www.stepanovnadsvratkou.cz

ročník XIX. - č. 1 - březen 2022

zdarma

SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
tolik jsem si jistě nejen já, ale
celý svět, přála, aby se konečně
po dvou letech nejistého období
z důvodu celosvětové pandemie
Covid19 vše vrátilo pokud možno do starých kolejí. Abychom
opět mohli své životy žít dle
svých představ. Bohužel ve čtvrtek 24. února 2022 napadlo Rusko

pod naprosto hloupými
a neospraved l n itel ný m i
záminkami
Ukrajinu
a započal
válečný konf l i k t , k ter ý
ve chvíli, kdy
píši tyto řádky, ničí města
a vesnice zejména ve východní
části Ukrajiny. Díky bezcitnosti ruského agresora k civilnímu
obyvatelstvu rozhodla se část
ukrajinských žen s dětmi a staršími členy rodin utéci do bezpečí střední Evropy. V současné
chvíli se jedná o 2,5 milionu lidí,
kteří hledají úkryt před válkou,
protože jejich vlastní domov byl

zničen nebo v jeho blízkosti stále
dopadají bomby agresora. Přestože jednání ruského prezidenta
Putina zaslouží jen to nejhorší
odsouzení a opovržení, postup
vůči jeho nesmyslné rozpínavosti musí řešit představitelé všech
zemí. V silách nás obyčejných
občanů je ale podporovat pomoc napadené Ukrajině všemi
možnými prostředky. Jsem velice
ráda, že i ve Štěpánově byla do
týdne od napadení zorganizována sbírka nejpotřebnějších věcí
pro humanitární pomoc, kterou
zorganizovala Základní škola
ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina. Všem, kteří do sbírky přispěli, velice děkuji, jejich pomoc
byla do dvou dnů přepravena postiženým ukrajinským občanům.
Další pomoc směřuje od zastupi-

telů městyse, kteří schválili dne
9. 3. 2022 prostřednictvím Charity ČR finanční příspěvek na pomoc Ukrajině ve výši 70 000,- Kč.
Pokud i mezi občany je potřeba
finančně pomáhat, doporučuji
k tomu využít transparentní
účty organizací Člověk v tísni,
Charita, velvyslanectví Ukrajiny
a jiné. Chování Ruska k Ukrajině je neomluvitelné a není možné nárokům Ruska ustupovat
a já jsem velice ráda, že postoje
našich oficiálních představitelů
jsou jednotné a rozhodné. Můj
velký obdiv mají Ukrajinci, kteří svou vlast hrdinně brání proti
velké přesile agresora. Věřím,
že podobné emoce zažívá většina obyčejných lidí. Ukrajinci
– jsme s vámi! Sláva Ukrajině!
Šárka Kunčíková

Zájemci o úklid přírody kolem cest v rámci projektu
ČISTÁ VYSOČINA se mohou přihlásit o úklidové pytle
na ÚM ve Štěpánově nad Svratkou od 7. 4. 2022,
současně je třeba nahlásit místo úklidu. XIII. ročník
ČISTÉ VYSOČINY bude probíhat od 11. 4. do 24. 4. 2022,
zájemci mohou uklízet již o víkendu 9. a 10. 4. 2022.
Sběr nebezpečného odpadu
• v pátek 6. 5. 2022 od 16.00 do 18.00 hod. na parkovišti
před restaurací Hodůnka

Sběr železného šrotu
• od čtvrtka 5. 5. do neděle 8. 5. 2022 na parkovišti před
restaurací Hodůnka

Velkoobjemové kontejnery
• od středy 4. 5. do pátku 6. 5. 2022 pod parkem na náměstí
a U slepičky
• od pátku 6. 5. do neděle 8. 5. 2022 na Močidlech
a na parkovišti u ZŠ
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Výpis z usnesení zastupitelstva městyse
Usnesení č. 22/2021

Usnesení č. 23/2022

ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou konaného
dne 15. prosince 2021 v 18 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse
Štěpánov nad Svratkou

ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou konaného
dne 9. března 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse
Štěpánov nad Svratkou

Zastupitelstvo městyse Štěpánov nad Svratkou:

Zastupitelstvo městyse Štěpánov nad Svratkou:

BERE NA VĚDOMÍ:
-

zprávu o činnosti rady městyse, výborů a komisí
Harmonogram inventarizace obecního majetku za rok 2021
Rozpočtové opatření č. 13 /2021 v předneseném znění
Zprávu o plnění rozpočtu 2021 – příjmy, výdaje leden – listopad

SCHVALUJE:
- návrhovou komisi ve složení: Lenka Cacková, Mgr. Vratislav Kubík,
zapisovatele: Mgr. Ladislava Kobzová,
ověřovatele zápisu: Milan Opatřil, Pavel Stárek
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Dodatečné body v programu jednání ZM Štěpánov nad Svratkou:
4. Plán společných zařízení v rámci KPÚ Vrtěžíř
následují původní body programu.
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Předložený Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrtěžíř
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Přílohu č. 13 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem s TS města a. s. na rok 2022
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Tarify vodného a stočného pro rok 2022 – vodné 49,20 Kč bez DPH/
m3, s dotací Městyse Štěpánov nad Svratkou ve výši 100 000 Kč,
stočné 45,28 Kč bez DPH/m3, s dotací Městyse Štěpánov nad Svratkou
na opravy dle smlouvy ve výši 170 000 Kč
- Výši nájmů na rok 2022 za pronájem vodovodní infrastruktury
130 tis. Kč bez DPH a kanalizační infrastruktury 300 tis. Kč bez DPH
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Finanční dotaci na služby Rosy – denního stacionáře na rok 2022
a Charitní pečovatelské služby na rok 2022 v celkové výši 100 000,- Kč
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Finanční dar na provoz sociální služby Linka důvěry STŘED na rok
2022 ve výši 700,- Kč
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Finanční dar na provoz Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o. p. s. pro rok 2022 ve výši 1 000,- Kč
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Rozpočtové opatření č. 14/2021 v předneseném znění se všemi projednanými změnami na dnešním zasedání
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou, příspěvková organizace na rok 2022 včetně závazných ukazatelů v předloženém znění
a Rozpočtový výhled organizace na roky 2023, 2024
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Rozpočet městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2022 v předneseném znění včetně změn projednaných na dnešním zasedání v bodech
10, 11
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0

-

BERE NA VĚDOMÍ:
zprávu o činnosti rady městyse, výborů a komisí
Inventarizační zprávu za rok 2021
aktualizace účetních směrnic pro rok 2022
Informace o účasti v projektu Čistá Vysočina 2022
Rozpočtové opatření č. 1 /2022 v předneseném znění
SCHVALUJE:

- návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Boháčová, Miroslav Nečesánek,
zapisovatele: Mgr. Ladislava Kobzová,
ověřovatele zápisu: Otakara Ostrýže, Jaroslava Stárka
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
- Dodatečný bod v programu jednání ZM Štěpánov nad Svratkou:
11. Vypořádání škody způsobené sprejery na vstupních vratech do štoly „Mír“
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Navýšení rozpočtu na projekt: „Štěpánov nad Svratkou - sídelní zeleň“ ve výši 1 000 000,- Kč
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
- Nákup stejnokrojů pro děti z MŠ pro vítání občánků ve výši
15 000 Kč.
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Finanční pomoc Ukrajině ve válečném konfliktu s Ruskem ve výši
70 000,- Kč, finanční částka bude formou darovací smlouvy zaslána
na transparentní účet společnosti Charity České republiky.
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
- Žádost o dotaci v POVV 2022 na opravu místní komunikace u COOPu dle cenové nabídky firmy Colas CZ ve výši 733 742,79 Kč s DPH
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Cenovou nabídku na opravu cesty u novostaveb pod ovčínem ve výši
118 386,40 Kč včetně DPH
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Směnu pozemků s vlastníkem Ivonou Šmaterovou v rámci Pozemkové úpravy ve Vrtěžíři
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Nákup dětského domku pro dětské hřiště Na kruhu typ: DDM 503
za cenu 19 689,- Kč včetně DPH
PRO: 12
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Rozpočtové opatření č. 2/2022 v předneseném znění se všemi projednanými změnami na dnešním zasedání
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
- Dohodu o náhradě škody s pány Onderkou a Nehybou na vratech
do štoly „Mír“
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Zapsala: Ladislava Kobzová

Ve Štěpánově nad Svratkou, Vrtěžíři,
Koroužném, Kobylnicích, Švařci, Záskalí,
Velkém Tresném koledníci vybrali 40.625,- Kč.
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Vzpomínka na pana Ing. Jiřího Dufka
Před vánočními svátky na konci roku 2021 zasáhla i mě osobně velice smutná zpráva o smrti
mého blízkého spolupracovníka
v záležitostech městyse pana Ing.
Jiřího Dufka. Jeho odchod byl nečekaný a jsem ráda, že jsem měla
tu možnost s ním osobně den
před jeho smrtí mluvit a poděkovat mu, jako každý rok, za jeho
pomoc při řešení řady problémů,
v poslední době zejména při jednáních s BVK, a.s. a VOV, s.m.o.
Při jeho posledním rozloučení
bylo zmíněno jen jednou větou,
že se podílel na veřejném životě
obce. Proto bych zde chtěla zmínit jeho výrazný a významný
podíl na směřování rozhodnutí
zastupitelstev po dlouhá léta jeho
působení ve veřejných funkcích.
Prvně jsem jej, já osobně, zaznamenala v zastupitelstvu při volbách v roce 1998. To už měl za
sebou jedno volební období hned
po Sametové revoluci mezi lety
1990 – 1994. Od roku 2002 jsem
již zasedala v zastupitelstvu obce
spolu s ním až do roku 2014, kdy

S

se rozhodl již dále nekandidovat.
V letech 2010 – 2014 jsme spolupracovali velice úzce v rámci
rady městyse, kdy se stal mým
spolehlivým rádcem a mentorem.
Po ukončení jeho práce v zastupitelském sboru jsem jej požádala,
zda by mohl pokračovat ve své
práci externě a pomohl městysi
při jednáních s BVK, a.s a VOV,
s.m.o., v jejichž některých orgánech působil až do své smrti.
Pan Jiří Dufek byl vždy ochoten využít svých letitých odborných zkušeností a předávat mi
je do svých posledních dní. Jeho
úsudku a rad jsem si vždy vážila
a s povděkem jim naslouchala.
Bude mi velice chybět jeho názor, argumenty, rady, jeho životní
zkušenosti, zážitky, příběhy…
Děkuji za vše, co pro všechny
občany Štěpánova po dlouhá léta
dělal.
Děkuji za vše, co předal mně,
za jeho ochotu vždy pomoci.
Čest jeho památce!
S hlubokou úctou
Šárka Kunčíková

POL EČE NSK Á
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Významné životní jubileum oslaví v měsících
duben - červen 2022:

Vojtová Vlasta		
Jurka Jaromír		
Ondráčková Svatava
Ondráček Ladislav
Hašková Jaroslava
Filipová Jaroslava
Ondráčková Jaroslava
Pekař Jiří

Králová Anna
Sedláková Věra
Havelka Zdeněk
Mořkovský František
Ondráček Milan
Vrtěna Miroslav
Brázda Ondřej
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VAROVÁNÍ UŽIVATELŮM
KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘI NESPRÁVNÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Vážení občané!
Kanalizace není odpadkový koš a je určena pouze k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny,
užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí. Co do kanalizace patří
a co ne, určuje Kanalizační řád, který je k dispozici na internetových stránkách například www.BVK.cz .

Do kanalizace nepatří:
• tuky,
• oleje,
• celé ani v drtiči rozmělněné zbytky potravin, kterými se přispívá k rozvoji hlodavců, případně způsobí
zanášení kanalizace,
• hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky,
• textilní materiály, které dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla ve vstupní čerpací stanici čistírny
odpadních vod, tyto materiály se ani v síti ani na čistírně nerozkládají.
Kam tedy s odpadem?
• K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb
použijeme nádoby na tuhý domovní odpad – popelnice.
• Tuky a oleje z domácností odevzdejte v uzavřené plastové lahvi do černé nádoby na náměstí vedle červeného kontejneru ELEKTROWIN.
• Motorové oleje odevzdáme ve sběrném dvoře TS v Bystřici n. P. nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu
na jaře a na podzim.
• Nespotřebované léky odneseme do lékáren.
Případné nedodržování kanalizačního řádu je vodoprávním
úřadem nebo provozovatelem kanalizace sankciováno v souladu
se Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
pokutami. Pokud se situace se zanášením kanalizace bude i nadále zhoršovat budeme nuceni přikročit ke kontrole kanalizační sítě
a přípojek abychom zjistili konkrétní případy.
Apelujeme na občany, aby zvážili, co do kanalizace vyhazují.
Váš provozovatel vodovodní a kanalizační sítě
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pohyb počtu obyvatel během roku 2021
Následující údaje zahrnují obyvatele Štěpánova nad Svratkou a osady Vrtěžíř:
						Celkem		 Ženy
Počet obyvatel k 1. 1. 2021:
702 			
349 		
Počet obyvatel k 31. 12. 2021:		
701			
349 		

Muži
353
352

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 se počet obyvatel celkově snížil o 1 obyvatele.
Narodilo se 7 dětí, přistěhovalo se 19 občanů, odstěhovalo se 20 občanů a zemřelo 7 občanů.
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ZPRÁVIČKY OD ŽEN
Naše základna i s rodinami
začala letošní rok Novoročním
výšlapem v naději, že se blíží konec omezení kultury a rozjedeme
akce. Začaly jsme se tedy pravidelně scházet a plánovat, přitom

vyrábět malé drobnosti k oslavě
MDŽ.
Koncem února nás čekal MASOPUST. Průvod byl veselý
a početný, spoluobčané snad spokojení a hlavně štědří. Proto jsme

na VÝROČNÍ SCHŮZI v březnu
sečetly příjmy a výdaje za uplynulé dva roky a seznámily členky
s tím, co by se mohlo podniknout. Nejdříve padl návrh přispět na pomoc Ukrajině, dar
jsme zaslaly na konto Českého
červeného kříže. Pak se probíraly zájezdy. Určitě přispějeme
na dopravu našeho pravidelného
Výletu za květinami a na zájezd
do Rožnova pod Radhoštěm.
Kalkulace jízdného zatím vychází z ceny před zdražením, ale
doufáme, že s námi rádi pojedete
i v případě vyššího příplatku za
autobus. Připomínám, že kromě
„výročky“ jsou naše akce určeny
pro širokou veřejnost, nejen pro
členky. Všichni si tedy můžete
v kalendářích označit následující

události, jste srdečně zváni.
• 14. KVĚTEN - VÝLET ZA
KVĚTINAMI (Doubravice, Lhota Rapotina)
• 30. DUBEN - ČARODĚJNICE
• 4. ČERVEN - ZÁJEZD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
• 24. ČERVEN - PLAVIÁDA
• 24. ZÁŘÍ - RETRO MODNÍ
PŘEHLÍDKA
Pozvánky průběžně najdete na
našich fb stránkách nebo na Ženy
Štěpánov (webnode.cz)
Přivítáme další nápady, jak
osvěžit všední den společností
našich žen.
Hezké jaro!
Lenka Malá

Ekologický výbor po delší době navštívil železárny
V roce 2021 se podařilo zorganizovat vzhledem k epidemické
situaci pouze jediné setkání ekologického výboru zastupitelstva
městyse s představiteli místních
železáren. Uskutečnilo se 30. září
a za městys se účastnili starostka
Šárka Kunčíková, Milan Opatřil
a Vratislav Kubík. Firmu reprezentovali Milan Huták - výrobní
a technický ředitel a Petr Ondráček – vedoucí technolog.
Cílem jednání bylo tradičně
prodiskutovat možná řešení dopadů železáren na okolí.
Zástupci Štěpánova byli sezná-

mení s podobou projektu „Snížení fugitivních emisí ve slévárně
Železárny Štěpánov, spol. s r.o.“
podpořeného dotací z Operačního programu Životní prostředí.
Díky jeho realizaci by v příštích
letech mělo být proinvestováno
více než 100 mil. Kč do obměny
řady technologií s cílem zlepšit
pracovní prostředí a omezit uvolňování emisí do okolí.
Řešil se i související ohlášený
záměr železáren na výměnu nepoužívané rotační pece za novou
plynovou rotační pec s větší kapacitou. Zastupitelé samozřejmě

ovzduší vybraných látek, s dodavatelskou firmou Odour, s.r.o.
a čeká na výstupy projektu této
firmy dotovaného Technickou
agenturou ČR týkajícího se podrobného monitoringu ovzduší
během dvou kratších časových
úseků v létě 2020 a v zimě 2021.
Do měření byl zahrnut i Štěpánov
a realizaci zajišťoval i Český hydrometeorologický ústav.
Za ekologický výbor
Vratislav Kubík
a Milan Opatřil

Recitační soutěž se vzpomínkou na pana učitele

Keramické tvoření
Po dlouhé době zákazů a jiných
omezení jsme opět mohli uspořádat setkání, kde se fantazii meze
nekladou. Všichni se na práci
s keramickou hlínou těšili, proto se s nadšením a nedočkavostí
pustili hned po příchodu do práce a během chvilky začaly vznikat krásné, nejen velikonoční,

vyjádřili obavy z možného dalšího zhoršení situace prašnosti,
zápachu a hluku. Představitelé
továrny obhajovali výměnu pece
mj. tím, že díky novému modernějšímu zařízení mohou následně postupně přestat používat
stávající kopulové pece na koks,
které více znečišťují naše okolí. Snad tento postupný možný
přechod nezpomalí aktuální ani
žádná další energetická „nejistota“.
Vedení městyse dále stále řeší
problematickou interpretaci dat
dlouhodobého monitoringu

dekorace. Nápadů máme spousty,
proto bychom chtěli v keramickém tvoření i nadále pokračovat
a potkávat se v pravidelnějších
intervalech.
Případní zájemci se mohou informovat na tel. čísle 604 417 135.
Barbora Hošková

Po dvouleté odmlce jsme se
s velkou radostí mohli sejít společně na školním kole recitační
soutěže. Na přednes básní se žáci
dobře připravili, podali velmi
pěkné výkony, potěšili a zaujali
obecenstvo i vhodným výběrem textů. Paní učitelky z řad
přednášejících vybraly zástupce,
kteří nás pojedou reprezentovat
v regionálním kole v Bystřici nad
Pernštejnem.
Přejeme všem našim recitátorům, aby rozvíjeli chuť a nadšení
do přednesu básní. Rozdávali radost, prožitek, a aby se jim dařilo.
Letošní kolo soutěže bylo věnováno vzpomínce na milého
pana učitele Františka Valacha,
který na naší škole mnoho let
působil. Vždy se za námi rád
vracel a zajímal se o dění ve škole
i ve starším věku. S velkou ocho-

tou a zájmem se zúčastňoval
a pomáhal nám při různých aktivitách, besedách a zájezdech
s dětmi. Byl výborným pamětníkem, vyprávěl nám o historii Štěpánova a okolí. 29. března 2022
by se dožil 100 let.
Za kolektiv učitelek
Dáša Kameníková
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ŠTĚPÁNOVŠTÍ RODÁCI A OSOBNOSTI

41. JAN KOTINSKÝ

(7. 1. 1910 Nové Město n. M. – 8. 7. 1990)

4. Městečko od Chocholíku
Dnes přinášíme ještě jeden Bělíkův pohled na městečko, tentokrát
stál Stanislav Bělík za řekou pod Chocholíkem. Obraz o rozměrech
52,5 x 31 cm byl namalován opět na objednávku temperou v roce 1988.
Štěpánov od Bělíka lze najít i v ilustracích mé knihy Ozvěny Vysočiny na stranách 103 a 108.
Hynek Jurman

PODIVUHODNÝ ODCHOD PANÍ BADALOVÉ

Naši starší spoluobčané budou
pamatovat paní Miladu Badalovou. Drobná paní žila se svým synem Milanem v Panském domě
č. 12 a jako švadlena potěšila

především mnohé naše ženy. Její
syn se stal knězem a maminka se
k němu na odpočinek uchýlila na
faru v Hostivicích. A přežila ho…
Milan také kdysi oddával známého režiséra Stracha. A letos
2. února oslovil Jiří Strach širší
veřejnost s přáním, aby lidé paní
Badalové poslali pohlednici k jejím 99. narozeninám, které měla
oslavit 7. 2. 2022. A lidé poslechli…
Když jsem také pohlednici
posílal, řekla mi paní poštmistrová, že jsem ze Štěpánova třetí.
Celkem přišlo na 15 000 narozeninových pohlednic a přání! Paní
Badalová z nich měla radost a následující noc ve spánku zesnula…
Hynek Jurman

3. A 12. KVĚTNA
15:00 - 17:00

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MŠ

Vystudoval gymnázium v Novém Městě a učitelský institut
v Litomyšli (1929), učil ve Strážku, Štěpánově, Radňovicích, Jimramově i v Brně. Jan Kotinský
krásně maloval, přihlásil se proto do Jednoty výtvarných umělců v Praze a účastnil se několika
výstav (Praha, Kolín, Uh. Hradiště, Karlovice, Čebín, Brno).
Někde je uváděn jako akademický malíř, ale AVU nestudoval
z finančních důvodů.
Seznámil se s Karlem Němcem a sám vytvořil několik
sgrafit (Bobrová, Strážek, Žďárec, Bojkovice, Žďár n. S.).
Ve Strážku se 3. 8. 1941 oženil
s Marií Havránkovou z Brna.
I Jan Kotinský se stal obětí komunistického režimu.
V dubnu 1949 jako člen školního výboru města Brna kritizoval veřejně chystanou parcelizaci Brna na 22 okresů a změnu
učebních osnov, navíc se netajil
náboženským přesvědčením.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU
VÁS ZVE NA

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY

OD 2. DO 13. KVĚTNA
BUDE PROBÍHAT
ELEKTRONICKÉ
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ŽÁDOST MŮŽETE ODEVZDAT
V KANCELÁŘI ŠKOLY NEBO
BĚHEM DNŮ OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MŠ

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT S VAŠIMI BUDOUCÍMI "ŠKOLKÁČKY"
PROSTORY MATEŘSKÉ ŠKOLY!

VÍCE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH
ŠKOLY WWW.ZSSTEP.CZ

Byl za to 1. 10. 1949 odvezen
do vazby na Cejlu, kde za 10 měsíců pozbyl všechny zuby a zbělely mu vlasy.
Přičetli mu údajnou pomoc
při útěku synovce za hranice
a přijetí návštěvy dvou provokatérů StB. Dostal 15 let vězení
a prošel Valdice, Leopoldov, Ilavu
i Pankrác. Fáral v Tmavém dole
u Žacléře a brousil sklo pro jablonecké sklárny. Kvůli špatnému
zdravotnímu stavu byl propuštěn v roce 1959, ale rodina se mu
zatím rozpadla, i synové Pavel
a Jan se odcizili. V roce 1960 došlo k rozvodu a talentovaný malíř se stal výhybkářem na dráze,
bydlel krátce v Novém Městě
a pak u sestry Marie v Kuřimi.
V roce 1968 mohl opět učit, nastoupil do Herálce a v roce 1976
odešel do Bobrové, kde sháněli
kapelníka. Kromě hudby se tam
věnoval malování a dočkal se
výstavy v březnu 1990 v Kuřimi.
Byl už těžce nemocný a zakrátko zemřel. Pochován je na katolickém hřbitově v Novém Městě.
Ve Štěpánově učil Jan Kotinský v letech 1931–1932. Nastoupil 1. září 1931 coby učitelský čekatel. Jako zručný malíř
prezentoval na školní výstavce
v létě 1932 svých 29 olejomaleb,
„obrázky to z našeho půvabného
údolí“, jak je označil školní kronikář. Kotinský pak nastoupil
1. 10. 1932 na vojnu a následoval
život opravdu pohnutý…
Hynek Jurman

Základní škola a Mateřská
škola Štěpánov nad
Svratkou
Vás zve na

ZÁPIS

do základní školy
Ve středu 27. dubna 2022
Od 19. do 27. dubna
2022 bude probí hat
elekt ronic ké
podáv ání žádos tí
více informací
na stránkách školy www.zsstep.cz
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Informace z mateřské školy
V mateřské škole uplynul další
čtvrt rok od vydání posledních
Štěpánovinek. Ze zimních témat se dostáváme plynule k jaru
a doufáme, že síla sluníčka pomůže k eliminaci všech virů
a bakterií, které nás v tomto školním roce provází.
Vzhledem k nemocnosti personálu a dětí jsme například
posunovali termín karnevalu.
Nakonec se podařilo karnevalové veselí uskutečnit ve čtvrtek
17. března 2022. Prostory tělocvičny jsme vyzdobili barevnými obrázky, maskami a krepáky.
Dětem jsme přichystali zajímavé
hravé aktivity, které si průběžně mohly zkoušet i v prostorách
tříd. Od rána se to ve školce hemžilo nejrůznějšími pohádkovými
i filmovými postavami a dětské

nadšení
bylo
znát na každém
kroku.
Nechyběl karnevalový
průvod masek,
pohybové aktivity a společné
tancování na oblíbené dětské písničky. Na závěr
k a r ne v a lové ho
dne si děti domů
odnesly drobnou
odměnu. Přesto,
že ani v letošním
školním
roce
neusk utečn í me
tradiční Dětský
karneval v kulturním domě, děti
vypadaly nadšeně a věříme, že
i v této podobě si společné chvíle
v maskách užily.

Lyžařský výcvik 2022
Dne 30. 1. 2022 absolvovali
žáci 8. a 9. ročníku lyžařský kurz
na Králickém Sněžníku. Cesta
byla mírně komplikovaná poté,
co jsme píchli kolo. Po příjezdu jsme museli čelit další výzvě,
z parkoviště jsme museli dojít
na chatu za velmi nepříznivých
podmínek. Někteří to nesli hůře
než ostatní.
První den jsme kvůli vánici
nemohli lyžovat. Další dny jsme
lyžovali pravidelně. Velmi mile
nás překvapily lanovky, které
byly šestimístné a ještě k tomu
vyhřívané. Lyžování se neobešlo
bez tvrdších pádů, pro jednoho

žáka jela dokonce horská služba,
ale nic vážného to nebylo. Učitelé si pro nás připravili program,
nechyběla ani výzva v otužování. Nikdo však nepřekonal pana
učitele Homolku, který dokázal
v klidu sedět pod vodopádem
místního potůčku. Dále jsme
hráli židličkovanou, na schovávanou a další jiné hry. Po dlouhém dni na sjezdovce nám vyhládlo, a tak se jedlo samo.
Moc jsme si to užili, sblížili
jsme se a zážitky jsou nezapomenutelné.
Dívky 8. ročníku

V březnu se podařilo zrealizovat dvě divadelní představení
a na následující období se budeme snažit dětem přichystat

další zajímavé tradiční i netradiční aktivity.
Učitelky MŠ

Pomoc Ukrajině

Také naše základní škola prokázala solidaritu a zapojila se
do pomoci Ukrajině. Dne 2. března 2022 byla vyhlášena sbírka
potřebných věcí, jako jsou hygienické potřeby, lékárničky, trvanlivé potraviny, balená voda, ale
také deky, baterie nebo i hračky
pro děti. Společně s našimi učiteli jsme všechny nasbírané věci
roztřídili, zabalili a naložili do
dodávky. Vše bylo následně odvezeno na překladiště do Jihlavy, odtud věci putovaly přímo
na Ukrajinu. Štěpánovská škola

se do pomoci zapojila i jinými
způsoby, například možností
přijetí ukrajinských dětí do školy
a školky. Podporu Ukrajině jsme
vyjádřili také symbolicky oblečením v národních ukrajinských
barvách.
Všichni žáci 9. ročníku doufají,
že se pomoc uplatní a pomůže lidem z Ukrajiny v této těžké době.
Žáci 9. ročníku

KRÁTKÁ
I v tomto školním roce pokračuje naše škola v environmentálním vzdělávání – žáci z 1. stupně
se zúčastnili 3 programů společnosti Chaloupky o.p.s. na Krátké.
První z nich byl zaměřen na zvířata ze Žďárských vrchů, druhý
byl věnován tradicím Velikonoc

z křesťanského i pohanského
pohledu, třetí pak byl zážitkový
program Seznamte se – divočina.
Děti si měly možnost prohlédnout i expozici Domu přírody
na Krátké.
Bohumila Blechová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
při příležitosti 60. výročí školy
3. června 2022
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STŘÍBRNÁ A ZLATÁ
VYSOČINA
Štěpánov má ve znaku postavu
horníka a většina našich občanů
ví, že se v okolních kopcích dobývaly rudy. Železné, měděné, ale
i stříbrné. I stopy zlata se našly.
A v našem těsném okolí se zachovaly desítky štol a šachet. Už jako
kluk jsem je prolézal a podrobně
jsem jejich současný stav popsal
v knihách z let 1985 a 2014. Tehdy
jsem je všechny důkladně prosmýčil, změřil a zmapoval. Také
jsem do nich přivedl ochranáře
z CHKO Žďárské vrchy, kteří
v nich každoročně počítají netopýry. Protože jsem se málem z jedné bezejmenné šachtice na Kopci
nemohl protáhnout zpět, evidují
ji ochranáři pod mým jménem.
To je spíše legrácka, ale dramatické chvilky jsem na svých

výpravách opravdu zažil. Do
štěpánovských důlních děl míří
spousty milovníků dobrodružství a také sběrači minerálů.
A také odborníci, vědci. Díky nim
je náš revír stále popularizován.
V minulých dnech jsem navštívil v Moravském zemském muzeu v Brně výstavu STŘÍBRNÁ
A ZLATÁ VYSOČINA. Není velká rozsahem, ale určitě zaujme.
Připomíná všech 10 historických
rudních revírů z Vysočiny. Tedy
od Jihlavy až po Štěpánov. Těžilo se zde převážně od 1. třetiny
13. století a ložiska byla vytěžena
za několik desetiletí. Pak se celá
staletí už jen víceméně marně
hledalo…
Těžba stříbra u Štěpánova má
počátky společné s Jihlavou, možná byla dokonce o něco starší.
Sláva netrvala dlouho, ale začátek
byl velkolepý! Na dnešní Havírně
(v Cumberku) vzniklo poč. 13.

Badatelský klub
I v tomto školním roce mají
možnost žáci naší školy navštěvovat schůzky Badatelského
klubu (financováno z projektu
Šablony III). V klubu pracují
dvě věkové kategorie dětí – děti
2. a 3. ročníku a žáci ze 4. - 7.
ročníku. V rámci klubu se věnují
různě zaměřeným činnostem –
pomocí stavebnice Voltík se věnují stavbě elektrických obvodů
a jednoduchých elektrozařízení, se základy programování
se seznamují prostřednictvím
programování malých robůtků
Ozobotů, věnují se i procvičo-

vání mozkových závitů pomocí
hry Mozkovna či přírodovědných
kvízů. Nevynecháme ale ani
různé přírodovědné, fyzikální
a chemické pokusy. V následujícím období bychom se rádi věnovali také
a ktua lizaci
tabulí naší
školní naučné stezky
Štěpánovský
čtyřlístek.
Bohumila
Blechová

Lesnická soutěž
L e t o s
jsme se
opět mohli
zúčastnit
mezinárodní lesnické soutěže
YPEF. Naši
školu ten-

tokrát v Novém Městě na Moravě reprezentovali Matěj Kubík,
Kateřina Skokanová a Dominik
Bartoněk. I když na soutěž vyrazili hlavně posbírat zkušenosti,
umístili se na krásném druhém
místě pouhého půl bodu od místa prvního.
Bohumila Blechová

století hornické sídliště. Zabývali
se jimi i čeští králové! Václav I.
nařizuje 22. 8. 1253 purkrabímu
na Veveří Ratiborovi, aby chránil
zájmy kláštera v Doubravníku
a probošta Vojtěcha před násilím jeho bratra Jimrama, který
násilím obsadil ložiska stříbra
a prodal je německým měšťanům. Václav II. udělil 25. 3. 1297
horní právo městu Brnu v okruhu 6 mílí od města. Na severu
tam spadal i štěpánovský revír
včetně Rozseče nad Kunštátem.
Brněnský rychtář Jakub z Roru
převádí 7. 8. 1348 dědičnou štolu Hohenrod u stejnojmenné vsi
(patrně poblíž Švařce). Stejnou
dědičnou štolu známe z listiny
z 18. 10. 1352. V obou případech
se zmiňují brněnští měšťané
Goblinové, Konrád a Jan. Jejich
jménem je štola převedena těžařům Kunši Hoškovi a Kunši Tsobelovi. Roku 1541 jsou uváděny

Hynek Jurman
stříbrné doly u Švařce a Horního
Čepí, 1554 pak doly v trati Radušky u Koroužného.
Z v ystavených a r tefa k t ů
a nerostů pochází mnohé právě
od nás z Borovce a Štěpánova.
Na výstavě lze zakoupit knihu
kolektivu autorů Historické dolování kovů na Českomoravské
vysočině. V ní je popsán náš revír
velmi podrobně (jedna kapitola
nese název Štěpánov nad Svratkou – novodobý ráj mineralogů),
nechybějí zajímavé fotografie.
Ocituji alespoň jednu větu z knihy: „Celé širší okolí městečka má
charakter jakéhosi hornického
skanzenu a mělo by být maximálně zachováno jako příklad staré
hornické krajiny.“
Na to bychom měli všichni pamatovat. Výstavu můžete navštívit do 4. září 2022.
Hynek Jurman
Foto: Exponáty z brněnské výstavy

Borověnka v soutěži Zpěváček 2022
V sobotu 26. 3. se opět po
2 letech konalo v Pacově krajské
kolo soutěže Zpěváček, jehož se
zúčastnilo 10 zpěváčků ze souboru Borověnka. Všichni naši
zpěváčci zpívali krásně, pomohla
jim k tomu muzika tvořená Šárkou Blechovou a Eliškou Křenkovou. Borověnka získala ocenění ve všech kategoriích – mezi
nejmladšími se na druhém místě umístila Alžběta Křenková,
v hlavní kategorii se do finále

mezi nejlepších 10 zpěváčků probojovali Anežka Křenková a Michal Kubík, v nejstarší kategorii
získala druhé místo Eliška Křenková. Míša a Anežka byli vybráni
k reprezentaci Kraje Vysočina
na soutěži Jihočeský zpěváček
na Zvíkově a Anežka, která nakonec obsadila krásné čtvrté místo,
je první náhradnicí do zemského
kola soutěže.
Bohumila Blechová
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Začíná
nám jaro
a s tím
i
druhá
půlka fotbalové
se z óny.
V dětských týmech jsme kvůli covidovým
obavám
omezili
zimní přípravu ve školní tělocvičně. Riziko přenosu bylo přeci jen vysoké a vzhledem k tomu,
že se nám v týmu setkávají děti
z různých škol, jsme pro letošek
vnitřní tréninky zrušili. Jen přípravka do tělocvičny zavítala,
až po covidovém uvolnění, koncem února. Naštěstí nám přálo
počasí, takže od poloviny února
chodili žáci trénovat na venkovní hřiště. Muži k tréninkům vy-

PO ZIMNÍ PAUZE OPĚT NA HŘIŠTĚ
užívali sportovní halu v Bystřici
a krátké soustředění absolvovali
na Borovince.
Nedostatek hráčů
Kritická situace je v týmu
mužů, kde se potýkáme s nedostatkem hráčů. Na úkor sportovních výsledků jsme opustili drahý
koncept minulých let. Tedy angažování fotbalistů se zkušenostmi
z vyšších soutěží a ze vzdálených
míst. Tato cesta sice přinesla příjemné sportovní úspěchy, kdy se
klub z malé vesnice úspěšně pohyboval v krajských soutěžích,
ale odradil mnoho místních fotbalistů, kteří se na hřiště už nedostali. Není divu, že na fotbal
u nás zanevřeli. Přišli jsme téměř
o jednu generaci fotbalistů, kteří
by žili štěpánovským fotbalem

a pomáhali mu i po skončení
aktivní kariéry. Chceme znovu
stavět na místních odchovancích,
které bychom doplňovali fotbalisty z mikroregionu. Bohužel
vazby a vztah k našemu oddílu
jsou v mnoha případech zpřetrhané a dá nám ještě mnoho práce
přesvědčit místní, aby opět bojovali za Štěpánov v jeho dresech.
Dětské týmy
S teplým jarním počasím vyběhnou na venkovní trávník i ti
nejmenší. Je hrozně fajn slyšet
od dětí ze školky dotazy, kdy už
opět začnou tréninky na hřišti
a že se na ně těší. Trénovat budeme celé jaro každé úterý a čtvrtek. A to jak přípravka, tak i žáci.
Nové tváře přijímáme neustále,
nemusíte čekat na náborový den.

Pokud chce kdokoliv začít hrát
fotbal, může navštívit libovolný
trénink a fotbal si s námi vyzkoušet.
Letní sportovní odpoledne
Zima sotva skončila, a my už
musíme přemýšlet nad akcemi
v létě. Někteří z vás možná nyní
plánují letní dovolené a mohla
by se vám tak hodit informace,
že letošní dětské sportovní odpoledne bude o něco dříve než
bývalo doposud. Pro letošní rok
si do svých kalendářů poznačte
datum 13. srpen. V tento den se
na vás budeme těšit na hřišti, kde
pro vás připravíme plno soutěží,
atrakce a bohaté občerstvení.
Za FK Železárny Štěpánov
Petr Skokan

Plánované akce - jaro 2022
9. dubna
		
		
11. - 24. dubna

Vítání jara
14.00 Borověnka na náměstí
15.00 Dílničky v přísálí KD
Čistá Vysočina - úklid obce

Připravované přednášky na duben - květen:
• Jezdím bezpečně aneb co nás v autoškole
nenaučili
• Kurz první pomoci
Termíny budou upřesněny

M A S O P U S T
Loni nemohli jsme si vychutnat tradici,
letos se však setkáváme před radnicí.
Paní starostka přivítá nás s potěšením tady,
pak se KRÁL s KRÁLOVNOU ujímají vlády.
Na pořádek VOJÁČEK i POLICAJTI dohlíží,
PIRÁTKA silnic neunikne zrakům ostřížím.
Protože dlouho byly zavřené salony krásy,
sličné KADEŘNICE se chystají na vaše vlasy.
DRÁČEK v náručí maminky kouká zpovzdálí,
že ZIMNÍ POHÁDKY letos převahu dostaly.
MRAZÍK došel s početnou družinou SVOU,
SOB SVEN i SNĚHULÁK OLAF také tu jsou.
PRINCEZNA ELZA a MALÁ KOUZELNICE
čekají, až objeví se RŮŽOVÁ ULIČNICE.
ŠEDÉ MLÁDĚ s MEDVĚDEM naději mají,
že KOČKU i PRASÁTKO cestou přivítají.
ARANCE pláče dítě, tak nabrala zpoždění,

hledá DEŽA, KARTÁŘKU má na zaučení.
MLÁDEK do tance PAŇMAMINKU vzal,
PAN OTEC souhlasně z dýmky zabafal.
KOMINÍČEK ujišťuje ŽIDOVKU i ŽIDA,
jak štěstí prý jim po celý rok sám uhlídá.

ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ zas hlídá fotoaparát.
A doprovod maškar hlásí, že vyrazil by rád.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD S VESELÝMI
MASKAMI, s dobrou náladou vyráží
neprodleně přímo za Vámi!		
LM
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