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Dětská duše je vždy čistá… vždy přijímá lásku a vždy dává lásku
bezpodmínečnou ze světa dětí…
Dětská duše je malé světýlko, které přišlo na Zem, aby se učila… vše,
co potřebuje pro svůj vývoj… proto je tak úžasně zvídavá…
Malé světlo, co přišlo z velkého Světla… Malé sluníčko, co přišlo
od velkého Slunce…

(Foto: Josef Korn)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že Vás mohu pozdravit v novém roce
v nově upraveném vydání Zpravodaje Štěpánovska.
Zpravodaj prochází změnami – jejich hlavním cílem
bude maximální informovanost o současném dění v našem městě a okolí.
S nástupem nového roku začínají přípravy nových
projektů a staveb. Hlavní letošní akcí by měla být realizace chodníků v ulici Vlašimská, Dubějovická a Dalkovická, současně s asfaltací ulic Nádražní, Vlašimská, Dubějovická a Dalkovická. Asfaltace bude společný projekt se
Středočeským krajem (SÚS Benešov). Na tzv. homogenizaci ulic se město bude podílet finanční spoluúčastí.
Svoz biologického odpadu
Město Trhový Štěpánov získalo dotaci od SFŽP na 10
kusů velkoobjemových kontejnerů, dopravní podvalník
a štěpkovač biomasy v celkové částce 1,2 milionu Kč.

Kontejnery z dotace SPŽP, foto Josef Korn

Štěpkovač, podvalník a kontejnery z dotace SFŽP;
foto Josef Korn

Splašková kanalizace v TŠ – nepřipojení občané
V Trhovém Štěpánově je od roku 2006 splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod.
Každý občan má možnost se na tuto kanalizaci připojit. Do dnešního dne nejsou někteří občané a podnikate2

lé na tento kanalizační řád připojeni nebo splaškovou
vodu vypouští do dešťové kanalizace. Byli několikrát vyzváni, že mají zákonnou povinnost se připojit, nebo doložit způsob likvidace. Bohužel na tyto upozornění nereagovali. Vodoprávní úřad Vlašim vypracoval informace
o této povinnosti a společně s VHS Benešov bude proveden kamerový průzkum potrubí a odebrání vzorků
splaškové vody u zmíněných majitelů. Z tohoto šetření
bude vyvozeno patřičné opatření. Tito občané, kteří nelikvidují splaškové vody v ČOV, ničí naše životní prostředí a svým neplacením zvyšují platbu těm, kteří přistupují poctivě k této občanské povinnosti.
Chodníky
Vlašimská – začne napojením na chodník Nádražní,
bude pokračovat po levé straně směr Vlašim až k ulici
Na oboře. Po pravé straně od ulice V Belíce směr Vlašim
k ulici Javorová, dále pak bude pokračovat obrubník
k vjezdu k domu č.p. 127 pana Hřebíka. Před č.p. 138
pana Špičky bude autobusová zastávka s přístřeškem.
Dalkovická – začátek u domu č.p. 196 pana Starečka
po pravé straně směr Dalkovice s napojením na chodník
v Polní ulici. Dále od č.p. 327 pana Štiky až k ulici V Zákoutí. U domu č.p. 243 pana Barka bude autobusová zastávka s přístřeškem. Levá strana směr Dalkovice bude
řešena z části obrubníky a od ulice Pod Křížkem k ulici
Lipová chodníkem.
Dubějovická – bude dokončen chodník dle stávajících
obrubníků od MÚ k ulici Sokolská.
Územní plán města a celého správního území
Územní plán přepracovává projektant, občané budou
mít možnost předložit svoje připomínky při veřejném
projednání, které bude včas oznámeno.
Letní kino v Trhovém Štěpánově
Město ve spolupráci s agenturou „Kino na kolečkách“
připravuje prázdninové letní kino v areálu hřiště u Základní školy. Jako hlediště poslouží tribuna na hřišti.
V případě zájmu může tuto letní kulturní činnost provozovat některý z místních spolků.
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Vjezd na areál parkoviště D1 ve Střechově, žádost zamítnuta
SFŽP; foto Josef Korn

Rozšíření parkoviště na D1 Střechov nad Sázavou
Město Trhový Štěpánov podalo námitku ke stavebnímu řízení „Rozšíření parkoviště D1 Střechov nad Sázavou“ na zachování vjezdu z místní komunikace p. č. 2189
na Krajský úřad Středočeského kraje – žádost byla zamítnuta.
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Z velké části naplněná II. etapa skládky; foto Josef Korn

Stavba III. etapy skládky komunálního odpadu EKOSO
Letošní rok bude zahájena stavba III. etapy skládky
komunálního odpadu. V současné době se připravuje
výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba by měla být
dokončena v letošním roce. Bude kapacitně zajišťovat
skladování přibližně na dobu deseti let.
Josef Korn, starosta

Výsledky ankety „Jak by se mělo naše město dále rozvíjet?“
V květnu 2015 proběhla v našem městě anketa, jak by
se podle Vás mělo naše město dále rozvíjet. Jak bychom
mohli přispět ke kvalitnějšímu životu v Trhovém Štěpánově? Na co jste ve Vašem městě pyšní? Na co nejste
ve Vašem městě pyšní? Z došlých dotazníků jsme sestavili nejčastější připomínky a podáváme zprávu o výsledcích ankety.

-

Na co jsme v našem městě pyšní?
Občané nejčastěji odpovídali takto:
na nový povrch na silnici směr Soutice a chodník
v ulici V Bráně a opravu sklepů
na opravenou školu a nově vybudované sportovní hřiště u školy
na Spolkový dům a Muzeum, pěkně upravený prostor
před Spolkovým domem a praktický chodník od Muzea na náměstí
na dostatek sportovních a kulturních akcí ve městě
na čistotu města a dobře fungující knihovnu
na dvě dobré restaurace s možností ubytování

- na vylepšené náměstí
- na opravený rybník Žoldánka

-

Na co nejsme v našem městě pyšní?
Občané nejčastěji odpovídali takto:
na špatnou vozovku v ulici Vlašimská a Dalkovická,
chybějící chodníky v ulicích
na chybějící přechody pro chodce
na špatné řešení křižovatky u Muzea, kde je málo prostoru pro větší auta
na neopravenou silnici od nádraží přes Rabbit směr
na Sedmpány
na nezpevněnou silnici v ulici Na Výsluní
na strach z volně pobíhajících psů a na to, že majitelé
psů neuklízí jejich extrementy
na neopravenou budovu městského úřadu
na vedení spolkového domu
na obsah Zpravodaje - uvádět více aktualit ze současnosti a méně historie

Stanoviska starosty k vybraným připomínkám z ankety
Občané v této anketě vyjadřovali svoje připomínky,
jak kladné tak záporné. Kladné nebudu komentovat jsem rád, že bylo tolik pochvalných odpovědí. Některé
záporné si dovolím zodpovědět.
Špatná vozovka v ulici Vlašimská a Dalkovická,
chybějící chodníky a přechody pro chodce
Odpověď: Přípravu stavby chodníků a asfaltace jsem popsal v úvodním článku.

Chybějící přechody
Opověď: Stávající přechod na Náměstí (žluté barvy) je
dočasný, místo společně s přechodem u Muzea nesplňuje
rozhledové vzdálenosti. Připravujeme na tyto přechody
projekt. Přechody budou opatřeny tlačítkem na „vyžádání“ a semaforem, osvětlením a nástupními ostrůvky.
Celková cena jednoho přechodu se pohybuje kolem
1 milionu Kč.
3
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Špatné řešení křižovatky u muzea
Odpověď: Řešení je v souladu s platnými předpisy a normami. Jiné řešení by projektant těžko obhajoval.
Oprava silnice od nádraží směr Sedmpány
Odpověď: V loňském roce jsme podali žádost o dotaci,
která však nebyla přiznána. Až bude vypsán příslušný
dotační titul, budeme žádost znovu opakovat. Oprava
vozovky od Hotelu Rabbit k odbočce na Dubějovice,
v základním položení 5 cm asfaltové živice, bez jiných
úprav byla rozpočtována přibližně na 6 milionů Kč. Tuto
investici nemůžeme provést z rozpočtu města. Přibližně
400 m vozovky není ve vlastnictví města Trhový Štěpánov, tuto část nelze z dotace uhradit.
Zpevnění ulice Na výsluní
Odpověď: Tato ulice je přibližně 30 let obývána občany
a měla by mít přednost před ostatními.
Strach před volně pobíhajícími psy
Odpověď: Tuto situaci řeší vyhláška města. Budeme muset přistoupit k pokutování majitelů psů.
Investovat do budovy MÚ
Odpověď: Na rekonstrukci MÚ je vypracován projekt.
Připravujeme žádost o dotaci.

únor 2016
Lepší vedení Spolkového domu
Odpověď: Doba povinné udržitelnosti projektu Spolkového domu končí v roce 2016. Po té je třeba rozhodnout,
jakým směrem by se Spolkový dům měl vydat.
Ve Zpravodaji Štěpánovska více aktualit ze současnosti a méně historie
Odpověď: O to se právě s novou hlavní redaktorkou
Bc. Štěpánkou Bézovou a redakční radou budeme snažit.
Vážení spoluobčané,
letošní rok bude opět velmi náročný a není možné splnit všechny požadavky občanů okamžitě. Budeme se
snažit vyhovět postupně. Upřímně se zamysleme, každý
z nás má také své osobní záměry a přání, jak rychle se
nám je daří realizovat? Musíme na nich také postupně
pracovat a realizovat je, zejména v závislosti na finančních prostředcích.
Přeji své kolegyni, paní Bc. Štěpánce Bézové, hodně
úspěchů v redigování Zpravodaje Štěpánovska, spokojené čtenáře a Vám všem hodně zdraví!
Vaše případné dotazy zodpovím osobně nebo
na email: starosta@trhovystepanov.cz, tel. 732 963 680.
Krásné zimní dny přeje
Josef Korn, starosta

Město Trhový Štěpánov
Schválený přebytkový rozpočet na rok 2016
Pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
1333
1341
1343
1345
1351
1355
1361
4112
4116

ODPA
1037
2141
2310
4

Rozpočtové příjmy

Daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost
Daň z příjmu fyzických osob – samostatná výdělečná činnost
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob – za obec
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Poplatky za uložení odpadů – Ekoso
Poplatek ze psů
Poplatky z užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod výtěžku z provozování loterií
Odvody z výherních hracích automatů
Správní poplatky
Neinvestiční přijatý transfer ze SR /na činnost státní správy/
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR /ÚP na VPP/

Celospolečenské funkce lesů
Vnitřní obchod
Pitná voda /nájem vodovodu 363/

v tis. Kč
3 280,00
300,00
360,00
3 500,00
600,00
6 920,00
1 500,00
9 000,00
25,00
180,00
50,00
60,00
620,00
60,00
400,00
62,00

2 000,00
250,00
438,00

únor 2016
3314
3315
3319
3349
3399
3421
3429
3511
3612
3632
3633
3639
3722
3745
6171
6310
6330
6409

Zprávy z radnice

Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/
Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ/
Využití volného času dětí a mládeže /pronájem víceúčelové hřiště/
Ostatní zájmová činnost a rekreace /turistické známky, pronájem SD/
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí /prodej plynovodu/
Komunální služby a územní rozvoj j.n. /nájmy a prodej pozemků, prodej majetku,
geometr. plány, věc. břemena, služby/
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejná zeleň /prodej dřeva z obce/
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací /úroky/
Převody z rozpočtových účtů – tvorba rezerv vodohospodář. infrastr.
Ostatní činnosti j.n. /nahodilé příjmy/
Rozpočtové příjmy celkem

Příjmy celkem
ODPA
1014
1037
2141
2212
2219
2221
2310
2321
2341
3111
3113
3141
3314
3315
3319
3326

Rozpočtové výdaje
Útulek pro psy
Celospolečenské funkce lesů
Vnitřní obchod /provoz/
Silnice /opravy komunikací 800, údržba 100, přechody 120/
Ostatní záležitosti pozemních komunikací /údržba cest, mostů; chodníků 100;
cyklostezka RÚ 1000, projekty chodníky Vlašimská a Dalkovická 200/
Provozování veřejné silniční dopravy /příspěvek Benebus 260, čekárny/
Pitná voda /mzdy 35, úroky 40, provoz 175, přivaděč Dalkovice–Střechov 300,
oprava Dalkovice 400/
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly /úroky 90, provoz 170/
Vodní díla v zemědělské krajině /nádrž Sedmpány 200/
Předškolní zařízení /příspěvek provozní 500, balíčky dětem k ukončení MŠ 3;
opravy 30/
Základní školy /příspěvek provozní vč. plavání 1220, balíčky pro 1. třídu 25,
proplacení dopravy výlety 25, opravy 50, zateplení stropu 250/
Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání /příspěvek provozní
350, opravy 30, výměna elektrické pánve 100/
Činnosti knihovnické /knihy a časopisy 55, mzdy 280, provoz 120/
Činnosti muzeí a galerií /mzdy 83, provoz 107/
Ostatní záležitosti kultury /kroniky mzdy 35, kulturní domy provoz 180, Spolkový dům Dubějovice 200, příspěvek Podblanický hudební podzim 20/
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí /památníky, kapličky, křížky, pamětní desky/

12,00
5,00
2,00
12,00
5,00
6,00
40,00
60,00
350,00
20,00
225,00
360,00
60,00
35,00
100,00
10,00
300,00
60,00
31 267,00

31 267,00
v tis. Kč
10,00
1 000,00
260,00
1 020,00
1 300,00
350,00
950,00
260,00
250,00
533,00
1 570,00
480,00
455,00
190,00
435,00
30,00
5
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3330
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3519
3543
3612
3631
3632
3633
3635
3639

3721
3722
3745
3749
3900

4351
5512

6112
6171
6310
6330
6399
6409
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Činnost registrovaných církví a náboženských společností /kostel zvony 100/
Rozhlas a televize /opravy 20/
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj – mzdy 24, tisk 120, opravy 4/
Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ – věcné dary 60,
finanční dary 160, akce města 200, provozní výdaje 70/
Sportovní zařízení v majetku obce /mzdy 476, telefonní poplatky 6/
Ostatní tělovýchovná činnost /příspěvky na činnost 285 , oprava kabin fotbal.
hřiště 200, provoz – odměny, PHM 65/
Využití volného času dětí a mládeže /+ víceúčelové hřiště u ZŠ/ – úroky 100,
stravování tábor hasiči 30, pojištění 12, provoz hřiště 138
Ostatní zájmová činnost a rekreace /+ Spolkový dům/ – pojištění 11, mzdy 412,
provoz SD 212, příspěvky na zájmovou činnost 4/
Všeobecná ambulantní péče
Ostatní ambulantní péče /servis výtahu do zdravot. střediska/
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným /příspěvky/
Bytové hospodářství /mzdy 20, pojištění 2, běžné opravy 150, provozní výdaje 298,
projekt č.p. 46 Střechov 200/
Veřejné osvětlení /pojištění 13, smlouva servis 50, elektřina 350, provoz 222/
Pohřebnictví /výměna dvířek kolumbárium 30, provoz 20, soc. zázemí hřbitov
100/
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí /přeložení plynu Nádražní ul.,
STL K Dolečku 172/
Územní plánování /územní plán/
Komunální služby a územní rozvoj j.n. /výstavba obce – mzdy 1780, pojištění 12,
geometrické plány 150, výkup pozemků 1000, provozní výdaje 796,60; oprava
traktoru 100, členský příspěvek na provoz mikroregionu: provoz 269,40; odnětí
zem. Půdy Ekoso 107/
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň /provoz 400/
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny /příspěvek ČSOP 25/
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo /příspěvky spolkům
na akce – SDH Sedmpány 12, Trhový Štěpánov 4, Dubějovice 12, Dalkovice 4,
Střechov 6; Unie rodičů 2, Organizace 5. prosince 15, TJ oddíl kopané 8, Tělocvičná jednota 20/
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení /příspěvky/
Požární ochrana – dobrovolná část /vč. jednotky JPO II 440 (mzdy 280, opravy 70,
vybavení, servis, oděvy, PHM 90), provozní výdaje ostatní SDH 95, pojištění 25,
výdaje na mladé hasiče 30, výdaje na hasičský sport 40 (4x10), rezerva na krizové
výdaje 20, příspěvek na činnost jednotek SDH 5x20/
Zastupitelstva obcí /odměny 1550/
Činnost místní správy /mzdy 1600, provoz 1492, právní služby 100, osobní auto –
pojištění 12, úroky 22; nájem kopírka 24; moduly účetních programů 60/
Obecné příjmy z finančních operací /bankovní poplatky/
Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – vodohospod. infrastruktura
Platby daní a poplatků /daň PO za obec, odvody DPH/
Ostatní činnosti j.n. /úroky úvěr MŠ aj. 150, platba daní a poplatků – staveb.
povolení aj. 100/
Rozpočtové výdaje celkem
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130,00
20,00
148,00
490,00
482,00
550,00
280,00
639,00
30,00
20,00
24,00
670,00
635,00
150,00
272,00
53,00
4 215,00

25,00
1 700,00
400,00
25,00
83,00

290,00
750,00

1 580,00
3 310,00
39,36
300,00
1 200,00
250,00
27 853,36
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8124
8124
8124
8124
8124
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Financující položky:
splátka úvěru č. 4 – vodovod TŠ
splátka úvěru č. 5 – víceúčelové hřiště u ZŠ
splátka úvěru č. 8 – dostavba vodovodu a kanalizace TŠ
splátka úvěru č. 10 – zateplení MŠ, úprava křižovatky II/126, oprava komunikace
Střechov
splátka úvěru ŠkoFin – Škoda Yeti
Financující položky celkem

Výdaje včetně splátek úvěrů celkem:

372,00
918,00
672,00
1 080,00
121,64
3163,64

31 017,00
Jana Krucká, účetní

Štěpánka Bézová,
nová šéfredaktorka Zpravodaje Štěpánovska
Moje jméno znají zdejší obyvatelé především v souvislosti s mou funkcí místostarostky města Trhový Štěpánov. Tuto funkci vykonávám od podzimu roku 2014. Je
mi velkou ctí, že jsem byla v letošním roce zvolena jako
šéfredaktorka Zpravodaje Štěpánovska.
Abych se vám opět představila, nejprve trochu nezbytné mé minulosti. Po Základní škole v Trhovém Štěpánově jsem studovala na Střední ekonomické škole
v Hořovicích. V Blanických strojírnách ve Vlašimi jsem
pracovala dva roky jako účetní v objektu, kde se vyráběla ložiska.

Bc. Štěpánka Bézová; foto archiv

A jak už to tenkrát bylo zvykem, ve dvaceti letech
svatba a pak nástup na mateřskou dovolenou. Manžel
pracuje v Želivské provozní a.s. jako technik. Mám dvě
děti. Dceru Andreu, která vystudovala Fakultu policejní
akademie v Praze a v současné době pracuje jako realizátorka projektů v Občanské asociaci Praha. Syn Michal je
ve třetím ročníku strojní fakulty ČVUT v Praze.

Po mateřské dovolené jsem pracovala 17 let v Mateřské škole Hulice. Jelikož jsem neměla kvalifikaci, ve svých
37 letech jsem absolvovala tříleté studium na Jihočeské
universitě v Českých Budějovicích v oboru předškolní
a speciální pedagogika. Poslední dva roky jsem vykonávala funkci ředitelky.
A nyní mé aktivity v Sedmpánech za posledních pár
let. S děvčaty jsme v minulosti jezdily na hasičské závody. Budete se divit, já jako proudařka. Dodnes vzpomínám na tu děsnou trému při závodech. Také jsme založily se ženami sbor „Sedmpánské zpěvačky“, to už byla
příjemnější aktivita. Potěšily jsme naším „domácím“
zpěvem občany na kulturních akcích. V Sedmpánech se
žije dosti kulturním a sportovním životem ale to už by
bylo psaní na mnoho stránek.
Na otázku „Jak si představuji svou šéfredaktorskou
činnost?“ bych odpověděla takto:
Šéfredaktor je hlavou celé redakce. Bývá zodpovědný
za obsah a podobu celého Zpravodaje. Zastupuje časopis
na veřejnosti, a to vše obvykle přináší mnoho práce.
Zpravodaj vnímám jako skutečně aktivní nástroj praktické metodiky. Metodiky, která informuje, inspiruje
a pomáhá. Obsahově bude Zpravodaj zaměřen na sdělování informací občanům, a to v souladu s věkovou, sociální a zájmovou strukturou obyvatelstva. Ráda vám
budu přispívat články, které jsou milé, pozitivní, ale
budu vás informovat i o tom, co bych byla ráda, kdyby se
vůbec nestalo. Chci se opírat o aktivní a kreativní členy
redakční rady, kterými jsou Mgr. Květa Kuželová, paní
Olga Polivková, paní Jana Boušková, paní Miroslava Veselá a Mgr. Stanislav Kužel, kterým předem děkuji
za spolupráci.
Na závěr Vám všem děkuji za podporu a u dalšího čísla se s Vámi těším na shledanou.
Štěpánka Bézová
Kontakty:
mistostarostka@trhovystepanov.cz, tel.: 724 383 697
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Kronikářka se představuje
Vážení čtenáři,
jak jste již mnozí z Vás zaregistrovali, dochází v našem městě ke změně ve funkci kronikáře. Jmenuji se Miroslava Veselá a kronikářkou jsem byla jmenována radou
města v dubnu 2015 s platností od 1.1.2016.
Myslím si, že většina z Vás mne zná osobně, bydlím
zde již 33 let. Narodila jsem se 19. dubna 1961. Pocházím
z nedaleké vesnice Mnichovice, kde jsem začala chodit
do školy. Po ukončení základní školní docházky v Dolních Kralovicích jsem začala studovat na Střední zemědělské technické škole Hořovice, obor ekonomika zemědělství, kde jsem v roce 1980 maturovala.
Do prvního zaměstnání jsem nastoupila do JZD Loket, kde jsem pracovala jako účetní. V roce 1983 jsem se
vdala za Jaromíra Veselého a přistěhovala se do Trhového Štěpánova. Mám dvě děti, syna a dceru, kteří také žijí
v našem městě. Po mateřské dovolené jsem pracovala
na místním národním výboru, ve spořitelně, na poště
jako poštovní doručovatelka a naposledy ve firmě Mydlářka, a.s. – vše v Trhovém Štěpánově. V současné době
jsem nezaměstnaná. Mezi mé záliby patří v létě sjíždění
řek a jízda na kole, v zimě běžkování, věnuji se ručním
pracím. Ve volných chvílích ráda čtu – hlavně literaturu
faktu. Jsem členkou Tělocvičné jednoty Sokol Trhový
Štěpánov, kde pracuji v kontrolní komisi.
S kronikou města jsem se prvně seznámila v době, kdy
jsem byla zaměstnána na místním národním výboru.
Měla jsem možnost přečíst si první kroniku, kterou sepsal
pan kronikář Karel Kolman. Je to zajímavé a poutavé zpracování historie našeho města. Proto, když bylo vypsáno
výběrové řízení na kronikáře, rozhodla jsem se zkusit štěstí a přihlásit se. Potěšilo mne, že jsem uspěla. Absolvovala
jsem školení pro budoucí kronikáře, kde jsem se seznámila
s historií kronikářství u nás i se zásadami psaní kronik
současných. Při psaní kroniky by měl mít kronikář na paměti, že píše kroniku pro budoucí generace. Měl by tedy

Miroslava Veselá; foto Josef Korn

hlavně zachycovat významné události ze života města
a jeho obyvatel. Z celosvětových a celostátních událostí
pak jen ty, které mají přímo vliv na život v našem městě.
Současně je však ve své práci z části omezován dodržováním zákonů, zejména zákona o ochraně osobních údajů.
Oč jednodušší to v tomto ohledu měli naši předchůdci.
Jak se zhostím tohoto nelehkého úkolu, ukáže teprve
čas. Doufám, že se mi podaří být důstojným pokračovatelem těch, kteří zachycovali dějiny našeho města v minulosti.
Miroslava Veselá
Kontakty:
kronikarka@trhovystepanov.cz, tel.: 775 977 414

Kotlíkové dotace – informace
Středočeský kraj otevřel pro své obyvatele 15. ledna
2016 program „Kotlíková dotace“. Ve stejný den uspořádalo Město Trhový Štěpánov pro občany večerní seminář, kde se mohli o kotlíkové dotaci dozvědět vše potřebné. Do zasedací místnosti v budově městského úřadu
přišlo několik desítek zájemců, kteří chtějí zažádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva
za kotel ekologický. Pokud se také ve svém rodinném
domě chystáte vyměnit starý kotel za nový a chcete při
tom využít dotaci od Středočeského kraje, můžete se
i teď přijít informovat na městský úřad – je tam například k nahlédnutí seznam registrovaných výrobků –
kotlů. Dotace uzná pouze nový kotel uvedený na tomto
8

seznamu. Budete muset také provést drobné opatření
ke snížené energetické náročnosti rodinného domu –
například instalaci těsnění oken, dodatečnou montáž
prahů vstupních dveří nebo dílčí výměnu oken. Podle
podmínek bohužel nemůžete požádat o podporu na výměnu stávajícího plynového, elektrického nebo automatického kotle. Neobstojí ani záměr výměny klasických
kamen. Veškeré informace o podmínkách příspěvku
a o postupu k podání žádosti dohledáte na webu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz. Výzva bude otevřena do 15.9.2016. Kraj ji ale může uzavřít dříve z důvodu vyčerpání finančních prostředků.
Eva Vrzalová

únor 2016
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Zázemí pro děti v parku v Sedmpánech
Koncem září byla podána žádost o dotaci na herní
prvky do Sedmpán z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“. Žádost byla schválena a město Trhový Štěpánov umístilo do parku na návsi v místní části Sedmpány dřevěnou sestavu pro děti. Dřevěný domeček,
pružinové houpadlo a pískoviště. Sedmpánská náves je

společenským centrem vesničky. Pod udržovanými stromy v parčíku se scházejí místní lidé a spolky k různým
akcím a událostem. Doposud tam chybělo zázemí pro
nejmenší, jehož zřízení bylo cílem tohoto projektu. Herní prvky, které odpovídají příslušným normám a jsou
certifikované byly předány do užívání během mikulášské nadílky v Sedmpánech 5. prosince 2015.
Bc. Štěpánka Bézová

Foto Štěpánka Bézová

Foto Štěpánka Bézová

POPLATKY ZE PSA v roce 2016
Poplatky ze psa v roce 2016 jsou splatné do 29. února
2016.
Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč. Příjemci všech druhů důchodů platí 50 Kč.
Můžete platit v hotovosti na Městském úřadě nebo
převodním příkazem na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.

Poplatek podléhá oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti - přihlásit nového psa a odhlásit psa,
pokud ho už nemá. Na to se mnohdy zapomíná a Městský úřad potom vymáhá poplatek zbytečně.
Jana Krucká, účetní

První hasičský výjezd SDH Dalkovice v roce 2016
V sobotu a neděli 9. a 10. ledna měl sbor dobrovolných tek tak v pořádku a bez zranění odchytit a bezpečně dohasičů Dalkovice svůj první hasičský výjezd v roce 2016. pravit majiteli zpět do výběhu.
Nejednalo se však o výjezd k požáru, jak by se mohlo
Michal Smetana
zdát, ale o odchyt utečeného kusu dobytka, který prorazil plot výběhu v Dalkovicích a unikl ven. Odchyt začal v pozdních
odpoledních hodinách v sobotu 9. ledna.
Ten den se však dobytek odchytit nepodařilo z důvodu špatných viditelnostních
podmínek a omezeného počtu hasičů,
kteří u výjezdu byli. Hned další den tak
sbor hasičů Dalkovice vyrazil ve větším
počtu a to od ranních hodin. Po několika
namáhavých hodinách a mnoha nachozených kilometrech později se však podařilo
vystřelit na dobytek uspávací šipku, doby- První hasičský výjezd v Dalkovicích; foto Michal Smetana
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Pečovatelská služba není jen dovoz oběda
Pečovatelská služba V Trhovém Štěpánově, jejímž poskytovatelem je Pečovatelská služba okresu Benešov, poskytuje
pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění. Umožňuje jim tak setrvat co nejdéle v jejich domá-

Iva Drážková; foto Mgr. Alena Králíčková

cím a pro ně přirozeném prostředí. Pečovatelská služba
je každému uživateli, po dohodě s ním, poskytována dle
jeho potřeb a přání na základě písemně uzavřené smlouvy. Služba je poskytována za úhradu dle Sazebníku
úhrad v pracovní dny od 7.00 do 15.30. hod.
Jsme tady proto, abychom ulehčili život seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí žít doma, ale
také jejich pečujícím rodinám.
Uživatelům pomáháme nejen tradiční dovážkou obědů, ta se většinou rozrůstá ještě o další pomoc, kdy pečovatelka pomůže s domácností, s úklidem, nákupy, přinese

léky, nebo pomůže s hygienou, s oblékáním, s pohybem
po domácnosti, s přípravou a podáním stravy a nápojů,
doprovází uživatele k lékaři, na úřad. V neposlední řadě
nabízíme k zapůjčení kompenzační pomůcky (mechanické invalidní vozíky, chodítka, WC židle, sedátko
na vanu, polohovací lůžko).
Bezplatně poskytujeme základní sociální poradenství,
kdy poskytneme informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace, poskytneme službu, nebo zprostředkujeme kontakt na další poskytovatele sociálních služeb
či jiné instituce, poradíme či pomůžeme s vyřízením
příspěvků na Úřadu práce. V případě potřeby se můžete
obrátit na Městský úřad Trhový Štěpánov nebo paní pečovatelku. Ti zprostředkují kontakt na sociální pracovnici Mgr. Magdalenu Kopeckou, či se na ní můžete obrátit přímo.
Přestože jsou naše služby poskytovány za úhradu
od uživatelů, tyto úhrady na pokrytí provozu zdaleka
nestačí. Kromě státní dotace přispívá na poskytování terénní sociální služby město Trhový Štěpánov. Tímto děkujeme za podporu a spolupráci.
Pro další informace, pro zajištění pečovatelské služby
nebo poskytnutí sociálního poradenství můžete využít
níže uvedený kontakt. Více informací také najdete
na www:ps-benesov.cz. Těšíme se na setkání s Vámi
a budeme se snažit vyhovět v maximální možné míře
Vašim potřebám a požadavkům.
Mgr. Králíčková Alena, ředitelka PS, tel.: 317 728 258,
mobil: 603 593 085, email: kralickova@ps-benesov.cz
Mgr. Kopecká Magdalena, sociální pracovník, koordinátor PS Vlašim, tel.: 317 847 286, mobil: 734 574 662,
email: kopecka@ps-benesov.cz.

Rady naší paní doktorky
Je leden, jeden ze zimních měsíců, ale letošní zima je
tak trochu atypická co se týká venkovních teplot. V tomto období jsou ideální podmínky pro nastydnutí nebo
onemocnění chřipkovým virem. Chřipku většina lidí
podceňuje, zaměňuje ji s banálním onemocněním, které
se dá poměrně snadno zvládnout doma pomocí dostupných medikamentů. Chřipku tedy lidé přecházejí a chodí dál do práce a tak se virus nekontrolovatelně šíří.
Co je to viróza a jak se liší od běžného nachlazení?
Virózu vyvolávají viry chřipky A, B, C. Napadají horní
i dolní cesty dýchací. Onemocnění má prudký začátek,
bývá horečka, vyskytuje se schvácenost, bolesti hlavy, svalů, kloubů, kašel bez vykašlávání hlenů – suchý dráždivý.
Běžné nachlazení na rozdíl od chřipky: také teplota
kolem 39 st. C, výrazná bolest hlavy a očí, dráždivý kašel, únava, občas bolest v krku, rýma, kýchání.
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Mudr. Jaroslava Stejskalová a Vladislav Drnovec z Trhového
Štěpánova; foto Josef Korn
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Chřipka se šíří kapénkovou infekcí a může se velmi
snadno komplikovat (zápal plic, zánět srdečního svalu,
zánět ledvin). Proto je nutné ulehnout a chřipku tzv. „vyležet!“
Účinná prevence a obrana: sezónní očkování proti
chřipce (každý rok znovu). Důležité jsou hygienické návyky: pravidelné mytí rukou mýdlem, časté větrání
místností, kašlání a kýchání do kapesníku a ten likvidovat. V době zvýšené nemocnosti nenavštěvovat shromáždění lidí.
Léčba je symptomatická (zaměřená na projevy nemoci). Nutný je klid na lůžku, dostatečný příjem tekutin, léky
snižující teplotu a bolest (Panadol, Paralen, Ibuprofen).

Služby obyvatelům
Lidé, kteří si nechali naočkovat chřipkovou vakcínu,
i když nastydnou, projevy jsou u nich mírnější než
u těch, co očkováni nejsou. Obvykle se dostaví jen rýma,
která brzy odezní. Každoročně se vyrábí chřipková vakcína z nejčastěji se vyskytujících 3 kmenů chřipky
v předchozím roce.
V sezoně 2015 – 2016 se předpokládala chřipková vlna
těsně před vánocemi (to jsme zaznamenali) a druhá
na konci ledna 2016. Ideálním obdobím pro očkování
jsou měsíce říjen a listopad (chřipková sezona v Čechách
nejčastěji prosinec – březen).
Očkování je nutné každý rok opakovat.
MUDr. Jaroslava Stejskalová

Policie ČR a Trhový Štěpánov
Město Trhový Štěpánov včetně všech svých spravovaných celků spadá v oblasti bezpečnosti dlouhodobě
do působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Čechtice.
Zdejší policisté působí na území o rozloze 306 km2,
s celkovým počtem 9 400 obyvatel, soustředěných pod
27 obecních úřadů, městysů a měst. Celek pracovně rozdělují na oblast Čechticka, Načeradska, Dolnokralovicka, Štěpánovska a samostatně Vodního díla Želivka, jehož ¾ připadají také do působnosti obvodu. Rozloha
spravovaného území je druhou největší na okrese Benešov. Teritorium OO PČR Čechtice tvoří hranice Středočeského kraje s Jihočeským krajem a krajem Vysočina,
konkrétně s okresy Kutná Hora, Pelhřimov a Tábor.
V současné době vykonává službu na uvedeném oddělení celkem 7 policistů, kdy tito zde zajišťují v obvyklé
pracovní době příjem oznámení od občanů v nových
prostorách v přízemí budovy, provádí šetření trestných
činů a přestupků v teritoriu OOP Čechtice a ve spolupráci
s Obvodním oddělením Policie ČR Vlašim pak zajišťují
i nepřetržitou hlídkovou činnost po celém svém obvodu.
Dlouhodobý problém nedostatečného počtu policistů
na útvaru se zatím nedaří vyřešit a to jednak díky nezájmu
o tuto práci nebo z důvodu nesplnění fyzických, osobnostních či zdravotních požadavků ze strany uchazečů.
I přes tyto uvedené těžkosti se díky spolupráci se státními orgány, se soukromým sektorem a v neposlední
řady i díky pozornosti občanů daří snižovat kriminalitu
včasnou prevencí či dopadením pachatelů. A zejména
právě na Štěpánovsku patří tato spolupráce již mnoho let
k nejlepším.
Pokud se podíváme zpět na bezpečnostní situaci
na Štěpánovsku po celý rok 2015, pak přetrvávajícím
problémem číslo jedna byla majetková trestná činnost,
kdy docházelo ke krádežím zejména na odlehlých místech, po předchozím vytipování. Hlavním cílovým artiklem byl materiál, který se nechá posléze „výhodně“ prodat do sběrných surovin. Díky poloze, možnostem
zajištění i nedostatku důkazních materiálů tak zůstalo

Zleva nprap. Václav Mach, nprap. Ladislav Hlaváček;
foto Josef Korn

neobjasněno celkem 5 takovýchto činů. Ve třech případech bylo šetřeno odcizení dřevní hmoty z lesů kolem
Trhového Štěpánova a v souvislosti s těžbou i poškození
přístupových ploch při manipulaci. Ze strany osob, které
těžbu prováděli či ji zadali, došlo k nerespektování zákonných povinností při ohlášení těžby a vyměření těžené plochy, chyběla i komunikace s vlastníky pozemků
k povolení svozu přes jejich plochy.
Policisté dále prováděli šetření tří případů zanedbání
povinné výživy, ve dvou případech došlo ke kriminálním deliktům ze strany nezletilců a tyto byly předány
k dalšímu řízení Službě kriminální policie a vyšetřování
PČR Benešov. V současné době stále ještě probíhá šetření pěti případů odcizení mobilních telefonů v šatnách
základní školy.
V oblasti dopravy se projevila neukázněnost řidičů
v období uzavírky silnice mezi Trhovým Štěpánovem
a Souticemi, kdy zde bylo uděleno množství blokových
pokut za porušení zákazu vjezdu.
I nadále zůstane preventivní činnost hlídek Policie ČR
zaměřena v zimním období na odlehlé objekty, do chatových oblastí a celoročně pak zůstane kontrolováno
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Služby obyvatelůn / Kultura
dodržování zákazu vstupu do I. ochranného pásma
Vodního díla Želivka i rybaření u řeky Sázavy.
Současný trend vývoje společnosti s sebou přináší více
a více nových forem trestné činnosti, jímž nyní dominují internetové podvody při prodeji zboží. Nabídka nejvýhodnější koupě, nákup u neověřených prodejců a neopatrnost při odesílání záloh, plateb či osobních údajů, pak
má za následek složité šetření, které mnohdy končí neúspěšně a peníze kupců jsou v nenávratnu.
Dbejte proto na obezřetnost při takovýchto transakcích a stejně buďte ostražití při manipulaci s kreditními
kartami u bankomatů, při úschově peněženek či dokladů v místech zvýšené koncentrace osob a v neposlední
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řadě stále i při jednání s podomními prodejci, nabízejícími nejrůznější zboží či slevy.
Policisté Obvodního oddělení PČR Čechtice děkují
občanům za pomoc, poskytovanou při řešení případů
i dopravních nehod v roce 2015.
Vážení občané, pokud zjistíte výskyt podezřelých
osob či vozidel na odlehlých místech či v nočních hodinách po obcích, oznamte tuto skutečnost OO PČR Čechtice na tel. 607 053 570 nebo na linku 158. Všímavostí tak
můžeme společně předejít možným materiálním škodám, které by i Vás mohly postihnout.
nprap. Václav Mach

Činnost Městské knihovny v Trhovém Štěpánově v roce 2015
Nové knihy:
Beletrie
209 ks
Naučná literatura
54 ks
Celkem
263 ks
V naší knihovně je registrováno celkem 209 čtenářů
z toho 78 dětí do patnácti let. Knihovnu za rok 2015 navštívilo 2 954 návštěvníků z toho 397 uživatelů internetu
a 111 dětí ze základní a mateřské školy.

Půjčeno celkem 6 567 knih a 1200 periodik.
Počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře je
v průměru 37 knih za rok.
Využití mezi výpůjční služby z Městské knihovny Benešov a Státní vědecké knihovny Kladno, které využívají
hlavně studenti středních a vysokých škol bylo 119 knih.
Jana Boušková

Spolkový dům v Trhovém Štěpánově 2014 – 2015
3.12. 2014 Návštěva členů charity Vlašim
12.12.
Veřejné čtení III. + koncert skupiny Náhodná
setkání
14.12.
Koncert hudební školy manželů Paťhových
16.12.
Koncert ZUŠ Zruč nad Sázavou spojený s výstavou výtvarných prací
17.12.
Vánoční koncert učitelů z Vlašimi
22.12.
Vánoční turnaj ve stolním fotbálku a házení
šipek
23.12.
Vánoční turnaj ve stolním fotbálku a házení
šipek
14.1.2015 Výstava kronik a dokumentů Trhového Štěpánova
29.1.
Jiří Veselský – numismatik, přednáška
4.2.
Kurz šití loutek
11.2.
Kurz šití loutek
25.2.
Kurz šití loutek
5.3.
Počítačový kurz pro začátečníky – 10. lekcí
(1x týdně 3 hodiny) – zahájení
24.3.
Velikonoční tvoření spojené s výstavou
11.4.
Loutkové divadlo pro děti spojené s výstavou
loutek
25.4.
Štěpánovský trhák – II. ročník závodu do vrchu
Paseka
13.6.
Zájezd – zámky Jižní Čechy
20.6.
Koncert hudební školy manželů Paťhových
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15.8.
23.10.
7.11.
7.11.
14.11.
20.11.
4.12.
5.12.
10.12.
13.12.
16.12.
28.12.

Volejbalový turnaj O pohár města Trhový
Štěpánov – IV. ročník
Křeslo pro hosta – Stanislav Příhoda
Svatohubertské odpoledne (největší akce roku
2015) – cca 600 návštěvníků
Výstava o myslivosti a prezentace firmy
Sellier&Bellot Vlašim
Kurz Nordic Walking
Křeslo pro hosta – Jaromír Vlček
Křeslo pro hosta – Jitka Smutná
Výstava – Příběhy oživlých smeťáků (Jiří
Mejstřík)
Veřejné čtení IV. + koncert skupiny Náhodná
setkání
Vánoční koncert hudební školy manželů
Paťhových
Vánoční koncert skupiny Ráchel
Velký turnaj v počítačových hrách

Pravidelné akce:
Kurz paličkování
Kurz korálkování
Jazykové kurzy Aj
Výtvarný kroužek
Soutěž ve stolním
fotbálku

každé pondělí 16.00 – 18.00 hod.
každé pondělí 18.00 – 19.00 hod.
každé uterý 17.00 – 20.00 hod.
každý pátek 17.00 – 20.00 hod.
každý čtvrtek 18.00 – 21.00 hod.

únor 2016
Spolky:
Klub aktivního stáří – schází se pravidelně každou středu 14.00 – 16.00 hod.
Štěpánovské poplety – schází se nepravidelné v zimních
měsících
Mateřské centrum – pravidelně od října 2015 každou
středu od 16.00 hod.

Kultura
Ostatní spolky využívají spolkový dům nepravidelně,
převážně na schůze, odborné přednášky nebo školení.
Pravidelně celý rok navštěvují spolkový dům děti
z místní mateřské školky - promítání pohádek.
Mgr. Stanislav Kužel

Mikulášská nadílka v Sedmpánech
Patří již mezi zaběhnuté tradice, že se na svátek svatého Mikuláše schází lidé po celé republice, nasazují si
vousy, připínají křídla a černí své obličeje, aby mohli postrašit a předat nadílku těm nejmenším. Tento zvyk je
oblíbený i u nás v Sedmpánech, kde se tento rok vyrojilo
pět pekelníků. Doprovod a hlavně potřebný dozor jim
poskytoval Mikuláš s andělem.

Uprostřed paní Jiřina Kuželová ze Sedmpán;
foto archiv SDH Sedmpány

Celá společnost se sešla v místním kulturním domě,
ze kterého se okolo páté hodiny večerní vydala do domů
místních obyvatel. Blízkost skupiny bylo jednoduché vytušit z halasu, který způsobovala. Rozjaření čerti chrastili řetězy a povykovali po celé vesnici. Rachot, který dělali, se nesl vzduchem a dával dětem na vědomí, že se
zúčtování blíží. Mikuláš byl však spravedlivý, čerty krotil a tak jejich pytle zůstali prázdné. Peklo tento rok nikoho neschvátilo. Děti byly pokárány, aby se vyhnuli
zlobení. Některé uzavřeli dohodu s čerty či Mikulášem,
že se jejich chování a návyky do příštího roku zlepší.
Bylo uroněno i několik slz, nicméně následná nadílka,
dětem opět vyčarovala úsměv na tváři.
Mimo domácností s dětmi, čerti s Mikulášem navštívili i domácnosti ostatních spoluobčanů. Naši senioři
dostali od Mikuláše perníček a kouzelný penízek, který
plní přání. Společnost byla všude vřele uvítána, a v mnohých domácnostech bylo připraveno i občerstvení, které
mnozí uvítali, jelikož jim po náročném putování vyhládlo.
Celý večer byl velice náročný a putování trvalo až
do pozdních hodin. Poté co byly navštíveny všechny domácnosti, které navštíveny být měly, se celá společnost
odebrala do místní hospůdky, kde byl celý večer řádně
ukončen.
Lucie Vošická

Silvestr a oslava Nového roku v Dalkovicích

Silvestr v Dalkovicích; foto Michal Smetana

Jako již tradičně každý rok, i v roce 2015 probíhala
31. prosince silvestrovská oslava a přivítání Nového roku
v kulturním domě v Dalkovicích. Bylo dostatek jídla,
pití, piva i jiného alkoholu, tančilo se, zpívalo se a obecně
panovala velmi dobrá a veselá nálada. O půlnoci se pak
osazenstvo odebralo na dalkovickou náves, aby si zde
všichni připili na nový rok 2016 a také odpálili ohňostroje a jinou zábavní pyrotechniku. Každý tak ve společnosti své rodiny, kamarádů a známých oslavil konec roku,
své úspěchy, zapil dobré i špatné dny minulého roku,
které již nikdo nevrátí a zároveň se všichni těšili, že nastávající rok všem přinese štěstí i zdraví a bude se nám
dařit lépe než v roce minulém.
Michal Smetana
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Kultura
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Přehled plánovaných kulturních, sportovních
a společenských a akcí v roce 2016
Měsíc

Den

Datum

Leden

So
So

Únor
Březen

Název akce

Pořadatel

30.

Výstava obrazů (Miroslav Machovský)

Spolkový dům

30.

Hasičský ples v Sedmpánech

SDH Dubějovice

Sběr papíru

ZŠ

So

13.

Hasičský ples Trhový Štěpánov

SDH Trhový Štěpánov

So

26.

Hasičský ples Dalkovice

SDH Dalkovice

Út

01.

Cimbálová muzika

ZŠ

So

05.

Dětský karneval Sedmpány

SDH Sedmpány

So

05.

Vepřové hody

SDH Dubějovice

So

07.

MDŽ Dalkovice

SDH Dalkovice

So

12.

MDŽ Sedmpány

Sedmpány

So

19.

Velikonoční tvoření spojené s výstavou

Spolkový dům

Dětský karneval Trhový Štěpánov

Sokol, ZŠ, Unie rodičů

Návštěva pivovaru Kácov o Velikonocích

SDH Dalkovice

Zahájení jarní fotbalové sezóny T.Š.

TJ Sokol -fotbal

Projektový den „Velikonoce“

ZŠ

Námětové cvičení

SDH Dubějovice

Čistý štěpánovský potok

SDH Trhový Štěpánov

Divadlo v Sedmpánech

SDH Sedmpány

So

Út

22.

Duben
So

09.

Pá

22.

Den Země – úklid veřej. prostranství

ZŠ

So

23.

Štěpánovský trhák

Hřiště, Sokol

So

30.

Stavění máje v Dubějovicích

SDH Dubějovice

So

30.

Pálení čarodějnic v Dalkovicích+Šakalí dech

SDH Dalkovice

So

30.

Rej Čarodějnic

SDH Sedmpány

So

30.

Stavění máje, pálení čarodějnic v Trhovém
Štěpánově

Město, SDH

Besídka nejen pro maminky

MŠ

Hasičská soutěž – v nalévání

SDH Sedmpány

Květen
So
Pá

06.

Setkání důchodců – Den matek

Město

So

07.

Soutěž hasičských družstev

SDH Dubějovice

21.

Turistický výlet ZŠ + Unie rodičů

ZŠ, Unie rodičů

21.

Pohádkový les

Org. 5. prosince

Akce „Citrón“ s Policií ČR

ZŠ, Unie rodičů

So
Červen
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St

01.

Den dětí ve Střechově

SDH Střechov

St

01.

Den dětí + Policie ČR

ZŠ

St

01.

Den dětí s Mateřskou školou

Mateřská škola,
SDH Trhový Štěpánov

Oslava dne dětí

TJ Sokol

So

04.

Dětské odpoledne v Dubějovicích

SDH Dubějovice

So

04.

Dětské odpoledne v Sedmpánech

SDH Sedmpány
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Kultura
Ne

26.

So

Čt
Červenec

Ne

30.
02.
2 týdny

2x v
měsíci
Srpen

Září

2 dny

Město

Rozloučení s předškoláky na Městském
úřadu

Město, Mateřská škola

Nohejbal Sedmpány

SDH Sedmpány

Neckiáda Trhový Štěpánov

Unie rodičů, SOKOL,
Základní škola

Malá promoce žáků 9. třídy

Město, Základní škola

Fotbalový turnaj mladší žáci + přípravka

TJ Sokol - fotbal

Dubějovické bodlo

SDH Dubějovice

Příměstský tábor

TJ Sokol, ZŠ

Letní kino na víceúčelovém hřišti

Město

Letní kino na víceúčelovém hřišti

Město

So

13.

Volejbalový turnaj o pohár Města Trhový
Štěpánov

Víceúčelové hřiště

So

20.

Nohejbalový turnaj o pohár města TŠ

Víceúčelové hřiště

So

27.

Rybářské závody v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Ne

28.

Štěpánovská pouť (kostel sv. Bartoloměje,
pražský světící biskup Karel Herbst)

SDH Trhový Štěpánov

So

03.

Loučení s prázdninami v Dubějovicích

Občané Dubějovic

So

10.

Předsedova holina

Org. 5. prosince

Volejbalový turnaj pro ZŠ

ZŠ

So

17.

Den hasičů a záchranářů v TŠ

SDH Trhový Štěpánov

Pá

23.

65. výročí školy

ZŠ

Pasování prvňáčků na čtenáře

Městská knihovna

Dubějovický košík

SDH Dubějovice

Drakiáda

TJ Sokol, ZŠ, UR

Divadlo Sokolovna v Trh. Štěpánově

Město

Soutěž o nejlepší guláš

SDH Sedmpány

Lampiónový průvod Trhový Štěpánov

TJ Sokol, ZŠ, UR

Perníčkový turnaj

Základní škola, Unie
rodičů, SOKOL
Trhový Štěpánov

Vánoční trhy ZŠ

ZŠ

Vánoční trhy Trhový Štěpánov

Město

Vánoční čtení ve Spolkovém domě

ZŠ, Spolkový dům,
Městská knihovna

Projektový den Vánoce

ZŠ, Včelí svět Hulice

Říjen
So
Listopad

Vítání léta hudbou a jarmark Trhový Štěpánov

01.

So
Pá

30.

Prosinec

16.

Pá
So

19.

Vánoční zpěvy v Sedmpánech

SDH Sedmpány

So

31.

Silvestr Sedmpány

SDH Sedmpány

So

31.

Silvestr Dalkovice

SDH Dalkovice

So

31.

Silvestrovský pochod na Javor. hůru

SDH Dubějovice

So

31.

Silvestrovský přípitek na náměstí v Trhovém
Štěpánově

SDH Trhový Štěpánov
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Tříkrálová sbírka v Trhovém Štěpánově

Zleva Monika Nováková, Marie Třešnáková, Václav Dvořák, Olga Štollová;
foto Josef Korn

Tříkrálová sbírka v Dubějovicích – Kašpar
Vojta Dušek, Melichar Marek Šic, Baltazar Anetka Šicová, hudebník Josef Dušek,
hvězdička Kristýnka Novotná

Zleva Sára Burková, Anna Nedělová, Marina Novotná,
foto Josef Korn

2. ledna 2016 proběhla v našem
městě „Tříkrálová sbírka“. Dovolte
mi, abych poděkovala všem, kteří
ochotně obětovali svůj volný čas pro
tuto prospěšnou akci. Děkujeme!
Tříkrálové sbírky se zúčastnili:
Jitka Tomaidesová, Monika Beránková, Jana Nedělová, Iveta Halamová, Jaroslava Krásová, Tereza
Chvojková, Marie Třešňáková,
Olga Štollová, Josef Morkus, Sára
Burková, Anna Nedělová, Marína
Novotná, Bohumil Straka, Lucie
Tomaidesová, Tobiáš Halama, Vít
Kučera, Monika Nováková ml..
Velice děkujeme paní Blance
Staňkové za ušití nových plášťů.
Za SDH Trhový Štěpánov
Jaroslava Krásová

Tříkrálová sbírka v Sedmpánech – zleva Jášík Kucharčík, Honzík Kucharčík, Vítek Kucharčík; foto Dana Kucharčíková

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 ve Vlašimi a okolních obcích
Drazí přátelé,
dovolte, abych se s Vámi
podělila o velikou radost. Letošní výsledek Tříkrálové
sbírky překonal ten loňský
o 13.775,- Kč, z čehož plyne,
že se vybralo 421 503,- Kč.
Po štvavé kampani, kterou
proti sbírce pořádali na sociálních sítích neonacisté, jsme
konečnou sumu očekávali spíše
16

s obavami. Výsledek svědčí o zdravém úsudku většiny
našich dárců. Projevená důvěra nás velice těší, zavazuje,
a je velikým povzbuzením do další práce.
Z vybrané částky zůstává 65% výtěžku v našem regionu a přispívá ke zkvalitňování sociálních a zdravotních
služeb. Díky sbírce můžeme podporovat naše Místo vzájemné materiální pomoci, které přispívá k řešení okamžité tíživé situace, do které se může dostat kdokoliv
z nás. Ze sbírky podporujeme také naši Občanskou poradnu, která se zaměřuje především na dluhovou problematiku a finanční gramotnost. Do Domácí zdravotní

únor 2016

Kultura

péče zakoupíme injekční dávkovač léků, který pomůže
zvládat podávání léků onkologickým pacientům. Zvažujeme zakoupení dalšího polohovacího lůžka, které přispěje k ulehčení péče o klienty Osobní asistence a pečovatelské služby.
Bez sbírky bychom služby nezlepšili. Naopak, museli
bychom je omezit. Těžko popsat, jak moc jsme za vše
opravdu vděční, a to jak dárcům, tak koledníkům.
Pečetilo se 68 kasiček, z nichž jedna nebyla použita.
Vlašim
Bílkovice
Bolina
Ctiboř
Domašín
Dubějovice
Chlum
Javorník
Kladruby
Kondrac, Dub, Krasovice
Libež
Malovidy
Miřetice
Načeradec a okolí
Nemíž
Nespery

149 352,00
4 890,00
6 664,00
5 041,00
20 595,00
10 340,00
9 115,00
12 469,00
14 737,00
19 900,00
4 931,00
4 496,00
5 566,00
19 233,00
2 770,00
8 841,00

Pomáhalo 154 dětí a 67 dospělých. Neumím vyjádřit,
jak velice si jejich pomoci vážíme.
Všem Vám patří veliké
díky.
Za Farní charitu Vlašim
Bc. Daniela Laloučková
Pavlovice
Pravonín
Radošovice
Rataje
Římovice
Tehov
Tisek, Buková
Trhový Štěpánov
Velíš
Vracovice
Zdislavice
Znosim
Dalkovice
Sedlice
Sedmpány
Keblov

5 075,00
11 359,00
17 489,00
4 975,00
7 654,00
4 465,00
5 150,00
19 237,00
13 607,00
14 420,00
16 640,00
2 492,00
1 953,00
682,00
7 777,00
4 760,00

Svatý Valentýn (14. únor)
Původ
Život svatého Valentýna je historicky doložen. Pocházel z města Terni nedaleko Říma a žil ve 3. století. Byl
biskupem, o jeho působení se vyprávějí legendy. Měl také
lékařské schopnosti, vyléčil mimo jiné dívku, do které se
zamiloval. V jedné z legend se vypráví, že prý tajně oddával zamilované páry, aby muže ochránil před odchodem do války. Tehdejšímu vladaři císaři Claudiovi II. se
jeho postoj k uzavírání sňatků nelíbil, nechal ho uvěznit
do vězení a po krutém mučení byl 14. února roku 269
popraven. Tohoto dne slaví svátek všichni zamilovaní.
Existuje mnoho domněnek a spekulací, proč a kdy tento
svátek vznikl. Legenda však praví, že dcera žalářníka,
který střežil uvězněného Valentýna, se do něho zamilovala. On jí před popravou napsal na rozloučenou dopis
s podpisem: „S láskou Tvůj Valentýn“. A tak prý vznikly
známé „valentýnky“ – anonymní přáníčka, která si
v tento den posílají zamilovaní. Mezi nejčastějšími symboly, které se v nich objevují, jsou srdíčka, květiny, rudé
růže, bůžek Amor, šípem prostřelené srdce, holubičky
a labutě. Speciálně k těmto jmenovaným ptákům se váže

pověra, že si v tento den vybírají své partnery, se kterými, jak je známo, zůstávají po celý život. Proto také symbolizují nejen lásku, ale také věrnost. Další pověry
a praktiky, které se k tomuto svátku váží: Zamilovaní by
měly posnídat „valentýnský toast“ – potřený máslem
a posypaný skořicí. Vzájemně by se měly obdarovat malými dárky, přičemž se zvláště cení dárek, jenž překvapí
a rozesměje. Potomci v tento den také oceňují lásku
a věrnost svých rodičů darováním květin nebo sladkostí.
Láska k domácím zvířecím přátelům se projevuje uvázáním červené stuhy kolem krku.
V některých zemích se v tento den
pořádají zvláště na školách valentýnské večírky, kam mohou přijít
pouze partnerské dvojice. Proto již
dlouho předtím se každý snaží domluvit, s kým na večírek půjde.
Pranostika
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
(Z knihy Zima od Dagmar Šottnerové)
Štěpánka Bézová
17

Kultura

únor 2016

Program akcí – Farní charity Vlašim – únor, březen 2016
13. 2. 2016 (sobota) KD Blaník 16.00 – 18.00 hodin
Benefiční koncert Děkujeme Vám! - Poděkování tříkrálovým koledníkům. Benefiční koncert na podporu
Diakonie ČCE, Vlašim.
Bohatý program: hudební vystoupení známých i méně
známých interpretů, divadelní představení, vyhlášení a
předání cen vítězům výtvarné soutěže „Tříkrálové pomáhání II“ na téma „Jak Vy pomáháte“, zážitkový do-

provodný program pro děti a další. Vstupné dobrovolné.
Farní charita Vlašim
4. 3. 2016 (pátek) Husův dům 18.30 hodin
Beseda s dobrovolnicí, která pomáhala v uprchlickém táboře – povídání doplněno o promítání fotek.
Farní charita Vlašim

Pozvánka do Spolkového domu a Muzea Štěpánovska
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek,
který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou však
i oslavou jara, zrozením nového života.
Pojí se s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno
zapomenuté a jiné se uchovaly dodnes. Ačkoli jsou velikonoční obyčeje v česku stále velmi oblíbené, podle průzkumu společnosti Univeler se ukázalo, že velikonoční
tradice dodržuje jen třetina (33 %) lidí.
Proto každý rok tyto svátky připomínáme v Muzeu
Štěpánovska výstavou a ve Spolkovém domě velikonočním tvořením. Snažíme se ukázat a případně i naučit
plést pomlázky, zdobit kraslice a perníčky, vyrábět papírové zajíčky a připomenout další tradice. Součástí odpo-

ledne je i přátelské posezení u dobrého šálku čaje a ochutnání velikonočního beránka.
V letošním roce vyhlašujeme soutěž o nejhezčí kraslici a o nejlépe ozdobený velikonoční perníček.
Jak pro děti, tak i pro dospělé. Soutěž bude vyhodnocena na konci odpoledne a nejšikovnější z Vás budou odměněni.
Velikonoční tvoření spojené s výstavou bude v sobotu
19. března od 14.00 hod. ve Spolkovém domě a Muzeu
Štěpánovska.
Všichni, malí i velcí, jste srdečně zváni.
Mgr. Stanislav Kužel

Svátky jara se blíží
Ačkoliv by se leckterému čtenáři mohlo zdát, že psát
o Velikonocích v době, kdy venku mrzne a padá sníh, je
předčasné, Velikonoční neděle 27. března nás přesvědčuje o pravém opaku. Pro křesťany jsou Velikonoce nejdůležitějšími svátky v roce. Jsou spojeny s ukřižováním Ježíše Krista a s jeho zmrtvýchvstáním. V tomto čase také
oslavujeme příchod jara a probouzení přírody.
Název Velikonoce je odvozen od Velké noci - noci,
kdy Ježíš vstal z mrtvých. V Bibli se dočítáme, že tyto
oslavy navazují na původní Pesach, který se slaví jako
vysvobození židovského národa z egyptského otroctví.
Velikonoce jsou netypické tím, že mají pohyblivé datum.
Konají se vždy v neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční neděle může připadnout na kterékoliv datum
mezi 22. březnem a 25. dubnem. Připomeňme si, co tyto
svátky znamenají pro křesťany, některé symboly a zvyky
svátků jara.
Škaredá/Popeleční středa – den přísného půstu. Popeleční středou začíná půst. Trvá 40, respektive 46 dnů,
protože do postní doby se nezapočítávají neděle, které se
za postní dobu nepovažují.
Květná neděle – poslední postní neděle. Světí se kočičky, které se zastrkují za kříž či svatý obrázek. Podle
Bible přijel Ježíš se svými učedníky do Jeruzaléma.
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Modré pondělí – poslední masopustní pondělí.
Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny
nečistoty.
Škaredá středa - též Smetná/Sazometná, měly se vymetat komíny. Bible uvádí, že tento den Jidáš zradil Ježíše Krista.
Zelený čtvrtek – naposledy se rozeznějí zvony (odlétají do Říma), jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a klapačkami. Poslední večeře Ježíše Krista v Getsemanské
zahradě, při ní byl zatčen.
Velký pátek – v tento den byl Ježíš souzen, odsouzen
a ukřižován. Tento den je velký půst. Na Velký pátek se
dle tradice otvírá země a vydává své poklady. Nemá se
pracovat na poli ani v sadu, nemá se prát prádlo.
Bílá sobota – končí půst. Vracejí se zvony z Říma, zaznějí znovu při zpěvu Gloria.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) - podle
Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. V kostele se světilo
jídlo, které se pak podávalo u slavnostní tabule.
Velikonoční pondělí – je spojeno s koledou, mrskáním děvčat pomlázkou, poléváním chlapců vodou.
Velikonoční beránek – symbol nevinnosti a čistoty.
Vajíčko – symbol nového života, barvilo se červenou
barvou.
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Kočičky – symbolizují palmové ratolesti. Světí se
na Květnou neděli.
Pomlázka – pochází ze 14. století, nemá jasný původ,
často se vztahuje k hospodářství, kde se šlehal dobytek
pomlázkami. Zvířata pak nebyla líná, ale plná elánu.
Pořekadla
Prší - li o velikonočním hodu, bude v létě nouze
o vodu.
Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává.
Miroslava Veselá
kronikářka

Velikonoce jsou svátky ...
Čeho? Nebo koho? Před časem mi spolubratr vyprávěl
něco, co je smutné a nezbývá než se nad tím hořce pousmát. Jistý evropský politik se o Vánocích vyjádřil jako
o „svátcích zimy“. Po nějaké době mu jiný jistý evropský
biskup poblahopřál k Vánocům s přáním čeho... no asi
hodně zimy, nebo tak nějak. Co mu taky člověk může
přát, když on chce slavit ZIMU. Napadla mne tato příhoda, když přemýšlím, co napsat o Velikonocích. Velikonoce jsou pak asi svátky JARA? Pak tedy hodně kytiček
a zpěvu ptáčků a tak nějak podobně? Jak prázdné, jak
ubohé.
Miluji tyto svátky, i když jsou pro mne jako kněze,
hodně náročné, ale nenechám si je nějakými evropskými
chytrolíny ukrást.
Velikonoce jsou pro jeden nenápadný, ale Bohem vyvolený národ, nádhernou slavností. Nádhernou rodinnou slavností. Mám na mysli izraelity, kteří slaví Pesach
- Paschu na památku nádherného a zázračného vysvobození z područí jiného a daleko silnějšího národa.
A tato slavnost vrcholí paschální večeří. Večeří velikonočního beránka. Večeří, kde každý pokrm a pomalu
každý detail má symbolický a výchovný význam. A pak
před dvěma tisíci lety dal Ježíš Kristus těmto oslavám
ještě hlubší a univerzálnější význam, který můžou slavit
všechny národy, tedy i my. Ježíš řekl, že si velmi přál slavit s apoštoly právě tohoto velikonočního beránka. Odehrálo se to v předvečer Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání a Ježíš vtiskl jednotlivým symbolům této večeře
ještě osobní význam. Například nad kalichem červeného
vína, který symbolizuje beránkovu krev, který zachránil
izraelity v tu důležitou noc, Ježíš řekne: „Toto je má
krev...“. Mohl bych psát donekonečna (a tolik jsem se
toho psaní obával), ale stejně by se mi nepodařilo popsat
Vám důvody mého zamilování do těchto slavností. Možná je to podobná situace, jako když někdo zamilovaný
chce donekonečna vyprávět o té své milované.
Vrátím se ještě k židovské pesachové večeři. I když se
tatínek snaží dětem po nekonečných otázkách (a proč
jíme beránka, a proč jíme hořké byliny a čím je tato noc

výjimečná...) všechno trpělivě vyprávět formou velikonočního příběhu (jmenuje se to Hagada), stejně je nejdůležitější to všechno prožívat. Vysvětlit a pochopit se to
stejně nedá. A tak ani já si nedělám iluze, že se mi podaří vysvětlit čím jsou Velikonoce. Ale přeju Vám, ať prožijete svoji Velikou noc vysvobození. A nemusíte všemu
rozumět. Na co bychom se taky za rok znovu ptali „čím
je tato noc výjimečná“.
P. Jiří Ptáček, Mic

Farář P. Jiří Ptáček,Mic; foto: Josef Korn
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Orchideje – královny našich domovů
opečovává již na dvacet druhů téhle nádhery. Proto byla
požádána, aby se s námi o své letité zkušenosti podělila
a předala nám pár užitečných rad.
Jak často a čím orchideje zaléváte?
Zalévám je jedině dešťovou vodou. V zimě si ji nosím
v kyblíku do teplejší místnosti, aby nebyla studená. Když
je sníh, rozehřeji ho na sporáku a mám hned zálivku připravenou. Jakmile dlouho neprší, zalévám městskou vodou, kterou nechám odstát 2 – 3 dny. Jelikož se říká, že
květiny dýchají listy, jedenkrát za měsíc je důkladně
osprchuji od nečistot a prachu. Zalévám svrchu do hlíny.
Jaké hnojivo používáte?
Já používám holubince, které dostávám od chovatelů
holubů v Trhovém Štěpánově. Nejprve holubí trus namočím do vody, avšak po vylouhování zálivku ještě zředím, aby roztok nebyl tak silný a hustý. Do 3 litrů vody
dávám jednu deci namočených holubinců. Hnojím jednou za měsíc.
Jakým způsobem přesazujete?
Když vidím, že kořeny jsou ohnilé a přerostlé, je čas
k úpravám - ostříhám je společně s přerostlými šlahouny. Kupuji hlínu speciálně na orchideje, kde je drcená
kůra. Přesazuji jedině do průhledných květináčů různých barev. Ještě chci říci, že když odkvetou, zastříhám
je za třetím pupencem, kde pak vyrazí další prut. Orchideje mám umístěné v domě na východní stranu.
Paní Blanka Chvojková; foto Josef Korn

V posledních letech se u nás rozšířil nový způsob sběratelství. V našich domovech jsme začali ve stále větší
míře pěstovat orchideje. Tyto exotické květiny, které se
k nám dostaly z tropických krajů, vynikají nejenom velkým množstvím nejrůznějších tvarů, ale jejich květy
hýří také množstvím odstínů a barev. Není proto divu,
že si získaly takovou oblibu.
Péče o ně je však dosti náročná, chceme-li se téměř
po celý rok radovat z jejich krásy. A taky se to s pěstováním musí umět!
Paní Blanka Chvojková z Trhového Štěpánova má
spoustu koníčků a k nim bezesporu patří právě pěstování těchto květin. Pozvolna nashromáždila a úspěšně

Kupujete si orchideje sama nebo je dostáváte dárkem?
Kupuji i dostávám. Nejraději si zajedu do Prahy
do OBI, kde jich mají velký výběr. Vždy jsem toužila
po modrých květech, ale zklamalo mě, že po odkvětu
bylo již další květenství bílé. Zkoušela jsem potravinářskou barvou květy napíchat, ale nepodařilo se. Nyní
mám orchidej, která kvete od září a květy jsou stále krásné a pevné.
Máte k nějaké květině příběh nebo vzpomínku?
Jednou jsem dostala k mým 55. narozeninám orchidej
od Mařenky Barešové z Trhového Štěpánova a budete se
divit, vždy když mám narozeniny, tak mi každým rokem
rozkvete.
Štěpánka Bézová

Informace Veřejné obchodní společnosti Občanský les
Trhový Štěpánov
Dovolte, abychom Vás seznámili s několika informacemi. Mezi základní povinnosti vlastníka lesa patří zodpovědnost za to, co se děje v jeho lese, jedná se především
o hospodářský les. Správnou péčí o les zajistíme, že následující generace zdědí zdravý les prospěšný životnímu
20

prostředí a kvalitní hodnotným dřívím v době těžby.
Abychom toho dosáhli, musíme les chránit, kontrolovat,
opatrovat, vychovávat, kdy jednotlivé práce jsou závislé
na stáří a stavu lesa. Jinak se musíme starat o les, který je
právě vysazený a jinak o les, kterému je 30-50-80 let. Péči

únor 2016
o les lze shrnout do několika základních bodů a to: zajištění lesního porostu (zalesněním holiny,
jedná se o několik prvních let
od výsadby sazenic), výchova
lesního porostu (prořezávkami
a probírkami nekvalitních a nevhodných stromů), ochranou
lesních porostů (pravidelnou
kontrolou lesa a provedení včasných ochranných prací).
Často se setkáváme s lidmi,
kterým je každý zásah do přírody ze strany člověka trnem
v oku. Nejsou si vědomi toho, že
dnešní civilizovaný způsob života lidí by nebyl možný bez dalekosáhlých cílených zásahů
do přírody.
V minulých týdnech byla
provedena probírka lesního porostu v tzv. Pasece. Majitelem lesního porostu jsou společníci, respektive vlastníci sdružení ve společnosti v.o.s.
Občanský les Trhový Štěpánov, který na tomto hospodaří s hospodářským cílem. Nejedná se tedy o les okrasný,
promenádní lesopark. Provedená probírka je cíleným
výchovným zásahem v lesním porostu a je zahrnuta
v lesním hospodářském plánu, pod dohledem odborného lesního hospodáře.
V lesním porostu bylo vytěženo několik stovek m3,
většinou vláknina, která je zpracována na pile v Lukavci
a několik desítek m3 výřezů kulatiny, pro různé zpracování na pile. Po ukončení těžebních prací bude provedena oprava cest.
Několik informací vlastníkům a společníkům ve vztahu k Občanskému lesu, v.o.s. Trhový Štěpánov:
Vzhledem k tomu, že stále přetrvává mnoho nejasností ohledně vlastníků a společníků občanského lesa, pokusím se vysvětlit možnosti osob, které mají nebo měli
vlastnický vztah k občanskému lesu:
Možnost č. 1 –společník: Osoba je k rozhodnému datu
zapsána v katastru nemovitostí jako spoluvlastník parcely 1458/1 v KÚ Trhový Štěpánov a zároveň je zapsána
v obchodním rejstříku jako společník společnosti, Občanský les v.o.s. Potom má nárok na vyplacení podílu
na zisku společnosti za příslušný kalendářní rok, podle
výše svého vlastnického podílu na výše uvedené parcele.
Možnost č. 2 - vlastník: Osoba je zapsaná v katastru
nemovitostí jako spoluvlastník parcely 1458/1 v KÚ Trhový Štěpánov, ale není společníkem společnosti Občanský les, v.o.s.
a) Má uzavřenou pachtovní smlouvu se společností.
Potom dostane roční nájemné ve výši 100,-Kč za každou
1/863 svého podílu na parcele 1458/1.

Příroda kolem nás

Foto Josef Korn

b) Nemá uzavřenou pachtovní smlouvu se společností
občanský les – má možnost uzavřít pachtovní smlouvu
v sídle společnosti.
c) Vlastník s pachtovní smlouvou i bez pachtovní
smlouvy může požádat společnost Občanský les o přijetí
za společníka (schvaluje valná hromada) a po té čerpat
podíly na zisku v příštích letech.
Možnost č. 3. – prodej: osoba, která je zapsána v katastru nemovitostí jako spoluvlastník parcely 1458/1
v KÚ Trhový Štěpánov a nemá zájem tuto parcelu vlastnit, má možnost svůj podíl prodat, kterémukoliv jinému
občanu, případně společnosti Občanský les v.o.s. Trhový
Štěpánov. Pro informaci, vlastnictví podílu 1/863 představuje ve skutečnosti 14,285 aru včetně cest a ostatních
ploch.
Osoba, která v době minulé prodala, převedla, darovala, či nikdy nevlastnila podíl na parcele č. 1458/1 v KÚ
Trhový Štěpánov, ale stále je zapsána jako společník společnosti v obchodním rejstříku, nemá nárok na vyplacení podílu ze zisku, neboť vyplacení podílu ze zisku je
vázáno vlastnictvím podílu. Společnost bude takového
společníka, po vzájemné dohodě, navrhovat na výmaz
z obchodního rejstříku.
Dále bych chtěl informovat, především vlastníky
a společníky, kteří mají zájem si zpracovat palivové dřevo (vršky a větve ležící na zemi), mohou si toto bezplatně
odvést. Jedná se o prostor na parcele 1458/1 KÚ Trhový
Štěpánov, mezi silnicí směr Dalkovice a tzv. Lomskou
cestou, kde byla v minulých dnech provedena probírka
lesního porostu.
Rada společnosti Občanský les v.o.s.
Jaromír Veselý
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Spolková činnost

únor 2016

Činnost SDH Trhový Štěpánov za rok 2015
Sbor má 127 členů z toho 37 dětí. Hlavní činností sboru je ochrana občanů, jejich životů a majetku. Zásahová

Zleva Milan Boušek, Monika Beránková, Jan Vosecký, Jaroslava
Krásová, Sára Burková; foto Josef Korn

jednotka JPO II., jejímž velitelem je bratr Lubomír Pazour st., vyjížděla za minulý rok k 33 případům (požáry,
technická pomoc).
Další neméně záslužnou činností je práce s mládeží.
37 registrovaných dětí se pravidelně schází na svých
schůzkách pod vedením sestry Jaroslavy Krásové. Jsou
zapojeny do okresních soutěží a různých hasičských disciplín.
V kulturní a sportovní oblasti pořádáme mnoho různých akcí: Tříkrálová sbírka, tradiční „Ples hasičů“, stavění máje, pálení čarodějnic, akce „Čistý štěpánovský
potok“, soustředění mladých hasičů ve Střechově nad
Sázavou, silvestrovský přípitek, požární sport.
Hasiči ve své rozmanité činnosti pomáhají občanům
a snaží se zpestřovat žití v našem městě i okolí. Za tuto
práci děkuji členům JPO II., vedoucím mladých hasičů
a celé členské základně.
Josef Korn
starosta SDH Trhový Štěpánov

Činnost hasičského kroužku SDH Trhový Štěpánov
V roce 2015 bylo zapsáno v kroužku mladých hasičů
39 dětí do 18 let. O tyto děti se starají Milan Boušek ml.,
Jaroslav Lhotka, Monika Beránková a Jaroslava Krásová.
Schůzky probíhají ve čtvrtek od 16.00 hod. do 17.30 hod.
Celoroční činnost je zaměřena na přípravu celorepublikové soutěže Plamen. Velká část schůzek je zaměřena
na přípravu k závodům, ale podnikáme i jiné akce jako
například zájezd na atraktivní místa naší republiky. Letos to byl zájezd na Ještěd a na Island v Liberci. Velmi
oblíbené jsou hry na stopovou lišku a opékání špekáčků.
Vyvrcholením činnosti je pořádání letního soustředění
ve Střechově (tábor).

V Sedmpánech hořel
kontejner
Dne 31. 12. 2015 v 7.30 hod. začal v Sedmpánech hořet
kontejner. Paní Alena Holadová jako první zaregistrovala požár a se svým manželem začala hasit. Přivolaní dobrovolní hasiči již neměli co hasit. Touto cestou SDH
Sedmpany za tento čin děkuje a rozhodl se předat malý
věcný dar a diplom manželům Holadovým. Dar předala
místostarostka Štěpánka Bézová a starosta SDH Sedmpány Antonín Ryšavý.
Antonín Ryšavý
Zeva Ladislav Holada, Alena Holadová, Antonín Ryšavý;
foto Štěpánka Bézová
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V roce 2015 s motivací: „Let na jinou planetu“. Chtěla
bych vyzdvihnout materiální zabezpečení naší činnosti.
Naše děti každoročně pořádají Tříkrálovou sbírku. Za to
jim určitě patří velké poděkování. Poděkování určitě patří všem, kteří se o naší mládež starají. Ať už o shánění
finančních prostředků, tak o průběh ostatních činností
např. závěrečné soustředění ve Střechově. Kdo se na těchto aktivitách nepodílel, tak opravdu nemůže posoudit,
co to stojí peněz, času a v neposlední řadě nervů. Naštěstí je mezi námi dost obětavých hasičů, kteří tohoto úsilí
nelitují a s dětmi rádi pracují. Za to všem patří velké
upřímné poděkování.
Jaroslava Krásová
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Včelařský spolek Trhový Štěpánov a okolí
V prosinci minulého roku proběhl 10. sjezd Českého
svazu včelařů. Média se této informaci věnovala jen
okrajově. Napadlo mě, že by bylo dobré, představit
v tomto Zpravodaji včelaření na Štěpánovsku. Když jsem
přemýšlel o tomto tématu, napadlo mě použít archivní
materiály naší organizace.
Dostal jsem se na začátek včelaření na Štěpánovsku.
Nejdříve se sdružili včelaři v Souticích. Zde v roce 1921
založili Včelařský spolek. Prvním předsedou byl zvolen
Josef Voslář, bednář a jednatelem Václav Dvořák, místní
farář. V Trhovém Štěpánově byl včelařský spolek založen
v roce 1929. Prvním předsedou byl zvolen Josef Mánek,
učitel ve výslužbě a jednatelem Jan Hnátek, učitel.
Hlavním účelem spolků bylo rozšiřování a zvelebování včelařství a hájení právních zájmů včelařů. Z jejich
běžné činnosti se dá vyčíst, že velmi dbali na vzdělávání
včelařů konáním přednášek a „rozšiřování dobrých spisů a časopisů včelařských“. Ze zápisů jejich schůzí je
patrno, že společně objednávali ovocné stromky a prostředky na jejich ochranu. Starost o přírodu byla vždy
na předním místě činnosti. Samozřejmě, že společně zajišťovali nákup včelařských potřeb a nástrojů. Každý
včelařský spolek byl členem Zemského ústředí a byl vázán společnými stanovami.
Přeneseme-li se do dnešní doby, nepodléhají základní
organizace Českého svazu včelařů z. s. Zemskému ústředí spolků včelařských pro Čechy v Praze, ale Republikovému výboru Českého svazu včelařů z. s. v Praze. Běžná
činnost dnešních spolků se nezabývá zajišťováním běžných potřeb, ale zůstává důraz na vzdělávání včelařů
a hlavně léčení včelstev a sledování zdravotního stavu
ve spolupráci se Státní veterinární správou.
V činnosti zdejší základní organizace jsou období,
kdy se organizovaly i kulturní akce. V 80. létech to bylo
několik velmi vydařených plesů a zájezdů po naší vlasti.
V našem přímém okolí došlo ke slučování organizací.
V roce 1978 se základní organizace Českého svazu včelařů

Zleva Ing František Škvor – místopředseda (Psáře), Ing. Václav
Nekvasil – pokladník (Trhový Štěpánov), Zdeněk Filip – zdravotní referent (Chlum), MVDr. Miloslav Peroutka – předseda (Dalkovice), František Havlíček – jednatel (Javorník); foto Štěpánka
Bézová

v Souticích sloučila s organizací v Trhovém Štěpánově.
Co se však nezměnilo, to jsou včely samotné, jejich unikátní společenství ve včelstvech a láska včelařů k nim.
Včelařství samotné se v dnešní době potýká se slučováním honů a tím menší pestrostí pastvy ale i moderními nemocemi včel. Takže i v dnešních časech je včelařský spolek potřebná věc k zastupování jejich zájmů
ve společnosti.
Začal jsem včelařským sjezdem. Ke sjezdu patří i změny ve vedení. V povědomí včelařské veřejnosti je, že člen
ZO ČSV Trhový Štěpánov MVDr. Miloslav Peroutka
z Dalkovic byl 25 let tajemníkem Republikového výboru
ČSV v Praze. Máme velkou radost, že na 10. sjezdu
ČSV z. s. byla zvolena předsedkyní RV ČSV z. s. Mgr. Jarmila Machová, naše členka a místopředsedou MVDr. Miloslav Peroutka. Do náročné práce jim přejeme pevné
zdraví a hodně úspěchů v řízení českých včelařů.
Ing. Václav Nekvasil

Poděkování za Jonáše
Jak se stalo již tradicí, Organizace 5.prosince se snaží
pomáhat těm, kteří naši pomoc nezištně potřebují. A ideální příležitostí pro konání dobrých skutků se staly již počtvrté vánoční trhy, konané na konci listopadu. Cílem
naší pomoci se stal čtrnáctiletý Jonáš, který potřebuje
upravit přesně na míru sezení ve vozíku. Jonáš se narodil
předčasně v 28. týdnu těhotenství a byla u něj diagnostikována dětská mozková obrna. Je žákem 6. třídy Základní
školy při Jedličkově ústavu, kde se pohybuje na elektrickém vozíku. Sám nesedí, sám se nenají a nemluví. Komunikuje prostřednictvím tabletu nebo znakové řeči. Dříve
se dokázal sám otočit a plazit, postupně se mu však nohy

zhoršují z důvodu spasticity a nyní má již kyčle v subluxaci. To mu způsobuje bolesti celých nohou a zad. Pokud
bude mít upravený invalidní vozík, mohl by zvládat školu
bez bolestí. A díky vám všem, kteří jste si v našem stánku
cokoliv zakoupili, jste přispěli na to, aby se Jonášovi sedělo dobře. Za několik málo hodin jsme získali 7 515 Kč a Jonášově rodině poslali celkovou částku 10 000 Kč. Chceme
tedy touto cestou za nás a za Jonášovu rodinu poděkovat
všem, kteří udělali dobrý skutek a pomohli tomu, kdo to
opravdu potřebuje. Přejme si, abychom dobré skutky nedělali pouze o Vánocích, ale celý rok.
Pavla Krucká ve spolupráci s Irenou Šamšovou
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Dějepisná olympiáda
Každým rokem se na naší škole koná Dějepisná olympiáda, vědomostní soutěž určená pro mladé zájemce
o historii. Hlavním garantem soutěže je Národní institut
pro další vzdělávání. Letos se koná již 45. ročník. Soutěž
vždy začíná školním kolem, které se u nás konalo v první
polovině listopadu. Jeho vítězkou se stala Michaela
Müllerová z 9. třídy. Za ní se s malým bodovým odstupem umístila její spolužačka Veronika Šimková. Třetí
místo obsadil Michal Kudyn z 8. třídy. Tito tři žáci si
také vybojovali právo účasti v okresním kole. Letošní
ročník je tematicky zaměřen na období Lucemburků
a především na vládu Karla IV., protože v roce 2016 si
připomínáme 700. výročí jeho narození. Okresní kolo se
konalo 18. ledna na Gymnáziu Benešov. Bohužel se ho
nemohl zúčastnit M. Kudyn. Ostatní naši „reprezentanti“ si však vedli skvěle. M. Müllerová prokázala nejlepší
znalosti ze všech 50 účastníků a celou soutěž suverénně
ovládla. Soutěžícího na 2. místě porazila o více než
10 bodů. Výborně si vedla také V. Šimková, která si vybojovala pomyslnou bronzovou medaili za 3. místo.
M. Müllerová si zároveň zajistila právo zúčastnit se kraj-

Zleva Veronika Šimková 3. místo, Michaela Müllerová vyhrála
1. místo; foto Josef Korn

ského kola této soutěže, které se bude konat v druhé polovině března v Kladně. O tom, zda se tohoto dalšího
postupového kola bude moci zúčastnit i V. Šimková, rozhodne organizátor krajského kola na základě získaného
počtu bodů. Gratulujeme oběma dívkám za skvělé výsledky a předvedené výkony a budeme jim držet palce
také v krajském kole.
Mgr. Martin Vrbický

Přijímání žádostí k přijetí do MŠ
Přijímání žádostí k přijetí do Mateřské školy v Trhovém Štěpánově pro školní rok 2016/2017 se uskuteční
dne 1. 3. 2016 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. v ředitelně Mateřské školy. Vezměte s sebou rodný list dítěte!

První sněhukák v MŠ; foto archiv MŠ

Hrajeme si se sněhem; foto Josef Korn

Divadlo v MŠ; foto archiv MŠ
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Děti z Mateřské školy Trhový Štěpánov děkují rodičům svých kamarádů Adamovi, Šimonovi a Dominice
Kmentovým za velmi pěkný vánoční dárek. Pohádka
„Jak šel kozlík do světa“ se všem moc líbila.

únor 2016
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Zápis do prvního ročníku základní školy
Rok se s rokem sešel a Základní škola v Trhovém Štěpánově opět přivítala budoucí prvňáčky.
K zápisu, který se konal dne 21. ledna 2016,
se dostavilo 29 předškoláků z mateřských škol
v Hulicích, Kladrubech a Trhovém Štěpánově.
Možná i proto, že z každého koutu naší školy
na nás dýchá příjemné klima téměř rodinné atmosféry, je mezi rodiči z okolních obcí velký
zájem o umístění dítěte právě do školy v Trhovém Štěpánově.
Do základní školy bylo k tomuto dni zapsáno 29 dětí, z toho 8 rodičů požádalo o odklad
školní docházky. Do školních lavic ve školním
roce 2016/2017 by tedy mělo nastoupit 21 žáků.
Děti v příjemném prostředí budoucí první třídy ukázaly své dovednosti a znalosti. Na cestu domů si
děti s vlídným slovem odnesly i pěkné dárky.

Eliška Kulíčková; foto Mgr. Lucie Kakosová

Věřím, že se dětem i jejich rodičům tento výjimečný
den líbil a s radostí je budu moci přivítat 1. září.
Mgr. Kakosová Lucie

Nové kroužky na ZŠ
Od prosince 2015 začala probíhat na naší škole zájmově výuka ruského jazyka a dramatické výchovy. Žáci
školy mají možnost rozšířit si vzdělání a dovednosti
v dalších zájmových oborech. Oba kroužky vede slečna
Kateřina Dudová, studentka DAMU. Výuka ruského jazyka a dramatické výchovy probíhá velmi zajímavě, žáci
jsou nadšeni.
V dramatickém kroužku se žáci seznámí se základy
herectví, rozvinou si komunikační schopnosti, posílí si

sebedůvěru a jistě se můžeme těšit na jejich divadelní
představení.
V kroužku ruského jazyka se žáci připravují na aktivní komunikaci v jazyce a použití jazyka v běžných životních situacích.
Přeji slečně Dudové a našim žákům hodně úspěchů
a radosti z práce a z výsledků v obou oborech.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy

Žákovská samospráva na ZŠ
I v letošním školním roce je na naší škole Žákovský
parlament. Členy parlamentu tvoří tři učitelé konzultanti a dva zástupci z každé třídy od 4. po 9. třídu. Několikrát do měsíce se scházíme na schůzkách, kde projednáváme různé nápady, projektové dny a problémy, které se
týkají jak školy, tak i samotných žáků. Zástupci z jednotlivých tříd zde mohou přednést své požadavky a přispět tak
ke zlepšení atmosféry ve škole. Cílem těchto setkání je:
- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat
práci a úspěchy vlastní i druhých
- pokusit se o větší a výraznější komunikaci žáků s vedením školy i učiteli
- učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí
- upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání
V letošním roce jsme připravili projektový den Vánoce a v prosinci byla uskutečněna beseda pro žáky 1. stupně na téma Myslivost – zvířata v zimě, kterou vedla bý-

valá žákyně naší školy Eliška Štefanicová. V pravidelných
intervalech probíhá bleskový sběr papíru.
Mgr. Monika Mendová
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Odpovědi „náctiletých“
Jednou za čas položím žákům na druhém stupni několik otázek k zamyšlení. Ráda se s čtenáři Zpravodaje podělím
o jejich odpovědi, vypovídají hodně o vnitřních pocitech dětí.
1. otázka: Co ti nejvíce vadí?
• lidé nemají na nic čas
• lidé nejsou šťastní a hádají se
• řešíme zbytečné problémy
• málo komunikace mezi lidmi
• hrozba světového konfliktu
• závist
• znečišťování přírody, zabíjení zvířat
• špatné vztahy mezi lidmi
• vše je moc drahé
• internet
2. otázka: Co (Kdo) ti nejvíce pomáhá?
• rodina a přátelé

•
•
•
•

čtení knihy
zvířata
útěk do hezkého prostředí
pomoc druhým

3. otázka: Kde bys chtěl(a) v této
chvíli být?
• někde, kde jsou všichni šťastní
• někde u koní
• u někoho, kdo potřebuje pomoc
• doma
• s rodinou
• u dědy v nemocnici a dělat ho
šťastným

• u moře s přáteli a s rodinou
• na Havajských ostrovech
4. otázka: Co je pro tebe moc důležité?
• něco v životě dokázat
• pomáhat starým lidem
• dobré vztahy v rodině a zdraví
• dobří přátelé
• co si lidé o mně myslí
• láska a štěstí
• žít bez stresu a strachu
• drahocenný život, který je velký dar
• pocit bezpečí
Mgr. Květa Kuželová

Mezinárodní den památky obětí holocaustu
Již desátým rokem je 27. leden vyhlášen Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí a milionů dalších nevinných lidí za druhé světové
války. Žáci 8. ročníku shlédli dokument Síla lidskosti,
který pojednává o britském makléři a humanitárním
pracovníkovi Siru Nicholasu Wintonovi, který v roce
1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem
do Spojeného království. Na základě svých dojmů
z toho dokumentu tvořili naši žáci krátké úvahy o tomto
odvážném činu, charakteristiky tohoto výjimečného
muže a referáty. Domnívám se, že pro čtenáře Zpravodaje bude zajímavé, přečíst si některé jejich práce.
Mgr. Monika Mendová

Nicholas Winton – Síla lidskosti

Dokument, který jsem viděla, byl o anglickém burzovním makléři a humanitárním pracovníkovi Nicholasu Wintonovi. Tento úžasný dokument uváděl jeden
ze zachráněných dětí.
Nicholas Winton žil na počátku okupace v Čechách
a viděl transporty Židů do koncentračních táborů. Zřejmě na něj tato lidská tragédie velice zapůsobila. Proto se
rozhodl, že nebude nečinně přihlížet a pokusil se zachránit alespoň židovské děti. Dnes si asi neumíme
představit, kolik odvahy musel v sobě najít, aby riskoval
své dobré postavení i svůj život. Kdyby se Němci dozvěděli, co dělá, zabili by ho nebo by skončil v koncentračním táboře. Musel cítit veliký soucit s těmito dětmi
a i přes velké nebezpečí nedokázal myslet jen na sebe.
Nevím, jestli bych se v takové situaci dokázala zachovat
podobně. Dodnes na něj zachráněné děti (dnes už starší
26

lidé) vzpomínají a jsou mu velmi vděčné. Zajímalo by
mě, jak o tomto velkém činu dokázal celých 50 let mlčet.
Kdo ví…? Je to asi tím, že je tak skromný a pomáhat lidem v nouzi se mu zdálo být samozřejmostí.
Nicholas Winton byl obyčejný člověk jako my, měl
dobrou práci, atd…, ale měl v sobě tolik odvahy jako málokdo. Byl to velmi dobrosrdečný a skromný člověk. Nevím, kdy se tento dokument přesně natáčel, ale zde bylo
Wintonovi 94 let a lidé, kterým tímto velkým činem zachránil život, mu chodili děkovat, protože nebýt jeho,
tak už dávno nejsou s námi.Nicholas Winton již nežije,
zemřel 1.7. 2015, kdy se dožil se krásných 106-ti let.
AdélaVilímovská, 8. třída

Nicholas Winton – Síla lidskosti

To, co udělal Nicholas Winton, bych nejspíše nedokázala. Měl odvahu obětovat klidně svůj život, aby zachránil cizí děti. Moc ho za tento čin obdivuji. Velice se mi
líbilo, když po několika letech viděl některé děti, které
zachránil. Bylo to na premiéře filmu o něm a byla tam
i moje maminka, která plakala dojetím, když viděla, kolik žen a mužů se zvedá vedle překvapeného pana Wintona. Byly to všechno děti, které zachránil před koncentračním táborem. Pan Winton musel mít velkou odvahu
a velice dobré srdce. Byl dobrosrdečný a laskavý muž.
Musel umět dobře organizovat a plánovat, protože akci,
kterou uskutečnil, by jen tak každý nedokázal. Byl mladý, podnikavý, čestný a odvážný člověk. Nicholas Winton se narodil 19. května 1909. Bohužel minulý rok zemřel ve věku 106 let - 1. července 2015. Je hezké, že se
dožil tak vysokého věku, už jen proto, že zachránil tolik
dětí před smrtí.
Kristýna Hašková, 8. třída
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Novoroční La Manche
La Manche se letos plaval v Rehabilitačním ústavu Kladruby už 11. rokem.
La Manche je pro současné i bývalé pacienty, zaměstnance i hosty. Délka
La Manche je ve skutečnosti vzdušnou čarou 33,6 km a to je v přepočtu
přesně 1 344 bazénů. Tato akce se koná vždy na začátku ledna. Startuje se
ve 3 hodiny ráno a končí okolo 19. hodiny večer. Tato akce je velice krásná.
Ráno ve 3 hodiny, když se začíná plavat, všude po okrajích bazénu jsou
zapálené svíčky. Tradičně ji zahajuje Pavel Nový, který byl před osmi lety také
pacientem v RÚ. Každý rok se vrací s úsměvem na tváři, aby pozdravil
a podpořil pacienty a dal si i pár bazénů. Plave se totiž štafetovým způsobem
tak, že každý uplave na kolik se cítí, a pak je vystřídán dalším plavcem.
Poslední bazény La Manche plavou pacienti s nejtěžším handicapem, kteří
jsou v RÚ teprve krátce.
Letos tam byl poprvé super„dýdžej“, který bavil po celou dobu všechny
návštěvníky skvělou muzikou i rozhovory s plavci.
Na závěr La Manche vystupují zaměstnanci – fyzioterapeuti, kteří
předvádějí aquabellové vystoupení. Tady je to spíš parodie na aquabelly.
Vyhlášení výsledků a závěrečná oslava se konají v kinosále. Mnoho lidí, co
byli v RÚ na uzdravovacím pobytu, se sem právě na tuto akci vrací.
Akci La Manche vymyslela moje mamka a stále ji pořádá se svými
kolegyněmi a kolegy z práce.
Je to skvělá akce kterou nejde vynechat!
Monika Foxová, 8. třída
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La Manche 2016
Akce La Manche se odstartovala ve 3:00 hodiny ráno
dne 8.1.2016. Byl to již 11. ročník pořádaný RÚ Kladruby. Už po páté s námi startoval také RÚ Hrabyně (Ostrava). Plavalo se 33,6 km štafetově, což je vzdušnou čarou
délka kanálu LaManche. První plavec, který skočil
do vody, byl slavný herec Pavel Nový, který na úvod naplaval 20 bazénů, čímž to pro něj neskončilo, protože si
dalších 20 bazénů dal v 17:00 hodin, než odjel do Prahy
hrát do divadla.
Akce se zúčastnili bývalí i současní pacienti, zaměstnanci RÚ a jejich kamarádi. Po celý den bylo u bazénu

hodně veselo, zpívalo se tu i tančilo. O zábavu se postaral
super DJ Aleš. Kanál LaManche se doplaval v 19:19 hodin o 14 min dříve než RÚ Hrabyně. Ve skutečnosti to
však není závod, spíš jde o to ukázat, že na každém plavci záleží a je jedno, jestli sedí na vozíku a nebo chodí,
jestli uplave jen jeden bazén, nebo dvacet. Tečkou na závěr tohoto dne byla diskotéka v kinosále, kde se zase tančilo, a hrála zde kapela Franťák až do 23:00 hodin.
Na akci se mi moc líbilo a moc se těším na příští rok.
Jan Matzner, 8 třída

Výskyt bobrů u Střechova nad Sázavou – Bobr Evropský
Bobr je největším hlodavcem v Evropě. Dorůstá
až 1 metru. Může vážit i 30 kg. V našem okolí se vyskytuje na řece Sázavě a Blanici. V létě se živí rostlinami
a v zimě okusuje kůru stromů. Přední tlapky jsou pětiprsté, asi 5 cm dlouhé a přibližně 4 cm široké, zadní jsou
10-15 cm dlouhé, na nich má také 5 prstů a plovací blány.
Celé tělo mají porostlé kožichem, pro který jsou často loveni. Jejich doupě je hromada pozůstatků zbylých
po bobřích hostinách, ale pokud je potok či řeka dosta-

Žáci 7. třídy s panem učitelem Bc. Petrem Dymákem;
foto Josef Korn
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Bobr „tesař“; foto Josef Korn
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Bobr „dřevorubec“; foto Josef Korn

tečně hluboká, tak si nory staví pod břehy. Bobří zuby
jsou velice silné a zažloutlé, ohlodává jimi stromy šířky
40-60 cm. Mláďata bobrů se rodí většinou v červnu.

Stopy bobrů; foto Josef Korn

Pokácené stromy od bobra; foto Josef Korn

Několik žaků ze 7. třídy se vydalo na výlet společně
s panem uč. Dymákem, s panem starostou J. Kornem,
paní místostarostkou Š. Bézovou a s J. Lhotkou na lokalitu k řece Sázavě, kde jsme prozkoumávali pobytové stopy těchto živočichů. Viděli jsme velké množství okusů,
pokácených a ohlodaných stromů, množství stop ve sněhu i vchody do jejich nor. Jelikož jsou bobři velice plaší,

tak se nám zatím žádného nepodařilo spatřit. Budeme se
těšit na další podobnou vycházku do přírody.
Tímto bychom chtěli poděkovat městu Trhový Štěpánov, zejména panu starostovi a hasičům města za umožnění této naučné exkurze.
Žáci 7. třídy

FK Trhový Štěpánov souhrn roku 2015 – část II. mládež
Jak jsme slíbili v minulém čísle zpravodaje, kde jsme
hodnotili rok 2015 z pohledu mužstev dospělých, v tomto článku se zaměříme výhradně na mládež. Náš klub
má v současné době čtyři mládežnická družstva a to mladší přípravku, kde jsou děti narozené do roku 2007,
dále starší přípravku ročník 2005 a mladší, mladší žáky
do ročníku 2003 a dorostence do roku narození 1997.
Nutno podotknout, že u dívek je věková hranice vždy
o rok vyšší. V první polovině loňského roku, tedy
v sezoně 2014/15, jsme měli i družstvo starších žáků.
V této sezoně jsme bohužel potřebný počet borců dohromady nedali, a tak jsme poslali kluky na hostování
do FC Graffin Vlašim. Naopak starší přípravka se mistrovských soutěží neúčastnila a začala opět až na konci

léta. Pojďme se tedy podívat trochu detailněji na jednotlivá mužstva.
Mladší přípravka: Tato věková kategorie hraje mistrovskou soutěž formou miniturnajů. Na svém hřišti je
pořádají jednotlivé kluby zařazené do stejné skupiny, která je předem nalosována. Na jaře tak děti soupeřily se svými vrstevníky z Lešan, Mezna a Vlašimi. Na podzim zajely dvakrát do Dolních Kralovic, dále do Kácova a Vlašimi.
Odehrály celkem 10 turnajů. Troufnu si říci, že každý
z nich byl pro malé fotbalisty zážitkem. Na výsledcích až
tolik nezáleželo, protože radost byla z každého vstřeleného gólu nebo povedené akce. Kluci (ale i holky) se schází
na tréninky pravidelně každou středu a kromě mistrovských zápasů odehráli i několik mačů přípravných.
29

Sport

únor 2016
kde jsme obsadili skvělé druhé místo v konkurenci takových mužstev jako Humpolec, Vlašim, Senohraby, Čechtice či Stříbrná Skalice. Začátek nového roku jsme oslavili na tradičním turnaji ve Zruči nad Sázavou, kde jsme
sice skončili až na pátém místě, ale ani to nám nesebralo
radost ze hry a z příjemně stráveného dne s kamarády.

Mladší přípravka 2015; foto archiv TJ Sokol

Na podzim tvořili kostru mužstva hráči na fotografii:
zleva stojí: Jonáš Hromas, Radim Kupsa, Tomáš Kupsa,
Jan Hotovec, Marek Šic; dolní řada zleva: Adam Hotovec, Michal Staněk, Tobiáš Halama. Na fotce chybí ještě
Markéta Mastíková a Tomáš Pechar. Realizační tým tvoří Pavel Kupsa a Svatoslav Halama.
Starší přípravka: Tuto kategorii jsme přihlásili
do soutěže FAČR opět po roční pauze. Jádro tvoří hráči,

Starší přípravka 2015; foto archiv TJ Sokol

kteří přišli v létě z mladší přípravky, nebo hráli
za mladší žáky- Petr Čermák, Filip Novotný, Josef Dušek, David Vršťala, Matyáš Horáček, Marek Horák, Adam Šanda, Jaroslav Vojta. Sestavu
pak doplňují stabilní členové kádru mladších
žáků - Martin Kulhavý, Pavel Hošek a Viola
Vondráková, kteří jsou rokem narození stále ještě v této věkové skupině. Naopak z mladší přípravky jim vypomáhají Jonáš Hromas, Marek
Šic a další. Hrajeme okresní soutěž a myslím, že
celkem úspěšně. V zimní přestávce odpočíváme
na pátém místě se šesti výhrami a pěti porážkami. V listopadu jsme se navíc zúčastnili kvalitně
obsazeného turnaje na umělé trávě ve Vlašimi,
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Mladší žáci: Sezona 2014/15 byla pro nás premiérová v okresním přeboru a poznali jsme, že
tato soutěž je opravdu o poznání kvalitnější než
okresní soutěž, kterou jsme hráli doposud. Nicméně i tak se podařilo nasbírat 24 bodů a umístit se uprostřed tabulky. Během letní pauzy nás
opustili Evžen Pechar a Láďa Vondrák, kteří přestoupili do Benešova, kde válí první žákovskou
ligu. Do Vlašimi na roční hostování odešel Jirka
Šindelář společně s Jakubem Mendou, Vojtou
Vondrákem a Štěpánem Nedělou ze starších
žáků – ti kopou krajský přebor. My hrajeme opět
okresní přebor a i přes nepříjemný začátek, kdy
nás v tabulce po pěti zápasech strašila nula v kolonce získaných bodů, se naši borci dokázali nakonec vzchopit a získat bodů třináct. Těsně před

Mladší žáci 2015; foto archiv TJ Sokol
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vánočními svátky jsme jeli již tradičně na zkušenou
na silně obsazený turnaj do Říčan, kde se podařilo vyválčit sedmé místo. No a nový rok naši mladší žáci, stejně jako starší přípravka, zahájili ve Zruči nad Sázavou,
kde náš klub pořádal již šestý rok po sobě turnaj v hale,
který se jim po napínavém průběhu podařilo vyhrát.
Tréninky máme společně se starší přípravkou dvakrát
týdně. Kromě fotbalu samotného se nám občas podaří
i jiná zábava – v létě jsme například strávili noc pod širákem u Sázavy, na podzim to byla výprava na kolech,
o vánočních prázdninách bowling atd... Mužstvo tvoří
tito borci: Pavel Hošek, kterému nikdo neřekne jinak než
Messi, Šimon Neděla, Kristýna Kulíčková, Patrik Čepelák, Jan Horáček, Jakub Fotr známý na fotbalových trávnících jako Prso, Martin George Kulhavý, Andrea Formanová, Šimon Fiala, Jaroslav Müller, Eda Moses, Filip
Halama, Ondra Beránek, Viola Vondráková, Mišeel
Dolgorsuren, Pavel Míka a Adam Boušek. Obě družstva
má na starosti Roman Kudyn a Tomáš Neděla.
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Starší žáci: Sezonu 2014/15 hráli kluci okresní soutěž
a skončili na čtvrtém místě. Jak už jsem se zmínil, po letní přestávce šla většina kluků na hostování a ti starší se
úspěšně prosazují v našem
dorostu. Společně si zahráli
alespoň na vánočním turnaji v Říčanech, kde obsadili
krásné páté místo a na začátku letních prázdnin vyhráli turnaj ve Štěpánově.
Dorost nám hraje okresní přebor už druhou sezonu
poté, co jsme zahájili úspěšnou spolupráci se Sokolem
Zdislavice. Většina hráčů

jsou odchovanci našeho klubu, doplněni mladými fotbalisty právě ze Zdislavic. V tabulce nám patří šesté místo
za tři výhry, tři remízy a dvě prohry. Dorostenci chodí
trénovat společně s družstvy dospělých pod vedením
Zdeňka Kokty. Většina z nich doplňuje jak naše A mužstvo, tak B mužstvo při mistrovských zápasech. Podobně
kluci ze Zdislavic doplňují svá dospělá mužstva. Na jaře
se chceme tabulkou prodrat co nejvýš, tak nás přijďte
podpořit.
Kádr na podzim tvořili: Petr Špička ml., Dominik
Chvojka, Jan Marvan, Vojtěch Brož, Vojtěch Kahoun, Jakub Svoboda, Filip Hlaváček, Jakub Staněk, Štěpán Černický, Jakub Suchý, David Kopecký, Michal Oberleutner,
Marek Daněk, Jan Kubálek, Marek Bouček, Martin Švec.
Trenéři a vedoucí mužstva: Petr Špička st., Zdeněk Kokta, Petr Hejný, Josef Marvan st.
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Již mnoho let udržuje náš klub přátelské styky s fotbalisty z německého Peissenu. V rámci této mnohaleté spolupráce přijela výprava z Německa první prázdninový
víkend 3. - 5. 7. 2015 k nám na návštěvu. V pátek bylo
přivítání na hřišti s následnou volnou zábavou. V sobotu
od 17:00 hodin pak sehráli dorostenci obou klubů přátelské utkání, které skončilo remízou 1:1. Před začátkem
zápasu hosty přivítal pan starosta Josef Korn. Chlapci
z dorostu obdrželi od soupeře sadu dresů a fotbalový
míč. V neděli hosté odjeli spokojeně domů. Na stole
zůstala pozvánka na návštěvu u nich doma pro náš

Dorost 2015; foto archiv TJ Sokol
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2.1.2016 pořádal FK Trhový Štěpánov turnaj starších přípravek v hale ve Zruči nad Sázavou – zleva Křivsoudov, Trhový Štěpánov,
Vítěz turnaje Vlašim, Čechtice, dole Ratměřice; foto archiv TJ Sokol

Odpoledne pak program pokračoval turnajem mladších žáků – zleva Kondrac, Ostředek, Struhařov, Miřetice a vítězné mužstvo
pořádajícího Trhového Štěpánova; foto archiv TJ Sokol

dorostenecký tým v příštím roce. Celý víkend se nesl
v přátelském duchu. Na místě je poděkovat sponzorům,
bez kterých bychom toto setkání nemohli uskutečnit:
Městu Trhový Štěpánov, firmě Rabbit Trhový Štěpánov,
ZD Trhový Štěpánov a p. Zdeňkovi Brožovi. Velký dík
patří také slečně Veronice Petráskové, která se o naše
hosty coby tlumočnice celou dobu perfektně starala.
Nejen za tuto akci, ale za celý fotbalový rok děkujeme
především Městu Trhový Štěpánov, ZD Trhový Štěpánov, ale i dalším drobným sponzorům, bez jejichž podpory by žádné z našich mužstev nemohlo existovat.
Tomáš Neděla ve spolupráci
s Petrem Špičkou a Pavlem Kupsou

Vlašimský tenis
Vážení příznivci vlašimského tenisu,
v kategoriích jednotlivců v tenise již v zimě 2014/2015
dosáhla mimořádného úspěchu Nikola Štiková, která se
stala vítězkou halového okresního přeboru a na jaře 2015
dosáhla 2. místa pod otevřeným nebem.
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Nikola Štiková s pohárem za I. místo v okresním přeboru
v Čerčanech; foto Erika Štiková

Společnost OPTIMA GAZ s.r.o.
přijme řidiče na rozvoz PB lahví
Požadavky
• řidičský, profesní průkaz, B, C
• samostatnost
• zkušenost
• průkaz ADR případně jeho
dodělání

Nabízíme
• pravidelný měsíční přijem
• korektní jednání
• volné víkendy
• proplacení průkazu ADR

Kontakt

257 63 Trhový Štěpánov, Dubějovická 361
Tel: 725 551 290

Inzerce
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Narodili se

Společenská kronika
31.12. 2015 – Antonín

31.10.2015 – Petr Schvarz, Střechov

Bui Thai Son (Toník) s rodiči Bui Xuan Cao a Huong Nguyen
Thi, Sedmpány
Petr Schvarz s rodiči Jaroslavem Schvarzem a Ivou Černíkovou,
Střechov; foto Josef Korn

02.11.2015 – Adam Veselý, Trhový Štěpánov

Adam Veselý s rodiči Petrem Veselým a Pavlou Kruckou, Trhový Štěpánov

Životní jubilea
01.02. – Mária Steklá, Trhový Štěpánov – 55 let
01.02. – Romana Benešová, Trhový Štěpánov – 50 let
03.02. – Jindřich Vobecký, Trhový Štěpánov – 65 let
05.02. – Miroslav Polívka, Trhový Štěpánov – 89 let
07.02. – Dáša Maštalířová, Dalkovice – 82 let
09.02. – Pavel Novotný, Trhový Štěpánov – 70 let
10.02. – Jana Zadáková, Trhový Štěpánov – 65 let
12.02. – Marta Kratochvílová, Trhový Štěpánov – 80 let
13.02. – Ing. Josef Doležal, Trhový Štěpánov - 60 let
15.02. – Anežka Houdková, Střechov – 86 let
15.02. – Ing. Jan Jaroš, Dubějovice – 70 let
16.02. – Anežka Nováková, Trhový Štěpánov – 90 let
16.02. – Marie Chvojková, Trhový Štěpánov – 83 let
25.02. – Zdeňka Veselková, Dalkovice – 70 let
26.02. – Jaroslav Lhotka, Trhový Štěpánov – 50 let
27.02. – Marie Kadeřábková, Dubějovice – 82 let
02.03. – František Skalický, Trhový Štěpánov – 80 let
04.03. – Anežka Špičková, Trhový Štěpánov – 70 let
09.03. – Marie Boušková, Trhový Štěpánov – 75 let
11.03. – František Tomaides, Trhový Štěpánov 89 let
12.03. – Antonín Kadleček, Trhový Štěpánov – 60 let
12.03. – Milena Němcová, Dubějovice – 55 let
13.03. – Jiřina Prokopová, Sedmpány – 85 let
14.03. – Věra Vošická, Dubějovice – 85 let
15.03. – Antonín Uhlíř, Střechov – 60 let
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15.03. – Hana Havlínová, Střechov – 50 let
16.03. – Božena Balková, Sedmpány – 70 let
20.03. – František Čermák, Trhový Štěpánov – 50 let
21.03. – Jiřina Votrubová, Trhový Štěpánov – 75 let
24.03. – Josef Jankovský, Dalkovice – 87 let
27.03. – Marie Kadlecová, Trhový Štěpánov – 81 let
27.03. – Božena Klinkerová, Trhový Štěpánov – 75 let
28.03. – Marie Šimonová, Trhový Štěpánov – 82 let
31.03. – Věra Prokopová, Trhový Štěpánov – 81 let

únor 2016
Anežka Pazourová

z Trhového Štěpánova
oslavila 80. narozeniny 21.01.2016

Navždy odešli
24.12.2015 – Václav Chlumský, Střechov,
ve věku 79 let
15.01.2016 – Jaroslava Svitáková, Trhový Štěpánov,
ve věku 71 let
26.01.2016 – Jarmila Vinšová, Dubějovice,
ve věku 86 let

Jubilanti
Eva Bílková

z Trhového Štěpánova
oslavila 80. narozeniny 12.01.2016

Anežka Pazourová; foto Josef Korn

Diamantová svatba
Štefan a Jiřina Janisovi

ze Sedmpán
oslavili diamantovou svatbu 25.02.2016

Eva Bílková; foto Josef Korn
Manželé Janisovi; foto Josef Korn
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