teprve v dubnu 2020
nám byl dodán panem Burešem
obětní stůl, ale dočkali jsme se
a jsme za jeho krásnou práci vděčni. Nechci zde vyčíslovat, kolik
vše stálo, jsem hlavně ráda za ten

zápal a ochotu vrtěžířských obyvatel něco udělat společně, aby
místo pro společné bohoslužby
bylo příjemné a důstojné. Nejen
všem jmenovaným patří obrovský dík. A teď vím ještě o jednom
jejich přání pro kapličku – tím je
elektrické vyzvánění zvonu. Nu,
uvidíme, třeba se nám podaří
i tento nelehký úkol časem splnit.
Myslím na to. A musím tlumočit
pozvání Vrtěžířských na jejich
slavnost v kapličce jako každý
rok první říjnovou neděli.
Po odeznění mimořádných
opatření, která byla vyhlášena
od poloviny března do poloviny
května, začínáme opět realizovat naše letošní plány. Na konci
května byla započata oprava vodojemu, kdy zastupitelstvo vybralo na konci dubna dodavatele
stavby, kterým je firma Firesta
z Brna. Je třeba opravit celý plášť
budovy, která byla vybudována na konci osmdesátých let,
stejně tak i obě akumulační komory, protože začaly vykazovat
(pokračování na str. 3)

.
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Výpis z usnesení zastupitelstva městyse
Usnesení č. 12/2020

ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konaného dne 29. dubna 2020 v 18 hodin v obřadní síni
Úřadu městyse Štěpánov nad Svratkou
Zastupitelstvo městyse Štěpánov nad Svratkou:
BERE NA VĚDOMÍ:
- zprávu o činnosti rady městyse
- Rozpočtové opatření č. 4/2020
SCHVALUJE:
- návrhovou komisi ve složení: Iveta Hošková, Otakar Ostrýž
zapisovatele: Mgr. Ladislava Kobzová
ověřovatelů zápisu: Dušan Murčo, Antonín Nedoma
PRO: 14
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- zařazení nových bodů programu:
12. Cenovou nabídku na SW licence pro bezpečnostní řešení připojení
ZŠ do sítě internetu – AUTOCONT a. s.
Původní bod 12. bude projednán jako bod 13., bod 13. jako bod 14.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
- odpuštění nájmů nebytových prostor nájemcům Dagmar Juříčkové,
Kateřině Slama, Lence Loukotové v rozsahu dvou nájmů - duben, květen roku 2020 z důvodu uzavření provozoven při vyhlášení nouzového
stavu v ČR kvůli šíření COVID19, ošetřeno bude dodatkem k nájemní
smlouvě
PRO: 14
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- ukončení Dohody o umístění přijímače dálkového ovládání koncových prvků varování JSVV včetně Dodatku č. 1 k 30. 6. 2020
PRO:
14
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo s dodavatelem: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. Brno na opravu vodojemu: „Štěpánov nad Svratkou - oprava vodojemu 2x150 m3“, a jeho
cenovou nabídku ve výši 3 385 512 s DPH
PRO:
14
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Cenovou nabídku a smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ, a. s. na opraINZERCE:_SVRATKA.QXD
18:16
Stránka
16 2020
vu místních komunikací v22.5.2020
rámci dotačního
programu
POVV

ve výši 429 272,- Kč včetně DPH
- Cenovou nabídku a smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ, a. s.
na opravu chodníku u kostela ve výši 63 266,- Kč včetně DPH
PRO: 14
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Pronájem pozemků dle záměru č. 2/2020 – pozemky parcelních čísel
414/1, 445/1 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou a pozemek parcelní číslo
253/18 v k. ú. Olešnička pachtýři Janu Klusákovi za cenu v místě a čase
obvyklou
PRO:13 		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
		
Kobzová L.
- Posouzení cenové nabídky na stavební práce ve třech pokojích penzionu Hodůnka předložené panem A. Trdým z Lískovce radou městyse
PRO: 14
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Pravomoc Radě městyse Štěpánov nad Svratkou na výběr dodavatele
přeložky plynovodu a smlouvu o dílo, pokud cenová nabídka nepřekročí částku 100 000 Kč včetně DPH
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
- Cenovou nabídku na kamerový systém u ZŠ a na kompostárně od
firmy EL-MAZ, Zlatkov ve výši 43 616,- bez DPH
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
- Zařazení území městyse do území působnosti MAS Zubří země o.p.s.
na programové období 2021 – 2027
PRO: 14
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Zprávu o uplatňování ÚP Štěpánov nad Svratkou v uplynulém období
- Pořízení Změny č. 2 ÚP Štěpánov nad Svratkou a starostku městyse
PaedDr. Šárku Kunčíkovou ke spolupráci s pořizovatelem
PRO: 14
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Cenovou nabídku na SW licence pro bezpečnostní řešení připojení
ZŠ do sítě internetu – AUTOCONT a. s. ve výši 62 799 Kč včetně DPH
na rok
PRO:13
PROTI:0
ZDRŽEL SE:
		
Cacková L.
- RO č. 5/2020 v předneseném znění
PRO: 14
PROTI:0 		
ZDRŽEL SE: 0
Zapsala: Mgr. Ladislava Kobzová

100 MILIONŮ PRO ŽĎÁRSKO!

Zachraňme pracovní místa a poznejme krásy Žďárska!
Musíme si přiznat skutečnost, že
svět před a po koronavirové pandemii bude jiný. Můžeme na ni reagovat dvěma způsoby: hledat viníky
a čekat na pomoc, která stejně nepřijde, nebo aktivně přistoupit ke
vzniklé situaci a pokusit se hledat řešení. Je třeba si uvědomit, jak důležité je každé zachráněné pracovní
místo a že každý z nás může přispět

podle svých možností a schopností.
Jedním z nejvíce zasažených odvětví ekonomiky je turistický ruch,
stačí se podívat na množství zrušených akcí. Podle analýzy organizace
Vysočina Tourism se cestovní ruch
propadl o 85 až 95 procent oproti roku 2019. Propad lze předběžně vyčíslit částkou zhruba 100 milionů Kč
a dotýká se nejen podnikatelů, ale ta-

ké památek a zařízení provozovaných městy a obcemi. Pokud nic nebudeme dělat, chtě nechtě dojde
k zániku pracovních míst a propouštění zaměstnanců. 100 milionů Kč
samozřejmě nemám a nikdo nám je
jen tak nedá, ale zkusme společně
popřemýšlet nad následujícím propočtem.
Blíží se prázdniny a okres Žďár nad

Sázavou má necelých 120 tisíc obyvatel. Pokud by zhruba 100 tisíc z nás
utratilo 1000,- Kč za prázdniny v našem okrese, dostaneme se společně na
zmiňovanou částku 100 milionů Kč.
Děkuji všem, kteří se snaží pomoci
a všemi způsoby hledat řešení situace,
do které nás vir dostal.
Ing. Josef Klement, místostarosta
města Žďáru nad Sázavou
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významné známky stárnutí. Jedna komora je na tom lépe, druhá
je již nyní mimo provoz, neboť
její stav je havarijní. Vzhledem
k tomu, že se jedná o strategickou stavbu, která je důležitá pro
správný chod vodovodu, je její
oprava pro nás opravdu prioritní.
Oprava bude probíhat letos a dokončena by měla být na začátku
roku příštího. Celkem vyjde na
necelé 3 miliony Kč.

Dále jsme již realizovali
opravu místních komunikací
U kruhu, které slouží zejména
pro příjezd a výjezd vozidel SDH.
Dokončena byla oprava rozšiřovaného chodníku u kostela, který
je zdoben novým plotem z dílny
Zdeňka Čupra.

Pan Zemánek zahájil instalaci
nové terasy u penzionu Hodůnka. Pracujeme na výběru dodavatele přeložky plynovodu u penzionu, který bude nově uložen
do komunikace vedle bytovky
a průtlakem pod silnicí napojen
na hlavní řad. Tím bude vyřešeno napojení bytového domu
na samostatnou přípojku, neboť
momentálně byla připojena na
přípojku KD. Samostatně bude
napojen plyn do sklepa restaurace na levé straně budovy.
Současně jsme zahájili přestavbu prvních tří pokojů v penzionu
Hodůnka, kterým bude rekonstruováno sociální zařízení, elektroinstalace a ústřední topení.
Topení bude vyměněno v celém
objektu penzionu včetně nového
plynového kotle, pro další úsporu
elektrické energie a plynu.
Připravujeme výměnu ozdobných svítidel na náměstí spojenou
s napojením nového elektrického
vedení pro vánoční jedličku, která se nám již pěkně zvětšuje.
Opravovat se chystáme i pod-

lahu a stěny jedné místnosti provozovny kosmetiky.
Z důvodu neustupující vlhkosti ze zdí budovy zdravotního
střediska jsme nechali v přízemí
nainstalovat přístroj DryPol systém na odstranění vlhkosti ze zdí
bezkontaktní elektroosmózou.
Firma Elektrofyzika s.r.o. z Blanenska bude průběh odvlhčení
zdí sledovat jeden až dva roky,
aby bylo zjištěno, zda systém
v našem případě funguje. Pokud
by nebylo slibovaného výsledku
dosaženo, budou peníze za systém obci vráceny.
V minulém týdnu byla v našem městysi provedena deratizace proti hlodavcům umístěním návnad do šachet dešťové
kanalizace. Firma bude návnady
kontrolovat přibližně za měsíc
a v místech nejvyššího výskytu
bude klást návnady nové. Někteří
občané se již na úřadu přihlásili
o individuální návnady pro svá
hospodářství nebo domácnosti,
proto vyzývám všechny, kdo by
měl o poskytnutí návnad zájem,

Den Země v době pandemie
Den Země – 22. 4. nás zastihl
v době „koronavirové“. V době
různých opatření k zabránění šíření viru. Pro nás to znamenalo,
že nemůžeme se školní družinou
společně uskutečnit každoroční
úklid kolem školy a okolí. Proto
jsme využili možnosti kontaktovat děti online. Dětem byla
předána výzva, aby i v této době
udělaly něco pro sebe a pro přírodu kolem nás. A tak se děti
s rukavicemi a letos i s rouškou
vydaly uklízet. Někdo jen kolem
svého domu, jiní zase při vycházce kolem řeky a potoků ve své

obci. Potěšila nás i zpětná vazba,
kdy nám děti poslaly fotografie
z úklidu. Akce je součástí školního projektu Vodníkovo desatero,
který je spolufinancován Fondem
Vysočiny.
Jana Poláková

Plánované akce ŠTEKULE 2020
4. 7. 		
24. - 26. 7.

1. 8. 		
22. 8. 		
28. 8.
29. 8. 		

7. ročník Štěpánovské lávky - U Maryši
Letní kino - dvůr ZŠ Štěpánov, od 21.30
• 24. 7.  Ženská na vrcholu
• 25. 7.  Vlastníci
• 26. 7.  Psí poslání 2
13. ročník turnaje trojic v nohejbale
Sportovní odpoledne - hřiště FK
Divadelní představení (ochotníci z Víru)
Pohádkový les

Podrobnější informace sledujte na plakátech
a na štěpánovských webových stránkách!

(pokračování ze str. 1)
přihlaste se na úřadě, budou vám
v příštím měsíci vydávány. Návnady platí obec.
Na závěr mi dovolte pronést
znova velkou omluvu za nedostačující televizní vysílání kabelové
TV v době nouzového stavu, které momentálně stále zejména při
zhoršeném počasí přetrvává. Bohužel jsme obětí procesu vypínání pozemních vysílačů a krácení
přenosových pásem. Přechod
byl zahájen na začátku března,
ale nouzový stav tento přechod
zastavil a nyní víme, že bude
přechod na DVBT2 dokončen až
29. 7. 2020. Obrňme se trpělivostí, na konci července již by mělo
vysílání běžet bez potíží. Děkuji
všem za pochopení, nelze nic jiného dělat.
Přeji všem krásné léto, zůstaňte covidově negativní!
Šárka Kunčíková,
starostka městyse
Více o covidovém období
z pera pana poslance MUDr.
Kaňkovského.

K přijímacím zkouškám v rouškách
Letošní neobvyklá situace spojená s pandemií se dotkla také
žáků, kteří se chystali na jednotné přijímací zkoušky na střední
školy. Již od září jsme pracovali
na tom, aby byli letošní deváťáci
na zkoušky co nejlépe připraveni. I když příprava probíhala
několik měsíců na dálku, nakonec jsme se mohli potkat ve škole
a intenzivně pracovat na tom, aby
dosažené výsledky byly co možná nejlepší. Netradiční návrat do
školy brali budoucí studenti jako
zpestření domácího samostudia
a možnost vidět se opět se svými

S

spolužáky v jedné třídě. Během
úterních a čtvrtečních hodin
se věnovali pouze matematice
a českému jazyku. Procvičovali
látku základní školy a zkoušeli si
cvičné testy, aby podali 8. června
skvělý výkon. Všichni žáci byli
svědomití a přípravu brali vážně,
byla to vlastně jejich první velká
zkouška, která měla rozhodnout
o jejich dalším životě. I přesto, že
měli žáci v tomto roce jen jeden
pokus ukázat, co umí, všichni
byli na svoje vysněné školy přijati.
Iva Štouračová

POL EČE NSK Á
K RON I K A

Narozené děti:
Filip Krejčí
Ondřej Škroch
Významné životní jubileum oslaví v měsících
červenec - září 2020:
Čech Eduard		
Král Rudolf		
Janečková Milena
Ježová Marie		
Opatřil Miroslav

Matušková Růžena
Hřebíčková Vlastimila
Švorc Miroslav
Nepejchalová Anna
Pučálková Dagmar
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Monitor i ng ov zduší pok r ač u je
Již více než půl roku probíhá ve
Štěpánově monitoring ovzduší.
Jak jsme Vás již dříve informovali, vedení městyse schválilo pořízení monitorovacího zařízení
pro sledování kvality ovzduší, jež
bylo umístěno na sloup v Olešničce. Pro relevantnější sledování
dopadu provozu slévárny právě
na kvalitu vzduchu souhlasilo
vedení Železáren Štěpánov s.r.o.
s nákupem a provozováním druhého zařízení umístěného přímo
v továrně.
Dosavadní výsledky dle očekávání ukazují díky současnému
měření na obou místech vliv železáren na kvalitu ovzduší v okolí.
Aktuální letní období pak nabídne data, která navíc nebudou
ovlivněna topnou sezónou.
Na 30. června (po uzávěrce
Štěpánovinek) je k dosavadnímu
průběhu monitoringu svoláno

ŽENY

jednání mezi zástupci městyse,
železáren a společností ODOUR,
s.r.o., která měření zajišťuje. Ředitelka této společnosti na začátku června přišla s konkrétní
nabídkou zahrnutí Štěpánova
do projektu dotovaného Technickou agenturou ČR, která by
znamenala podrobný monitoring
ovzduší po dva roky vždy 14 dní
v létě a 14 dní v zimě. Měření by
se uskutečnilo na dvou místech –
vybrané lokalitě v obci a přímo
v závodě. I tato možnost, jež by
městys ani železárny nestála žádné výdaje, bude probrána na setkání v železárnách. Výsledkem
by byla ještě přesnější a kvalitnější data o kvalitě našeho ovzduší.
Ta by byla podkladem k dalším
jednáním a argumentacím.
Za ekologickou komisi
Vratislav Kubík

NA

Tak hezky jsme si ty letošní
jarní akce naplánovaly! Nemusím vysvětlovat, proč z nich sešlo. Necestovaly jsme za květinami, nenacvičovaly čarodějnický
tanec, po dlouhém váhání jsme
odložily i rodinný zájezd. Zatím
na neurčito. Smutná doba. Ale já
chci psát článek veselý.
Tak tedy. Velice nás pobavili
velikonoční zajíci v rouškách na
náměstí. Neváhaly jsme a také
vyrazily přizdobit kraslici a vy-

JAŘE

fotit se u ní v roušce. Samozřejmě
každá zvlášť! Z fotek jsme pak
vytvořily koláž na velikonoční
přáníčko. (Pokud se některá nemohla dostavit, donutily jsme ji
vyfotit se třeba v noční košili. Že
jste to na přání nepoznali?)
O něco lepší to pak bylo na
Čarodějnice, kdy se mohly scházet skupinky do deseti. Hned
jsme toho využily a v parku si
po dlouhé době pořádně poklábosily. A věřili byste, že roušky
mohou způsobit i ztrátu paměti? My se tak nasmály, když jsme
slyšely: „Ty, poslouchej, hej, k tobě
mluvím. Slyšíš, ty? Sundej si to
na chvíli z pusy, vždyť si nemůžu
vzpomenout, jak se jmenuješ!"
Vzkaz pro vás - Nemusíte si
pamatovat, jak se ostatní jmenují, hlavně se na ně nezapomeňte
usmívat!
Informace pro vás - Prodej
žlutých kvítků na podporu Českého dne proti rakovině se přesouvá na 30. září
A naše přání I když je opakování
matkou moudrosti,
tohle prosím jednou stačilo. A na
roušky zapomeneme velice rády!
Kouzelné
léto
přejeme.
Vaše ženy

Doba koronavirová – co bude dál?
Předtím by to byl zajímavý sci-fi film. „Vypnutí“ běžného života,
strach, roušky a dezinfekce, zavření škol a obchodů… Hrozba nákazy novým koronavirem se ale stala realitou. Teď si bohudíky můžeme trochu oddechnout. Rozbíhá se řada činností, na které jsme
zvyklí – volný pohyb, běžné chození do práce a do školy, návštěvy
lékařů i možnost posezení v restauraci.
Co nám krizové týdny ukázaly? Hlavně to, jak důležité a cenné pro
nás je zdraví, možnost práce a vzdělávání, uskutečňování koníčků
a cestování. A možná právě kvůli omezením, která jsme na jaře prožívali, si dokážeme i více uvědomit, že všechny svobodně prožívané
oblasti života jsou pro nás velkým darem. Přišel také čas na přemýšlení, co nás čeká dál a v čem se můžeme z tzv. první vlny nákazy COVID 19 poučit. Většina z nás se asi neubrání obavě, zda a kdy přijde
druhá vlna nákazy a jak bude silná. Na to ale nedokážou odpovědět ani
erudovaní odborníci.
Jsem životní optimista, proto podle mě není na místě spřádat černé
scénáře. Přesto bychom se i v následujících měsících měli chovat zodpovědně – tedy hlavně zachovávat důležitá hygienická opatření. Patří
k nim důsledná a pravidelná hygiena rukou a omezení rizikových kontaktů, tedy bližší styk s osobami, které vykazují známky onemocnění
dýchacích cest. Určitě bude důležité i to, jak ministerstvo zdravotnictví zvládne takzvanou „chytrou karanténu“. Ta by měla pomoci zvládnout případná nová ohniska nákazy tak, aby nemuselo dojít k celorepublikovému „vypnutí“ ekonomiky i dalších oblastí života.
Jako člen Ústředního krizového štábu jsem měl možnost tento projekt sledovat a připomínkovat. Podle mě jsou ještě nutné další kroky
k tomu, aby „chytrá karanténa“ byla opravdu účinná – a to na jakoukoli infekci do budoucna. Například je vedle technického a procesního
nastavení velmi důležité ochránit i citlivá data občanů.
Čekají nás ale i další zásadní úkoly. Již nyní je jasné, že ekonomický dopad na ČR i její obchodní partnery bude tvrdý. A ani zde není
možno přesně říci, jaký propad bude a jak dlouho bude trvat. Každopádně musíme být připraveni na to, že i v Kraji Vysočina se projeví problémy malých i velkých firem a živnostníků. Je třeba očekávat
zvýšení nezaměstnanosti a s tím i finanční krize některých rodin.
A tady je nutné, abychom dokázali spojit snahy státu, krajů i obcí
s cílem tyto konkrétní problémy řešit. Stavět hladové zdi či bezhlavě
rozdávat sociální dávky není prozíravé, ale řadu rozumných možností
máme. Zásadním krokem je udržení plánu investic v krajích a obcích,
případně i jejich rozšíření. Potřebujeme pokračovat v rekonstrukcích
budov, komunikací, budování nových bytů atd.
Udržíme-li investice, udržíme práci pro naše obyvatele - ve stavebnictví, dopravě i službách. Stejně důležitá je i pomoc firmám
a vlastníkům lesů, kteří bojují s pokračující kůrovcovou kalamitou.
Dříve zelenající plochy lesů, které dodávaly naší Vysočině přízvisko
nejkrásnějšího koutu země, nahradily holiny či rezavějící suché smrkové a už i borovicové porosty. Je to velmi smutný pohled. A je třeba si bez obalu říci, že zejména malí vlastníci lesů bez účinné pomoci státu a kraje boj s kůrovcem nezvládnou. Problém bude samotné
vytěžení napadeného dřeva, natož obnova porostů. Musíme společně
hledat cestu k účinnější podpoře obnovy lesů. Bohužel dosavadní pomoc státu i kraje je nedostatečná. Nejde jen o peněžní kompenzace, ale
i o pomoc s odbytem dřeva a obnovou lesních cest atd. Pevně věřím,
že si co nejrychleji uvědomíme, o jak závažný problém jde a jak souvisí
i s dalším neméně důležitým úkolem - bojem proti suchu. Pokud se
nám nepodaří co nejrychleji obnovit lesní porosty, pak bude problém sucha dále narůstat. A to si opravdu vůči sobě a hlavně našim
dětem nemůžeme dovolit.
Možná si řekneme, že je toho na nás nějak moc – koronavirus, kůrovec, globální sucho a do toho pro změnu poslední týdny prší a prší.
Jsem přesvědčen o tom, že i díky měsícům bojů s koronavirem jsme
schopni se poprat i s dalšími výzvami, které jsem zmínil. Možná nás
v tom trochu koronavirus zbrzdil, ale zároveň nám dal řadu zkušeností, které můžeme využít i v těchto úkolech.
MUDr. Vít Kaňkovský, poslanec, člen Ústředního krizového štábu
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SDH Štěpánov
Milí příznivci malých i velkých
hasičů, v minulém čísle Štěpánovinek jsme Vás nalákali a pozvali
na spoustu akcí, které měl sbor
dobrovolných hasičů pořádat.
Bohužel nebylo nám ani ostatním přáno. Pandemie covidu-19
zasáhla nás všechny…
Po uvolnění různých opatření
jsme mohli konečně uskutečnit
dlouho plánovanou brigádu na
úklid koupaliště a natření nových laviček.
Tomu předcházelo jedno páteční odpoledne, kdy jsme za vydatné pomoci mladých hasiček
zlikvidovali stolky a židle, které
na koupališti dlouho sloužily
nám všem. Železo jsme odvezli
do železného šrotu, vytřídili plast
a dřevo přichystali na spálení.
Samotná brigáda se uskutečnila v sobotu 30. 5. 2020. Opět
musím pochválit mladé hasiče
a hasičky, kteří se s vervou pustili
do natírání konstrukcí pro lavičky. Všichni vydatně pomáhali
s úklidem, vyčistili jsme okolí
koupaliště od dřevin, shnilých
palet a vše spálili na řádně nahlášeném ohni.

Samozřejmě nemohlo chybět
i malé občerstvení v podobě párků, uzeného a koláčků.
V neděli 21. 6. 2020 jsme si konečně mohli zajet pro opravenou
hasičskou Tatru. I zde zasáhla
pandemie... Její oprava a nový
kabát měly trvat asi měsíc. Bohužel se čas opravy značně prodloužil. Muži do Tatry uspořádali vše
tak, aby při výjezdech měli veškeré vybavení po ruce. Proběhla samozřejmě i samotná očista
a zkouška, zda vše funguje tak,
jak má. Nakonec se všechno podařilo a doufáme, že Tatra bude
dlouho sloužit svému účelu.
Jiné kulturní akce zatím neplánujeme, ale snad vše dohoníme
na podzim. Přejeme všem krásné
prázdniny.
Hana Kadlecová

ŠTĚPÁNOVŠTÍ RODÁCI A OSOBNOSTI

34. RUDOLF TOMICA

(6. 4. 1927 Brno – 21. 2. 2015 Brno)

Rudolf Tomica byl synem
známého profesora matematiky, z jehož skript se učilo třeba
na VUT v Brně. Jako student
gymnázia byl totálně nasazen,
po maturitě vystudoval housle
na konzervatoři (1952). Vojnu
si odbyl na Slovensku a od roku
1954 byl členem Symfonického orchestru kraje Brněnského
jako vedoucí druhých houslí.
Po ustavení Státní filharmonie

Brno v roce 1956 se stal zakládajícím členem tohoto orchestru
a působil v něm až do odchodu
do důchodu v roce 1990.
Od roku 1981 jezdil chalupařit a rybařit do Olešničky, kde
si koupil chalupu. Rudolf měl to
štěstí, že kromě mnoha jiných
koncertů hrál housle při světové premiéře Martinů Otvírání
studánek 7. ledna 1956 v Poličce. Partituru pak schovával po
zbytek života. Coby umělecký
senior byl oceněn v roce 2012
(např. s Ninou Divíškovou,
Pavlem Landovským, Ivanem
Mládkem, Jiřím Štědroněm,
Marií Tomášovou či Antonínem
Gondolánem).
Jako zapálený a úspěšný rybář byl především nedostižným
výrobcem mušek. Kolegové mu
proto přezdívali „docent“. Přátelský a nekonfliktní Rudolf Tomica měl jasno: „Komunismus
mohou chválit jenom neschopní
lidé!“
Hynek Jurman

Vý u k a ve škole v době m i moř ád ných opat řen í
Mimořádná opatření vlády
z důvodu pandemie chřipkového
onemocnění přinesla řádu změn
do výuky žáků na naší škole. Od
chvíle vyhlášení se všichni zaměstnanci museli s těmito nařízeními vypořádávat a organizovat svoji práci jiným způsobem.
V době zakázané přítomnosti
žáků ve škole bylo třeba zajistit
výuku na dálku. Výhodou pro
naše žáky, učitele i rodiče byl
zavedený systém elektronické
komunikace Bakaláři. Výuka
nejdříve probíhala formou zadávání úkolů a kontrolou jejich
vypracování. Domluvili jsme si
míru zadávaných úkolů, preferovali hlavní předměty. Výuka
se rozeběhla díky spolupráci s rodiči. Především na 1. stupni byla

tato spolupráce velmi důležitá.
Nějaký čas trvalo, než si všichni
zúčastnění zvykli na nový způsob práce. Mnohdy selhávala
technika při odesílání souborů s úkoly. Vše se ale podařilo
vyřešit. Žákům byly nabídnuty
i školní počítače. Stále jsme měli
na paměti, abychom naše žáky
a zároveň rodiče přemírou úkolů
nepřetěžovali. Ale také jsme cítili
zodpovědnost za vzdělávání žáků
a snažili jsme se, aby se vzdělávali
a rozvíjeli i v této nelehké době.
V rodinách se rozběhla řízená
výuka přes počítač. Ač se nám
situace jevila velmi složitá, navíc
všechny v tomto období provázely obavy z možné hrozby Covidu
19, myslíme, že jsme vše se ctí
zvládli.
S žáky jsme si chyběli, dlouho jsme se neviděli. Občas jsme
si zavolali, ale to bylo málo. Pan
ředitel hledal nové cesty výuky,
neúnavně testoval nové způsoby
komunikace. Dobrou možností
posunu výuky se mu jevila práce přes Microsoft Teams. „To by
bylo řešení pro žáky 2. stupně, ti
to zvládnou, mají za sebou výuku
informatiky.“ Nejdříve se s no-

vým systémem museli dokonale
seznámit učitelé. Potom zvládnout, jak se přidají, přihlásí do
systému žáci. Výuka formou videokonferencí se rozběhla. Zase
jsme se viděli a slyšeli. „Prosím
vytvořit tým i pro čtvrťáky a páťáky!“ ozvala se paní učitelka Blechová. Byli jsme překvapeni, jak
se jim dařilo a s jakou chutí pracovali tímto způsobem. Napadlo
nás vyzkoušet vzdělávání formou
videokonferencí i s nejmenšími
dětmi v prvním, druhém a třetím
ročníku. Byli jsme nadšeni, jak to
všichni zvládli. Co všechno naše
děti dokázaly, jak se naučily ovládat klávesnici, zapínat a vypínat
mikrofony, jak ukázněně spolupracovaly. Výuka dostala zase
nový rozměr, získali jsme nové
možnosti spolupráce. Otevřela se
nám nová cesta ve vzdělávání.
Situace s chřipkovým onemocněním se naštěstí začala lepšit.
Zpět do školy se nejdříve vrátila
výuka deváťáků, jejich příprava
na přijímací zkoušky na střední
školy.
Od 25. května došlo k dalšímu rozvolnění opatření vlády.
Žáci 1. stupně měli možnost za-

čít opět chodit do školy. Zájem
pracovat ve škole projevila méně
jak polovina dětí. Ve škole jsme
vytvořili dvě skupiny z žáků
1. stupně a museli dodržovat
přísná organizační pravidla –
skupiny se při výuce nesměly nikde potkat, dodržovala se přísná
hygienická opatření. Souběžně
s výukou ve škole probíhala řízená výuka doma. Mezi výukou ve
škole i doma panoval soulad.
Od 8. června využila nabídku
vzdělávat se ve škole většina žáků
2. stupně. Výuka však mohla
probíhat jen v omezené míře, každá třída v týdnu pouze jednou
z důvodu zvládnutí všech organizačních opatření. Stále probíhalo
i vzdělávání na dálku.
Šťastně se nám podařilo toto
nelehké období zvládnout. Některé učivo však bude třeba dokončit a zopakovat na začátku
příštího školního roku. Při hodnocení práce nezbývá než všem
žákům a jejich rodičům a především učitelům vyslovit velké poděkování a pochvalu za spolupráci, za snahu zvládat vše co nejlépe
a popřát všem hodně zdraví.
Vedení školy
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Ve čtvrtek 4. června jsme
s dětmi naplánovali čistící akci,
která je součástí školního projektu „Vodníkovo desatero“, který je
spolufinancován Fondem Vyso-

Badatelský klub

V rámci projektu Šablony II
probíhá také aktivita Badatelský klub, kterou ve školním roce

Tato nelehká doba přinesla
spoustu starostí nejen nám dospělým, ale i dětem. Mnohé se po
dlouhém odloučení těšily do školy na kamarády i na paní učitelky. A aby to učení byla i zábava,
podnikali jsme spoustu vycházek
po okolí naší školy. Ukázali jsme
přespolním místní koupaliště,
nové dětské hřiště, podnikali vycházky do lesa, k řece, prohlédli
jsme si nové sochy u Železáren.
Také jsme se vydali do Koroužného na slíbeného nanuka. Cestou
jsme přijali pozvání paní Fučí-

Vodníkovo desatero

2019/2020
navštěvovalo přes
20 dětí.
Na podzim jsme
se věnovali
zkoumání
p ř í r o d y,
rostlin či
stromů,
zimu jsme
pak
věnovali fyzikálním
a chemickým pokusům. Jarní období naši práci přerušilo. Nicméně – jakmile se objevila možnost

v ýlet y

prvního

činy. Vydali jsme se
k Lesoňovickému potoku a starší děti až ke
studánce „U Jeřábku“.
Po cestě jsme pozorovali, jak se nám mění
krajina, co všechno
do přírody patří a co
naopak ne. Jedna skupina došla až ke studánce, kde se ji všichni snažili „probudit“. Mladší děti
zatím nasadily rukavice a čistily
okolí potoka. Počasí bylo krásné
a děti si vyzkoušely i dobrodružnou cestu potokem.
MŠ

v práci pokračovat, využili jsme
ji. Od konce května pracuje Badatelský klub na dálku – online.
Děti provádějí navrhované pokusy doma, z doma dostupných
surovin. Vyhledávají v přírodě
typické znaky rostlin, ale také
bádají v oblasti matematiky, kdy
řeší různé logické úlohy.
V září bude práce klubu pokračovat – snad již ve své obvyklé formě, i když jsme zjistili,
že i práce online funguje velmi
dobře.
Bohumila Blechová,
vedoucí Badatelského klubu

V letošním roce se nám opět
podařilo získat z Fondu Vysočiny na projekt EVVO. Tentokrát
jsme ho pojmenovali Vodníkovo desatero. Je zaměřený
na vodu a její ochranu. Mezi
aktivity projektu jsme zařadili
např. čištění studánky U Jeřábku, jarní úklid přírody, Den
vody, ale i výukové programy
ve spolupráci s Chaloupky o.p.s.
či školení. Některé akce jsme
museli přizpůsobit situaci, jiné
přesunout, ale zatím projekt
úspěšně probíhá.
Bohumila Blechová,
koordinátorka projektu

stupně

kové a navštívili ve Švařci jejich
krásný statek. Děti byly nadšené
ze spousty zvířátek. Vše důkladně prohlédly s podrobným výkladem svého spolužáka Míry, který
je nejen provedl a svědomitě zodpovídal všechny jejich otázky, ale
dokonce zapůjčil i svůj rozsáhlý
vozový park, aby si kamarádi
pohráli. Chtěla bych touto cestou
poděkovat rodině Fučíkových za
milé přijetí a krásně strávené dopoledne.
Do vysvědčení zbývalo už jen
pár dnů, a tak jsme s dětmi podnikli
turistickou
vycházku na hrad
Pernštejn. Vydali
jsme se po červené
značce do Ujčova
a po krátkém odpočinku a vydatné
svačince jsme pokračovali
červeným turistickým
vláčkem na hrad.

Měření teploty v ZŠ
Tuto dobrodružnou cestu jsme
si zpestřili zpěvem známých
hitů, mezi nimiž nemohla chybět i všemi oblíbená „Mašinka“.
Na Pernštejně jsme mimo jiné
nakoukli i do překrásných, nově
připravovaných zahrad. Nebyl
by to ten pravý výlet, aby aspoň
chvilku nezapršelo, ale to nám
těch posledních pár metrů cestou
na nádraží opravdu náladu nezkazilo. Věřím, že děti budou mít
na co vzpomínat.
Nejen dětem, ale i vám všem
přejeme krásné prázdniny plné
slunce, nových dobrodružství,
nových poznání, štěstí a hlavně
zdraví.
Věra Bukáčková

Císařské řízky
4 plátky uzeného masa (může
být krkovice i kotleta) lehce
naklepeme, potřeme 4 stroužky česneku se solí a mletým
pepřem, necháme 30 minut
odležet. Pak plátky obalíme
v těstíčku z vajec rozšlehaných
s 1 lžičkou pikantní hořčice
a s hladkou moukou. Obalíme
ve strouhance. Smažíme na
mírném ohni po obou stranách. Do strouhanky můžeme
přidat i trošku strouhaného
sýra.
Dobrou chuť přeje
Anna Nepejchalová
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ŠTĚPÁNOVSKÉ PERLIČKY - 22
KŘÍŽOVÁ CESTA
NORBERTA
POKORNÉHO?
Křížová cesta je symbolické
putování spojené s ukřižováním
Ježíše Krista. Obvykle mívá 14
zastavení a její výtvarné zpracování může býti rozdílné. Moderně ji pojal třeba Jirka Štourač
pro kapli ve Slavkovicích a loni
v říjnu byla v bystřickém farním
kostele zase instalována křížová
cesta od Karla Rossí.
Většinou je však celé utrpení
Krista vyvedeno realisticky, a tak
je tomu i v kostele ve Štěpánově.
Při požáru v září 1917 se podařilo 12 zastavení zachránit, shořelo jen 1. a 14. zastavení, protože
obě byla nejblíže ohnisku požáru
u presbytáře. Do nově postaveného kostela (16. 11. 1924 vysvěcen)
tato zastavení domaloval tišnovský malíř Norbert Pokorný. Autor původních obrazů nikde uveden není.
Jako ministrant jsem před všemi 14 obrazy během křížových
cest stával hodně dlouho po léta.
Proto jsem při první návštěvě
kláštera Porta coeli v Předklášteří poznamenal, že tamní obrazy jsou stejné jako ve Štěpánově.
A stejný pocit jsem míval při dalších návštěvách.
Před Vánocemi 2019 vyšla

Porta coeli
monografie Miroslava Pavlíka
o malíři Pokorném. Z té se dá
zjistit, že téměř totožné křížové
cesty vytvořil Norbert Pokorný
i pro kostel v Domažlicích (1923)
a v Brně pro chrám Neposkvrněného početí PM (1924, autor
je podepsán na rubu obrazů).
Pokorného díla v Brně, Domažlicích a Předklášteří jsou si natolik
blízká se štěpánovskými obrazy,
že by to svědčilo o jednom autorství.
Nafotil jsem si křížové cesty
ve Štěpánově a v Porta coeli (ta
vznikla už 1899), zbývající jsem
porovnal z literatury. A výsledek se zdá být jasný. Kompozice
všech obrazů je naprosto stejná,
všechny postavy v popředí obrazů jsou identické. I kompozice budov a krajina v pozadí,
především skály a keře. Rozdíly

Štěpánov nad Svratkou
jsou jen v drobných postavách
v pozadí, ve Štěpánově občas
některé chybějí. Např. jedna
hlava s helmou a zdvižená ruka
u II. zastavení, zadní postavy
i 2 jezdci na koních u IV. zastavení (naopak zde přebývá voják
s kopím na ramenou), jeden jezdec a jedna hlava vojáka u V. zastavení či zadní postavy a především muž s žebříkem u zastavení
IX. Rozdíly jsou často v barvě
rouch a liší se i rozměry obrazů. Ve Štěpánově 62 x 42,5 cm,
v Předklášteří téměř dvojnásobné (120 x 95 cm, ale tentokrát
včetně rámů).
Dalo by se předpokládat, že
původní křížová cesta pro Štěpánov mohla vzniknout na konci 19. století, třeba jako studie
pro větší obrazy v Předklášteří.
A když Norbert Pokorný maloval

v letech 1923–1924 křížové cesty
pro Domažlice a Brno, bylo pro
něj hračkou dodělat i dvě zničená zastavení pro Štěpánov. Třeba
14. zastavení je s těmi zbývajícími
naprosto identické do posledního
detailu. Jenže! Když zabrousíte
do jakéhokoliv kostela, zjistíte,
že i tam jsou křížové cesty hodně podobné. Teď v červnu 2020
jsem se o tom přesvědčil i v kostele v Křoví. Jsou totiž malovány
„dle Führichovy předlohy“, jak se
občas uvádí. A tenhle realistický
vzor asi sloužil za inspiraci četným malířům, proto jsou si křížové cesty tolik podobné. Autorství štěpánovské cesty by se dalo
potvrdit pouze nálezem dokladů
ve farním archivu, případně důkladnou prohlídkou obrazů. Signatura totiž může být na zadní
straně utajena.
Norbert Pokorný (1869–1954)
byl úžasným malířem především
oltářních obrazů a křížových
cest. Nejblíže je najdeme kromě výše zmíněných třeba v Olší
u Tišnova, Novém Městě na
Moravě, Lomnici u Tišnova či
ve Zvoli (obraz Dokonáno jest
věnovaný za zázračnou záchranu
z vězení). Přinášíme pro porovnání reprodukci 7. zastavení „Pan
Ježíš padá pod křížem podruhé“
ze Štěpánova a z Předklášteří.
Hynek Jurman

Znovuotevření „školky“ a provoz o prázdninách

Od 25. května jsme znovu otevřeli mateřskou školu, kam začala chodit zhruba polovina dětí.
Na většině tváří byla znát radost
z toho, že se zase vidí se svými
kamarády a že si mohou hrát
s oblíbenými hračkami. Tyto pohledy nás velmi těšily a nekazil
to ani fakt, že musíme dodržovat
více zásad, které se situací v zemi
přibyly. Děti byly dobře připraveny i z domu a nikdo neměl s novými zásadami potíže.

Nejprve
jsme
společně
slavili
Den dětí. Na dobrodružnou výpravu je vzal skřítek
Nev iditelníček .
Ten je seznamoval
s ochranou přírody
a měl pro děti přichystané úkoly, jež
plnily v terénu. Na
konci pak všichni
hledali poklad. Pro každého měl
skřítek přichystaný malý balíček
s dobrotami. Další akcí bylo čištění potoka a studánky viz další
článek.
Po důkladných úvahách a se
souhlasem rodičů jsme se vypravili do ZOO Brno, abychom
dětem pobyt ve školce ještě ozvláštnili. Vláčkem jsme se nechali vyvézt do horní části zoo a pak
jsme ve dvou skupinkách postupně navštěvovali zvířecí obyvatele.

Některé děti měly zážitek z rozzlobeného medvěda, jiné si užily
pohled na želvy, kajmany a hady.
Někdo dokonce obdivoval více
techniku, která se v zoo kvůli
rekonstrukcím objevovala. Každý vypadal, že si výlet užil a děti
potěšil také malý dárek na konci.
Letní provoz
Již řadu let bývá provoz mateřské školy také prvních 14

dní o prázdninách. Letos byl
o toto období velmi malý zájem,
ale vzhledem k situaci v zemi
v předchozích měsících se vedení školy rozhodlo ponechat MŠ
otevřenou. Zvažovali jsme fungování MŠ také na konci srpna,
ale zde byl zájem téměř nulový.
Mateřská škola bude tedy v provozu pouze do 10. července.
Učitelky z MŠ
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JARO BEZ FOTBALU
Všechny nižší fotbalové soutěže byly na jaře zrušeny. Naše týmy
neodehrály jediné utkání o body.
Po většinu jara jsme nemohli ani
trénovat. Na hřišti jsme se setkali
až po uvolnění koronavirových
opatření na konci května. Kromě
pravidelných tréninků se podařilo týmu mužů domluvit i několik
přátelských utkání a žákům odehrát turnaj ve Víře.
Činnost fotbalového klubu se
ale nezastavila. Starost o hřiště
a zázemí nikdy neutichá, stejně
jako řešení provozních starostí
kolem všech našich týmů.
Dorost
Největší chystanou změnou si
projde dorost. Na nadcházející
sezónu by počet našich hráčů byl
okolo 12, což pro odehrání celé
sezóny není možné. Málokdy se
tým sejde v plném složení, ať už
kvůli nemocem, karetním trestům, či kolizím s důležitými důvody v osobních životech hráčů.

Proto padlo rozhodnutí o sloučení dorostu do sdruženého týmu
s Vírem. Vír má k dispozici cca
5 hráčů. Sdružený tým znamená,
že soutěž budeme hrát pod společným názvem Štěpánov – Vír,
ale hráči zůstávají kmenovými
hráči jednotlivých mateřských
klubů, které je mohou využívat
pro potřeby svých týmů mužů.
V těchto dnech probíhají jednání
o konkrétní podobě spolupráce.
Přípravka a žáci
Do týmu žáků přešlo několik
chlapců z přípravky. Co do počtu hráčů máme příští sezónu
krásně zajištěnu. Složení týmu
je ale velmi mladé, takže očekáváme těžká utkání. Chybí nám
starší ročníky, které jsou fyzicky
zdatnější a všechny týmy jsou na
nich založeny. Bohužel jsme přišli o nejlepšího hráče, který měl
být příští rok oporou a kapitánem
mužstva. Jedná se již o čtvrtého
hráče, kterého nám v posledních

Mobilní aplikace V OBR AZE

letech nevybíravě převzala Nedvědice. Ta stejně jako v ostatních
třech případech zapůsobila na rodiče a domluvila si s nimi přestup
do jejich týmu. Náš klub postavila před hotovou věc. Přestupové
regule jsou nastaveny tak nešťastně, že k přestupu není potřeba
souhlas mateřského klubu, který
sice za hráče obdrží tabulkové finanční odstupné, to ale nenahradí léta strávená výchovou a ztrátu
hráčské kvality pro následující
sezóny. Všichni čtyři chlapci jsou
původem z Černovic, které jsme
pravidelně od malička sváželi na
tréninky a zápasy. Věříme, že rodiče ze Štěpánova budou patrioti
a případnému dalšímu vábení
Nedvědice či jiného klubu v budoucnosti odolají.
V týmu přípravky zůstaly
převážně mladší děti, které se
s fotbalovými zápasy teprve seznamují. Jejich počet je poměrně
nízký vzhledem k velkému počtu
dětí ve Štěpánově a blízkém oko-

lí. Prosíme
tímto rodiče, pomozte
nám zachovat sport ve
Štěpá nově
a přiveďte
své
ratolesti za námi na trénink. Děti se
málokdy rozhodnou samy, potřebují ze začátku vaši podporu
a vytrvalost. Odměnou vám bude
v pozdějších letech pohybově
zdatné dítě s láskou pro zdravý
způsob života. A jistě nemalým
bonusem bude volný čas pro vás
samotné, protože se vám třikrát
týdně o vaše děti postaráme na
trénincích a zápasech.
Všem vám přejeme krásné
léto plné pohybu a pokud covid
dá, rádi se s vámi všemi setkáme
22. srpna na dalším ročníku
sportovního odpoledne.
Za FK Železárny Štěpánov
Petr Skokan

ZRUŠENÁ PLAVIÁDA
Plavení se kvůli velké vodě odpískalo,
ale nakonec nám to přece jen nedalo.
Když už jsme si ty masky připravili,
co kdybychom se v nich aspoň vyfotili.
Také chlapci od řeky vůbec neváhali
a chutné občerstvení nám přichystali.
A někteří nejen ke břehu Svratky zašli,
ale dokonce ke sjíždění odvahu našli.
I když se nám počasí celý týden kazilo,
loučit se školními dny nás moc bavilo!
Příští rok snad bude líp, v plánu máme,
že prázdniny Plaviádou opět přivítáme!
LM
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