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Vážení a milí spoluobčané!
V nejbližších dnech se naplní
čas konce volebního období 2018
– 2022, 23. a 24. září půjdeme ke
komunálním volbám zvolit nové
zastupitele do štěpánovského
zastupitelstva. Bohužel budeme
moci vybírat 15 členů z patnácti
kandidátů – této situaci říkám
„být odsouzen ke zvolení“. Proto
děkuji těm čtrnácti lidem, kteří

byli ochotni kandidovat spolu
se mnou. Nyní musí všichni počítat s tím, že budou zvoleni zastupiteli a čekají je čtyři roky práce
pro městys. Já jsem se snažila
oslovit kandidáty z různých sfér
spolkového života ve Štěpánově, kandidáty profesně úspěšné
a zdatné, proto věřím, že šest nováčků se rychle zaběhne a budeme dál pokračovat ve zvelebová-

HRY
Rok se s rokem sešel a další
ročník Her bez hranic byl tu. Po
loňském úspěchu, kdy se náš tým
ze Štěpánova umístil na krásném
3. místě, jsme se stali pořádající obcí pro letošní ročník. Úkol
to byl nelehký, ale při spojení sil
obce, hasičů, sportovců a za pomoci zaměstnanců základní školy se podařilo v sobotu 10. září
akci uskutečnit.
Letos se her zúčastnil opět
velký počet obcí: Bystřice n. P.,
Dalečín, Dolní Rožínka, Horní
Rožínka, Písečné, Prosetín, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Velké
Janovice, Věchnov, Věžná, Vír

BEZ

a Zvole. Rozsochy bohužel neposkládaly tým, a tak z her odstoupily. Za naše družstvo bojovali:
Sabina Kadlecová, Hana Kadlecová, Roman Hrubeš, Tomáš
Veselý a Josef Vrbka.
Po zkušenosti z loňského ročníku se organizátoři rozhodli, že
svoji soutěž nemusí mít každá
obec, ale postačí pouze devět disciplín. Tím, že Rozsochy odstoupily, bylo soutěží nakonec osm.
Myslím, že rozhodnutí to bylo
moudré. Vždy nejde vše přesně
podle plánu a světlo ani teplo
už není takové, jako za krásných
prázdninových večerů.

ní prostředí pro všechny občany.
Je mou povinností složit závěrečný účet za uplynulé období, proto jsem připravila podrobný přehled uskutečněných
investičních a neinvestičních
akcí, které se za poslední čtyři roky podařilo uskutečnit.
V roce 2019 jsme dokončili výstavbu chodníku od mapy k železárnám a parkoviště u hřbitova
v celkové hodnotě 3 819 tis. Kč,
dotace ze SFDI činila 2 348 tis.
Kč, podíl městyse činil 1 478 tisíc
Kč, včetně osvětlení. Na vybudování parkoviště přispěla firma
Železárny Štěpánov s.r.o. částkou
ve výši 363 tisíc Kč. V témže roce
jsme opravili komunikaci mezi
hřbitovy a na novém hřbitově,
včetně vybudování nového chodníku v urnovém háji za cca 1 000
tis. Kč, krajská dotace na tuto
akci činila 127 000 Kč. Dále byla
dokončena a uvedena do provozu nová polytechnická učebna
v Základní škole, včetně nového
vybavení pro IT učebnu, jazyko-

vou učebnu a výuku přírodovědných předmětů. Byla pořízena
keramická pec pro výrobu keramických děl. Celkové náklady
činily cca 10 840 tis. Kč, z nichž
náš vlastní podíl činil cca 1 500
tis. Kč. Posledním větším projektem roku 2019 byla výměna zbylých 94 světel veřejného osvětlení
za nová, úsporná LED svítidla.
Uspěli jsme s žádostí o dotaci na
Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT
2019 a od konce roku 2019 jsou
všechna tělesa VO nová. Projekt
byl naceněn na částku 1 546 851
Kč, poskytnutá dotace činila 681
310 Kč. Tato svítidla jsou natolik
úsporná, že spotřeba elektrické
energie je zanedbatelná. Protože
nedošlo k výměně svítidel podél
silnice I/19 směr Hodonín, budou
některá zastaralá světla zejména
v chatové oblasti odstraněna z důvodu úspory elektrické energie.
V covidovém roce 2020
jsme uskutečnili nebo zahájili
(pokračování na str. 3)

HR ANIC
Počasí bylo opravdu pestré - slunce, hromy, blesky, déšť
i kroupy. Naštěstí ale bouřka brzy
odešla a my jsme mohli pokračovat v soupeření.
Týmy se do soutěží vrhaly
s nadšením, přiměřenou rivalitou, ale hlavně s cílem si odpoledne co nejvíce užít. Podpora
fanoušků byla výborná a každý
tým se svým příznivcům chtěl
odvděčit co nejlepším výkonem.
Medailové pozice se nám bohužel obhájit nepodařilo, ale i tak
naše družstvo předvedlo dobrý
výkon a umístilo se na krásném
osmém místě.

Medailové příčky obsadil Dalečín na třetím místě, Zvole na
místě druhém se stala pro příští
rok pořádající obcí. Vítězný pohár získala Horní Rožínka. Gratulujeme.
Doufám, že se i příští rok podaří sestavit tým, který naši obec
pojede reprezentovat do již zmíněné Zvole.
Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří se na organizaci
podíleli. Nebylo to snadné, ale
myslím si, že se akce vydařila.
Díky všem!
Hana Kadlecová
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Výpis z usnesení zastupitelstva městyse
Usnesení č. 25/2022

ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou konaného
dne 29. června 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse
Štěpánov nad Svratkou
Zastupitelstvo městyse Štěpánov nad Svratkou:
BERE NA VĚDOMÍ:
- zprávu o činnosti rady městyse, výborů a komisí
- Rozpočtové opatření č. 6/2022 v předneseném znění
SCHVALUJE:
- návrhovou komisi ve složení: Milan Opatřil, Augustin Horák,
zapisovatele: Mgr. Ladislava Kobzová,
ověřovatele zápisu: Mgr. Alena Boháčová, Mgr. Vratislav Kubík
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- program jednání a zařazení nových bodů programu:
10. Žádost o příspěvek na činnost mladých hasičů jednotky SDH Štěpánov nad Svratkou v roce 2022
11. Žádost ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou o navýšení rozpočtu školy
pro rok 2022
12. Žádost ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou o financování příčky
poté následují původní body programu.
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Provozní řád víceúčelového hřiště ve Štěpánově nad Svratkou s účinností od 1. 7. 2022
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Nákup betonových dlaždic na zastřešení cihlové hřbitovní zdi ve výši
45 000 Kč
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse Štěpánov
nad Svratkou za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou, IČO: 00295558 za rok 2021
bez výhrad
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Účetní závěrku městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2021
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Finanční vyrovnání za vícepráce firmě JM DEMICARR s.r.o. při
dokončení projektu „Víceúčelové hřiště ve Štěpánově nad Svratkou“
za zvýšené náklady při zpracování podloží hřiště ve výši 87 566,- Kč
včetně DPH.
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Finanční vyrovnání za vícepráce firmě STAREDO, s.r.o. při dokončení projektu „Víceúčelové hřiště ve Štěpánově nad Svratkou“ za terénní
úpravy ve výši 50 000,- Kč bez DPH.
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Kupní smlouvu s firmou SAP spol. s r.o. na nákup dopravního automobilu značky FORD TRANSIT za 1 389 080,- Kč včetně DPH,
protože se jedná o nejvýhodnější cenovou nabídku VZ „Štěpánov nad
Svratkou – Dopravní automobil“
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- cenu dříví v Ceníku pro občany při prodeji kůrovcového dříví na
odvozním místě za 400,- Kč/m3 bez DPH
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Provedení všech připravených akcí před ukončením volebního období do září 2022:
•
dovybavit nábytkem tři nově zrekonstruované pokoje v penzionu
Hodůnka
•
ve zdravotním středisku: instalovat nově plošinu pro občany
s omezenou pohyblivostí, opravit podlahu a instalace v místnosti
kosmetického salonu /bývalá místnost rentgenu/, vyměnit troje
dveře v ordinacích ve 2. patře budovy ZS za protihlukové
•
opravit MK ke COOPu a provést opravu silnice v zástavbě „Pod
ovčínem“
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Finanční dotaci na činnost mladých hasičů jednotky SDH Štěpánov

nad Svratkou v roce 2022 ve výši 30 000,- Kč formou veřejnoprávní
smlouvy
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Navýšení čerpání provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou na rok 2022 o 500 000 Kč, které bude hrazeno z rezervního fondu
školy
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Financování nově zbudované příčky v učebně ZŠ ve výši 38 000,- Kč
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Rozpočtové opatření č. 7/2022 v předneseném znění se všemi projednanými změnami na dnešním zasedání
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 26/2022

ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou konaného
dne 30. srpna 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse
Štěpánov nad Svratkou
Zastupitelstvo městyse Štěpánov nad Svratkou:
BERE NA VĚDOMÍ:
- zprávu o činnosti rady městyse, výborů a komisí
- Rozpočtové opatření č. 8/2022 v předneseném znění
- Připomínkování konceptu zastávky BUS u ZŠ do konání příštího zasedání ZM
SCHVALUJE:
- návrhovou komisi ve složení: Lenka Cacková, Mgr. Stanislava Kubíková, zapisovatele: Mgr. Ladislavu Kobzovou,
ověřovatele zápisu: Augustina Horáka, Antonína Nedomu
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Žádost o dotaci na čerpání prostředků z fondů EU na realizaci projektu „Výstavba nové budovy MŠ - Štěpánov nad Svratkou“
- administrační firmu projektu: „Výstavba nové budovy MŠ - Štěpánov
nad Svratkou“ Erste Grantika Advisory, a.s.
- smlouvu o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace č. SML
12349
- Příkazní smlouvu č. 22078 s firmou TENDERA partners, s.r.o. na organizaci veřejné zakázky na stavební práce ve výši 62 900 Kč bez DPH
- Příkazní smlouvu č. 22079 s firmou TENDERA partners, s.r.o.
na organizaci veřejné zakázky na dodávky vybavení MŠ ve výši 45 150
Kč bez DPH
PRO: 10
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
- CN na dokončení povrchu cesty pod ovčínem – COLAS, a.s. ve výši
169 158 Kč s DPH
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
- Rozpočtové opatření č. 9/2022 v předneseném znění se všemi projednanými změnami na dnešním zasedání
PRO: 11
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0

Sběr nebezpečného odpadu
• v pátek 21. 10. 2022 od 16.00 do 18.00 hod. na parkovišti
před restaurací Hodůnka

Sběr železného šrotu
• od pátku 21. 10. do neděle 23. 10. 2022 na parkovišti před
restaurací Hodůnka

Velkoobjemové kontejnery
• od ST 19. 10. 2022 pod parkem na náměstí a U slepičky
• od PÁ 21. 10. 2022 na Močidlech a u školy
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rovněž řadu investičních a neinvestičních akcí, bohužel se řada
věcí začala z důvodu epidemie
zadrhávat a komplikovat. Podařilo se realizovat opravu místní
komunikace u Kruhu, spolu s vysprávkami a novým chodníkem
u kostela jsme vydali cca 481 tis.
Kč, krajská dotace na tuto akci
činila 127 tis. Kč. Zahájili jsme
rekonstrukci tří hotelových pokojů výměnou elektroinstalace
a vyměnili jsme ústřední topení
v restauraci, včetně nového kotle
za cca 435 tis. Kč. Byla zahájena
první etapa opravy vodojemu
zcela v režii městyse za cca 856
tis. Kč. V tomto roce jsme zahájili
přípravu pro výstavbu víceúčelového hřiště nákupem pozemků
za cca 650 tis. Kč. Na dětské hřiště na Močidlech byla zakoupena
hrací sestava za cca 135 tis. Kč.
Rok 2021 byl stále poznamenán
protiepidemiologickými opatřeními a nedostatkem
pracovních sil, materiálu apod.
My jsme pokračovali II. etapou

opravy vodojemu, která byla dokončena do poloviny roku a stála
2 421 tis. Kč. Taktéž jsme dokončili výměnu topení v penzionu za
258 tis. Kč a dokončili jsme opravu tří pokojů ve výši cca 400 tis.
Kč. Dovybavení pokojů máme
v úmyslu provést do konce letošního roku. Na náměstí byla
osazena nová světla za 285 tis.
Kč. Obě dětská hřiště byla vybavena lanovou pyramidou pro
děti různého věku celkově za 155
tis. Kč. Podařilo se dokončit přeložení plynového vedení u KD,
na což navazovala výroba terasy
u restaurace. Do oprav místních
komunikací jsme dali v daném
roce cca 434 tis. Kč, krajská dotace nám byla poskytnuta ve výši
100 tis. Kč.
Letošní rok 2022 byl ve znamení realizace dvou projektů.
Prvním z nich je projekt na revitalizaci sídelní zeleně, který byl
dokončen v květnu tohoto roku
a do konce roku 2023 bude následnou péči o zasažené lokality

JAK TO BYLO S PARTYZÁNY 3

Další knihou štěpánovské provenience je třetí přepracované
vydání polemické knihy Bořivoje
Nebojsy Jak to bylo s partyzány.
Citujeme ze zadní strany obálky:
„Plynoucí čas dal Bořivoji Nebojsovi za pravdu a přinesl mu
satisfakci.
Jeho předešlá vydání práce Jak
to bylo s partyzány (novinová
1995, knižní 1998 a 2002) vyvolala živou diskuzi a velké ohlasy.
Kladné i záporné. Zájem o knihu projevili novináři, rozhlas

i televize. Většina čtenářů
byla nadšena, protestoval
však Český svaz bojovníků
za svobodu.
Po 20 letech vychází
kniha znovu. Upravená,
rozšířená, doplněná o poznámkový aparát, aby i tzv.
„bojovníci” pochopili, že si
autor nevymýšlí.
V České cikánské rapsodii
(2016) naznal historik Jan
Tesař, že všichni historikové selhali. Že ani nehistorik
Bořivoj Nebojsa se nevyhnul omylům a chybám,
ale že byl jediným autorem,
který odboj nezkresloval
z ideologických důvodů.
Bořivoj Nebojsa nyní přichází s definitivní verzí své práce.
Líčí partyzánský odboj pravdivě, soucítí se smutným osudem
mnohých partyzánských podporovatelů, odděluje skutečné hrdiny od násilníků a padouchů. Bez
ohledu na čí straně stáli...
A dokládá i to, jak o stejných
událostech dokázali psát předešlí
autoři a historikové.
Jen zaslepený člověk bez svědomí dnes může proti této knize
protestovat!”
-red-

(pokračování ze str. 1)

provádět zhotovitel firma STROMMY. Celková výše nákladů za
tento projekt byla 1 331 tis. Kč,
z čehož dotace z OPŽP činila cca
709 tis. Kč. Druhým dokončeným projektem byla výstavba víceúčelového hřiště u školy za cca
3 625 tis. Kč, z čehož dotace činila
2 777 tis. Kč. Dále byla dokončena terasa u restaurace Hodůnka
s celkovými náklady cca 500 tis.
Kč. Ve zdravotním středisku byla
instalována plošina pro občany
s omezenou pohyblivostí za cca
387 tis. Kč. Na středisku probíhá dokončení opravy místnosti
v přízemí, kterou užívá kosmetika, celková cena není zatím známa, ale nedosáhne plánovaných
nákladů v rozpočtu, protože řadu
prací provedeme svépomocí. Na
přelomu srpna a září byly dokončeny opravy místních komunikací u COOPu a u novostaveb pod
ovčínem, které nepřesáhly 800
tis. Kč, opět jsme obdrželi krajskou dotaci ve výši 127 tis. Kč.
Myslím, že končící volební

období bylo i přes veškeré objektivní ztížené podmínky nakonec
celkem úspěšné. Na jeho samém
konci jsme požádali o dotaci na
výstavbu nové budovy MŠ a budeme doufat, že budeme úspěšnými žadateli. Nové zastupitelstvo má kromě tohoto nelehkého
úkolu i řadu dalších plánů, které
najdete na jiném místě zpravodaje ve volebním programu jediných kandidátů do zastupitelstva.
Na závěr mi dovolte poděkovat
nejen všem stávajícím zastupitelům za jejich nelehkou službu pro
občany, děkuji současně všem
zaměstnancům úřadu a dalším spolupracovníkům za jejich
ochotu vždy pomoci, za jejich
spolehlivost, odbornost a vstřícnost. Současně musím dodat, že
i nadále budu ráda, když budeme
ve společné práci pokračovat.
Nezbývá než nám všem popřát
šťastné vykročení do nového volebního období!
Šárka Kunčíková

P O D Ě K O VÁ N Í
Děkuji všem skvělým organizátorům Her bez hranic 2022,
které se odehrály ve Štěpánově
v sobotu 10. 9. 2022.
Děkuji FK Štěpánov za zapůjčení areálu, pomoc při organizaci her a vynikající občerstvení všeho druhu, děkuji
SDH Štěpánov za zajištění organizace her, přípravu a úklid
sportoviště a rovněž vynikající občerstvení všeho druhu,
děkuji Mgr. Jiřímu Dufkovi
za profesionální ozvučení celodenního programu, děkuji místostarostovi Gustovi Horákovi
za spolehlivou pomoc při přípravě a organizaci této náročné

S

akce. Ze všech stran jsem přijímala již během soboty slova
plná obdivu k bezchybné organizaci a široké škále nabízeného
občerstvení. Štěpánov nastavil
pro dalšího organizátora laťku
opravdu hodně vysoko, není
to moje zásluha, je to zásluha
všech, kterým na dobré prezentaci naší komunity záleží.
V sobotu se nám to podařilo,
moc Vám všem děkuji!
Šárka Kunčíková

POL EČE NSK Á
K RON I K A

Významné životní jubileum oslaví
v měsících říjen - prosinec 2022:
Kubíková Lenka
Bubeník Zdeněk
Nedoma Jaroslav
Humpolíčková Jana
Dobiášová Marta
Humpolíček Milan
Kubík Vratislav
Nepejchalová Františka
Soudek Bohumil
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Rozloučení s prázdninami
Poslední srpnový víkend uspořádal Městys Štěpánov n. Svr.
ve spolupráci s ČSŽ Štěpánov,
SDH Štěpánov a FK Štěpánov
tradiční loučení s prázdninami.
Odpoledne zahájila skupina „VEKA“ – Valentyna, Eliška, Kristýna a Aneta. Děvčata
si připravila taneční vystoupení
s vlastní choreografií.
Po rytmickém úvodu se všichni s nadšením pustili do plnění
různorodých úkolů na stanovištích v areálu koupaliště. Všechny

hrací karty, které byly zaplněny
razítky, postupovaly do závěrečného slosovaní. Díky štědrosti
sponzorů, kteří nám věnovali
peněžité i věcné dary jsme mohli
odměnit všechny děti. Tímto ještě jednou všem moc děkujeme!
Dík patří i všem složkám, které se podílely na organizaci celého odpoledne, které se i přes
malou nepřízeň počasí vydařilo
a zpestřilo závěr letošních letních
prázdnin.
Iveta Hošková

štěpánovský čtyřlístek
Ve spolupráci s Úřadem městyse Štěpánov nad Svratkou se
nám opět podařilo získat finance na environmentální výchovu
z Fondu Vysočiny. V rámci tohoto projektu bude obnovena
naučná stezka Štěpánovský čtyřlístek, ke stezce budou vytvořeny
webové stránky s dalšími úkoly
a informacemi, na nichž pracovali v minulém školním roce žáci
v badatelském klubu. Zároveň
škola získala finance na ekologické programy pro děti – žáci 2., 3.
a 7. ročníku navštívili Středisko
ekologické výchovy v Krátké, kde
absolvovali programy Dědečkovy včely a babiččiny bylinky

a Kůrovec za to nemůže. Součástí
projektu je také úklid okolí školy
a péče o studánku U Jeřábku.
Pro žáky školy, rodiče i veřejnost se uskuteční vycházka po
obnovené naučné stezce – její
termín i další informace naleznete na webových stránkách naší
školy.
Bohumila Blechová,
koordinátorka projektu

Startovací kurz

Letní soustředění souboru Borověnka 2022
Soubor Borověnka vyráží pravidelně o letních prázdninách na
týdenní soustředění. Tentokrát
nám poskytl skvělé útočiště penzion U Šikulů v Bolešíně. I když
je toto místo od Štěpánova „co
by kamenem dohodil“, většina
účastníků tam byla poprvé. Tentokrát byl náš tábor ve znamení
živlů. Ty se hned na začátku rozhádaly a způsobily táborníkům
těžkosti. Úkolem dětí bylo přijít
na to, jak vlastně živly fungují,
a svými činy je udobřit. A protože počasí hrálo s námi, po počáteční nepřízni se během týdne
postupně zlepšovalo, mohli jsme
v posledních dnech využít i bazén penzionu. Na výlet jsme snad
ani nemohli vyrazit jinam, než
do tradiční modrotiskové dílny
rodiny Danzingerů do Olešnice.

Nedílnou součástí tábora byly
jako vždy taneční, pěvecké či
sportovní průpravy, za pomoci instruktorek děti trénovaly
nejen zpěv či taneční kroky, ale
také správné držení těla. Učily
se vnímat rytmus a rozestavení
na jevišti. I když byly tentokrát
průpravy naší prioritou, povedlo
se nám připravit i několik nových
pásem pro naše vystoupení. Děti
i instruktoři se toho na táboře
mnoho naučili, ale zároveň si
užili radost z her i pobytu s vrstevníky. Děkuji všem, kdo se na
organizaci tábora podíleli.
A kde můžete Borověnku v nejbližší době vidět? Po festivalech
v Lomnici nad Lužnicí a Třebíči se
28. 9. zúčastníme folklórní pouti
na Zelenou horu u příležitosti
300. výročí od vysvěcení kostela.
1.října pak
svým vystoupením
potěšíme
návštěvníky jarmarku v Krátké
u Sněžného.
Bohumila
Blechová

V letošním školním roce byl opět uskutečněn startovací kurz
pro žáky 6. ročníku. Proběhl z pondělí 5. na úterý 6. září v prostorách základní školy a okolí. Cílem tohoto setkání bylo pomoci
šesťákům snáze překonat přechod na 2. stupeň a poznávat se vzájemně v nově utvořeném týmu. Ten doplnili žáci z Víru a Prosetína.
Prostřednictvím her a aktivit jsme se snažili podpořit a nastartovat
vzájemnou spolupráci, efektivní komunikaci a vyjasnit si hranice
a potřeby spolužáků, vést je tak k prevenci rizikového chování.
V netradičních situacích mohli poznat také svoji třídní učitelku
a paní asistentku. Připojeno je několik postřehů od samotných
účastníků.
Stanislava Kubíková, sociální pedagog
Líbilo se mi, jak jsme šli do lesa a tam byla nachystaná pavučina
a tou jsme prolézali. Potom jsme šli na louku a hledali jsme kouzelný
kamínek. Líbilo se mi to. (Tomáš Kotlán)
Líbilo se mi, jak jsme prolézali pavučinou, potom jsme se rozdělili
do čtyř skupin a museli jsme zabalit vajíčko, aby se nerozbilo, když
jsme ho pouštěli z okna. Celé se mi to líbilo. (Viktorie Švábová)
Nej adapťák! Byly tam nej hry a super kolektiv, hodně jsme se nasmáli, seznámili jsme se. (Pavel Sedlář)
Moc se mi líbila hra s tou dekou. Moc se mi líbila i pavučina. Moc
se mi to líbilo. (Zdeněk Havelka)
Bavilo mě to, komunikovali jsme a spolupracovali. Hráli jsme zábavné hry, bylo to super! Noc byla trošku nepohodlná, ale vyspal jsem
se. Bylo to hezké! (Štěpán Drla)
Kurz nám pomohl naučit se dohromady spolupracovat a lépe
komunikovat. Občas jsme se neshodli, ale jinak jsme dobrý tým.
Do 9. třídy spolu dojdeme. Já to vím! (Valerie Hanáková)
Ráno jsme hráli různé hry. Po svačině jsme šli do lesa. Tam jsme
prolézali pavučinou, ta mě moc bavila. Potom jsme šli na oběd
a po obědě jsme hráli další hry. Moc se mi líbila naše spolupráce.
Těším se na další spaní ve škole. (Helena Loukotová)
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ŠTĚPÁNOVŠTÍ RODÁCI A OSOBNOSTI

43. PLNO BÁJEČNÝCH LIDÍ

6. Podzim na Vysočině
V ateliéru v Záskalí léta tvořila akademická malířka Jaromíra
Knoblochová (1945-2022). Přinášíme její olej z r. 1988 Podzim
na Vysočině. Obraz (52 x 78 cm)
přibližuje stráně nad Štěpánovem

a věrně zachycuje jejich podzimní zbarvení. Jaromíra Knoblochová svoji chalupu v srpnu 2021
prodala a před nedávnem, 18. 7.
2022, nás navždy opustila. Určitě
najdeme příležitost si její památku ještě připomenout.
Hynek Jurman

Začínáme!

V mateřské škole jsme zahájili
nový školní rok. Dětem započalo adaptační období a nově si
přivykají nebo si znovu vybavují
zaběhnutou organizaci ve skupině dětí a personálu. Školka děti
přivítala nazdobená a hlavně po
velkém letním úklidu, za který
děkujeme především paním uklízečkám.
Rádi bychom také zmínili několik novinek, které na děti čekaly. V šatně máme nově ušité
látkové pytle na oblečení, které
nám přes léto přichystala paní
Šavrňáková – velice jí děkujeme

nejen za ně, ale
i za další věci, které nám šila i v průběhu předchozího
období. Již dlouho
jsme se chystali
znovu obnovit nějaké kroje, ve kterých by děti jednotně vystupovaly
při slavnostních příležitostech,
především na vítání občánků.
Podařilo se a jsou téměř kompletní. Za finanční obnos na kroje
děkujeme vedení Městyse Štěpánov nad Svratkou a za nádherně
ušité kousky pak paní Večeřové.
V prostorách obou tříd jsme nachystali pomůcky, které bude dětem lépe pomáhat dokázat vyjádřit svůj názor, zkusit ohodnotit
svoji činnost i aktivity přichystané námi. Nově se začnou také
orientovat v kalendáři, který jim
přiblíží nejen roční období, které
právě probíhá, ale také například
dny v týdnu.
Přejme si,
aby
adaptační období proběhlo
v co nejlepším naladění
a děti zvládaly do školky
chodit
spokojené.
Učitelky MŠ

Milí čtenáři, už jedenáctým rokem tady připomínáme
osobnosti se vztahem k našemu
městečku. Představili jsme jich
celkem 43, a protože by se na ně
nemělo zapomínat, uděláme tu
příště na úplný závěr stručnou
rekapitulaci.
Alespoň pár dodatků na
závěr. Ze Švarce pocházela
malířka Emílie Ostrá-Doubková (1904–1983), která učila v Jimramově, Štěpánově
a v Lomnici u Tišnova. Malovala hlavně krajiny a zátiší. V naší
škole působil krátce plk. Jindřich Beran (1906–1940), stíhací
pilot, účastník bojů o Francii,
jenž svůj mladý život položil
ve válce. Od 1. 11. 1949 u nás učil
osvětový inspektor František
Ostrý, pozdější ředitel Státní
filharmonie Brno. Jaromír Mrkos, partyzán a poté pracovník
ministerstva vnitra, nastoupil
u nás jako učitel od 1. 9. 1958,
brzy se stal okresním inspektorem. Na štěpánovské poště
pracoval v roce 1954 Jan Vymyslický, legenda vysočinských
turistů. První saunu v republice
postavil v Hamru v roce 1936
dr. František Vojta, atlet, teoretik a zakladatel progresivních
sportovních odvětví. Založil
i populární Malý svratecký maratón.
Z vrtěžířských rodáků jmenujme profesora filozofie a ředitele Amerlingova učitelského ústavu Metoděje Ostrého
(1887–1974). Psal učebnice matematiky a fyziky. Z Vrtěžíře
pocházel i profesor Univerzity
Karlovy JUDr. Bohumil Ostrý,
CSc. (1910–2005), vyučený sto-

lař, později učitel, od listopadu
1945 doktor práv. Z Vrtěžíře
pochází i Ing. Antonín Špaček (1956), publicista, fotograf
a sběratel. V r. 2006 uspořádal
ve Vrtěžíři výstavu fotografií,
pohlednic a dokumentů Vrtěžíř
v minulosti i přítomnosti. Pro
zájemce navíc vytiskl vlastní
publikaci Vrtěžíř 1346 – 2006.
Inicioval a léta vedl Zpravodaj
městyse Nedvědice.
Malíř Ing. arch. Libor Bauer
(1962) vystudoval SUPŠ a fakultu architektury, vystavoval
v Brně, Olomouci a v červnu
2014 ve Štěpánově. V Panském
domě čp. 12 žila jeden čas Eva
Fantová-Frömmelová, autorka
dětských pohádek (Pohádky,
které šeptají víly, 2009, Příběhy
skřítka Kapradínka, 2012). Velkým štěpánovským patriotem
je grafik, fotograf a sběratel Petr
Skokan, autor prvních webových stránek Štěpánova.
Parádní keramiku tvoří
Broňka Pekařová, Štěpánovem
prošel nadějný fotograf Jindřich
Marinč (1990), synové štěpánovského varhaníka Františka
Ostrého, František a Josef, vedou své pěvecké sbory atd. Prostě osobností máme stále dost…
Seriál končí, ovšem okruh
pozoruhodných lidí ne. Pokud
o nich sám vím jenom málo,
mohli by nám o nich napsat
jejich přátelé, blízcí, anebo by
se tito občané, kteří dokázali
něco zajímavého v umění, sportu, vědě i v jiných činnostech,
mohli sami představit. Falešná
skromnost se v tomto případě
nenosí…
Hynek Jurman

PRO ŠTĚPÁNOV
Volební víkend se blíží, a tak se nabízí příležitost k několika
řádkům. Jako zástupci zvolení za sdružení PRO ŠTĚPÁNOV jsme
se tentokrát rozhodli nekandidovat. Za 8 let ve štěpánovském zastupitelstvu jsme se snažili vnášet diskuzi, podporovat smysluplné
kroky, přicházet s nápady a pomáhat správě naší vesnice. Děkujeme všem našim podporovatelům a také všem těm, kteří se na našich dvou kandidátkách v uplynulých letech objevili a díky nimž
jsme byli zvoleni. Mrzí nás, že nakonec občané nebudou mít možnost volby. Přesto chceme městysi
popřát, ať se budoucímu zastupitelstvu daří a Štěpánov se v této nelehké době nadále rozvíjí.
Ladislava Kobzová, Stanislava
Kubíková, Vratislav Kubík
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VOLEBNÍ PROGRAM NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NA KANDIDÁTCE ODS 2022
MOTTO: Štěpánov nad Svratkou – příjemné místo pro všechny, i když jsme v tom zůstali sami!
Vážení spoluobčané,
pro blížící se komunální volby Vám nabízíme jako
jediné uskupení v městysi nezávislé kandidáty
na kandidátce ODS.
Devět z nich působí nebo působilo v Zastupitelstvu
městyse Štěpánova nad Svratkou řadu let a prokázali dostatek odbornosti, rozhodnosti a aktivního
přístupu.
Naši kandidáti jsou nejen profesně úspěšní ve své
každodenní práci, ale současně někteří z nich jsou
dlouholetými činovníky spolků, které působí ve
Štěpánově a reprezentují náš městys i v rámci celého regionu.
Zůstali jsme v tom sami a jsme připraveni během
nastávajícího volebního času, který nám je dán, pokračovat v práci. Věřím, že naše voliče nezklameme.
PaedDr. Šárka Kunčíková,
starostka městyse Štěpánov nad Svratkou

1. PaedDr. Šárka Kunčíková
starostka
bez PP
2. Jaroslav Stárek		
řidič		
bez PP
3. Iveta Hošková		
státní		
bez PP
				zaměstnanec
4. Milan Opatřil			
OSVČ, 		
bez PP
				soukromý zemědělec
5. Mgr. Petra Stárková		
učitelka ZŠ
bez PP
6. Miroslav Nečesánek		
vedoucí
bez PP
				obchod. oddělení
7. Antonín Nedoma		
řidič		
bez PP
8. Lenka Cacková		
OSVČ		
bez PP
9. Tomáš Špráchal		
brusič		
bez PP
10. Petra Kincová		
prodavačka
bez PP
11. Mgr. et Mgr. Barbora Hošková		
bez PP
				finanční manažer
12. Pavel Jež			
formíř		
bez PP
13. Bc. Ladislav Juřík		
státní		
bez PP
				zaměstnanec
14. Radek Pučálka		
skladník
bez PP
15. Ing. Hynek Jurman		
publicista
bez PP

• ROZVOJ MĚSTYSE A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

- podpora soukromého podnikání, drobných živnostníků a zaměstnanosti
- podpora výstavby nových domů a rekonstrukcí stávajících sídel
- dokončení pozemkových úprav v k. ú. Vrtěžíř
- podpora při budování domácích čistíren odpadních vod pro domácnosti, které není možné
připojit na kanalizační řád
- systematická příprava projektů pro žádosti o dotace ve vhodných dotačních titulech

• PÉČE O NEJSTARŠÍ A NEJMLADŠÍ OBČANY

- zachování široké škály služeb přímo v městysi
- podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
- podpora modernizace a vzdělávání v místní ZŠ

• SPOLUPRÁCE

- další rozvoj spolupráce se všemi spolky a volnočasovými organizacemi
- podpora Sboru dobrovolných hasičů – zlepšováním technického zázemí sboru
- podpora všech spolků při jejich práci s dětmi a mládeží
- spolupráce s okolními obcemi na společných projektech
- rozvoj spolupráce s Železárnami Štěpánov na snižování ekologické zátěže v okolí závodu

• PÉČE O NEMOVITÝ MAJETEK MĚSTYSE

- dokončení revitalizace penzionu a jeho okolí a zdravotního střediska
- rozšíření kapacity MŠ vybudováním nové budovy
- rozšiřování bytového fondu pro mladé rodiny a potřebné
- budování komunikací pro chodce a bezpečného pohybu na zastávkách autobusů s využitím dotací
- péče o veřejná prostranství

• VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH

- oprava bývalé hasičské nádrže na vodní plochu pro přírodní koupání s možností čerpání vhodného
dotačního titulu
- pokračování v podpoře kulturního vyžití pro všechny generace
- propagace historie rudního revíru
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ŠTĚPÁNOVSKÉ PERLIČKY - 31
LEGENDÁRNÍ FOTBALISTÉ

Vlastním
o č í m ne chc i
věřit, kdykoliv
č t u na z ád n í
stránce našeho zpravodaje,
že štěpánovští
kluci, dorostenci, muži nemají
zájem o fotbal.
Je jiná doba,
ano i jiné možnosti, ale pro
naši generaci
byl fotbal tou
nejlepší zába-

vou a hrát jednou za Štěpánov,
to byl sen každého kluka. Vzpomínám, jak o rok starší spoluhráč
doslova pohrdal každým, kdo
fotbal alespoň za dorost nehrál.
Před minulými Vánocemi
jsem dostal dárek od Ing. Pavla
Vejrosty z fotbalového archivu
Nedvědice. Probíral bohatou
sbírku a narazil i na dvě fotografie štěpánovského mužstva z Memoriálů Jaroslava Dufka. Otiskujeme dnes první z nich, je zřejmě
z roku 1972. Několika hráčům
na snímku jsem fandil ještě jako
„malý“ kluk na starém hřišti

ZPRÁVIČKY OD ŽEN - P L A V I Á D A
Prázdniny jsou za námi, některé z nás ještě využívají teplé
počasí k cestám za odpočinkem,
jiné cestují ve vzpomínkách.
Například já se teď vracím k poslednímu červnovému pátku,
k 11. ročníku naší PLAVIÁDY.
Ta se konala již tradičně U MARYŠI na Svratce. OÚ zajistil skákací hrad pro děti, nohejbalisté
chutné občerstvení a také pana
moderátora. A my ženy? My jsme
zvaly všechny na vodu, protože
v našich řadách máme zdatné
plavkyně, ale není jich zase tolik.
Jsme rády, že odvážlivců se našlo
hodně. A já vám je teď přiblížím
víc.
Nejdřív vyplulo plavidlo nazvané Karneval u Vrbků. Jak se na
takový správný karneval patří,
babička na něj vzala svá rozveselená vnoučata v pestrých maskách a sama se odvázala také.
Další část karnevalových hostů
se oblékla do vojenského a následovala svou rodinu na plovoucím
tanku. Jejich sousedka, pravda ze

vzdáleného druhého břehu, nemeškala, popadla vidle, hrábky
a s fůrou sena se vydala na vodu.
Pozorným divákům neuniklo, že
hrábky jí cestou vypadly a mířily
si to zpět ke břehu. Zdatná farmářka provedla úžasný manévr,
který by jí záviděl i Jirka Prskavec, a hrábě byly v mžiku na svém
místě. Větší smůlu měla dcera
piráta copatá Pipi Dlouhá punčocha. Té se část lodi zapletla do
vrbiček a větve ne a ne ji pustit.
Jako pravá Pipi však neztrácela
dobrou náladu a vyčkala, až jí vysvobodí její tatínek Mořský vlk.
Vesele pak svou dobrodružnou
cestu dokončila. Mezitím ladně
proplula námořnice s blonďatými culíčky v modrém oblečku
s minisukní. Následovali ji plavčíci v pruhovaných tričkách, kteří nejmladší účastnici Plaviády
pro jistotu navlékli do záchranné
vesty. Záchrany ale nebylo třeba,
přes palubu se jim žádná voda letos nedostala. Přestože nebylo po
desáté večer, na Svratce jste moh-

li vidět i šantánové tanečnice.
Smáčely si však sukně, proto prý
kankán předvedou jindy. Škoda!
Jako poslední vyplula rádoby
Dračí veslice, která byla pomalá
velice. Spíš měla rychlost nulovou. Posádka, tvořena obyvateli
východní a jihovýchodní Asie, se
nemohla odlepit od břehu. Rozhodli se tudíž obětovat jednoho
spolucestujícího. Ten seskočil,
odtlačil loď do středu řeky a zamával. Proud však loď unášel po
hladině líně, proto se mu podařilo znovu nasednout a do cíle tak
dopluli v plné sestavě. Tam se za
odměnu mohli vyfotit s hastrmanem, který už léta odmítá namočit šos. Protože je to hastrman
hodný, my mu to odpouštíme
a s díky za účast vzpomínkovou
cestu zakončíme.
A teď už pilně trénujeme na naši
říjnovou retro módní přehlídku.
Nezapomeňte! 15. října se na Vás
těšíme.
Vaše Ženy

a s deseti z nich se mi podařilo
později nastoupit v jednom mužstvu na hřišti novém.
Sestava zleva nahoře: rozhodčí
(a také náš bývalý hráč!) Milan
Tomášek, Josef Buček, Jiří Večeřa, Josef Markytán, Jaroslav Tomášek ml., Josef Halva, Oldřich
Nečesánek. Dole: Josef Sedlák,
Jindřich Ostrýž, František Dospíšil, Antonín Matoušek, Václav
Skokan.
Polovina z nich už mezi námi
není…
Hynek Jurman

ŠKOLNÍ VÝLETY

V týdnu od 20. do 24. 6.
2022 se žáci 2. stupně naší
školy vypravili na výlet do
Králického Sněžníku. Šesťáci společně se sedmáky výlet
zahájili v pondělí a ve středu
předali pomyslnou štafetu
osmákům a deváťákům.
Ubytovali jsme se v penzionu Štvanice, kde o nás bylo
výborně postaráno. Náš výlet
byl zaměřen především na
turistiku. Hlavním cílem výletu bylo zdolání nejvyššího
vrcholu Králického Sněžníku. Počasí nám přálo, cestou
jsme se občerstvili v samočepu u chaty Návrší, nasvačili
se za polskými hranicemi.
Na vrcholu jsme si pohladili
slona pro štěstí, nabrali čerstvou vodu z pramene řeky
Moravy a užívali si krásné výhledy do okolí. Další den nás
čekala vycházka na nedalekou rozhlednu Štvanice. Odvážlivci vystoupali nahoru na
rozhlednu, za odměnu jsme
poté využili příjemně zařízenou odpočinkovou místnost
s relaxačními vaky, která byla
součástí rozhledny.
Výlety se skvěle vydařily,
podívali jsme se na poutavá
místa, užili si spoustu legrace a především jsme výborně
utužili naše třídní kolektivy.
Pavla Homolková
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Děti ze žáků a přípravky po tréninku 8. 9. 2022

Letní přestávka byla plná fotbalové nervozity a nejistoty, zda
se nám podaří složit tým mužů.
Přibližně týden před zahájením
soutěže jsme měli pouhých osm
fotbalistů, kteří zůstali z loňské
sezóny. Naštěstí se nám podařilo tým na poslední chvíli doplnit
a do okresního přeboru nastoupit. Nejasná situace se musela
zákonitě promítnout v herní
stránce, kdy tréninkové manko
a nesehranost způsobily celkem
očekávaný špatný vstup do soutěže. Věříme, že se postupně dobré výsledky dostaví. V týmu dnes
působí pouze hráči ze Štěpánova
a blízkého okolí. Vrátili se dokonce i někteří, kteří poměrně

nedávno hrávali za štěpánovský
dorost. Trénování se ujal jeden
z hráčů, který úvod sezóny kvůli administrativě nemohl hrát
- brankář Libor Dinga. Máme
předběžný příslib, že by se od
zimy mohl týmu ujmout jeden
konkrétní trenér z okolí.
Děti
Přípravka i žáci zahájili sezónu
skvěle, kdy se většinou dařilo jak
herně, tak i výsledkově. Spojení
s Ujčovem, resp. Vírem v jednotlivých kategoriích vede k tomu,
že všechny děti hrají přímo ve své
věkové kategorii proti stejně starým soupeřům a nikoliv ve sloučených týmech starší kategorie.

S dětmi trénujeme každé úterý
a čtvrtek. Vezměte
své děti, či vnoučata za námi na hřiště, ať nám ve Štěpánově vyrůstají
zdravé děti a ne lenoši s mobily v rukou. Můžete si vybrat formu, která
vám vyhovuje více.
Buď děti doprovázet na tréninky
i zápasy, nebo je
vyslat
samotné
a my vám je dvakrát v týdnu odpoledne a jednou dopoledne o víkendu
během zápasu pohlídáme na hřišti.
Sportovní den
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Přijímáme děti
od 5 do 15 let
Trénujeme v přátelském týmovém prostředí,
každé úterý a čtvrtek od 17.00 hod.
Přijď si trénink vyzkoušet, těšíme se na Tebe!

V srpnu jsme
Jiří Lukášek – tel.: 728 442 749, lukasekjiri@seznam.cz
Petr Skokan – tel.: 725 911 622, skokan.petr@seznam.cz
pro děti připravili již čtvrtý ročník Sportovního dne. Čekaly balistů za pomoc s organizací!
na ně dva skákací hrady, plno Již nyní se můžete těšit na pátý
pohybových
soutěží,
boha- ročník, který uspořádáme 12. 8.
tá tombola i pestré občerstve- 2023.
Za FK Železárny Štěpánov
ní. Děkujeme za hojnou účast
Petr Skokan
a také maminkám malých fot-

NAŠI BĚŽCI V AKCI
Už 69. ročník Malého svrateckého maratónu se běžel 20. srpna
2022 z Víru přes Štěpánov do Nedvědice a zpět. Popáté vyhrál Jan
Kohout z Blanska, ale neztratili se ani běžci ze Štěpánova.
Jako třetí doběhla štafeta Železáren Štěpánov
(Karel Žličař, Radek Pučálka, Robert König a David
Matoušek), celkový
čas 2:47:46. Mezi
Muži A byl klasifikován na krásném
6. místě (celkově
30.) Josef Vrbka
(čas 2:55:17), mezi
Ženami H dokonce
na 2. místě (celkově
42.) Miroslava Dufková (čas 3:29:38 )!
Gratulujeme, vítězem je každý, kdo
doběhne…
Josef Vrbka
-hj-

FOTBALOVÝ KLUB
ŠTĚPÁNOV

Babí léto prostřednictvím ranní mlhy hlásí,
že nastává doba vhodná ke změně počasí.
Horké dny, co slibovaly žár a zvaly ke koupání,
pomalu ztrácí žár a chystají si paletu k malování.
Doufám, že namalují také úsměv všem na tváři,
i když už otáčíme první listy v školním kalendáři.
S padajícím listím vydejte se třeba kolem Svratky.
Máme před sebou čas stvořený ze zlaté pohádky.

Krásný podzim všem.

-LM-

Plánované akce - podzim 2022
•
•
•
•
•
•

Cyklus přednášek a besed
Keramické tvoření
Hody
Slavnost světýlek
Mikuláš
Štěpánovská vánočka
Přesné termíny budou v předstihu zveřejňovány.

Ev. číslo MK ČR E 15501. Vydává: Úřad městyse Štěpánov nad Svratkou, 592 63 Štěpánov
nad Svratkou 23, tel. 566 560 532, 566 560 016, email: obec@stepanovnadsvratkou.cz.
Odpovědní redaktoři: Ing. Hynek Jurman, Mgr. Petra Stárková. Název a logo: Petr Skokan.
Za obsah příspěvků odpovídá autor. Tisk: Železárny Štěpánov spol. s r.o. Celkový náklad: 300 kusů.
Fotogalerie: http://stepanovinky.rajce.idnes.cz. Kontakt: stepanovinky@seznam.cz

