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Vydává město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice,
Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Foto Pavel Dušek

Téměř 200 návštěvníků se v sobotu 26. ledna 2019 rozhodlo zavítat na ples
do Sedmpán, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů z Dubějovic. Svého
rozhodnutí zajisté hosté nelitovali, protože celý večer se nesl v příjemném
duchu tance a zábavy. V úvodu plesu předvedli předtančení žáci 4. třídy
Základní školy Trhový Štěpánov. Proto velká pochvala a poděkování patří
malým tanečníkům a paní učitelce Mgr. Martině Novákové za nácvik country
tanců.

Zprávy z radnice

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém
roce 2019. Začínáme přípravami na akce, které proběhnou letošní rok. Období to bude opět náročné, ale věřím,
že s podporou Vás občanů všechno zvládneme.
Dotace
Podali jsme několik žádostí o dotace, většina byla naplněna. Nyní soutěžíme dodavatele staveb nebo zařízení

Trhový Štěpánov – Dubějovice, Sedmpány – výstavba vodovodu
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(Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov
– přechod a chodník Náměstí, Stavební úpravy v Mateřské škole Trhový Štěpánov, Zlepšení kvality vzdělávání
v Základní škole Trhový Štěpánov, Pořízení vyvážečky
do lesa, Pořízení dopravního automobilu pro JPO II
SDH Trhový Štěpánov).
Připravované žádosti o dotace
• Vodovodní přivaděč Trhový Štěpánov – Dalkovice –
Střechov
• Trhový Štěpánov – Dubějovice, Sedmpány – výstavba
vodovodu
• Nástavba hasičské zbrojnice Dubějovice – Spolkový
dům
• Podpora obnovy místních komunikací ve městě Trhový Štěpánov
• Chodníky - ulice Vlašimská a Dalkovická
Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov – přechod Náměstí
Obdrželi jsme dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1.470.770 Kč. Nyní soutěžíme dodavatele
stavby. Termín dokončení stavby je 31.05.2019. Přechod
je umístěn přes silnici č. II/126 proti budově pošty na Náměstí a přístupný chodníkem od samoobsluhy, současně
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Plán stavby Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov

budou vybudována parkovací místa. Část Náměstí, ulička před obchodem Dandy, bude jednosměrná ve směru
na Dalkovickou ulici.
Poděkování
Děkuji členům zásahové jednotky města Trhový Štěpánov JPO II a hasičům z Dubějovic, Sedmpán, Dalkovic a Střechova za jejich obětavou a profesionální práci
při ochraně zdraví a majetků našich spoluobčanů. Vždy,

Projekt „Nástavba hasičské zbrojnice Dubějovice“

když se řeší extrémní situace, jsou hasiči na svém místě.
Velké množství výjezdů k požárům a technické pomoci,
to je jejich dobrovolná činnost, jejich hlavní poslání,
ochrana majetků a životů. Jsem velice rád, že naše město
disponuje schopnou jednotkou, schopnými hasiči, kteří
svůj volný čas věnují pomoci druhým, pomoci městu.
Vážím si těchto lidí, buďme hrdí na jejich obětavou práci.
Chlapci, děkuji Vám.

Projekt „Nástavba hasičské zbrojnice Dubějovice“
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Pan starosta Josef Korn děkuje panu Michalu
Kudynovi (17) za hrdinský čin; foto archiv města

Vážení spoluobčané,
letošní rok bude opět velice náročný,
čeká nás mnoho úkolů při realizaci připravovaných staveb a projektů. Věřím, že
ve spolupráci s Vámi a s Boží pomocí vše
zvládneme. Děkuji za Vaši podporu, přeji
pohodu, krásný zbytek zimních dnů a stálé zdraví!
Josef Korn
starosta města Trhový Štěpánov

Dopis od pana starosty Michalovi Kudynovi

Přehled plánovaných kulturních, sportovních
a společenských akcí v roce 2019
Měsíc
Leden
Únor

Den

Datum

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
pátek
sobota

12. 01.
26. 01.
02. 02.
02. 02.
16. 02.
Termín bude
upřesněn
02. 03.
23. 03.
06. 04.
13. 04.
13. 04.
19. 04.
27. 04.

úterý

30. 04.

sobota
Březen

Duben
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Název akce

Pořadatel

Ples Unie rodičů + základní škola
Hasičský ples v Sedmpánech
Dětský maškarní karneval
Hasičský ples v Dalkovicích
Hasičský ples v Trhovém Štěpánově

Unie rodičů + ZŠ
SDH Dubějovice
TJ Sokol
SDH Dalkovice
SDH Trhový Štěpánov

Vepřové hody v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Dětský karneval v Sedmpánech
Pochod – Vítání jara
Čistý Štěpánovský potok
Velikonoční tvoření
MDŽ v Sedmpánech
Bruslení s hasiči
Štěpánovský trhák
Stavění máje, pálení čarodějnic v Trhovém
Štěpánově

SDH Sedmpány
Město – Spolkový dům
SDH Trhový Štěpánov
Město – Spolkový dům
SDH Sedmpány
SDH Dubějovice
TJ Sokol
SDH Trhový Štěpánov

únor 2019

Duben
Květen
Červen

Červenec

Srpen

úterý
úterý
úterý
pátek
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

sobota

30. 04.
30. 04.
30. 04.
10. 05.
25. 05.
15. 06.
22. 06.
22. 06.
06. 07.
08. 07. – 19. 07.
13. 07.
27. 07.
09. 08.
23. 08.
24. 08.
25. 08.
31. 08.
Termín bude
upřesněn
Termín bude
upřesněn
Termín bude
upřesněn
Termín bude
upřesněn
21. 09.

sobota

28. 09.

sobota

05. 10.

sobota
sobota
pátek
pátek
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

Září

Říjen

sobota

sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
úterý
úterý
úterý

Termín bude
upřesněn
Termín bude
upřesněn
Termín bude
upřesněn
30. 11.
01. 12.
07. 12.
07. 12.
21. 12.
24. 12.
31. 12.
31. 12.

úterý

31. 12.

sobota
sobota

Listopad

Prosinec

Zprávy z radnice

sobota

Čarodějnice v Dalkovicích
Rej čarodějnic v Sedmpánech
Stavění máje v Dubějovicích
Důchodci – Den matek
Pohádkový les
Letní kino v Trhovém Štěpánově
Štěpánovský jarmark
Vítání léta v Dalkovicích
Neckiáda
Příměstský tábor
Letní kino v Trhovém Štěpánově
Letní kino v Trhovém Štěpánově
Letní kino v Trhovém Štěpánově
Pouťová zábava
Rocková pouť
Štěpánovská pouť
Dětské rybářské závody v Sedmpánech
Volejbalový turnaj „O pohár města“

SDH Dalkovice
SDH Sedmpány
SDH Dubějovice
Město Trhový Štěpánov
Organizace 5. prosince
Město Trhový Štěpánov
Město Trhový Štěpánov
SDH Dalkovice
TJ Sokol
TJ Sokol + ZŠ
Město Trhový Štěpánov
Město Trhový Štěpánov
Město Trhový Štěpánov
TJ Sokol
Organizace 5. prosince
Město Trhový Štěpánov
SDH Sedmpány
Město Trhový Štěpánov
Víceúčelové hřiště

Předsedova holina

Organizace 5. prosince

Setkání harmonikářů

SDH Dalkovice

Požární soutěž SDH Trhový Štěpánov

SDH Trhový Štěpánov

BABOUCI – Taneční koncert v Sedmpánech
Tradiční setkání u kapličky sv. Václava
ve Štěpánovské Lhotě od 15:00 hodin
Oslava 90. výročí založení Včelařského
spolku v Trhovém Štěpánově

Město Trhový Štěpánov
Občané a chalupáři
Štěpánovské Lhoty
Včelaři

Drakiáda

Unie rodičů

Lampiónový průvod

Unie rodičů

Lampiónový průvod

SDH Dubějovice

Vánoční trhy v Trhovém Štěpánově
Vánoční tvoření v Dubějovicích
Mikulášská nadílka
Rozsvícení vánočního stromku a zpívání koled
Zpívání u kapličky v Sedmpánech
Zpívání u kapličky v Dubějovicích
Pochod na Javornickou hůru
Silvestr v Dalkovicích
Silvestrovský přípitek na Náměstí v Trhovém
Štěpánově

Město Trhový Štěpánov
SDH Dubějovice
TJ Sokol
SDH Dalkovice
SDH Sedmpány
SDH Dubějovice
SDH Dubějovice
SDH Dalkovice
SDH Trhový Štěpánov
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Tříkrálová sbírka 2019 v Trhovém Štěpánově

Tříkrálová sbírka 2019 v Trhovém Štěpánově. Zleva Anička
Nedělová, Jana Nedělová, Viktorie Novotná, Michal Kudyn,
Adéla Vilimovská, Jakub Kučera; foto Josef Korn

Již tradičně v našem městě a v okolí probíhá Tříkrálová sbírka. V roce 2019 se uskutečnila v sobotu 5. ledna.
Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací do Farní charity
Vlašim, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita
(ADCH Praha), 10 % je zasíláno na podporu projektu
v zahraničí a 5 % pokrývá režii sbírky.
ADCH Praha – Arcidiecézní charita Praha podporuje
materiální a potravinovou pomoc nejchudším lidem v ČR.
Výtěžek Farní charity Vlašim jde na vybudování Centra
sociálních služeb ve Vlašimi.
Tímto děkujeme za finanční příspěvky a koledníkům
za sobotní obchůzku v deštivém počasí.
1. skupina – Petra Burková, Sára Burková, Eliška Kulíčková, Barbora Pečenková
2. skupina – Monika Beránková, Blanka Staňková, Eliška Chvojková, Michal Staněk, Jan Vosecký,
Markéta Mastíková
3. skupina – Jana Nedělová, Kateřina Kolářová, Anna
Nedělová, Vít Kučera, Viktorie Novotná
4. skupina – Jaroslava Krásová, Jakub Kučera, Michal
Kudyn, Adéla Vilímovská
Děkujeme Jaroslavu Lhotkovi za odvoz do Dalkovic
za účelem uskutečnění Tříkrálové sbírky a SDH Trhový
Štěpánov za zaplacení občerstvení koledníkům.
Za SDH Trhový Štěpánov
Jaroslava Krásová

Tříkrálová sbírka v Dubějovicích

Tříkrálová sbírka v Dubějovicích. Zleva Vojtěch Dušek, Jakub
Šic, Anetka Šicová, horní řada: Josef Dušek; foto Hana Vošická
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Seznam dětí:
Šic Jakub – ZŠ Trhový Štěpánov, 1. třída
Šicová Aneta – ZŠ Trhový Štěpánov, 1. třída
Šic Marek – ZŠ Trhový Štěpánov, 4. třída
Dušek Vojtěch –ZŠ Trhový Štěpánov, 4. třída
Dušek Josef – Gymnázium Vlašim, 2. třída víceletého
gymnázia
Dne 6.1.2019 se konala v Dubějovicích tříkrálová sbírka. Josek Dušek doprovázel děti na trubku a na flétnu ho
střídala Anetka Šicová s Vojtou Duškem. Anetka, Jakub
a Marek Šicovi začínali jako tři králové, za krátko Marka
vystřídal Vojta a přidal se i Pepa Dušek. Přikládám fotky
pořízené Pavlem Duškem a musím děti opět pochválit,
všude zpívaly celý text s předtroubením či předehrou
fléten a lidé je s potěšením poslouchali, některé dojaly
a odměnou za téměř čtyřhodinové koledování jim byly
obdržené sladkosti a pochvala. Moc děkujeme všem občanům Dubějovic že přispěli na Tříkrálovou sbírku,
za sladkosti pro děti a za vřelé přijetí koledníků. Jsme
rádi, že jsme mohli přispět, a doufáme, že bude sbírka
úspěšná.
Hana Vošická, vedoucí skupinky koledníků

únor 2019

Vážení a milí,
v prosinci 2018 jsme Vás informovali o přípravách
na Tříkrálovou sbírku 2019. Nyní se s Vámi chceme podělit o naši radost z výsledku Tříkrálové sbírky 2019, která
probíhala od 02. 01. 2019 do 13. 01. 2019.
Ve Vlašimi a okolí se s pomocí více než 300 dobrovolníků a vřelé štědrosti dárců vybrala částka ve výši
518 342 Kč.
Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací zpět do regionu
do Farní charity Vlašim, 15 % využívá na své projekty
diecézní Charita, 10 % je zasíláno na podporu projektu
v zahraničí a 5 % pokrývá režii sbírky. Z finančních prostředků získaných v TKS 2019 plánuje podpořit ADCH
Praha tyto své projekty:
• Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR
• Poradna Magdala – pomoc obětem násilí
• Vybudování centra sociálních služeb Farní charity
Vlašim
• Ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze
• Podpora nemocnic v Ugandě
Na webu http://komunitnicentrumvlasim.cz/ se dozvíte více o záměru Farní charity Vlašim vybudovat Komu-
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nitní centrum v bývalé „Ševcárně“ v Tovární ulici ve Vlašimi. Jedná se o prostor, který nabídne na jednom místě
zázemí pro terénní sociální a zdravotní služby, občanskou a psychologickou poradnu, zázemí pro neformální
pečující, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí,
komunitní centrum pro seniory (Klub trénování paměti,
Univerzitu třetího věku, Akademii třetího věku), půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, místo
vzájemné materiální pomoci (charitní obchůdek, sociální
šatník), mycí centrum.
Farní charita Vlašim srdečně zve na Benefiční koncert
„Děkujeme Vám 2019“ v sobotu 16. února 2019 v KD
Blaník od 15:00 hodin do 17:30 hodin a na výtvarnou
výstavu „Tříkrálové pomáhání 2019“ od úterý 12. února
do čtvrtka 21. února 2019 ve volně přístupných prostorách KD Blaník.
Jménem svým i jménem Farní charity Vlašim Vám
upřímně děkujeme za podporu, štědrost a přízeň.
Jana Srbová
Koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí
E-mail: trikralova.sbirka@charitavlasim.cz
Tel.: 732 277 256

Činnost JSDH Trhový Štěpánov v uplynulém roce 2018
Jednotka SDH Trhový Štěpánov je zařazena do kategorie JPO 2. Zajišťujeme výjezd jednoho družstva
do 5 minut od vyhlášení poplachu krajským operačním
střediskem. V roce 2018 bylo vyhlášeno 46 mimořádných událostí, na kterých jsme strávili celkem 74 hodin
a 24 minut. Mezi nejnáročnější zásahy patřil požár hospodářských budov v Čenovicích a požáry lesů v Polipsech a Drahňovicích.
Zásahy:
18. 01. 2018 požár nákladní automobil Kalná
23. 01. 2018 požár nízké budovy Zdislavice
20. 02. 2018 požár 2 x osobní automobil Zruč nad Sázavou
02. 03. 2018 požár nízké budovy Trhový Štěpánov
24. 03. 2018 požár posed Mnichovice
09. 04. 2018 požár kontejner Tichonice
09. 04. 2018 požár les Psáře
10. 04. 2018 požár les Polipsy

20. 04. 2018 požár posed Sedmpány
22. 04. 2018 požár skládka odpadu Trhový Štěpánov
14. 05. 2018 technická pomoc odstranění stromu Trhový
Štěpánov

Výcvik nových členů JSDH ve Střechově nad Sázavou;
foto z archivu JSDH Trhový Štěpánov
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Požár hospodářských budov v Čenovicích, kde byl vyhlášen
3. stupeň požárního poplachu; foto z archivu JSDH Trhový
Štěpánov

Technická pomoc odstranění stromu u Štěpánovské Lhoty;
foto z archivu JSDH Trhový Štěpánov

14. 05. 2018
14. 05. 2018
19. 05. 2018
02. 06. 2018
12. 06. 2018

30. 10. 2018 technická pomoc odstranění stromu Trhový Štěpánov
30. 10. 2018 technická pomoc odstranění stromu Trhový Štěpánov
10. 11. 2018 požár les Drahňovice
17. 11. 2018 požár osobní auto D1 52. km
29. 11. 2018 dopravní nehoda nákladního auta Radonice
14. 12. 2018 odchyt psa Trhový Štěpánov

21. 06. 2018
30. 06. 2018
02. 07. 2018
08. 07. 2018
22. 07. 2018
25. 07. 2018
29. 07. 2018
29. 07. 2018
07. 08. 2018
07. 08. 2018
20. 08. 2018
27. 08. 2018
28. 08. 2018
14. 09. 2018
21. 09. 2018
23. 09. 2018
24. 09. 2018
24. 09. 2018
24. 09. 2018
25. 09. 2018
30. 09. 2018
12. 10. 2018
15. 10. 2018
17. 10. 2018
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technická pomoc čerpání vody Sedmpány
technická pomoc čerpání vody Dubějovice
požár posed Mnichovice
požár les Zdislavice
technická pomoc odstranění stromu Dubějovice
požár les Javorník
požár posed Keblov
požár tlakové lahve Divišov
požár kombajnu Čejtice
požár garáže Zruč nad Sázavou
požár stohu slámy Trhový Štěpánov
požár pole Dalkovice
požár pole Kladruby
požár trávy Rataje
požár nákladní automobil D1 68. km
požár nízké budovy Zruč nad Sázavou
požár statku Čenovice
požár trávy Dolní Pohleď
spolupráce s IZS pátrání po osobě Děkanovice
technická pomoc odstranění stromu Kladruby
technická pomoc odstranění stromu Střechov nad Sázavou
požár skladu Pavlovice
technická pomoc odstranění stromu Střechov nad Sázavou
technická pomoc odstranění stromu Dalkovice
požár užitkového vozu Trhový Štěpánov
požár posed Keblov
technická pomoc odstranění stromu Štěpánovská Lhota
požár les Keblov
požár les Hulice

V rámci zdokonalování členů výjezdové jednotky absolvujeme různé výcviky. V loňském roce jsme do jednotky přijali nové členy a ihned je zapojili do těchto zkušebních výcviků:
27. 01. 2018
16. 02. 2018
03. 03. 2018
02. 07. 2018
06. 10. 2018
30. 10. 2018
17. 11. 2018

dopravní + útočné vedení, obsluha čerpadel
práce s dýchací technikou
záchrana osob z lední plochy
obsluha motorového člunu
práce s dýchací technikou
obsluha motorového člunu
cvičný požár odpadu, obsluha čerpadel, první pomoc

Někteří členové jednotky rovněž absolvovali kurzy,
a to:
13. – 14. 04. 2018 nositel dýchací techniky – 2 členové
– Benešov/Příbram
19. – 21. 10. 2018 velitel družstva – 2 členové – Jizbice
19. – 21.10. 2018 strojník – 2 členové – Jizbice
V loňském roce jste měli možnost vidět naši techniku
na Dni hasičů a záchranářů, který se uskutečnil na místním hřišti. Dále jsme se zúčastnili oslav 140 let SDH
Křivsoudov, kde návštěvníci viděli náš technický automobil a motorový člun. Ve spolupráci s SDH Vlašim
jsme zajistili jedno stanoviště při Hasíkově dobrodružství. Pro děti z mateřské a základní školy jsme uspořádali prohlídku v naší hasičské zbrojnici.

únor 2019
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V samém závěru roku
jsme převzali nový přívěsný
vozík, který si upravíme dle
potřeb jednotky a bude využíván při mimořádných
událostech.
Vojtěch Jeřábek
Trhový Štěpánov

Požár stohu slámy v Trhovém Štěpánově;
foto z archivu JSDH Trhový Štěpánov

Požár posedu u Keblova; foto z archivu JSDH
Trhový Štěpánov

Činnost knihovny v roce 2018
Půjčeno 6099 knih, z toho 588 časopisů.
Navštívilo knihovnu za minulý rok 2468 návštěvníků
fyzicky a 622 virtuálně.
Zakoupeno 228 nových knih, z toho 190 beletrie
a 38 knih naučných.
Počet aktivních čtenářů je 182, z toho 74 dětí do 15 let.
Knihovníček
Tak se nazývá páteční minikroužek našich nejmladších čtenářů, které doprovází maminky. Schází se téměř
každý týden. Děti si v knihovně pohrají, poví si básničky….. a domů odchází s oblíbenou knížkou. Tímto nenásilným způsobem si děti vytváří kladný vztah ke knihám a maminky spojí příjemné s užitečným.
Jana Boušková
vedoucí Městské knihovny Trhový Štěpánov

Páteční minikroužek nejmladších čtenářů v knihovně;
foto Jana Boušková

Spolkový dům Trhový Štěpánov
V prosinci probíhala v Muzeu Štěpánovska výstava obrazů malířského kroužku, jehož lektorkou je Ing. Alena Vilímovská, a výrobků kurzu korálkování, který
vede paní Zdeňka Chvojková. Výstava byla

Návštěvníci výstavy obrázků malířského
kroužku. Vlevo Jan Polívka a Ing. Václav
Nekvasil; foto Jana Vlasáková

zahájena v sobotu 1. prosince vernisáží s bohatou účastí
návštěvníků. Nádherné výtvory vyzdobily v adventní
čas svátečně muzeum a získaly zde mnoho příznivců
a obdivovatelů! Pro velký
zájem byla výstava prodloužena. Upřímně děkuji všem,
kteří se podíleli na realizaci
této krásné výstavy. Kreativním ženám přeji mnoho
úspěchů, radosti a nadšení
z dalšího tvoření.
Po dohodě s paní učitelkou Janou Marešovou navštívily dne 17. 12. 2018

Výstava obrazů malířského kroužku, jehož
lektorkou je Ing. Alena Vilimovská; foto
Jana Vlasáková
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Spolkový dům navštívily dvě třídy dětí z Mateřské školy Kolonka
Vlašim; foto Jana Vlasáková

únor 2019
Poděkování
Dne 24. ledna v odpoledních hodinách jsme byli pozváni my, senioři ze Sedmpán, na příjemné hudební posezení do Spolkového domu v Trhovém Štěpánově. Touto cestou chceme poděkovat panu Josefu Kornovi, který
jako starosta města s naší paní místostarostkou podporuje tyto akce pro nás důchodce. Dále vřelý dík patří
harmonikáři, panu Bohuslavu Vlasákovi, se kterým
jsme si zazpívali známé české písničky a který vyprávěním svých úsměvných historek zpříjemnil posezení.
A v neposlední řadě děkujeme sympatické a milé paní
Janě Vlasákové, která se nám po celé odpoledne věnovala. Také nás provedla po Spolkovém domě a Muzeu. Musíme konstatovat, že z výstavy obrazů malířského kroužku a korálkování jsme byli uneseni krásou a šikovností
autorek výtvorů.
Alena Sedláková, Sedmpány

Spolkový dům dvě třídy dětí z Mateřské školy Kolonka
Vlašim. Cílem návštěvy bylo korálkování s paní Zdenkou Chvojkovou, při němž si děti s radostí vyrobily vánoční ozdoby, projevila se zde jejich manuální
zručnost a pečlivost. Následně si se zájmem
prohlédly muzeum, stálou expozici a probíhající výstavu, která je velmi potěšila. Program
jsem obohatila četbou vánočního příběhu, besedovali jsme o vánočních zvycích a tradicích,
děti mě příjemně překvapily svými znalostmi.
Odcházely spokojené, rozesmáté a obohaceny
nevšedními zážitky.
Od září probíhá ve Spolkovém domě výuka
žáků druhé a třetí třídy místní Základní školy.
Využila jsem této příležitosti a uspořádala
s dětmi adventní tvoření. Žáci druhé třídy vytvořili rybu a třetí třída vyrobila soba. Všichni
žáci pracovali s velkým zaujetím a měli radost Paní Zdeňka Chvojková vyrábí
z výsledků své práce. Během tvoření jsme si vánoční ozdoby s dětmi; foto Jana
také zazpívali koledy, přečetli příběhy s vánoč- Vlasáková
ní tématikou, popovídali, jak doma slavíme
Vánoce a co si nejvíce přejeme od Ježíška. Především
jsme se všichni těšili na prožití společných chvil se svými
nejbližšími.

Sedmpánští senioři děkují Městu Trhový Štěpánov za hezké
odpoledne ve Spolkovém domě; foto Jana Vlasáková
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Adventní tvoření se žáky třetí třídy;
foto Mgr. Lucie Kakosová

Při odchodu jsme se na památku nechali vyfotit před Spolkovým domem. Zleva Alena Sedláková, Jan Kucharčík, Božena
Doubová, Anežka Jeřábková, Marie Dvořáková, Alena
Setničková, Jaroslava Holečková, Ludmila Beladová, Irena
Dobrá, Antonín Ryšavý, Pavel Dobrý; foto Jana Vlasáková
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SPOLKOVÝ DŮM TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
a Mgr. Martin Zoun
Vás zvou na přednášku

ZÁZRAK JMÉNEM ALOE
která proběhne 4. 4. 2019 od 18 hodin
v přednáškovém sále
Spolkového domu v Trhovém Š� těpánově
Seznámí�te se s různými druhy ALOE prostřednictví� m
fotografií� i vystavených živých rostlin.

Dozví�te se mnohé o jejich životě, rozší� ření� v pří� rodě, pěstování�
v domácí�ch podmí� nkách i „léčivých“ účincí�ch.
Přineseme vám spoustu návodů na jeho využití�
a v praktických ukázkách uvidí�te zpracování� .

Zájemci mohou ochutnat i čerstvou šťávu z listů aloe.
Jeden vylosovaný návštěvní� k dostane jako cenu
rostlinu ALOE nebo audioknihu ALOE na CD.

Počet mí� st v sále je omezen, doporučuje se rezervace předem na kontaktu:
Jana Vlasáková, tel.: 602 645 327, e-mail: spolkovydum.ts@gmail.com

Spolkový dům v Trhovém Štěpánově
Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
v sobotu 13. 4. 2019 ve 14:00 hodin
11
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Při tvorbě grafiky hledám dokonalou barevnou kombinaci,
říká grafička Kateřina Zadáková z Trhového Štěpánova
jaro jsem absolvovala kurz vektorové grafiky, který mne
nadchl. Začala jsem ke svým ilustracím přistupovat trochu jinak, zalíbila se mi kombinace ilustrace s grafikou,
nabrala jsem nějaké zkušenosti, a tak jsem se rozhodla to
tedy zkusit.
Co vás inspirovalo k vašemu návrhu a jaké techniky
jste k výrobě použila?
Když se řeklo „Taste of the City“, vybavily se mi panoramatické fotografie měst. Vzala jsem to tedy za tento
konec, jen jsem si „panorama“ přizpůsobila svému stylu
kreslení. Obrázek je nakreslený fixkou, poté zvektorizovaný a upravený v počítači.
Kateřina Zadáková z Trhového Štěpánova; foto z rodinného alba

Co je na vašem návrhu nejzajímavější a jaký za ním
Po úspěchu předešlého ročníku uspořádala společ- stojí příběh?
Myslím, že to je jednak ilustrace a také barevná paleta.
nost Nestlé společně s organizací CZECHDESIGN další
soutěž, ve které hledala nový potisk plechovky kávy Ne- Při tvorbě grafiky nebo ilustrace vždy dbám na volbu barev, většinou pro jeden projekt vyscafé Azera. Oproti minulému roku
tvořím předem několik barevných
se ale rozšířila i za hranice do Skankombinací, které pak testuji a vyberu
dinávie. Pod tématem Taste of the
tu nejlepší. Tak tomu bylo i v tomto
City se snažilo více než 300 autorů
případě.
vizuálně ztvárnit spojení městského
života a pití kávy. Porota nakonec vyCo vám účast v soutěži přinesla?
brala 18 vítězných návrhů. Za ČesZúčastnila byste se znovu?
kou republiku se nejlépe umístila
Soutěž pro mne byla velmi důležiKateřina Zadáková z Trhového Štěpánova
grafička Kateřina Zadáková.
tá.
Nejenže mne takovéto umístění
Kateřina Zadáková v současnosti získala 1. místo v soutěži Taste of the City
potěšilo jako tvůrce, ale bylo pro
studuje multimédia v Praze. Do soumne i jakýmsi utvrzením při změně oboru, kterou jsem
těže se ale ještě hlásila jako studentka práv. Její návrh zav té době řešila. Soutěž pro mě také byla první zkušenosujal porotu především díky nádherné barevné kombinatí s packaging designem, který mne zaujal, a ráda bych
ci ilustrací.
s ním v budoucnu ještě pracovala. Takže ano, znovu
Co vás vedlo k přihlášení do soutěže a čeho si na ní bych se zúčastnila.
nejvíc ceníte?
Magdaléna Rosůlková.
Po soutěži jsem pokukovala už minulý rok. Studovala
jsem tou dobou práva, po večerech jsem si kreslila a měla Rozhovor byl vydaný pro magazín
jsem pocit, že nemám dostatečné designové pozadí. Toto CZECHDESIGN.Cz, z.s., Vojtěšská 3, Praha 1

Ilustrace, zdroj: Kateřina Zadáková
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Od Terezína k Ravensbrücku
Chtěl bych navázat na článek studentky Michaely
Müllerové v čísle 5 Zpravodaje Štěpánovska v minulém
roce o návštěvě koncentračního tábora Osvětim, kde je
zmínka o vstupní bráně s nápisem „Arbeit macht frei“
(práce osvobozuje), jaký lživý nápis.
Poprvé jsem tento nápis se vstupní bránou viděl
na Národní pouti v táboře Terezín v květnu 1952 a také
jsem si říkal: „Jaká ironie.“ A vzpomněl jsem si na jednu
výjimku. Za války jsme bydleli v Dubějovické ulici č. 27
a tři domy od nás v č. 30 bydlela rodina Vaněčkova - paní
Vaněčková, synové Míla a Bohouš. Míla byl starší, tak
hospodařil. Bohouš byl mladší, svobodný a my kluci
z ulice jsme za ním chodili. Udělal nám několikrát draka, chodil s námi na procházky, tak jsme s ním kamarádili. Pracoval ve Vlašimi ve zbrojovce. Byl sám na pracovišti a údajně sušil rozbušky. Jednou na jeho pracovišti
došlo k výbuchu. Nic se mu nestalo, ale obvinili jej ze
sabotáže a zavřeli do Terezína. Chodil jsem s maminkou
a občas i s tatínkem často navečer paní Vaněčkovou navštěvovat a ona nám často s pláčem četla dopisy od Bohouše, co psal z Terezína, jak tam má hlad a prosil o poslání chleba. Po půl roce byl propuštěn, nechtěl pracovat
na stejném místě, ale musel. Nevím, za jak dlouhou dobu
došlo na jeho pracovišti opět k výbuchu, tentokrát štěstí
neměl. Přišel o levou ruku až k rameni, pravou po zápěstí.
Po válce se všichni odstěhovali do pohraničí. To byla
výjimka, kdy jej z Terezína pustili. V roce 1975 jsme se
s rodinou vraceli z dovolené z Německa od Baltického
moře, odbočili jsme z dálnice a zajeli se podívat do koncentračního tábora Ravensbrück. Byla s námi ještě sestřenice manželky s mužem, kterému tam zahynula teta,
tak se tam chtěl podívat. Tady jsem se po druhé setkal
s bránou s nápisem „Arbeit macht frei“. Kousek odtud
bylo jezero a borovice. Nejhorší zážitek pro nás byla prohlídka spalovacích pecí. V budově byli tři nebo čtyři
pece vedle sebe, dvířka otevřená, jako připravena k použití, nic hezkého k fotografování. Chvilku jsme tam v tichosti sami stáli. Nedaleko od pece byla vysoká zeď
a na ní jména států, odkud byly vězněné ženy. Před zdí
byl široký záhon růží. Před záhonem byla tabulka s nápisem: „Zde se sypal popel obětí z pecí.“ Také připomenu,
že v Ravensbrücku byly vězněny lidické ženy. Přivezli je
z Kladna vlakem, cesta trvala 3 dny, 15. června 1942.
Nejmladší lidická žena byla 16letá Jaroslava Suchánková
se starší sestrou a maminkou. Teprve v roce 2006 se konečně odhodlala napsat knížku o tom, jak jí náhle skončilo dětství. Jak hledaly lidické ženy tady v táboře své
muže a děti, které jim násilím odebraly hned v Kladně,
že pojedou autobusy a tady se sejdou. Jak byly zklamané,
že tady nejsou. Že až do podzimu chodily bosy, na zimu
pak dostaly dřeváky. Vzpomíná na 12 hodinovou pracovní dobu, na některé Polky, které sloužily k lékařským

V budově uvnitř jsou spalovací pece. První zleva Hana Skalická,
čtvrtý zleva syn Petr Skalický; foto František Skalický

Záhon s růžemi, kam se sypal popel obětí; foto František Skalický

pokusům. Že nejhorší byl první půl rok. V neděli, když
se nepracovalo, tak se těšily, že se sejdou, budou si vyprávět básničky, jaká byla touha po domově našich nejbližších. Anička Kvapilová, knihovnice z Prahy, napsala báseň
v lágru.
Touha
Ach vidět zase slunko zapadat
za staré štíty krkonošských hor,
lesní pěšinou nazdařbůh se dát,
poslouchat stromů táhlý rozhovor.
Ponořit tváře do chladivé rosy
a ležet tak dlouho, tiše, bez dechu,
nemyslet na nic, cítit jen, že kdosi
usedl vedle tebe do mechu.
Cítit, že kraj je plný mlčenlivé něhy,
jež prýští z jeho uzavřených úst,
že roztál žel jak staré loňské sněhy,
jak velikonoční půst.
Vědět, že slunko, které zítra vstane,
nebude už svítit přes ostnatý drát,
13
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že v zemi krásné, v zemi milované,
vyhnancem není ten, kdo ji má rád.

hutě poslaly dva autobusy. Teprve na Kladně se dověděli,
že Lidice jsou vypálené a všichni muži jsou po smrti.

Počítat večer hvězdy nad Petřínem
a všechny lidi k smrti milovat,
a na to, co nad námi leží stínem
jako černý mrak už jenom vzpomínat.

Závěrem o Lidicích
10. června 1942 bylo 173 mužů starších 15 let zastřeleno, o 6 dní později bylo dodatečně popraveno dalších 26
osob, které se toho večera se v Lidicích nenacházely. Ženy
a děti byly převezeny do kladenského gymnázia. Po násilném odloučení byly děti do jednoho roku věku umístěny do nalezince, starší děti (chlapci 15 let, dívky mladší
16 let) byly odvezeny do polské Lodže, kde jejich stopy
kromě několika „poněmčení schopných“ výjimek končí
směrem ke koncentračnímu táboru v Chelmnu. Ženy
jsou deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. O něco později je následovaly matky nejmenších
dětí, které byly měsíc vězněny v malé pevnosti Terezín.
Stejný osud čekal po porodu i ženy ve vysokém stupni
těhotenství, přičemž jejich děti byly pod falešnými jmény umístěny do německého nalezince. Ze 196 žen deportovaných do koncentračního tábora se jich v roce 1945
do Československa vrátilo 145. Malá knížka napsaná bez
cenzury má název „Jako chlapce by mě zastřelili“ napsala ji Jaroslava Skleničková (za svobodna Suchánková).
František Skalický
Trhový Štěpánov

Od konce roku 1944 přicházela velká spousta vězeňkyň z jiných táborů, hlavně z Polska. Byly přeplněné bloky, šířily se nemoci, hlavně tyfus, zhoršila se strava. V tu
dobu byla postavena plynová komora vedle tábora a začala selekce vybírání do plynu, nemocní, věk nad 50 let,
šedivé vlasy, a ženy, na nichž se prováděly pokusy.
Na Velký pátek roku 1945 byla zbourána plynová komora. Měla přijet návštěva z Mezinárodního červeného
kříže, který měl převzít evakuaci tábora. Začaly postupně odcházet transporty. 28. dubna se dočkaly i lidické
ženy. Dostaly na cestu balíček od Amerického červeného
kříže. Vzpomíná Jaroslava Suchánková, jak se jí podařilo
vyměnit cigarety za krabičku zápalek. Přespávaly na okraji
lesa. Po 4 dnech dozorci zmizeli, tak pokračovaly samy.
Později je Sověti dovezli do Nového Brandenburgu, kde
odpočívaly. Koncem května přijelo z Čech auto, syn hledal otce, nazpět vzal dva muže, podali zprávu doma
do rozhlasu a tak na Kladně se o nich dověděli, Kladenské

Podzim v klubu Aktivního stáří
Něco málo z naší činnosti v klubu. V měsíci září jsme
se společně zúčastnili vystoupení hudební skupiny „Atlas“,
která vystupovala v Sedmpánech a hrála k tanci i poslechu. Byl to velice pěkný zážitek a krásně prožitý čas.
Dlouho jsme na to vzpomínali. Jako každým rokem jsme
v listopadu z našetřených peněz za kávu či čaj měli slavnostní večeři v restauraci u Uhlířů, která byla jako vždy
vynikající. Pozvali jsme také starostu města pana Josefa
Korna, který pozvání přijal a poseděl s námi. U této příležitosti nás seznámil s tím, co se bude ve Štěpánově dělat nebo upravovat. Pro zpestření večera nám zahrál

na harmoniku pan Dorážka, při čemž jsme si zazpívali
a bylo nám dobře. Zapomnělo se na běžné starosti.
Ale v klubu to nebyla jen samá zábava. Pracovali jsme
s korálky a vyráběli drobné vánoční ozdoby a přáníčka.
Tato aktivita nám zabrala několik středečních odpolední.
Práce se nám moc líbila, jsme rádi, když můžeme tvořit
další výrobky. Také někteří z nás navštěvují kroužek korálkování pod vedením paní Zdenky Chvojkové, která je velice šikovná a vždy nás nějakým novým nápadem zaujme.
V listopadu jsme měli rozlučkové odpoledne
s Mgr. Stanislavem Kuželem, vedoucím Spolkového domu,

Naše výrobky z kroužku korálkování; foto František Skalický

Háčkované andělské tanečnice paní Věry Horálkové;
foto František Skalický
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kterému končila pracovní smlouva. Připravil nám pohoštění a prožili jsme tak hezké odpoledne. Popovídali
jsme si a vzpomínali na společně prožitý čas za léta jeho
působení. Vždy, když jsme něco potřebovali, nám ochotně vyšel vstříc a pomohl nám. Na památku jsme mu dali
malý dárek, aby si na nás někdy vzpomněl. Za pomoc
a spolupráci moc děkujeme.
Dále 12. prosince 2018 jsme měli krásné odpoledne
s novou vedoucí Spolkového domu paní Janou Vlasákovou, která nám připravila výborné pohoštění a také nám
všem dala hezký dárek. Velice dobře jsme se bavili
a k dobré náladě v tomto adventním čase nám na harmoniku zahrál a zazpíval pan Bohuslav Vlasák, který je
vynikajícím společníkem a bavičem. Přišel nás tam navštívit i starosta pan Josef Korn a místostarostka paní
Bc. Štěpánka Bézová, kteří nám popřáli hezké svátky

a dobré zdraví. Členům od 80 let dali finanční příspěvek
a drobné dárky. Moc děkujeme jak za dárky, tak za návštěvu, která potěšila.
Věříme, že s novou vedoucí paní Janou Vlasákovou
budeme dobře vycházet a naše spolupráce bude vyhovovat oběma stranám. Děkujeme za pěkné odpoledne.
Poslední středu před svátky jsme jen poseděli při kávě,
čaji a vánočním cukroví. Vzpomínali jsme na hezké zážitky z minulé středy. Popřáli jsme si krásné vánoční
svátky a dobré zdraví v roce 2019.
Také bychom velice rádi mezi námi přivítali nové členy, abychom se trochu omladili. Všem občanům Trhového Štěpánova a čtenářům našeho krásného Zpravodaje
přejeme v roce 2019 hodně štěstí, dobré pohody a stále
dobré zdraví.
Klub Aktivního stáří

V prosinci jsme měli hezké odpoledne ve Spolkovém domě
s vedením města a s harmonikářem panem Bohuslavem
Vlasákem; foto Jana Vlasáková

Členi Aktivního stáří, zleva František Skalický, Hana Skalická,
Věra Drnovcová; foto Jana Vlasáková

Advent v Dubějovicích
Nastal adventní čas a v Dubějovicích jsme ho opět jako loňský rok zahájili
tvořením dětí. Děti zdobily perníčky, adventní věnce, vyráběly si svícny a vytvořily spoustu krásných ozdob. Některé ozdoby si odnesly domů, ale většina

Marie Dušková se syny vyráběla adventní věnce; foto archiv SDH Dubějovice

V naší klubovně v Dubějovicích již
druhým rokem rodiče s dětmi vyráběli
vánoční dekorace a zdobili perníčky;
foto archiv SDH Dubějovice
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Při rozsvěcení stromečku v Dubějovicích; foto archiv
SDH Dubějovice

Ke zpěvu koled nás doprovázely děti na hudební nástroje; foto
archiv SDH Dubějovice

ozdob skončila na stromečku, který zdobil kapličku po celou vánoční dobu. Moc se dětem povedl. Děkujeme Městu Trhový Štěpánov za finanční příspěvek.
Tentýž den, co jsme s dětmi tvořili, jsme jako každý
rok rozsvítili stromeček. Sešla se nás celkem početná

skupina, takže kluci měli plno práce s ohřevem svařáku,
který zahřál nejen na duši.
A už se přiblížil méně radostný čas pro děti – čerti.
Některé děti je očekávaly s velkými obavami, některé se
nebály vůbec, ale hlavní je, že všechny děti ve vsi zůstaly
a nikoho si čerti neodnesli. Moc čertům, Mikuláši a andělu děkujeme, protože to jako každý rok měli krásně
připravené.
A konečně nastaly VÁNOCE. Děti si již rozbalily dárky, nám již trochu slehlo po štědrovečerní večeři a vydali jsme se společně zazpívat si koledy ke kapličce, kde nás
ke zpěvu doprovázely děti na hudební nástroje – Pepa
Dušek na trubku, Eliška Čermáková, Vojta Dušek, Anetka a Jakub Šicovi na flétnu. Bylo to příjemné a milé setkání, všichni jsme si potřásli rukama a popřáli krásné
vánoce, děti si v rychlosti sdělily, co kdo dostal pod stromeček, a po zahřátí svařákem jsme pomalu odcházeli
zpět do svých domovů. Kdo chtěl, mohl si odnést domů
Betlémské světlo, které díky rodině Duškových máme
každoročně k dispozici uvnitř kapličky.
Týden utekl jako voda a je tu Silvestr. O Silvestru se
každoročně vydáváme na Javornickou hůru, někdy nás

Mikuláš v Dubějovicích; foto archiv SDH Dubějovice

V Dubějovicích se stalo již tradicí o Štědrém večeru se sejít
u kapličky a zazpívat si koledy; foto archiv SDH Dubějovice
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jde méně, někdy více, ale letos nás byla celkem početná skupina. Někteří s malými
dětmi se přidali až v Javorníce a celkem nás
bylo cca 43. Děti bez velkých obtíží, my
s většími, jsme se vyškrábali na Hůru, kde
jsme se setkali s lidmi z okolních vsí, popřáli jsme si vše nejlepší do nového roku, opekli buřty a vydali se zpět. Počasí nám přálo,
a tak jsme všichni z téhle procházky měli
opravdu radost, hlavně radost z pohybu,
který jsme po Vánocích potřebovali.

Opékání buřtíků patří jako každým rokem
na Javornické hůře již k tradicím;
foto archiv SDH Dubějovice

Sedmpány
Mikuláš, anděl, čerti a naše seniorky
Mikulášská nadílka pod názvem „Mikuláš, anděl,
čerti a naše seniorky“ mnohé napovídá. Obcházely jsme
jako vždy nejen děti, kterých až tolik v Sedmpáneh není,
ale stejně nedočkavě se na nás těšily naše důchodkyně.
Každá měla pro nás připravenou básničku a za odměnu
dostala perník s malbou pořádného Lucifera a zlatý penízek. My jsme od našich žen zase dostávaly něco do košíku na zahřátí. Tuto naši pochůzku vždy ukončujeme
u paní Ludmily Beladové, u které se vždy usadíme v kuchyni, a ona nám každý rok nachystá vynikající občerstvení. Za což ji z celého srdce děkujeme a všem ženám
v Sedmpánech.
Štěpánka Bézová

zí zapěli společně šestici koled, pozdravili se s přáteli.
Jsme rády, že s námi ženami, zpívají i někteří chlapi. Má
to hned jinou jiskru a je to příjemná změna. Po zazpívání
jsme si šli popovídat do naší hospůdky při horkém čaji
s rumem.
Štěpánka Bézová

Česko zpívá koledy v Sedmpánech; foto archiv SDH Sedmpány

Zpívání v Sedmpánech
Paní Alenka Sedláková vřele přivítala „Nadpřirozené bytosti“
ve svém domě; foto archiv SDH Sedmpány

Česko zpívá koledy
12. prosince jsme se sešli přesně v 18.00 hodin u kapličky v Sedmpánech na akci „Česko zpívá koledy“. V tento den byla pěkná klouzanice, ale přesto přišli i diváci,
kteří jen nahlíželi a nezpívali. Stejně jako jinde si přícho-

Byl tu 22. prosinec, kdy se tradičně zpívalo u nás
u kapličky. Za studeného večerního počasí nám přišel
všem vhod výborný svařák, který připravují sedmpánští
hasiči. Opět nás potěšila velká účast posluchačů před
kapličkou. Každým rokem zažíváme při vánočním zpívání různé počasí. Letos, když jsme dozpívaly koledy, začalo
krásně pršet. V nasvícené kapličce jste si mohli prohlédnout krásný betlém, který vyrobily Jana a Petra Svobodovy ze Sedmpán. Byli jsme rádi, že mezi nás přišli noví
obyvatelé Sedmpán, paní Veronika a Jarda Formanovi,
17
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Tradiční procházka na Štědrý den
Asi se budete, naši čtenáři, divit, ale 24. prosince 2018
jsme šli o Štědrém dni krmit zvěř do lesa již dvaadvacátým rokem. Je to neuvěřitelné, jak čas letí. Vzpomínám
si, že jsme kráčeli prvním rokem jen tří dospělí a čtyři
malé děti. Postupem času se tato procházka stala tradicí.
Každý ví, že je každým rokem sraz ve 13.30 hodin u čekárny v Sedmpánech. Dnes nás chodí kolem 25 občanů
ze Sedmpán. Na půli cesty mezi obcí Sedmpány a Keblovem „na kopci“ přijdou i někteří občané z Keblova, které
jsme tento zvyk naučili, a jsme za ně rádi. A pak společně
hurá ke krmelci do lesa. Musíme si již dnes přiznat, že se
vymlouváme na krmení zvěře. Přijde mi, že hlavním důvodem je popovídání s kamarády, zasmání, provětrání se
na čerstvém vzduchu, protože za pár hodin nás vždy
čeká krásný Štědrý večer.
Štěpánka Bézová

Ručně vyrobený betlém od Petry a Jany Svobodových
ze Sedmpán; foto Petra Svobodová

kteří šli s námi i o Štědrém dni na procházku. Paní Janě
Svobodové chceme poděkovat za vyrobení dárečků pro
diváky. Paní Aleně Holadové děkujeme za chutné domácí
cukroví, které nám přinesla před vystoupením, abychom
se prý posilnili.
Štěpánka Bézová

Tradiční procházka do lesa o Štědrém dni;
foto archiv SDH Sedmpány

Rozsvěcení vánočního stromku ve Střechově
Ve vánočním čase a jsme se také my ve Střechově se
připravovali na adventní neděli 2. 12. 2018. Sešli jsme se
po obědě, aby si děti ozdobily stromeček. Ten nám připravili zdejší hasiči. Po ozdobení stromečku jsme si
s dětmi ozdobili perníčky, které upekly naše maminky.

Po setmění jsme stromeček rozsvítili a užívali jsme si vánoční pohodu.
Za SDH Střechov Vám všem přejeme v novém roce
hodně zdraví a štěstí.
Jana Zemanová, Střechov

Zdobení vánočního stromečku ve Střechově; foto z archivu
SDH Střechov

Děti si užily zdobení perníčků` foto z archivu SDH Střechov
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Dalkovice
domě silvestrovská oslava
a přivítání nového roku. Vím,
že to tak je pokaždé, ale letošní
silvestrovská oslava byla, co se
týče občerstvení, které sem donesli hosté, opravdu rekordní.
Stoly se téměř prohýbaly pod
vahou všech chlebíčků, jednohubek, sýrů, salámů, zákusků,
bábovek, buchet a všech dalších možných pochutin. Skoro
by se dalo říct, že ani nebylo
kam na stůl položit pivo, ale
dalkovičtí si vždy poradí,
a i na pivo a jiné pitivo se tu
nakonec místo našlo.
Několik chvil před půlnocí
se hosté odebrali na náves, kde
se letos na oslavu nového roku
kromě tradičního připíjení
Předvánoční nohejbalové klání dalkovických hasičů. Horní řada zleva: Lukáš Kroupa,
sektem a přání všeho nejlepšíHynek Dřevo, Michal Smetana, Jaroslav Kroupa, Milan Veselka, Vojta Kahoun. Dolní
ho do nového roku, odpaloval
řada zleva: Petr Vobecký, Pavel Vobecký, Miroslav Petrásek, Petr Pokorný, Jan Žížala;
velkolepý ohňostroj za několik
foto archiv SDH Dalkovice
tisíc korun, na který se peněžně složili vybraní lidé z Dalkovic. Byla to opravdu velká
Tradiční předvánoční nohejbalové klání
podívaná, kromě které ještě ostatní hosté odpalovali své
dalkovických hasičů
Již několik let je dalkovickou tradicí, že se parta lidí, vlastní ohňostroje a jinou zábavní pyrotechniku. Až všechkteří našli zalíbení v tomto zajímavém sportu, sejde ny petardy a ohňostroje na dalkovické návsi utichly, tak
na hřišti v Trhovém Štěpánově a několik hodin hrají se osazenstvo odebralo zpět do kulturního domu, kde se
v rozdělených týmech nohejbal. Stejně tak tomu bylo slavilo až do časných ranních hodin.
Tímto bych všem čtenářům jménem celého Sboru
i tentokrát a 23. prosince 2018 se na štěpánovském hřišti
uskutečnil další ročník tohoto nohejbalového klání. No- dobrovolných hasičů v Dalkovicích rád popřál vše nejhejbalistů se sešlo dost na to, abychom ve čtyřech týmech lepší do nového roku, především hodně zdraví a spoustu
mohli hrát na dvou hřištích zároveň a v průběhu několi- štěstí, mnoho osobních i pracovních úspěchů a ať je pro
ka hodin, po které toto klání probíhalo, se tak v týmech vás rok 2019 rokem, který vám přinese jen radost.
Kronikář SDH Dalkovice Michal Smetana
i prostřídat a opravdu intenzivně si zahrát. Při takovéto
náročné sportovní aktivitě je potřeba doplňovat energii,
a proto jsme se – jako každý rok – pojistili a přinesli jsme
si na hřiště iontový nápoj v podobě zlatavého chmelového moku. Můžu říct, že se i letošní ročník dalkovického
nohejbalového klání vydařil, a doufáme, že i tento rok se
před Vánocemi sejde dost lidí na to, abychom mohli
uspořádat ročník další.
Kronikář SDH Dalkovice Michal Smetana

Silvestr 2018 a oslava nového roku 2019
v Dalkovicích
Tak tu máme nový rok – rok 2019. A co by to bylo
za Silvestr, kdyby v Dalkovicích neproběhla oslava příchodu nového roku. Nejinak tomu bylo i letos a jako již
tradičně proběhla 31. prosince v dalkovickém kulturním

Silvestr 2018 v Dalkovicích` foto z archivu SDH Dalkovice
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Ples Unie rodičů a ZŠ 2019
Být organizátorem nějaké akce je těžká práce a v dnešní době to platí obzvlášť, o tom by jistě mohli vyprávět
zástupci jakéhokoliv spolku v okolí. Můžete se snažit,
připravit skvělý program, chutné občerstvení ve velkém
výběru, nejlepší nápoje a příznivé ceny a stejně nemáte

Na plese hrála kapela Nine Orchestra od Pardubic, která opět
ozdobila ples svojí skvělou produkcí; foto Andrea Kaponková

zaručeno, že přitáhnete dostatek účastníků, abyste z akce,
na které se podílí spousta dobrovolníků, kteří vše chystají a zajišťují ve svém volném čase, neskončila prodělkem. V našem případě by takový prodělek byl o to horší,
že se jedná o finanční příspěvky dětí školou povinných.
Ale naštěstí taková situace nakonec nenastala a tak lze

říci, že i přes nepříliš velkou návštěvu byl Ples Unie rodičů a ZŠ Trhový Štěpánov akcí úspěšnou a výdělečnou.
Jako organizátoři jsme měli již jednu zkušenost za sebou, a tak jsme se mohli poučit z chyb a akci připravit
lépe, což se nejspíš povedlo, alespoň podle zpětné vazby,
kterou nám poskytli jak samotní návštěvníci plesu, tak
také kapela Nine Orchestra, která opět ozdobila ples svojí skvělou produkcí, překonávající v některých skladbách
i originální provedení jejich interpretů. Začátek plesu
obstaraly opět děti ze Základní školy, konkrétně žáci
4. třídy pod skvělým vedením paní učitelky Martiny Novákové. Děti tančily s viditelným nadšením a nacvičené
tance předvedly ve vysoké kvalitě, po tanci se jim rozhodně ještě domů nechtělo a tak tančily dál za doprovodu kapely, některé až skoro do půlnoci. Paní učitelce
Martině Novákové patří náš velký dík za obětavost a píli,
se kterou předtančení s dětmi připravila.
V tombole bylo tentokrát více než 500 cen, takže většina
účastníků odcházela z plesu notně obtěžkána více i méně
hodnotnými cenami, na tanečním parketě bylo kromě
přestávek stále plno a nikdo se tak nechtěl smířit s tím, že
muzikanti jsou přece jen také lidé a potřebují spát.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě i na zajištění akce přímo na místě, všichni
pracovali velmi ochotně a obětavě. Dík patří samozřejmě
také sponzorům, kteří podpořili ples většinou formou
cen do tomboly, díky také Tělocvičné jednotě Sokol
za výbornou spolupráci při pronájmu sokolovny.
A malá účast návštěvníků nás nejspíš nezastaví, a tak
do dalšího roku hledíme s optimismem, se zkušenostmi
z dalšího plesu jistě dokážeme celou akci ještě zefektivnit
a uspořádat Ples UR a ZŠ 2020. A budeme doufat, že oslovíme příště ještě více lidí, kteří mají chuť se dobře pobavit.
Bohumil Boušek

Předtančení žáků 4. třídy Základní školy Trhový Štěpánov pod vedením Mgr. Martiny Novákové;
foto Veronika Hejlová
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Hasičský ples hasičů z Dubějovic
26. ledna 2019 se uskutečnil v kulturním domě
v Sedmpánech již tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů z Dubějovic. Zaplněný sál a hudební skupina Fontána Live slibovali dobrou náladu a hezký kulturní zážitek.
Po druhé písni všechny hosty přivítal starosta SDH
Dubějovice a popřál všem krásný večer. Následovalo
předtančení žáků 4. třídy Základní školy z Trhového Štěpánova pod vedením p. učitelky Martiny Novákové. Ta-

nečníci i paní učitelka byli odměněni za krásné představení dlouhým a hlasitým potleskem. Poté již začalo
taneční veselí. V průběhu plesu se prodávala tombola.
O půlnoční přestávce proběhlo ze vstupenkových lístků
losování „Nejen o starostovu hlavu“. Hosté tančili a bavili se, na všech přítomných byla vidět dobrá nálada.
Ing. Antonín Vošický
starosta SDH Dubějovice

Předtančení žáků 4. třídy Základní školy Trhový Štěpánov;
foto archiv SDH Dubějovice

Krásně se nám tancovalo na hudbu skupiny Fontáta Live;
foto archiv SDH Dubějovice

Lan party
V sobotu 26. 1. 2019 se někteří fandové počítačových
her sešli v restauraci „Nad zdí“ k tradičnímu turnaji.
Toto setkání probíhá již několik let. Účastníci hrají různé
hry po celý den a musí se soustředit na svůj výsledek.
Minulé roky toto setkání probíhalo ve Spolkovém domě
v našem městě. Letos padla volba místa turnaje právě
na výše jmenovanou restauraci. Z této akce vychází i vítěz.

Někdo tuto akci odsuzuje, někdo jí fandí, ale koníček
je koníček. Jestliže chcete znát vítěze v příštím roce, tak
si s námi přijďte zahrát.
Informace o akci vám podá pan Aleš Kamarýt z našeho města.
Michal Kudyn, Trhový Štěpánov

Informace ze Základní školy Trhový Štěpánov
Narůstající počet žáků
Nejlepší vizitkou každé školy je zájem rodičů o umístění žáků do vybrané školy. Rodiče se mohou rozhodnout, kde bude jejich dítě absolvovat základní vzdělávání. Zjišťují si možnosti školy, navštěvují školy a následně
se rozhodnou, kam své děti umístí.
Ke dni 22. ledna 2019 je počet žáků Základní školy Trhový Štěpánov 202. Děkuji všem rodičům za důvěru, číslo je důkazem, že zájem o naši školu narůstá každým
rokem.
Květa Kuželová
ředitelka školy

Tabulka pro srovnání:
ŠKOLNÍ ROK

POČET ŽÁKŮ

2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

158 žáků
157 žáků
163 žáků
176 žáků
176 žáků
187 žáků
191 žáků
194 žáků
192 žáků
202 žáků
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Další projekt z EU fondů
Ke dni 31.1.2019 byl ukončen projekt financovaný
z EU fondů pod názvem „Moderní vzdělávání v Základní škole Trhový Štěpánov I“. Hned od 1. 2. 2019 začínáme čerpat další finance z fondů EU. Stručně podávám
informace k projektu „Moderní vzdělávání v Základní
škole Trhový Štěpánov II“.
Doba realizace: 2 roky
Výše dotace: 968.930 Kč
Oblasti čerpání:
Školní speciální pedagog
Kariérový poradce
Vzdělávání pedagogického sboru
Zapojení odborníka z praxe
Využití ICT
Komunikace v cizím jazyce
Badatelský klub
Doučování žáků
Projektový den
Čtenářský klub
Využíváme každé možnosti, abychom zajistili lepší
vybavení školy a poskytli žákům další rozšíření vzdělání
a dovedností.
Děkuji tímto pedagogickému sboru Základní školy
Trhový Štěpánov za vstřícnost a zodpovědný přístup
k plnění povinností, které po několik let čerpání EU fondů vyplývají z realizace mnoha aktivit.
Květa Kuželová, ředitelka školy

Ideové pozadí nového loga
Základní školy Trhový Štěpánov

Autor článku a tvůrce loga: Jan Kopřiva, ZUŠ Zruč nad Sázavou

Spaní ve škole
V kouzelný předvánoční čas dne 20. 12. 2018 jsme s žáky
třetí třídy přespali ve školní družině. Všichni jsme se moc
těšili již měsíc předem a dne 20. 12. jsme se sešli odpoledne
ve škole, všichni si pod vedením paní Naňákové (naší vý-

Nejdříve jsme se vydali na procházku
večerním městem; foto Mgr. Lucie
Kakosová
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letnické parťačky) ozdobili keramické hvězdičky. Nasvačili
jsme se, aby nám nekručelo v břiše, popadli jsme baterky
a večerním, krásně osvíceným Štěpánovem jsme se vydali
na předem domluvenou návštěvu místního kostela.

Návštěva kostela sv. Bartoloměje
v Trhovém Štěpánově; foto Mgr. Lucie
Kakosová

Žáci třetí třídy 20. prosince přespali
do druhého dne ve školní družině;
foto Mgr. Lucie Kakosová

únor 2019
Pan farář,otec Jiří, nás již očekával. Nejprve dětem
pustil krátký dojemný film o narození Ježíše. Děti ani
nedutaly. Poté nás seznámil se zvykem vzájemného přání a ochutnávání farních oplatek. Bylo to tak kouzelné,
až mi vyskočila husí kůže. Pan farář si s žáky zazpíval,
zahrál nám krásně na varhany, trpělivě odpovídal
na dětské dotazy a nakonec nás ještě odměnil sladkostmi. Po návštěvě kostela nás čekala cesta do školy, kde
jsme si ohřáli večeři, zapálili svíčky, pustili lodičky z ořechů, rozkrojili jablíčka a všichni si zkusili hodit pantoflí.
No, všichni už byli nedočkaví, až zasedneme kolem stromečku a rozdáme si připravené dárečky. Nadílka byla

Školní okénko
bohatá, každý si nějaký ten balíček rozbalil, ochutnal
cukroví, pohrál si a začalo vytoužené vybalování spacáků. Ještě dlouho se všichni chichotali, vrtěli a nakonec
usnuli. Někdo tvrdě, takže padal na druhé, jiní byli osmkrát na WC, někdo chtěl tmu, jiný trochu světla, někomu
zas vadil rozsvícený stromeček, ale nakonec jsme
na chvíli usnuli všichni.
Chtěla bych poděkovat paní Naňákové za pomoc
a přespání s námi, panu faráři za ochotu a krásně připravený program, všem rodičům, paní ředitelce za dovolení
a hlavně dětem za prima noc a den.
Mgr. Kakosová Lucie, třídní učitelka

Výročí 910 let od první zmínky o Trhovém Štěpánově
Výročí 910 let od první zmínky o Trhovém Štěpánově
nás vedlo k malému zamyšlení. Už se asi nedozvíme, jak
se lidem v této krajině žilo v tamní době, ale jak se nám
tady žije teď? Někteří z nás tady žijí, někteří pouze dojíždějí do školy, všichni to tu ale moc dobře známe. A jak se
nám v Trhovém Štěpánově líbí, jak se nám tady žije, která jsou naše oblíbená místa, co důležitého tu najdeme, to
všechno jsme se pokusili vyjádřit slovy či obrázkem.
Mgr. Martina Nováková s žáky 4. třídy
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Ohlédnutí za vánočním koncertem
Stalo se již tradicí, že naše malá hudební škola pořádá
každoročně dva žákovské koncerty pro rodiče. Vánoční
koncert dětí se uskutečnil v neděli 9. prosince 2018
v místní sokolovně. Ta poskytla pro toto vystoupení dostatečný prostor, neboť se sešlo kolem sta rodičů a hostů.
Koncerty se do té doby konaly vždy ve Spolkovém
domě, který je dočasně uzavřen pro potřebné účely města.
Žáci ve věku od 6 – 14 let předvedli převážně vánočně
laděné skladbičky a koledy. Některé děti stály na pódiu
poprvé. Posluchači měli možnost slyšet hru na zobcovou

flétnu, klavír a kytaru. Zazněl také sólový zpěv. Na zobcovou flétnu hrály děti buď sólově nebo v duu či triu,
vždy s doprovodem klavíru. Protože v současné době navštěvuje výuku na nástroje i víc sourozenců z rodiny,
snažíme se, aby si na koncertech zahráli společně. Tak
tomu bylo i na tom vánočním. Odměnou všem účinkujícím byl upřímný a nadšený potlesk.
Škoda jen, že na vystoupení nezazněla hra na akordeon, na který se hlásí stále málo žáků.

Hudební škola manželů Paťhových pořádá každoročně dva
žákovské koncerty pro rodiče; foto archiv hudební školy

Vánoční koncert dětí se uskutečnil v neděli 9. prosince 2018
v místní sokolovně; foto archiv hudební školy
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Po skončení koncertu dostal každý interpret od města
Trhový Štěpánov sladký balíček. Chtěli bychom tímto
panu starostovi Josefu Kornovi poděkovat. Velký dík patří též organizaci Sokol, jmenovitě jejímu předsedovi
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panu Ing. Karlu Pokornému, za připravený sál sokolovny.
Doufáme, že rodiče a příbuzné koncert příjemně naladil a budou se těšit na ten další, červnový.
Dana a Miroslav Paťhovi

Fotosoutěž „Vánoce v Trhovém Štěpánově“
Město Trhový Štěpánov uspořádalo facebookovou fotosoutěž na téma „Vánoce v Trhovém Štěpánově“. Zveřejňujeme fotografie, které získaly nejvíce liků.

1. místo získal Aleš Kamarýt z Trhového Štěpánova; foto Aleš Kamarýt

2. místo získala Zuzka Gronychová z Trhového Štěpánova;
foto Zuzka Gronychová

3. místo získala Zůza Wittnerová z Trhového Štěpánova;
foto Zůza Wittnerová

25

Společenská kronika

únor 2019

Narození dětí
09. 11. 2018 – Laura Melicharová,
Trhový Štěpánov

Laura Melicharová s bratry Adámkem, Dominikem
a s maminkou Petrou Melicharovou; foto Josef Korn

16. 11. 2018 – Štěpán Kapusta,

21. 11. 2018 – Adéla Králová,
Trhový Štěpánov

Adéla Králová se sestrou Eliškou a s rodiči Monikou
a Ondřejem Královými; foto Josef Korn

03. 12. 2018 – Denisa Provazníková,
Střechov nad Sázavou

Sedmpány

Štěpán Kapusta s bratrem Stanislavem a s rodiči Naďou
a Stanislavem Kapustovými; foto Josef Korn
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Denisa Provazníková s rodiči Ivetou a Pavlem
Provazníkovými; foto z rodinného alba

únor 2019

08. 12. 2018 – Štěpánka Vošická,
Dubějovice

Společenská kronika

16. 12. 2018 – Matěj Šusta,
Dubějovice

Štěpánka Vošická s bratrem Kryštofem a s rodiči Adrianou
a Ondřejem Vošickými; foto z rodinného alba

10. 12. 2018 – Jiří Jandoš,

Trhový Štěpánov

Matěj Šusta s bratrem Vojtěchem, s rodiči Květou Vojtovou
a Janem Šustou; foto z rodinného alba

17. 12. 2018 – Zuzana Hošková,
Trhový Štěpánov

Jiří Jandoš s rodiči Annou Benešovou a Jiřím Jandošem;
foto z rodinného alba

Zuzana Hošková s rodiči Lenkou Pazourovou a Pavlem
Hoškem; foto z rodinného alba
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Jubilanti
Václav Čermák

z Trhového Štěpánova oslavil 80. narozeniny 04. 12. 2018

únor 2019
14. 03. –
22. 03. –
23. 03. –
26. 03. –
26. 03. –
26. 03. –
27. 03. –
27. 03. –
28. 03. –
28. 03. –
30. 03. –
31. 03. –
31. 03. –

Setničková Ivana, Trhový Štěpánov – 55 let
Boušek Bohumil, Trhový Štěpánov – 75 let
Lopata Jiří, Dalkovice – 70 let
Vošická Helena, Dubějovice – 75 let
Setničková Eva, Trhový Štěpánov – 60 let
Čumpl Petr, Trhový Štěpánov – 55 let
Kadlecová Marie, Trhový Štěpánov – 84 let
Čermáková Jana, Trhový Štěpánov – 75 let
Šimonová Marie, Trhový Štěpánov – 85 let
Steppanová Josefa, Trhový Štěpánov – 65 let
Olišar Stanislav, Trhový Štěpánov – 60 let
Prokopová Věra, Trhový Štěpánov – 84 let
Donda Richard, Dalkovice – 50 let

Zlatou svatbu oslaví
29. 03. 2019 – Josef a Helena Vošických, Dubějovice

Navždy odešli

07. 12. 2018
Josef Korn,
Trhový Štěpánov
– ve věku 82 let

Václav Čermák z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Josef Korn z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Životní jubilea
07. 02. –
09. 02. –
12. 02. –
15. 02. –
		
15. 02. –
16. 02. –
17. 02. –
18. 02. –
19. 02. –
21. 02. –
22. 02. –
27. 02. –
02. 03. –
02. 03. –
03. 03. –
08. 03. –
11. 03. –
13. 03. –
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Maštalířová Dáša, Dalkovice – 85 let
Obertíková Alena, Trhový Štěpánov – 60 let
Kratochvílová Marta, Trhový Štěpánov – 83 let
Houdková Anežka, Střechov nad Sázavou
– 89 let
Jankovská Jiřina, Dalkovice – 80 let
Nováková Anežka, Trhový Štěpánov – 93 let
Kornová Marie, Trhový Štěpánov – 80 let
Málek Antonín, Štěpánovská Lhota – 88 let
Ziburová Anna, Střechov nad Sázavou – 81 let
Tulach Pavel, Dalkovice – 60 let
Vošický Vladislav, Sedmpány – 50 let
Kadeřábková Marie, Dubějovice – 85 let
Skalický František, Trhový Štěpánov – 83 let
Rulfová Zdeňka, Trhový Štěpánov – 82 let
Kuželová Marie, Sedmpány – 55 let
Skiba Václav, Trhový Štěpánov – 70 let
Tomaides František, Trhový Štěpánov – 92 let
Briežníková Eva, Trhový Štěpánov – 70 let

Poděkování
Děkujeme za projevenou soustrast a doprovod na poslední cestě našeho drahého zesnulého, pana Josefa Korna z Trhového Štěpánova
Rodina Kornova

Vzpomínka

Josef Tomaides
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Ráda bych s Vámi vzpomněla na mého manžela Josefa
Tomaidese, který by se v těchto dnech dožil 85 let. Jeho životní cesta se nečekaně uzavřela před 10 lety. Děkuji mu
za jeho lásku, smysl pro čest,
pravdu a spravedlnost. Miloval
rodinu i svou rodnou obec.
Za tichou vzpomínku děkuje
Marie Tomaidesová s rodinou

únor 2019

Jaroslav Lhotka
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Společenská kronika / Inzerce
7. února 2019 to už budou
tři smutné roky od chvíle, kdy
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
Jaroslav Lhotka z Trhového
Štěpánova. Na společně prožitá léta s láskou a úctou vzpomíná
manželka, syn a dcera
s rodinami

10. března 2019 uplyne
dlouhých 20 let od úmrtí paní
Jany Vlčkové, rozené Vobecké
z Trhového Štěpánova. Odešla
ve věku pouhých 63 let.
Vzpomínáme na její láskyplný, přátelský a obětavý život.
Prosíme, vzpomeňte s námi.
Za rodinu a přátele
Jaromír Vlček

Jana Vlčková
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Akce Kalňáků pro rok 2019
6. dubna

Velikonoční cukrování
v Hulicích

16. března

Taneční zábava v Hulicích
v tématu ELÁN

25. května

už 13. setkání rodáků v Kalné
poslední květnovou sobotu

20. dubna

Výlet za poznáním na Bílou
sobotu

28. září

Výlet za poznáním

1. nebo 8. června

Den dětí v Hulicích, prozatím
není pevně daný termín

30. listopadu

Setkání u Kapličky v předvečer prvního adventu

23. listopadu

Předvánoční jarmark v Hulicích

SPOLKOVÝ DŮM

V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ

SPOLKOVÝ DŮM

V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ
pořádá pochod

NABÍDKA KURZŮ

VÍTÁNÍ JARA

Jazykové kurzy:
lektorka Mgr. Zdeňka Kulíková (úterý)
kurz Aj: začátečníci
kurz Aj: mírně pokročilí

Start: Spolkový dům v 10:30 hodin
Cíl: William Restaurant KOLIBA

v sobotu 23. 3. 2019

Kurz kreslení:
lektorka Ing. Alena Vilímovská (pátek)
Kurz korálkování a paličkování:
lektorka paní Zdeňka Chvojková (pondělí)
Do kurzů se můžete přihlásit i průběžně
tel. 602 645 327
e-mail: spolkovydum.ts@gmail.com

Délka trasy 9 km
Dubějovice, Sedmpány, Hulice, Kalná
Návrat v 16:30 hodin autobusem
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HASIČSKÝ PLES
HASIČI Trhový Štěpánov

16. 2. 2019

20:00 hod, Sokolovna

hudba TRITON
Vstupné 100,- Kč

Informace – místenky: tel. 723 963 680
Autobus zajištěn.

Bohatá tombola – hlavní cena noc na botelu Admiral v Praze.

MĚSTO

SDH SEDMPÁNY

VÝ

N

H

O

OV

TR

Vás srdečně zve na

ŠTĚP

Á

DĚTSKÝ KARNEVAL
dne 2. března 2019 ve 14:00 hodin
v Kulturním důmě Sedmpány.
Občerstvení zajištěno, vstup dobrovolný.
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Uzávěrka 21. 01. 2019. Předáno pro grafické zpracování 31. 01. 2019

32

