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Vážení spoluobčané!
Blíží se konec prapodivného roku
2020, o jehož průběhu jsme měli
na jeho počátku, a s námi všichni
lidé na celém světě, docela jinou
představu. Dnes již víme, jak
málo stačí, aby se život v naší společnosti zcela změnil, a my všichni jsme byli malým coronavirem
donuceni zcela změnit své chování ve styku s jinými lidmi. Teprve
tento malý virus nám dal vědět,
jak jsme zranitelní a jak velkou
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SLOVO STAROSTKY
pokoru bychom měli k přírodě chovat, protože i přes
ekonomickou
vyspělost
naší společnosti a zdravotního systému, může
jedna pandemie narušit
veškeré zavedené systémy.
A je zcela jisté, že svět po
pandemii bude jiný. Celá
tato situace klade vysoké
nároky na každého z nás,
na naši zodpovědnost
k ostatním lidem, zejména ke starším a chronicky
nemocným.
Pandemická situace trvá již dlouho
a my jsme zjistili, že už se
někteří nebojíme nákazy, ale nekonečné izolace
od našich nejbližších, o které se
bojíme, abychom je neohrozili,
kdybychom náhodou byli přenašeči viru bez příznaků. Ale co
teprve ti nejstarší, které se izolací
snažíme chránit, ale vidíme, že
po několika měsících neustálého
mediálního tlaku, začínají silně
strádat psychicky. Je to začarovaný kruh. Proto je tolik důležité zodpovědné chování – nošení
roušek, dodržování odstupu 2 m
a pravidelná dezinfekce rukou.
Pokud příznaky nemoci na sobě

pozoruji nebo pokud jsem se
dostal do blízkého, déle trvajícího kontaktu s osobou,
která byla testována pozitivně, měl bych rozhodně
kontaktovat lékaře a nechat
na jeho rozhodnutí, jak se
bude v mém případě postupovat dál. Rozhodně platí
pravidlo ZŮSTAT DOMA,
izolovat se i od rodinných
příslušníků a nepodceňovat situaci, že nemám třeba
příznaky, tak nebudu tolik
infekční. Je to ruleta, jeden
onemocnění prožije, aniž by
si všiml, že nemoc má, často jen přestane cítit pachy
a vůně kolem sebe, jiného
upoutá nemoc na dlouhé týdny
na lůžko nebo je dokonce hospitalizován. Nevypočitatelnost této
nákazy je obrovská. K dnešnímu

dni nákazu COVID 19 prokazatelně prodělalo nebo prodělává celkem 22 občanů, k 10. 12.
2020 máme 7 nakažených. Pevně věřím, že budoucí kroky
s možností snadného testování nebo očkování přinesou úlevu do společnosti
a pomohou uklidnit situaci mezi podnikajícími
živnostníky, jejichž podnikání je pravidelně omezováno a znemožňováno.
(pokračování na str. 3)
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Výpis z usnesení zastupitelstva městyse
Usnesení č. 15/2020

ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konaného dne 9. prosince 2020 v 18 hodin
v zasedací místnosti ÚM ve Štěpánově nad Svratkou
Zastupitelstvo městyse Štěpánov nad Svratkou:
BERE NA VĚDOMÍ:
- Zprávu o činnosti rady městyse, výborů a komisí
- Harmonogram inventarizace obecního majetku za rok 2020 v předneseném znění
- Rozpočtová opatření č. 12, 13/2020
- Zprávu o plnění rozpočtu – příjmy, výdaje leden – listopad 2020
SCHVALUJE:
- Návrhovou komisi ve složení: Lenka Cacková, Mgr. Stanislava Kubíková
zapisovatele: Mgr. Vratislava Kubíka
ověřovatele zápisu: Antonína Nedomu, Mgr. Alenu Boháčovou
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Pravomoc rady městyse pro schválení rozpočtového opatření od
10. 12. do 31. 12. 2020
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování multifunkčního
hřiště“ ve Štěpánově nad Svratkou v prosinci 2020 firmou PWB hb
s.r.o. za cenu 15 000 Kč bez DPH a odměnu v případě získání dotace
ve výši 2,5 % z výše přiznané dotace
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Podepsání smlouvy na administraci a zpracování žádosti o dotaci
projektu „Výstavba nové budovy MŠ ve Štěpánově nad Svratkou“ s firmou PWB hb s.r.o.
PRO: 11
PROTI:0 		
ZDRŽEL SE: 0
- Zastupitelstvo městyse schvaluje Přílohu č. 12 Smlouvy o dílo
č. 43/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem s TS na rok
2021
PRO: 11
PROTI:0 		
ZDRŽEL SE: 0
- Návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2021 – vodné 45,89 Kč bez
DPH/ m3, stočné 40,37 Kč bez DPH/m3 ,
- výši nájmů na rok 2021 za pronájem vodovodní infrastruktury
130 tis. Kč bez DPH a kanalizační infrastruktury 300 tis. Kč bez DPH
PRO: 10
PROTI: 1 (Opatřil) ZDRŽEL SE: 0
- Finanční dar na služby Rosy – denního stacionáře na rok 2021 a Charitní pečovatelské služby na rok 2021 v celkové výši 32 300 Kč
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Finanční dar na provoz Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. pro rok 2021 ve výši 1 000 Kč
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Žádost o finanční dar na Babybox ve Žďáru nad Sázavou ve výši
1000 Kč
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Ukončení soudního sporu s firmou Kavyl a vyřazení projektu Lesní
cesty z nedokončených investic a podrozvahy, zaplacení odměny právnímu zástupci ve výši 26 000 Kč + DPH
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Rozpočtové opatření č. 14/2021 v předneseném znění
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou, příspěvková organizace na rok 2021 v předloženém znění a Rozpočtový výhled na roky
2021 – 2023
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Rozpočet městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2021 v předneseném znění. Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Štěpánov nad
Svratkou na období 2022 – 2023 bude schvalován na počátku roku
2021 z důvodu nejasného financování obcí ze strany státu.
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

To nám ten rok uplynul! Jak ve Svratce voda!
Zbývá z něj už jen pár dnů, to je velká škoda.
I když tedy podivný byl a vnesl hodně zmatku,
zapomeňme na to zlé! A nejen v čase svátků!
Hoďme teď už za hlavu všechny svoje starosti
a pojďme si užívat dobu kouzel, lásky, radosti.
Ať je nám letos a hlavně příštím roce do zpěvu!
Přejeme vám hodně zdraví, štěstí, úsměvů!!

				

S

Lenka Malá

POL EČE NSK Á
K RON I K A

Narozené děti:

Jáchym Makoš
Významné životní jubileum oslaví
v měsících leden - březen 2021:

Pešová Jarmila		
Nečesánková Alena
Ostrýž Otakar		
Jakubcová Eva		
Ostrá Marie		
Kroupa Jiří		
Šauer Vlastimil		

Vícha Bohumil
Hlaváčková Ludmila
Jurman Hynek
Ondráčková Marie
Kojetínská Dagmar
Hřebíčková Jana
Sedlák Josef
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SLOVO STAROSTKY
My jsme se snažili po celý rok našim živnostníkům pomoci, aby
nám dále byli schopni poskytovat
služby a nebyli nuceni svou živnost ukončit.
Bohužel omezení postihlo i realizaci řady akcí, které jsme letos
chtěli uskutečnit, ale ve většině
případů se to nepodařilo. Nemám na mysli jen kulturní akce,
ty které se podařilo uskutečnit,
bychom letos spočítali na prstech
jedné ruky. Na webových stránkách jsou dohledatelné všechny
akce, které pořádáme, v běžném
roce jdou do desítek, letos je to
velká bída. Přesto patří velké
díky členkám kulturní komise,
našim ženám, SDH Štěpánov,
členům Nohejbalového klubu
nebo FK Železárny, kteří i přes
řadu překážek některé akce uskutečnili nebo je připravovali, ale
v poslední chvíli je museli odvolat. Děkuji Vám všem, že neztrácíte naději! Poslední uskutečněnou akcí byla jiná forma
mikulášské nadílky, kterou jinak
pravidelně pořádáme pro všechny zájemce se slavnostním rozsvícením vánočního stromu na
náměstí. Letos se vydal městysem Mikuláš s andělem a čertem
sám s kárkou plnou balíčků pro

naše nejmenší občany, aby alespoň jim přinesl atmosféru tradičního svátku až na práh jejich domovů. Děkuji všem, kteří se o to
zasloužili – Ivetě Hoškové, Stáni
Kubíkové a Dušanu Víchovi. Ur-

čitě své zážitky ze své mikulášské
pouti popíší v dnešním vydání.
Kromě kulturního života byl
částečně destruován i náš investiční a opravárenský elán. Řada
naplánovaných akcí byla zahájena a poté se jejich realizace
hroutila jako domeček z karet.
Co se podařilo dokončit je zejména oprava komunikace u Kruhu
a chodník u kostela, které se pyšní novým povrchem. Byla zahájena rekonstrukce tří pokojů

Ing. Josef Klement,
senátor
za obvod Žďár
nad Sázavou
Na svého senátora se můžete obracet prostřednictvím emailu, či telefonu. Osobně pak v kanceláři ve Žďáře nad Sázavou, na ulici Komenského 1, v 5. patře.
Schůzku sjednejte prostřednictvím asistentů.
		
Kontakt na senátora:
		Josef Klement
		
778 538 312
		Email: klementj@senat.cz
		www.josefklement.cz
		f@ingjosefklement
Kontakt na asistenty:
Pavla Krejzlová			
Radek Pátek
725 434 463			
725 434 473
Email: krejzlova@josefklement.cz
Email: patek@josefklement.cz
Příjemné prožití Vánočních svátků a pevné zdraví
Vám přeje Josef Klement

Penzionu Hodůnka, zatím jsou
stavebně změněny dispozice pokojů, vyměněna elektroinstalace,
připraveno vše pro instalaci individuálních sociálních zařízení
v jednotlivých pokojích. Bohužel
z kapacitních důvodů vodoinstalační firmy nebyly práce dokončeny a budou pokračovat v příštím
roce. Podobně je to s výměnou
těles ústředního topení a kotle
v restauraci a hotelu, které jsou
rozpracovány a budou po Novém
roce dokončeny. Překládka plynové přípojky před hotelem byla
přerušena z technických důvodů,
také pevně věřím v její dokončení
po Novém roce. Dostavba terasy
byla také z různých objektivních
důvodů přerušena několikrát, ale
budu dělat maximum pro to, abychom terasu v příštím roce mohli
užívat již od prvních teplých dní.
V novém roce 2021 chystáme
realizaci výstavby multifunkčního sportoviště na pozemku
tréninkového hřiště u ZŠ, jehož
pozemky jsme nedávno odkoupili od FK Železárny. Pokud se
realizace stihne v příštím roce,
vznikne venkovní víceúčelové
hřiště pro školu, sportovní kluby
i širokou veřejnost, které bude
vhodné pro letní i zimní spor-

(pokračování ze str. 1)

tování. Dále se chystáme žádat
o dotaci na výstavbu nové budovy mateřské školy, která přinese
tolik potřebné navýšení kapacity
pro naše mladé rodiny s malými
dětmi. V neposlední řadě máme
podánu žádost o dotaci na revitalizaci veřejného prostranství
za KD a na náměstí. Zde dojde
v nejbližší době k instalaci nových světel, což bylo také v plánu
letošního roku, ale nepodařilo
se….
Na náměstí stojí vánoční strom,
vedle Ježíškova pošta přijímá stále dopisy s přáními našich nejmenších a kousek opodál vznikl
nově adventní věnec z dílny Ivety
a Báry Hoškových. Náměstí je
opuštěné, ale symboly Vánoc na
něm najdeme všechny, proto mi
dovolte poslat Vám všem na dálku do všech Vašich domovů přání poklidných vánočních svátků v kruhu Vašich nejbližších.
A do nového roku 2021 přeji všem
dobré zdraví, pohodu, klid, lásku
a radost ze života, o kterou se nás
veškeré dění kolem snaží připravit. Chraňme si ji a nenechme si ji
vzít, ale buďme k sobě ohleduplní
a zodpovědní. Opatrujte se všichni ve zdraví!
Šárka Kunčíková

BÁBOVKA S TVAROHEM BEZ MOUKY
SUROVINY:
160 g másla,
2 tvarohy,
4 vejce (žloutky, zvlášť bílky - ušleháme sníh),
180 g cukru krupice,
200 g dětské krupičky,
vanilkový cukr,
prášek do pečiva,
troška soli.
POSTUP:
Máslo, žloutky, tvaroh a cukr šleháme do pěny. Postupně přidáme dětskou krupičku, sůl a prášek do pečiva.
Nakonec vmícháme sníh, dáme do
formy a pečeme na
150°C 50 minut.
Necháme ve formě úplně vychladnout.
Dobrou chuť přeje
Anna Nepejchalová
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ZRUŠENÉ HODY - ORTEL 2020
BORDA A CIRKULA
Tak kdo nám tady dnes nechybí je Chuck Noris,
po tomto kusu zvaný z řadovek Boris.
Že dělal v Železárnách, je dost vidět,
za svou sílu se nemusí vůbec stydět.
Teď ho často vídáme, že i svůj změnil styl,
stará se o bydlení a věci kolem, v hospodě už nebývá dýl.
Koupil nějaký ten dřeva metr,
aby nemusel v zimě nosit svetr.
Lachtík mu ho nechal za pár stovek,
dovezl ho k němu v období plavek.
Koncem léta Borda zjišťuje,
dřevo do kotelny se samo nenařeže, ani nepřestěhuje.
Proto volá Krupicovi, pujč mně cirkulu a kus káblu,
když mně přijdeš pomoct, dostaneš i něco k žrádlu.
Jiřík, jak kdyby to tušil, vše mu půjčí,
ale nemůžu ti pomoct, protože z toho průser čučí.
Boryne, víš co s tím dělat?
Já mám ještě fasádu tahat.
Boris prosí, dovez mně to na sobotu,
v pátek ještě v hospodě za to dávají si světlou dobrotu.
Ráno Lukin cirkulu spustil a že začne řezat,
po včerejším mejdánku se měl na to radši vysrat.
Bere si poleno z rázu,
neví, že má otočenou fázu.
Začne řezat, z cirkule se hulí,
Borola přidá sílu a poleno do listu valí.
Polénko po čase přefikne,
že je všude dýmu jak od tatry, si všimne.
Lamentuje, co je ten Krupica zač,
s tou tupou sviňou pořezat ráz bude velkej mač.
Vypíná po jednom polínku cirkulu,
zpomaluje a Borda má v očích virkulu.
Ty vole jeden, vždyť se točí obráceně,
to bych tady byl až do jara - zatraceně.
Ale co teď, nevím jakto,
mám obráceně fázu - takto.
Jiřina mu pak říká: nám by to všem dalo po tlamě,
ale ty jsi takovej silák, že poleno přefikneš náramně.
ORTELNÍK A KOLO
Letos se nám sem dostal i ortelník,
mnoha průserů ostatních pamětník.
Že bude muset napsat i o sobě, netušil,
ale svůj průšvih nikdy netajil.
Ze začátku roku se objevil ten virus,
a těmto hodům vystrojil málem funus.
Kvůli němu musel jezdit denně zpátky,
proto míval hodně unavené pátky.
Jeden den v Brně do auta usedá,
že bude problém, mu připadá.
Vyrazil a jel rychle a plynně,
netušil, že za pár chvil bude mít problém na benzině.
Natankoval, zaplatil a cestou zjistí,
že bude muset měnit kolo, to je jistý.

Potřebuje do pašíka vrátit věci,
nečekal, co se stalo, kruci.
Pasátek je zamčený, bezpečný,
majitel bez klíčů stojí u něj zaskočený.
Když tahal z kufru ty voloviny,
klíče mu vypadly z kapsy u mikiny.
Pasátek je auto skvělé,
proč se ale samo zamyká, do prdele.
Ortelník přemýšlí, co s tím dělat,
aby nevypadal jako vůdce telat.
Rozbije to malé okénko vzadu,
to nebude ani za cenu hadru.
Když všechno toto provedl,
pro svoji jistotu volá Dufkovi, co vyvedl.
Dufus se mu hned směje,
ortelník neví, co se děje.
Rozbil jsi to nejdražší sklo na autě,
na tom pozbydeš i gatě.
Je to celý 4 litry bez práce,
Zbyněk z toho nemá kladné emoce.
Takže místo toho, aby byl doma brzo a včas,
lítal do samé noci jako ďas.
VĚSTÍNSKÝ HON
Tak tu máme dva mistry lovce,
jejich první sezónní hon vzal rychlého konce.
Loni v prosinci mecenáš pořádal hon,
pozval místní smetánku včetně Dufusa, nesmí chybět ani on.
Beran ráno vyráží,
Jirku bere před garáží.
Jiřímu hned nabízí nejlepší štont,
že králem honu bude jistě on.
Na dědině slavnostní nástup proběhl,
pak Oťas všechny lovce na místo zavedl.
S Dufákem nechali místo u sebe,
jistě se jim něco střelit povede.
Hned však první leč je dlouhá,
a mráz a zima krutá.
Stojí na štontech vedle sebe
a zima je čím dál víc sere.
Vtom Oťas dostane nápad skvělý,
že nastartujou auto a ohřejou se celí.
Flinty o blatníky opřený maj,
teplo v autě je hotový ráj.
S jednou věcí oba nepočítají,
že honci tlačit leč začínají.
V autě se chválí jak vše dělají dobře,
tváří se u toho velice moudře.
A jak ti blbci takhle škrondali,
tak celou tlupu prasat prosrali.
Před Oplem jim proběhlo 12 kusů,
oba mají jen otevřenou pusu.
Oťas z auta vyskakuje,
kanonádu zahajuje.

Popojede kolem stojanů, aby nezavazel,
pouští se do vytahování věcí mimo zavazadel.

Však v řiti jsou už prasata,
oni na sebe čučí jak telata.

Začne měnit kolo a bojuje s defektem,
to ještě neví, jakým to skončí efektem.

Na poslední leči se oba hájili,
že ty prasata proti nim neskutečně valily.

(pokračování na str. 5)
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ŠTĚPÁNOVŠTÍ RODÁCI A OSOBNOSTI
36. Mgr. Marta Tužilová a Ing. Jaromír Tužil
(6. 6. 1945 Štěpánov a 16. 8. 1943 Praha)

Paní Marta je dcerou známého geologa dr. Adolfa Poláka,
ve 4 letech se s rodinou odstěhovala do Prahy, léto však trávila
vždy ve Štěpánově. Vystudovala
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy s oborem matematika
– hudební výchova. Ze základní
školy brzy přešla na školu hudební, stála u základů společnosti
Hudební mládež a od r. 1971 publikuje pod šifrou „mat“. Pracovala
v různých hudebních institucích,
nejdéle v Supraphonu, připravovala výstavy např. k Pražskému

jaru, psala scénáře, pro odborné
časopisy i běžné
noviny četná interview s umělci
i recenze nových
nahrávek. Při této
práci procestovala
Československo,
velkou část Evropy a Kubu. Vše
zúročila po odchodu ze Supraphonu v r. 1991
založením vlastní
kulturní agentury
MATagency: pořádala koncertní
turné
kytaristy
Lubomíra Brabce s varhaníkem
Alešem Bártou,
cyklus koncertů
smyčcových kvartet v pražském
Anežském klášteře, s Originálním hudebním divadlem Praha
se podílela na koncertech ve vile
Bertramce i jinde. Psala recenze českých i zahraničních CD
a DVD, rozhovory např. s Dagmar Peckovou, Evou Urbanovou, Ivanem Ženatým a mnoha
dalšími hudebníky. Dlouhá léta
připravuje pro časopis Harmonie
také kritiky koncertů, naposledy v září 2020 koncert na hradě
Pernštejně s italskou barokní
hudbou. Souběžně se od r. 1992

věnovala marketingu v manželově obchodní společnosti Panter.
V r. 1965 se provdala za Jaromíra Tužila a dodnes jezdí
do Štěpánova na chatu a užívají si společné chvíle v přírodě
i s přátelskými sousedy a milými
příbuznými. Marta Tužilová ctí
památku rodičů, rodin Polákovy
a Priessnitzovy a celoživotně je
hrdá na své rodiště.
Jaromír maturoval na 28. jedenáctileté škole v Praze 8 s vyznamenáním a pro špatný kádrový
posudek musel namísto studia
nastoupit do učení v Tesle Praha – Hloubětín. Po dvou letech
praxe nastoupil r. 1962 do Československé televize a po vojně
už mohl při zaměstnání v televizním přenosovém voze vystudovat Elektrotechnickou fakultu
ČVUT (1972). S titulem Ing. postoupil do Odboru technického
rozvoje ČST, kde posuzoval mikrofony, magnetofony a pracoval
na projektech ČST Kavčí Hory,
TYPOS v Brně a Mlynská dolina
v Bratislavě. Přitom také absolvoval tříleté studium zvukové režie
na pražské FAMU a natáčel různé krátké filmy. V letech 1982–
1992 pracoval v podniku zahraničního obchodu Phoenix jako
vedoucí zastoupení německé firmy Grundig, vyrábějící spotřební
a profesionální elektroniku.
26. srpna 1992 založil obchod-

ní společnost Panter s.r.o. se zaměřením na televizní a zvukovou
techniku. Převzal zastoupení
největšího německého výrobce
sluchátek a mikrofonů Sennheiser, které můžete každý den vidět
v rukou reportérů většiny televizních stanic. Díky významné
podpoře manželky Marty a dcer
Zuzany a Petry je dnes z „Pantera“ prosperující firma střední velikosti s nabídkou nejen zvukové
techniky.
Ve Štěpánově nad Svratkou poprvé nocoval v r. 1960 při výletě
s rodiči pod stanem. Podruhé
sem dojel stopem za slečnou Martou a přespal na půdě na seně.
Za slečnou pak jezdil z Prahy několikrát na kole Favorit, po sňatku jezdili už spolu s novomanželkou na skútru ČZ 502. Natáčel
podzimní hody a pro Štěpánov
i sraz rodáků 2000. Společně se
mnou pak za laskavého přispění
vedení městyse natočil v r. 2014
film o okolí, který byl vydán
na DVD „V nejkrásnějším údolí“
k výročí Štěpánova 1285–2015.
(DVD je v prodeji na úřadu městyse.)
Letos tito milí přátelé oslavili 55 let od svatby (viz foto)
a už se těší na procházky do lesa,
ke Svratce, na setkání se známými a sousedy a hlavně na pobyt
ve své chatě Št 2.
Hynek Jurman

ORTEL 2020

(pokračování ze str. 4)

SPARŤAN A CRAFTER
Kdyby tento tady nebyl každý rok,
pro nás všechny by to byl nemilý šok.

Proto, že má soupis matrošu na dvě stránky,
volá Radimovi a domlouvá si auto, pak, že klíče hodí do schránky.

Je to stálice našich hodů a zábavy,
z toho nikdy jsem neměl obavy.

Usedá ráno do toho německého skvostu,
v autoškole při couvání byl na úplném chvostu.

Letos vyvedl toho více,
po každém přiznání nás bolely od smíchu plíce.

Řadí zpátečku a do špíglu čučí,
ovšem plechová střecha na přístřešku nemile hučí.

Ale tak řekneme Vám proto jeden jeho špek,
varuji dopředu, aby neměl někdo z Vás nějaký flek.

Zastavuje a leze z vozu ven,
co vidí - je jen zlej sen.

Zdenál, co je v důchodu,
každý závidí mu tu pohodu.

Třetina střechy v háji,
za tohle neskončím v ráji.

Ovšem on nelení a v kovárně stále něco kutí,
to asi protože se doma chlapec nudí.

Majitel auta je ještě doma a slyšel tyto zvuky,
letí ven a čagan bere do své ruky.

Sem tam potřebuje navézt materiál na práci,
ale do pražského vozu nedá to ani v legraci.

Dobíhá ho - melduje: To mám ale parťáka,
tak to dopadne, když půjčím mu crafťáka.

Proto si někdy půjčí od Prdka dodávku,
aby navozil na celou zakázku.

Ty couveš jako nějaký marťan,
a jo vlastně, vždyť ty jsi Sparťan.

I tak to bylo letos z jara,
když na to vzpomene, jde mu z uší pára.

Nová střecha stála tisíce,
obserou to důchody za čtyři měsíce.

kolektiv autorů
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Nelehká doba nejen pro naše děti
Máme za sebou další období
distanční výuky. Touto cestou
bych chtěla všem zapojeným
poděkovat. Věřím, že každý přistupoval k této formě vzdělávání
povětšinou s velkým nasazením.
Žáci se museli vyrovnávat se
setkáváním se svými kamarády
a učiteli pouze „po síti“. Učitelé
i žáci byli vystavováni každodennímu „veřejnému vystupování“.
Rodiče zase museli suplovat pomocnou ruku učitelů. Z pohledu
sociálního pedagoga vnímám
nynější návrat do školních lavic
jako nový začátek školního roku.
Žáci se opět učí spolupracovat
a komunikovat tváří v tvář za ztí-

ženějších podmínek s rouškami
a odstupem. Mohou se tak vynořovat i jisté konflikty a nedorozumění. Opětovné nastartování
třídních kolektivů a podpora
přátelské atmosféry ve třídách
bude v následujícím období hlavní náplní poradenského týmu
ve škole.
Pevně věřím, že nám bude nakloněna situace v zemi a naše děti
a mládež budou chodit do školy
delší časový úsek. Součinnost
bude potřeba od nás všech. Přeji
Vám klidné svátky.
Stanislava Kubíková,
sociální pedagog v ZŠ

ČERTOVSKÝ DEN
Dne 7. 12. se
čerti z roje 5. třídy zase po roce
zašli podívat do
štěpánovské školy. „Prošmejdili“
celý první stupeň, zabouchali
na dveře i deváťákům. Do každé třídy jenom
nakoukli, dětem
zadali úkoly, třeba napočítat anglicky do dvaceti nebo odříkat
násobilku. Anděl šikovné děti
odměnil omalovánkou. Zlobivce
čerti do pekla odnést nemohli,

protože to koronavirus nedovoluje, ale příští rok si je prý zase
přijdou zkontrolovat.
čerti, Mikuláš a anděl z 5. třídy

KULTURA 2020 ve Štěpánově
Rok 2020 se do dějin naší země,
ale i celého světa, zapíše jako rok
boje s pandemií COVID 19.
Již v jarních měsících, kdy
došlo k propuknutí pandemie
a striktnímu zákazu všech akcí,
kde se potkává větší počet lidí,
jsme museli zrušit naprosto
všechny plánované kulturní akce.
S příchodem léta došlo k částečnému uvolnění a my jsme
doufali, že se budeme moci opět
vrátit ke všem již tradičním akcím pořádaným v našem městysi.
25. 7. 2020 uspořádal Nohejbalový klub Štěpánov již tradiční Štěpánovskou lávku v areálu „U Maryši“. Letní kino ve dnech 24. 7.

– 26. 7. 2020 se nám také podařilo
zrealizovat. Sportovní odpoledne, které pořádá na konci prázdnin FK Štěpánov, bylo zrušeno.
Městys ve spolupráci s ČSŽ
Štěpánov a SDH Štěpánov uspořádal dne 28. 8. 2020 rozloučení
s prázdninami. Na koupališti se
v hojném počtu sešly děti se svými rodiči, aby se společně vydali
na vyznačenou trasu. Během pohádkové cesty děti potkávaly pohádkové bytosti, které si pro ně
připravily různé úkoly. Po jejich
splnění je v cíli čekala odměna
a závěrečná dětská diskotéka.
Bohužel v podzimním čase
nám zákeřný virus opět ukázal

svoji sílu a muselo dojít k opětovnému uzavření škol, divadel,
sportovišť, restaurací a zákazu
veškerých hromadných akcí. To
se promítlo i do dění v naší obci.
Byly zrušeny tradiční Štěpánovské hody s tlučením kačera.
I Slavnost světýlek se musela obejít bez průvodu dětí s lucerničkami. Toto jsme se pokusili aspoň
nahradit výstavou vyřezaných
dýní na náměstí. Musíme touto
cestou poděkovat všem pěstitelům, kteří nám poskytli výpěstky
ze svých zahrad.
Ve stejném duchu zákazů
a omezení jsme museli reagovat
i v době mikulášské nadílky.
Naše tradiční setkání s Mikulášem a jeho družinou na náměstí
a slavnostní rozsvícení stromu,
nebylo možné uspořádat. Aby
ale děti nebyly ošizeny o nadílku,
rozhodl se obecní Mikuláš, anděl
a čert vydat dne 5. 12. 2020 v podvečerních hodinách na cestu za
hodnými, ale i za těmi zlobivějšími dětmi. Společně jim předali
balíček dobrot. Těm, které nebyly
doma nebo se bály otevřít, zanechali nadílku na zápraží.

Vánoční stromeček s novými
dekoracemi byl na náměstí rozsvícen bez veřejnosti. V letošním
roce k Ježíškově poště přibyl ještě
adventní věnec, který nám má
připomínat blížící se Štědrý den.
Bohužel i poslední plánovaná
akce O nejlepší štěpánovskou vánočku, bude muset být zrušena.
Dovolte, abych Vám za Kulturní komisi městyse Štěpánov do
nového roku popřála hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů. Společně budeme doufat, že
se v příštím roce budeme moci
setkávat na všech akcích bez jakýchkoliv zákazů a omezení.
Iveta Hošková
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PRŮKOPNÍCI
VZDĚLÁNÍ
O důležitosti vzdělání nikdo
nepochybuje, ale dost často se
odbude jen jako fráze. Kdo však
sleduje vývoj rozvoje techniky
a zvláště digitalizace a není slepý
při globálních pohromách i různých rozpočtových opatřeních,
ten ví, jak se rozevírají nůžky
mezi bohatými a chudými, mezi
vzdělanými a těmi zbývajícími.
Sám jsem učil na učilišti 15 let,
často bych nad některým nezdárným žákem zlámal hůl, ale když
jsem pak viděl jeho rodiče, mohl
jsem hocha jen politovat. Co po
něm můžete chtít, když vzešel
ze zcela nepodnětného prostředí? Donedávna jsem totéž zažíval
na infocentru. Žáci bystřických
škol dostali za úkol zpracovat
něco o pamětihodnostech či
něco z historie nebo literatury
a často chodili k nám pro inspiraci
a podklady. Mnozí byli samostatní, věděli, co chtějí a zbytek si sami dohledali. Jiní přišli
s rodiči, kteří to sháněli za ně. Ale
dalším ani ti rodiče nepomohli,
k počítači se ani nedovedli posadit, natož jej spustit a ovládat.
A úkol brali jen jako nutnou povinnost, děti k ničemu nevedou,

je jim úplně jedno, jestli se učí,
čtou knihy, chodí do kroužků.
V takové rodině to bude za další
generaci zase stejné…
Ještě před takovými 50 lety
bylo naprostou výjimkou, když
někdo ze Štěpánova studoval
vysokou školu. Od té doby se to
změnilo a z našich mladých občanů vyrostla řada vzdělaných odborníků. Ale už před více než 100
lety se tu a tam našli rodiče, kteří
chápali, že vzdělání je to nejcennější, co mohou potomkům dát.
V matrikách a kronice jsem našel
několik takových příkladů.
Už v 19. století vystudoval
práva JUDr. Antonín Ladislav
Veselý. Narodil se ve Štěpánově
v budově hostince dne 26. 3. 1859
otci Antonínovi a matce Marii.
Po úspěšných studiích se stal advokátem v Novém Městě na Moravě. Na ustavující valné hromadě Knihovního spolku pro Nové
Město a okolí byl 14. 6. 1891 právě
JUDr. Veselý zvolen jeho předsedou. A stal se také strýčkem
Jaroslava, Petra a Pavly Křičkových, protože si vzal za manželku
Marii Mlinářovou, která pocházela ze známé maršovské rychty.
Z manželství se narodil chlapec
a děvče, syn Zdeněk však zemřel
už jako malý. Manželství se ne-

Hynek Jurman

vyvedlo a bylo rozvedeno.
Právník poté zase našel cestu
do Štěpánova a zakoupil bývalou
zahradu faráře Ronovského. Domek zboural, chystal se k přestavbě, ta mu však nebyla dopřána.
Zemřel už 17. 2. 1899 jako sotva
čtyřicetiletý a je ve Štěpánově pochován. Majetek pak byl spojen

s Veselého hospodou, kterou vedl
jeho bratr.
Práva vystudoval i František Václav Kalous z č. 20, syn
obchodníka Františka Kalouse
(a vnuk obuvníka Václava Kalouse) a Josefy rozené Špačkové
z Lesoňovic. Narodil se 22. 7.
1886 a za kmotra mu šel rájecký farář František Špaček. Což
byl zřejmě jeho strýc a důkaz, že
i Špačkovi horovali pro vzdělání.
František Kalous se stal po studiích soudcem krajského soudu

v Jihlavě, ale ani jemu nebyl dopřán dlouhý život. Zemřel doma
u rodičů už 26. 5. 1922 ve věku
necelých 36 let na tuberkulózu.
Když už se dříve studovalo,
býval to především kněžský seminář. I ze štěpánovské farnosti
vzešlo několik kněží. Když měl
primici 4. 8. 1901 ve Štěpánově Karel Čupr, syn kovářského mistra Aloise Čupra, zapsal
P. Hlouch do kroniky: „rodák
štěpánovský na kněze posvěcený
od nepaměti první…“ Páter Čupr
působil např. v letech 1916 - 1930
v Obyčtově.
Ovšem už čtyři roky před uvedenou primicí zemřel František
Janeček ze Štěpánova, studující
4. ročníku bohosloví. Na pohřbu
mu 8. 5. 1897 zpívalo 15 bohoslovců.
A o rok dříve, 2. 8. 1896, měl
ve Štěpánově primici P. Josef
Lukášek z Ujčova. Na ní kázal
zakladatel moravské sociologie
ThDr. Robert Neuschl (1856–
1914), profesor bohosloví v Brně.
V roce 1945 vyšel z farnosti další
kněz, Miloslav Kunc z Kasánu.
Někteří chlapci tedy studovali
už kdysi dávno, čas pro dívky měl
teprve přijít…
Hynek Jurman

Podivné období, ale jedeme dál
Je to až neuvěřitelné, ale
v naší „školce“ v tomto školním
roce už uplynul čtvrtrok.
V říjnu jsme se vydali na výlet do Bystřice n. Pern., kde jsme
navštívili centrum Eden a park
miniatur. Následně k nám přijelo divadlo DIVSE z Nedvědice
s krásnou pohádkou zaměřenou
na dodržování pravidel. V dalším období jsme již bohužel k návštěvám „zvenku“ nepřistupovali
a snažíme se program dětem
zpestřit pouze vlastními silami.
Nyní jsme se ponořili do adventního času. Začali jsme ná-

vštěvou Mikuláše a jeho družiny.
Vzhledem k situaci s onemocněním COVID-19 k nám po dlouhé době nemohli přijít ani žáci
z 5. ročníku, kteří tradičně
v maskách procházejí budovou.
Děti jsme o tento zážitek neochudili a do převleků jsme se převlékly samy učitelky. Atmosféra
byla napjatá a plná očekávání,
přesto to všichni zvládli. Někteří
se odvážili stoupnout i na váhu,
která měla poukázat na to, jak
kdo zlobí. Závěrem děti obdržely
od anděla malý balíček. V týdnu
mikulášské nadílky jsme ještě
absolvovali čertovskou
stezku
v
tělocvičně.
V následujíc íc h
dnech
j s m e
dětem

připravily
maňáskové
divadlo „Červená Karkulka o Vánocích“.
Závěrem
chceme vyzdvihnout
ohleduplnost
rodičů ke zdraví všech v naší
školce. Víme, že je náročné zajistit péči o Vaše děti a ponechat je
byť jen s rýmou doma. Na druhou stranu se to odráží na zdraví
ostatních. Děti chodí v lepší kondici a doufáme, že tak „bacilů“

přibývá méně.
Závěrem Vám chceme popřát
krásné Vánoce a v novém roce
hodně lidského pochopení, radosti a pevného zdraví.
Učitelky z MŠ

Poděkování
Jako každý rok bychom rádi poděkovali všem našim
podporovatelům a sponzorům, kteří přispívají finančními
i materiálními dary. Děkujeme také všem, co se zapojují
do dění v mateřské škole, i když je to v této době velmi
komplikované.
Učitelky MŠ
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FOTBAL , NEFOTBAL

Do podzimní sezóny jsme
vstupovali s velkou nejistotou.
Nikdo z nás nevěděl, zda se podaří odehrát všechny naplánované
zápasy. Černý scénář se bohužel
naplnil a díky Covidu jsme tak
stihli odehrát přibližně polovinu
zápasů, než byl z nařízení vlády zastaven veškerý amatérský
sport.
Do celorepublikového lockdownu jsme si užívali každý zápas od přípravky po muže. Nejkritičtějším okamžikem byl konec září, kdy Covid-19 zasáhl děti
z dětského domova v Hodoníně.
Ten zásobuje jak žákovský tým,
tak i přípravku. Nečekali jsme
na příkazy od hygienické stanice
a pohotovou reakcí jsme okamžitě přerušili veškeré tréninky

a odvolali nejbližší zápasy. Virus se tak naštěstí dál nerozšířil.
Za tuto reakci jsme byli dodatečně hygienou pochváleni. Pro žáky
to znamenalo odehrát odložené
utkání později ve všední den, což
bylo z časových důvodů (školní
výuka, povinnosti v zaměstnání
trenérů) nepříjemné, protože se
zrovna jednalo o venkovní zápas
na druhé straně okresu.
Od začátku října bohužel fotbal nehrajeme. Nebylo nám povoleno ani trénování. Věříme,
že se po Novém roce budeme
moci sejít k zimní přípravě, která z větší části proběhne v místní tělocvičně. V plánu je i účast
na halových turnajích.
Hody, nehody
Hody jsme chystali do poslední
možné chvíle a byli připraveni je
i přes stále se horšící epidemiologickou situaci uspořádat. Neměla
proběhnout taneční zábava, stárci by zvali na ortel po domácnostech bez tradičního „čůča“. Úzce
jsme spolupracovali s vedením
městyse, který situaci řešil v rám-

ci mikroregionu. V okamžiku,
kdy byly zrušeny hody v Bystřici,
byl zpečetěn i osud těch našich.
Hřiště, nehřiště
To, že se odehrála pouze polovina plánovaných utkání nic
nezměnilo na povinnosti starat
se o areál s travnatým hřištěm,
protože hřiště bylo ještě nějaký
čas nadále využíváno školou.
Vedením městyse jsme byli
vloni osloveni se žádostí o prodej spodního fotbalového hřiště.
Klub využíval hřiště jako náhradní v případě špatného počasí a prodávat je původně neměl
v úmyslu. To, že ve Štěpánově
chybí multifunkční hřiště je ale
jasné, proto jsme nejdříve nabídli
pro tento účel jiný náš pozemek
- trojúhelník mezi školním hřištěm a silnicí.
Tato nabídka ale vedení městyse nevyhovovala, takže nakonec
vzájemná jednání dospěla k prodeji spodního hřiště.
Fotbalový klub nechtěl bránit rozvoji Štěpánova, vítá novou možnost sportovního vyžití

místních dětí, a tak v listopadu
podepsal smlouvu o prodeji. Vedení městyse se klubu zaručilo,
že pozemek bude využit výhradně na výstavbu nového sportoviště a že fotbalisté budou moci i nadále neomezeně využívat hlavní
školní hřiště.
Takže, když shrnu tento prapodivný fotbalový podzim: fotbal jsme hráli i nehráli, hody jsme
chystali, ale neuspořádali, hřiště
jedno prodali, ale druhé můžeme
nadále využívat.
Závěrem přijměte od všech
štěpánovských fotbalistů přání
pohodově prožitých Vánoc a do
nového roku snad nic jiného než
pevné zdraví!
Za FK Železárny Štěpánov
Petr Skokan

PŘEDNOST V JÍZDĚ?

sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

Jedu takhle od Bystřice dolů
ke křižovatce u Tahiti a v duchu
trochu láteřím, že už vyrostly
túje, které majitel zahrady vysadil u hrany křižovatky. Dalo se tu
klidně i plynule projet, dnes už
je rozhled prachbídný. Přesto by
projíždějící auto bylo na vteřinku
vidět nahoře na mostu, takže se
opatrně projet dá.
Jenže co se to řítí? Chlapec
snad dvacetikilový na koloběžce
a ještě si na ní vesele nadskakuje! Vidět ho za těmi tújemi není

vůbec a hoch spoléhá, že jede po
hlavní silnici. Na to já nespoléhám ani v autě, natož na kole!
Hochu, pokud nemáš brnění
a dobrou pojistku, nejezdi takhle
na koloběžce v provozu mezi těžkými auty. Dnes a denně vidíme
i slyšíme, jak tragicky to může
skončit. Už asi nebudu nejmladší,
když také zvedám kárající prst.
Ale opravdu, opatrnosti nepřebývá v žádném věku…
Tak hezké svátky!
Hynek Jurman

Plánované akce

2m

Leden 2021
Únor 2021
Jaro 2021

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

Tříkrálová sbírka
Masopust
Štěpánov čte dětem

Tradiční akce se uskuteční dle aktuální situace, sledujte
bližší informace na plakátech a webu městyse.
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