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Vážení a milí spoluobčané!
Dostává se Vám do rukou další, tentokrát předvánoční číslo
našeho obecního zpravodaje,
který shromažďuje většinu dů-

ročník XVIII. - č. 4 - prosinec 2021

zdarma

SLOVO STAROSTKY
ležitých informací a událostí
za uplynulé čtvrtletí roku. Štěpánovinky oslaví v příštím roce
20. výročí svého vzniku. Za jejich
zrození vděčíme Petru Skokanovi, který od roku 2002 začal zve-

řejňovat různorodé
zprávy na webových
stránkách obce. Od
roku 2004 dostaly
Štěpánovinky svou
tištěnou
podobu,
kterou již důvěrně
znáte. Přes deset let
vychází zpravodaj
v barevné podobě.
Všechna v ydaná
čísla jsou uložena
v kanceláři úřadu
a každý občan si je může všechna
prohlížet na webových stránkách
městyse v části AKTUÁLNĚ, kde
najdete samostatný oddíl všech
dosud vydaných zpravodajů. Ale
proč to všechno píši. Již řadu let
/naposledy v roce 2013/ Štěpánov
nemá psanou kroniku a právě
Štěpánovinky do určité míry
slouží jako malá náhražka psané
kroniky. Pokud by se našel někdo, kdo by se chtěl psaní obecní
kroniky věnovat, určitě bychom
byli rádi a jistě by se našly finanční prostředky na zaplacení
této náročné práce. Do té doby
budou Štěpánovinky sloužit jako
hlavní zdroj informací o tom, co
se u nás stalo nebo se dít bude.
Když se ohlédneme za uplynulým rokem 2021, tak nevidíme jen spoustu těžkostí, které
nám způsobil COVID 19 – zdravotně, omezováním sociálních
kontaktů a cestování, ale stále

ještě bojujeme s neplněním dodavatelských termínů investičních a jiných akcí. Ale postupně.
Z loňského roku nám zůstaly
nedokončené některé akce – výměna těles ústředního topení
v restauraci a penzionu Hodůnka byla dokončena hned z kraje roku, součástí byla i výměna
plynového kotle. Současně byl
ve sklepě instalován i nový
plynový kotel na ohřev vody.
V návaznosti na tuto akci jsme
pokračovali rekonstrukcí tří
pokojů v penzionu, do nichž
bylo vestavěno sociální zařízení.
K dnešnímu dni měly být pokoje
hotovy, připraveny na vybavení novým hotelovým nábytkem
a předány do užívání. Bohužel zbývá položit novou vinylovou podlahu a instalovat dveře s futry, což bude
po Novém roce provedeno.
(pokračování na str. 3)
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Výpis z usnesení zastupitelstva městyse
Usnesení č. 21/2021

ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konaného dne 15. listopadu 2021 v 18 hodin
v zasedací místnosti ÚM ve Štěpánově nad Svratkou

V Í TÁ N Í O B Č Á N K Ů
Vítání občánků proběhlo 22. 11. 2021 v obřadní síni ÚM.
Přivítáni byli noví občánci:
Sofie Kučera, Nela Sedláčková, Viktorie Křížová.
Pro nemoc byl omluven Vojtěch Kobza.

Zastupitelstvo městyse Štěpánov nad Svratkou:
BERE NA VĚDOMÍ:
- zprávu o činnosti rady městyse, výborů a komisí
- informace k přípravě rozpočtu na rok 2022.
- Rozpočtové opatření č. 10, 11/2021 v předneseném znění
SCHVALUJE:
- návrhovou komisi ve složení: Otakar Ostrýž, Pavel Stárek
zapisovatel: Mgr. Alena Boháčová
ověřovatelé zápisu: Augustin Horák, Antonín Nedoma
PRO: 10		
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
- Cenovou nabídku firmy COLAS a. s. na opravu asfaltu před penzionem Hodůnka a další opravy MK ve výši 100 000,- Kč s DPH
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Cenovou nabídku 10/2021 LSO Karasín na kácení kůrovcového porostu ve Stavské, práce budou provedeny firmou najatou LSO Karasín
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
- Obecně závaznou vyhlášku městyse Štěpánov nad Svratkou
č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022, která stanovuje poplatek ve výši
550,- Kč/osobu/rok
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Neinvestiční dotaci na výchovu mládeže FK Železárny Štěpánov
pro rok 2021 ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Dohodu o bezúplatném převodu souboru movitých věcí /vybavení
kuchyně a výdejny jídel/ ve výši 1 265 700,- Kč do majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou. SMV byl pořízen z dotace
ze státního rozpočtu a zařazen do majetku obce 30. 4. 2007.
Ukončení Dohody o hmotné odpovědnosti s Jaroslavou Vrzalovou
k 30. 11. 2021.
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Cenovou nabídku PhDr. Zdeňka Kubíka na koupi modelu Hradiska
ve výši 30 000 Kč a uzavření kupní smlouvy na tuto částku
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Rozpočtové opatření č. 12/2021 v předneseném znění včetně všech
opatření, která byla schválena v průběhu dnešního zasedání
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0

S

POL EČE NSK Á
K RON I K A

Narozené děti:

Miroslav Olah
Významné životní jubileum oslaví v měsících
leden - březen 2022:

Vozdecký Bohumil
Markup Karel
Doležalová Marie
Nováčková Ladislava
Čupr Zdeněk
Nedomová Marcela
Pekařová Bronislava

ZA OKNY

Základní škola a Mateřská škola
Vám přeje příjemné vánoční svátky
a v novém roce hlavně pevné zdraví.

Olše naházely nikláky do Žlubce.
Na okna tluče mráz, až úzkost jímá.
Slizké habry potáhla hadí kůže.
Budou Vánoce, milost, smutek, zima…
Hynek Jurman
(ze sbírky Skloňování)
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SLOVO STAROSTKY
Pak už přijde na řadu vybavení.
Po předání těchto pokojů do provozu přistoupíme k rekonstrukci
dalších tří. Přeložka plynové přípojky, která měla být realizována
na konci roku 2020, byla dokončena v letních měsících, avšak
úplné dokončení terasy u restaurace se nepodařilo doposud.
Terasa byla předána do užívání
po dokončení přeložky plynu,
ale není dokončeno její opláštění dřevěnými lamelami. Pevně
věřím, že k jejímu dokončení
dojde v nejbližší době. Na začátku tohoto roku byla dokončena
oprava vodojemu, kde se závazné
termíny podařilo splnit. V letošním roce jsme žádali o dotaci
na výstavbu nové budovy mateřské školy, bohužel jsme nebyli úspěšní, ale projektová dokumentace stavby je kompletně
připravena k novému podání žádosti o dotaci z národních nebo

evropských fondů. Vzhledem
k náročnosti investice není
ve finančních možnostech městyse realizovat tuto stavbu bez
dotací. Se žádostmi o dotaci jsme
ale uspěli v případě revitalizace
veřejného prostranství a vybudování odpočinkové zóny za Kulturním domem. Projekt je v realizaci a měl by být dokončen do
května 2022. Úprava bude znatelná i na náměstí včetně parku.
Druhý úspěch jsme zaznamenali
v přidělení dotace na vybudování víceúčelového sportovního
hřiště, které je již ve výstavbě
na bývalém tréninkovém hřišti u ZŠ. Tato stavba by měla být
dokončena do června 2022. Jako
každý rok jsme žádali i o dotaci
na Kraj Vysočina v Programu
obnovy venkova Vysočiny 2021
a obdrželi jsme dotaci na opravu
místní komunikace v úvozu do
Vrchů. V neposlední řadě jsme

obnovili sloupy veřejného osvětlení na náměstí, které mají moderní design a osvětlení plochy
náměstí zajišťují v daleko lepší
kvalitě. Letos jsme proto mohli
konečně nazdobit i vánoční jedli,
protože s výměnou sloupů byla
elektrická energie přivedena až
ke stromu. Nové sloupy si žádaly
také jinou vánoční výzdobu, kterou jsme letos pořídili, a vánoční
atmosféra náměstí dostala zcela
jiný rozměr. Ohlasy projíždějících návštěvníků jsou jen kladné,
proto doufám, že i na naše občany působí náměstí v novém kabátě příjemně. Nové hrací prvky
jsme objednali i na dětská hřiště,
menší z nich – šplhací pyramida
již byla osazena na DH u Kruhu.
Na Močidlech si děti počkají do
jara, kdy se objeví velká šplhací
pyramida v zadní části hřiště.
Na konci roku jsme přijali i další
příznivou zprávu, která se týká

   Z P R ÁV IČ K Y O D Ž E N - V
Název naší letošní retropřehlídky mohl znamenat mnohé. Kdo
čekal romantiku, byl spokojený.
Pokud se někdo přišel pobavit,
smutný neodcházel. Chtěl-li se
zvídavý dozvědět zajímavé věci
nejen o módě, když dobře napínal uši, dozvěděl se. Ale hlavně se
bylo na co dívat!!!
Tématem odpoledne bílá barva byla. Nejprve nám modelky
předvedly oděvy, kde bílá tvořila
základ pro barevný potisk. Pak
se oblékly do kousků, kde vynikl kontrast černé a bílé. Na řadu
pak přišly barevné kombinace
s bílou, také pletené a háčkované
doplňky ve zmíněné barvě. A kde
by byly plesy a taneční bez bílé?
Děvčatům v dlouhých bílých ša-

tech zatleskali diváci v závěru
první části přehlídky.
Před přestávkou přišla řada
na taneční vystoupení. To první
bylo opravdu v bílém a nastínilo,
na co se máme těšit. Choreografii
na písničku Svatební průvod vymyslely naše tři mladé tanečnice
samy a byly oceněny velkým potleskem. Druhé vystoupení si už
připravila naše členská základna.
Trénink probíhal od srpna do
září, hlasitý smích diváků pro nás
byl tou největší odměnou.
Po přestávce nás čekala svatba.
Opravuji - svatby. Nejdřív však
děvčata odvážně ukázala část
výbavy, kterou tvořilo na začátku 20. století bílé spodní prádlo.
A pak už se nesla sálem Prodaná

Foto: Pavel Borovec

(pokračování ze str. 1)

naší žádosti o nový dopravní
automobil pro SDH. V příštím
roce bychom měli novou dodávku koupit, podílet se na zaplacení bude Ministerstvo vnitra ČR,
HZS Kraje Vysočina a částečně
i Městys Štěpánov nad Svratkou.
Věřím, že členové SDH vyberou
dodávkové vozidlo, které bude
sloužit nejen při zásazích, ale také
při práci s hasičskou mládeží.
V příštím roce nás tedy čeká
ještě hodně práce, aby se podařilo dokončit všechny akce připravované pro právě probíhající
volební období.
Na sklonku roku si vždy každý
z nás uvědomí, jak rychle ten čas
letí. Proto mi dovolte, abych Vám
všem popřála poklidné Vánoce
v kruhu Vašich rodin, abyste si
mohli vychutnat příjemné chvíle
sváteční a optimisticky vykročili
do nového roku 2022.
Šárka Kunčíková

BÍLÉM

nevěsta. Tedy nevěsta v kroji,
aby nám navodila atmosféru
vesnických svatebních zvyků. Doprovodily ji nevěsty
v bílých a červených šatech
pro představu zvyků na východním Slovensku. Následovaly nevěsty 50. a 60. let,
které však nebyly oblečeny
do bílé. O historii bílých
šatů jsme si něco vyslechli
a pak už se jen dívali. Jak se mění
móda z dlouhých šatů na krátké
a pak zase zpět... Šaty bez rukávů, s rukávy krajkovými, nařasenými, přilehlými, s jedním
ramínkem, bez ramínek... Sukně s kosticemi, bohatě nařasené,
v jednoduchém úzkém provedení, jako součást kostýmků... Róby

čistě bílé, krémové, s barevnými
doplňky, romantické, praktické,
inspirované historií, nadčasově
moderní... S vlečkou... Se závojem... S kožíškem... S družičkami... A jen s jedním ženichem.
Byla to paráda a doufám,
že příští rok zase bude.
Lenka Malá
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Kultura ve Štěpánově v roce 2021
Byl konec roku 2020 a my si
jen posteskli nad rušením všech
hromadných akcí v důsledku
pandemie a doufali, že bude líp.
Bohužel, rok utekl jako voda, ale

situace se nezměnila. Trochu naděje přineslo letní období, kdy
se podařilo uskutečnit několik
akcí všem složkám působícím
v městysi. Myslím, že toto při-

vítali všichni občané, protože
po tak dlouhém období zákazů
a příkazů se mohli alespoň trochu pobavit.
I naše kulturní komise neustále řešila, co budeme moci
uspořádat bez vážnějších omezení. Příprava všech akcí vyžaduje
spoustu práce a zařizování, o to
větším zklamáním je, když vše,
co jste do dané věci vložili, musíte
na poslední chvíli „zahodit“.
Na konci léta jsme začínali připravovat program na podzimní
a zimní měsíce. V plánu byly jak
akce tradiční, tak i úplně nové.
Zhoršující se epidemiologická
situace v celé republice, ale bohužel i v našem městysi, se postarala
o to, že se zamýšlené akce musely opět jedna po druhé rušit či
upravovat tak, aby nedocházelo

Světýlka a Mikuláš
Ku lt u r ní m a kcí m
v podzimním čase opět
situace nepřála. Jinak
tomu nebylo ani u akcí
pořádaných pod záštitou
úřadu městyse. Podařilo
se zrealizovat venkovní
podzimní akci Slavnost
světýlek. Světelný průvod byl i v tomto nelehkém období početný
a děti si užily drobné
hry, které pro ně přichystal ČSŽ Štěpánov v
pohádkových převlecích. O občerstvení se postaralo sdružení
dobrovolných hasičů.
Následovala netradičně pojatá tradiční akce Mikuláš. Také
letos jsme se rozhodli pro komornější variantu. Štěpánovské
rodiny mohly přihlásit své děti
k mikulášské nadílce. Díky ČSŽ
Štěpánov se podařilo posílit loň-

ke shromažďování většího počtu
osob.
Každý, kdo se jakkoliv podílí
na kulturním dění, nemá z této
situace radost. Pevně věřím, že
jak kulturní komise, tak i všechna zájmová sdružení, přečkají
nepříjemnou situaci optimisticky
a v lepších časech se zase s chutí
pustí do práce.
Proto všem děkuji za jejich dosavadní činnost a nadšení a těším
se na další spolupráci.
Vám všem v novém roce přeji
hodně ZDRAVÍ, spokojenosti
a úspěchů. Doufám, že se situace již uklidní a budeme se moci
všichni společně setkávat a bavit
tak jako dřív.
Za kulturní komisi
Iveta Hošková

B OROV Ě NK A
Borověnka
v Třebíči

skou skupinu o další dvě v čele
s Mikuláši. Nechyběli ani čerti
a andělé. Obdarovalo se asi 60
dětí z naší vesnice. Sníh křupal
pod nohama, děti překonávaly
svůj stres a zpívalo se ostošest.
Věříme, že další společné aktivity
na sebe nenechají dlouho čekat.
Stanislava Kubíková

„Stačilo jen sedět
a tiše se dívat“ – to
byla nadšená slova
porotkyně krajského kola Národní
přehlídky dětských
folklórních
souborů při hodnocení
vystoupení
Borověnky. Přehlídka se konala
16. října 2021 v Třebíči. Přes
všechny komplikace se nám podařilo na ni připravit nové pásmo Na našem dvoře. A protože
se naše vystoupení líbilo všem
porotcům, bude Borověnka reprezentovat Štěpánov a celé Horácko v národním kole přehlídky
v červnu 2022.

Soustředění Borověnky
v Koroužném
Koncem října jsme využili volné dny a připravili jsme pro členy
Borověnky soustředění v Koroužném. Pilně jsme cvičili koledy,
zdokonalovali a upravovali nové
pásmo, ale také si zahráli
spoustu her. Soustředění
se zúčastnily všechny
věkové kategorie – pro
ty starší bylo soustředění dvoudenní, mladší se
pak přidali druhý den.
Všichni jsme si to užili a už se moc těšíme,
až Vám budeme moci

předvést, co jsme se naučili. Moc
děkujeme obci Koroužné za poskytnutí prostor pro naše soustředění.

Národní kolo Zpěváčka 2021
V sobotu 6. 11. se v Jablonci
nad Nisou uskutečnilo Finále českého zemského Zpěváčka.
Horácko v něm reprezentovali
3 zpěváčci – mezi nimi i Matěj
Kubík z Borověnky. Domů si
odvezl spoustu zážitků a zkušeností, a také ocenění a pozici
náhradníka do celostátního kola
Zpěváčka. Matějovi moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
Bohumila Blechová
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ŠTĚPÁNOVŠTÍ RODÁCI A OSOBNOSTI
40. PhDr. IVAN ŠTARHA
(29. 5. 1935 Ujčov)

3. Městečko z Dolního
konce
Centrum Štěpánova s dominantní budovou farního kostela
se stalo častou inspirací pro malíře. Dnes přinášíme záběr z Dolního konce městečka. Autorem
je doubravnický malíř Stanislav

Bělík (narozen 29. 10. 1919, předloni oslavil 100. narozeniny!!!).
Obraz o rozměrech 52,5 x 35 cm
byl namalován na objednávku
temperou v roce 1988.
Jiný pohled na centrum Štěpánova (tempera z r. 2007) je uveden v knize Krajinou řeky Svratky
(2017).
Hynek Jurman

V Ý Z VA
Máte-li doma či mezi známými OBRAZY
našeho městečka a okolí, budeme rádi,
když se o ně podělíte v časopise s ostatními.
Na adresu zpravodaje můžete posílat
Vaše náměty a fotografie.

Děkujeme.

Historik, archivář, heraldik, bývalý ředitel Moravského
zemského archivu v Brně.
Do Štěpánova docházel do
obecní školy (1941–1946), následovala měšťanka v Nedvědici
a tzv. střední škola ve Štěpánově. V roce 1953 maturoval na
gymnáziu v Tišnově a poté vystudoval archivnictví-historii
na Filozofické fakultě brněnské
univerzity (1953–1958), kde získal v roce 1970 titul PhDr.
Pracoval v archivech v Telči,
Jihlavě, Třebíči a v Brně. V letech 1991 – 2000 byl ředitelem
MZA, poté odešel do důchodu,
ale nadále působil na částečný

úvazek. Účastnil se vydávání
archivních pramenů, byl členem redakčních rad, redigoval
publikaci Moravské zemské desky 1348/1642.
Od roku 1990 byl jako uznávaný znalec archivní problematiky členem vědecké archivní
rady ministra vnitra. Jako zdatný heraldik se stal též členem
komise pro udělování znaků
a praporů Parlamentu České republiky. Je spoluautorem knihy
Znaková privilegia měst, městeček a vsí na Moravě a ve Slezsku a též řady monografií měst
a obcí. Do odborného tisku psal
četné recenze.
Zajímal se i o minulost našeho regionu a seriál článků
o něm publikoval ve Vysočině už v 60. letech. Stal se
spoluautorem knihy Bystřice
nad Pernštejnem (1980) a sepsal knihu Obec Ujčov 650 let
(2010). Kladným posudkem se
zasloužil o vydání první knihy
o Štěpánově (H. Jurman: Štěpánov nad Svratkou 1285-1985,
vyšlo 1985), osobně se zúčastnil
oslav 700 let Štěpánova a v přísálí kulturního domu k tomuto
výročí pronesl přednášku.
Hynek Jurman

Projektový den v terezíně
V úterý 26. října 2021 se uskutečnil projektový den v Památníku Terezín. Byl to v pořadí druhý
výlet uspořádaný z finančních
prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Žáci 7. – 9. ročníku se nejprve seznámili s historií bývalé policejní
věznice gestapa v Malé pevnosti.
Díky poutavému vyprávění paní
průvodkyně poznali místo, kde
v období druhé světové války
umíraly tisíce nevinných lidí
z důvodu svého přesvědčení nebo
jen pro svůj rasový původ.
Druhá část programu probíha-

la v Hlavní terezínské pevnosti,
která od roku 1941 sloužila jako
ghetto pro Židy. Zde žáci navštívili Museum ghetta a bývalou
Magdeburskou kasárnu. Procházením jednotlivých expozic objevovali nejen těžký život v koncentračním táboře, ale i kulturu
a osobnosti, s nimiž se stávaly
tyto nelidské podmínky snesitelnějšími.
Jak hodnotili žáci exkurzi?
„Exkurze byla zajímavá a poučná. Přijde mi to smutné, Židé se
tam měli spatně, trpěli. Ale chtěla
bych se kouknout do Osvětimi.“

„Vůbec jsem si ani nepředstavovala, že to mohlo být až takhle
strašný.“
„Ta pevnost na mě působila úzkostlivě a nechtěl bych tam být.“
„Hned ze začátku mě zaujaly
hroby, které byly pěkně seřazené
v řadách. Zděsilo mě, jak jedli
polévku, v které byly třeba i jehly. Měli velmi malý příjem potravy. Když jsme byli v kině, tak mě
udivilo, jak museli hrát, že se mají
dobře. Sportovali, radovali se atd.
V muzeu mě zaujaly plakáty, na
kterých bylo napsáno, kdo tam
zemřel. Dále, že i přes to všechno

nezapomínali na kulturu. Jediná pozitivní zpráva, kterou jsme
se dozvěděli, byla, že se podařilo
třem vězňům utéct přes jednu
zeď.“
„Podle mého byla návštěva Terezína velmi poučná a myslím si,
že úplně pro všechny. Exkurze se
mi moc líbila. Povídání bylo moc
hezké. Samotné mi to tam přišlo
hrozné, děsivé. Tohle by už nikdo
neměl zažít. Celkový výlet byl
skvělý a moc jsem si ho užila. Jsem
ráda, že jsem tohle místo a vše
okolo mohla poznat.“
Zpracovala Petra Stárková
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I v tomto školním roce ještě
využíváme dotace Fondu Vysočiny na projekt Vodníkovo desatero.
Tentokrát se nám již podařilo vyjet do zajímavých míst regionu,
kde pro nás připravili program
lektoři z Chaloupky o.p.s.
Na první výlet vyrazili žáci
1. ročníku a předškoláčci z MŠ.
Podívali se ke studánkám Barborka a Vitulka na Třech Studních, které jsou známé jako inspirace díla Bohuslava Martinů.
V rámci programu se děti seznámily s pramínky a malou vodou
ve Žďárských vrších. Potkaly
vodní bytosti a na některé si i zahrály. Vyzkoušely si také pokusy
s vodou a seznámily se s tím, proč
to bez vody nejde.

Žáci 2., 3. a 4. ročníku absolvovali program
o ptáčcích, jehož průvodcem byl skorec vodní. Součástí programu
byla návštěva krásných
expozic v Domě přírody
v Krátké. Děti se převlékaly do ptačích kostýmů,
zkoušely, jak to mají těžké ptačí rodiče, ale také tvořily,
hrály si v expozici či sledovaly 3D
kino.
Žáci 6. a 7. ročníku se vydali
na výpravu Dářským rašeliništěm po proudu času, seznámili se
s borovicí blatkou, s rašelinnými
loukami, ale také s těžbou poznamenanými lokalitami. Poznávali
rašeliniště a jeho význam biologický, vodohospodářský a ekologický. A hlavně krásu přírodní rezervace u Velkého Dářka,
připomínající severskou tajgu.
Na Velké Dářko se podívali i žáci
5. ročníku.
Těmito výlety byl projekt Vodníkovo desatero ukončen.
Bohumila Blechová,
koordinátorka projektu

HALLOWEEN
Součástí výuky anglického
jazyka je seznamovat žáky se životem a zvyky v anglicky mluvících zemích. Jedním ze svátků,
který už u nás není úplně cizí,
je Halloween. I letošní rok jsme
se rozhodli, že si spojíme sychravý podzim po vzoru starých
Keltů s radostnou oslavou plnou
masek, světýlek a veselí.
V hodinách angličtiny si děti
ze čtvrtého a pátého ročníku povídaly o halloweenských

tradicích a naučily se některá
strašidelná slovíčka. S pomocí rodičů si připravily kostýmy
a v pátek 5. listopadu se naší školou proháněla nejrůznější stvoření. Po chodbách a třídách proudily davy duchů, čarodějnic, upírů,
mumií a jiných příšer. Všichni se
anglicky představili, zarecitovali
říkanku a obdarovali ostatní děti
sladkostí.
Petra Stárková

Pejsek Drim ve školní družině
Začátkem října přijel za námi
do družiny pejsek Drim s chovatelkou a cvičitelkou paní Königovou. Pejsek přišel potěšit děti
z prvního stupně a seznámit je
s canisterapií. Děti si poslechly
zajímavosti z výcviku, dozvěděly
se vše o léčebném kontaktu psa
a člověka, o vlivu na psychomotorický vývoj člověka zdravého

i se speciálními potřebami všech
věkových kategorií. Dětem se
moc líbilo, když čtyřnohý chlupáč předváděl svoji poslušnost při
povelech sedni, lehni, aport, pac,
apod. Na závěr si děti mohly trpělivého Drima pohladit, pomazlit a učesat kartáčem.
Eliška Illeková

Školní družina v planetáriu

I v této nelehké době se podařilo uskutečnit další vzdělávací výlet pro děti školní družiny, který byl hrazen ze Šablon.
18. 10. 2021 odpoledne se školní
družina vypravila autobusem do
Brna. V planetáriu čekala na děti
„Robinsonka“. Hlavní hrdinka
Sára se svými průvodci připravila
dětem jedinečné dobrodružství
na měsíční základně. Po programu si děti prohlédly
prostory
planetária
a venkovní expozice.
Celý týden ve školní družině probíhal projekt „Vesmír
– hvězdy nad námi“.
S vychovatelkami děti
vyráběly kosmonauta,
pexeso – souhvězdí,
vyhledávaly informace v encyklopediích,

zapojily se do soutěže „Zpátky
na Měsíc“. Své poznatky a dojmy využily i ve výuce. S paní
učitelkou Kameníkovou zapsaly
postřehy a vytvořily poutavou
nástěnku v přízemí školy, kterou doplnily fotografiemi. Fotky
z této akce a jiných aktivit naší
družiny najdete na webu školy
v galerii školní družiny.
–JP-
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Hynek Jurman

SPŘÍZNĚNÝ
ŠTĚPÁNOV
Covidové období prý bylo ideální pro bádání v rodokmenech.
Aniž bych s tím počítal, intenzivně jsem na rodokmenu pracoval od března 2020 do května
2021. Výsledkem je kniha plná
zajímavých údajů, jmen a souvislostí, ale určená je pouze pro
členy rodu. Zde chci na konkrétních případech poukázat na to,
jak jsou štěpánovské rody a rodiny propleteny příbuzenskými
svazky. S výjimkou nejnovějších
náplav jsou tu do přízně téměř
všichni.
Protože se sestry mého praděda, Marie a Otýlie, provdaly za
bratry Bučkovy z Olešničky, dostali jsme se tím do přízně s celou
řadou dalších rodin. Ale největším přínosem v tomto směru byl
sňatek Františka Jurmana (bratra
mého dědy) s Josefou Havelkovou
ze Štěpánova č. 32. Jak se ukázalo, Havelkovi jsou u nás do přízně
málem s každým.
Josefin starší bratr Josef Havelka (*8. 12. 1881) měl se dvěma manželkami 7 dětí, jejich
potomci zde žijí dodnes a patří
jim rodová chalupa na Dolním
konci. Mladší bratr Jan Havelka
(21. 12. 1890 – 21. 9. 1951) se
přiženil 15. 10. 1916 k Františce
Hřebíčkové do č. 24. Za války
byl ve Vídni, později se stal spolunájemcem železáren společně
s obchodníkem Janem Matouš-

Foto: zleva František, Josefa, František ml. a Irena Jurmanovi,
fotil zřejmě pozdější letec Adolf v r. 1936.
kem a zakoupil na náměstí dům
č. 17. Z potomků jsou asi nejznámější kdysi úspěšní fotbalisté Miloš a Jenda.
Josefina sestra Františka Havelková (*13. 1. 1872), se provdala
6. 7. 1898 za čeledína Františka
Štourače z Pivonic (*23. 3. 1873)
a odstěhovala se s ním do Brna.
Tento František byl bratrancem
známého komunistického funkcionáře a poslance Antonína
Štourače (1888–1944). Oba se
narodili v Pivonicích č. 16. Abych
vysvětlil po lopatě, jak jsem já do
přízně s komunistou Štouračem,
tak je to tedy takto: jeho bratranec byl švagrem tatínkova strýce.
Další sestra Božena Havelková (22. 9. 1879 – 25. 1. 1934) se
20. 10. 1902 provdala za Ludvíka
Šmardu (20. 6. 1878 – 14. 1. 1946,

v matrice psán jako Šmerda),
z jejichž sedmi dětí se stal Josef
(3. 2. 1907 – 4. 5. 1987) v éře komunismu předsedou ONV v Bystřici
n. P. A zde se můžeme ohánět
další zajímavou přízní. Ludvíkova sestra Julie Šmardová
(*10. 10. 1881) se totiž 19. 10. 1903
provdala za Josefa Veselského
(*19. 9. 1880) a spolu měli dceru
Vlastu (*4. 8. 1904, provdala se
za pozdějšího funkcionáře Miroslava Štourače) a syna Jaroslava.
Tento Jaroslav Maria Veselský
(30. 6. 1909 – 13. 12. 1981) byl
amatérským lidovým dramatikem, jeho syn Jiří Veselský
(26. 7. 1933 – 18. 4. 2004) poměrně
známým básníkem. Takže básníkova babička byla sestrou švagra
tatínkova strýce. A protože byl
básníkův děd Josef Veselský bra-

trancem Karla Veselského, který
se v roce 1926 vystěhoval s rodinou na tichomořské Tahiti, jsme
do přízně i s těmito legendárními
vystěhovalci.
Nejmladší sestra Marie Havelková (18. 12. 1885 – 17. 11. 1961)
se provdala 30. 6. 1908 za Jana
Valacha (17. 11. 1869 – 26. 1. 1962)
z Olešničky č. 28, později Balkán
č. 66. Jejich syn František (29. 3.
1922 – 9. 4. 2018) se stal známým
učitelem a pamětníkem. A jeho
tchán František Paulus (1900–
1988 ) byl zdatným kameníkem,
autorem několika pomníků a nepočítaných náhrobků. Tedy další
zajímavá přízeň přes Havelkovy.
Samotná Josefa Havelková
(10. 4. 1888 Štěpánov – 31. 12.
1947 Brno) si vzala Františka
Jurmana 3. 7. 1911, z jejich pěti
dětí se dospělosti dočkaly tři,
všechny vystudovaly vysoké školy a nejznámějším se stal pplk.
JUDr. Adolf Jurman, letec, jemuž
jsme letos odhalili pamětní desku. Jeho bratr František vyženil
v 2. manželství zpěváka Michala
Prokopa…
Když si uvědomíme, s kým
vším jsou do přízně Bučkovi,
Šmardovi, Veselští či Valachovi,
je jasné, že příbuzní jsme tu do
jisté míry všichni. Můžete si to
sami dohledat, matriky jsou už
digitalizované na internetu a ty
novější jsou i docela čitelné. Úplně nejnovější pak najdete na Úřadu městyse ve Štěpánově.
Hynek Jurman

Nahlédnutí do školky
Od začátku školního roku se
bohužel potýkáme s vysokou
nemocností a řešení zdravotních
neduhů dětí se tak stává součástí
běžného provozu. I přesto se snažíme dětem přinášet pravidelné
aktivity, které je podporují na

cestě za vzděláním. Trénujeme
také jejich samostatnost, prokládáme to vše pohybem a hudbou
a důraz klademe na to, aby se
k sobě děti vzájemně chovaly
s respektem. Během listopadu
se několik dětí zapojilo do Vítání občánků.
Nyní se již
plně věnujeme adventnímu času. Ani
letos děti nebyly ochuzeny o návštěvu
Mikuláše,
čerta a anděla. Zdobíme
si
vánočně
školku a Vánocům při-

způsobujeme i různá tvoření.
Na závěr Vám
c hc eme p opř át
k rásné Vá noce
a v novém roce
pevné zdraví, radost a hodně vzájemného pochopení.
Učitelky z MŠ

Poděkování
Konec roku bychom chtěli využít k tradičnímu poděkování
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 nyní komplikovanější, než kdy jindy.
Učitelky MŠ
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PODZIMNÍ FOTBAL
Po dvou letech se konečně podařilo absolvovat celou půlsezónu fotbalových soutěží. Fotbalové
sezóny se dělí na podzimní a jarní
části. Z nich byla poslední, kompletně odehraná, ta podzimní
v roce 2019. Tedy „předcovidová“.
Od té doby byly soutěže zrušeny
buď před zahájením, nebo v jejich
průběhu. Covid se našim týmům
během podzimu úplně nevyhnul.
Někteří jednotlivci byli nuceni absolvovat karantény díky
mimofotbalovým kontaktům
a chyběli pak týmům v zápasech.
Naštěstí týmy karanténa nezasáhla, takže jsme odehráli všechna utkání v řádných termínech.
Žáci a přípravka
V dětských kategoriích se
nám osvědčilo spojení s Vírem,
resp. Ujčovem. Díky většímu

počtu hráčů jsme tak mohli rozdělit děti do kategorií „mladší“
a „starší“. I když se naše týmy pohybují v nižších patrech tabulek,
hrají s většinou soupeřů velmi
vyrovnané zápasy, kde rozhoduje
jeden, či dva góly. Stále platí, že
neklademe důraz na postavení
v tabulce, ale na to, aby si rovnoměrně zahrály všechny děti
bez rozdílu výkonnosti. Aby se
navzájem dokázaly podpořit, bojovaly jeden za druhého a vytvořily si mezi sebou přátelství třeba
na celý život.
Muži
Tým mužů je také po podzimu
v dolní polovině tabulky okresního přeboru. Po odchodu několika
starších hráčů a hráčů ze vzdálenějších míst se potýkáme s malou
základnou. Pro jarní část bychom
rádi tým posílili,
uvidíme, jaké
budou možnosti
a zájem. Ten nejideálnější scénář
by nastal, pokud
by se rozhodli
k fotbalu vrátit

místní borci, kteří
ještě nedávno za Štěpánov hráli. Ať už do
kategorie dospělých,
tak i žáků.
Hody
Jako každý rok,
tak i letos jsme se
zhostili organizace
štěpánovských hodů.
Chceme touto cestou
poděkovat všem účinkujícím,
mezi kterými byli i dobrovolníci
z mimofotbalových řad. Hody by
se nám velmi těžko organizovaly
bez finančního příspěvku městyse, kdy každým rokem náklady
na pořádání této akce rostou.
Díky covidové situaci jsme si
netroufli na pořádání taneční
zábavy uvnitř kulturního domu.
Nahradili jsme ji venkovním
posezením s bohatým občerstvením na fotbalovém
hřišti. Večer byl sice chladný,
ale myslíme, že ti, co přišli, si
jej užili. Přes víkend naštěstí
přálo počasí, takže víkendové
pouťové atrakce a samotné
hody pod májí stály za to.

MAFIÁNSKÉ OBLOŽENÉ Ř ÍZKY
SUROVINY:
4 kuřecí řízky
(nebo vepřové),
sůl, pepř, brambory,
rajčata, velkou cibuli,
200 g strouhaného sýru,
za kysanou smetanu
nebo majonézu.
POSTUP:
Maso lehce naklepeme přes fólii, ochutíme solí
a pepřem. Oloupeme brambory a nakrájíme na silnější kolečka. Nyní si všechno navrstvíme na vymazaný
plech. Na dno plechu dáme kolečka brambor, osolíme,
natřeme trochu zakysané smetany, posypeme sýrem,
přidáme maso, kolečka cibule, kolečka rajčat (na každý
plátek tak 2 kolečka) a opět vrstvu zakysané smetany.
Nakonec posypeme sýrem a vložíme do vyhřáté
trouby. Pečeme na 180 °C asi 30 - 35 min.
Dobrou chuť přeje Anna Nepejchalová

Doufejme, že se v příštím roce
při této tradiční akci opět všichni setkáme, a že se také budeme
bez omezení prohánět po hřišti
i mimo něj.
Štěpánovský fotbalový klub
vám všem přeje pohodové Vánoce a do nového roku pevné zdraví!
Za FK Železárny Štěpánov
Petr Skokan

INZERÁT
Měst ys Štěpánov nad Svrat kou nabízí
hlavní pracovní poměr na pozici
údržbáře obecních budov,
současně by měl mít zájemce řidičský průkaz na
traktor, neboť by zajišťoval provoz kompostárny,
vývoz jímek a zimní ohrnování místních komunikací. Zájemci se mohou obrátit přímo na starostku
městyse osobně nebo telefonicky na čísle
724 181 887.

Plánované akce
Leden 2022
Únor 2022
Jaro 2022

Tříkrálová sbírka
Masopust
Štěpánov čte dětem

Všechny kulturní akce v novém roce se budou řídit
aktuální epidemiologickou situací
a budou včas zveřejněny.
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