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Na začátku prázdnin vždy přijede na louku ke Štěpánovskému
potoku junácký letní tábor Červené Pečky. Jde o pobyt v přírodě
bez mobilu, bez počítače, bez televize, ale místo toho jsou na blízku
každému kamarádi.

(Foto Josef Korn)

Zprávy z radnice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého příspěvku Vás co nejsrdečněji zdravím,
přeji vše dobré, zejména zdraví.
Školáci užívají letní prázdninové počasí, mnozí z nás
tráví příjemné dny dovolených. Zemědělci mají plné
ruce práce, žně vrcholí. Díky Božímu požehnání, spolu s
usilovnou prací všech zúčastněných, sýpky se naplňují.
Přijměte několik informací o dění v našem městě v celém správním území.
Rybník v Sedmpánech
Dokončili jsme opravu havarijního stavu rybníka
v Sedmpánech, stabilizaci hráze, výměnu stavidla, odbahnění a celkové zpevnění břehů. Práce provedla firma
Hradecká společnost s.r.o. z Ledče nad Sázavou. Rybník
byl předán občanům do užívání. Akce byla financována
z rozpočtu města.
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brali z představených návrhů. Městské zastupitelstvo
tento vybraný znak a vlajku schválilo. Místní části Sedmpány tyto symboly byly předány v roce 2013, nyní pan
heraldik připravuje návrhy pro místní část Dubějovice.
Návrhy symbolů čerpají vždy z historie nebo historických událostí té dané obce, je v nich symbolicky zachycen život jejich předků, proto bychom na tyto symboly
měli být patřičně hrdí a vážit si jich.
Znak obce Dalkovice
V modro- červeně polceném štítě
vpravo zlatá osmihrotá fazetovaná
hvězda nad stříbrným zúženým vlnitým břevnem, vlevo z dolního okraje
pole vyniká stříbrná sloupková zvonička s lucernou a valbovou stříškou, se zlatým zvonkem, zvonícím
táhlem vpravo a zlatým latinským
křížkem na stříšce. Zlatá hvězda v modrém poli odkazuje
na pány a hrabata ze Štenberka, kteří byli dominantními
a také posledními historickými vlastníky obce. Vlnité
břevno symbolizuje Dalkovický potok, na jehož levém
břehu leží obec. Zvonička je inspirována stejným objektem na návsi v Dalkovicích.

Vlajka obce Dalkovice

Znak obce Střechov nad Sázavou
V modrém štítě stříbrné zúžené vlnité břevno. Nad ním zlatá osmihrotá
fasetovaná hvězda, pod ním zlaté
mlýnské palečné kolo. Vlnité břevno
symbolizuje přírodní rezervaci Štěpánovský potok a také řeku Sázavu,
jejíž jméno je v úplném názvu obce.
Mlýnské palečné kolo ukazuje na mlynářské tradice v obci.
Rybník v Sedmpánech po dokončení; foto Josef Korn

Obecní symboly místních částí Dalkovice a Střechov
nad Sázavou
Městká rada rozhodla pořízení obecních symbolů
(vlajka, znak) pro místní části Dalkovice a Střechov nad
Sázavou. Heraldický návrh zpracoval Stanislav Kasík
z Roudnice nad Labem. Na veřejné schůzi si občané vy2

Vlajka obce Střechov nad Sázavou
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Družina mládeže v Základní škole Trhový Štěpánov
Z důvodů nevyhovujících prostor družiny mládeže
v základní škole město přistoupilo k řešení této situace
rozšíření prostoru o bývalý byt školníka. Rozšíření bude
o 130 m2, v části bude hudební škola. Předání do užívání
základní škole počítáme začátkem roku 2017.
Cesta Střechov nad Sázavou
Z důvodu neprůjezdnosti účelové komunikace
ve Střechově nad Sázavou, která vedla z části po soukromém pozemku, který majitel uzavřel, město přistoupilo
k náhradnímu řešení jiné trasy. Děkuji všem majitelům
přilehlých pozemků, kteří umožnili tuto situaci řešit
a dali svůj majetek ku prospěchu veřejnosti. Vážím si
těchto občanů – Josef Smítka č.p. 1, Blanka Vesecká
č.p. 54, Marie Provazníková č.p. 25. Děkuji.
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ji sponzorům, kteří přispěli na vrhací stroj, je to záslužná
investice, která pomůže hlavně naše děti přivést ke sportovní činnosti.
Děkuji sponzorům ZD Trhový Štěpánov a. s., Bohumilu Bouškovi firma Elektroměry s.r.o. Trhový Štěpánov, firmě PETER-GFK spol. s. r. o. Kocbeř, Ing. Miroslavu Červovi Praha a panu Petru Křepelovi z Trhového
Štěpánova.
Poděkování
Děkuji manželům Musilovým za jejich dlouholetou
práci v Základní škole Trhový Štěpánov. Panu Bohumilu
Musilovi za 36 letou práci školníka a paní Jaroslavě
Musilové za práci uklízečky. Odvedli pro základní školu
a Město Trhový Štěpánov velký kus práce. Děkuji Vám.

Vandal v Dalkovicích
Křížek na návsi v Dalkovicích přečkal století,
přečkal války i totalitní
režim, vždy sloužil místním obyvatelům jako
symbol víry, symbol pomoci. Nesčetné množství
lidí se před ním uklonilo.
Bohužel jiný názor měl
nějaký vandal, který litinový kříž strhl a kamenný podstavec rozlomil.
I tací lidé žijí mezi námi,
Vandal v Dalkovicích zničil
jsou to lidé, kteří nemají
křížek na návsi; foto Josef Korn
úctu před ničím a nikým.
Městská rada schválila zhotovení projektu na kapličku
v Dalkovicích. Žádám místní občany, aby vybrali jméno
světce, kterému bude tato kaple zasvěcena. Děkuji.
Nahrávací stroj – tenis
Město Trhový Štěpánov zakoupilo s pomocí sponzorů
nahrávací stroj na tenisové hřiště u základní školy. Hřiště je hojně využíváno, pracuje zde tenisový kroužek dětí
a mládeže pod vedením pana Petra Křepely. Někteří jeho
odchovanci se úspěšně zapojili do vyšších soutěží. Děku-

Pořízení nahrávacího stroje na tenis; foto Petr Křepela

Manželé Musilovi na zaslouženém odpočinku; foto Josef Korn

Poděkování
Děkuji všem občanům, kteří se řídí vyhláškou města
o hlučných činnostech a dodržují nedělní a sváteční klid,
přispívají tak k harmonickému soužití v našem městě
a místních částech. Děkuji.
Vážení spoluobčané, všem Vám děkuji za spolupráci,
žákům a studentům přeji šťastný vstup do nového školního roku, přeji úspěšné studium.
Srdečně Vás zvu na tradiční štěpánovskou pouť
28. srpna 2016 pořádanou u nádraží Českých drah.
Přeji pohodu, klid a pevné zdraví.
Josef Korn, starosta
3

Zprávy z radnice

srpen 2016

Jak hodnotí oslavu výročí 890. let od první písemné zmínky založení
Města Trhový Štěpánov studentka Marie Benešová z Trhového Štěpánova?
V posledním červnovém víkendu proběhl Štěpánovský
jarmark. Jak už samotný původ tohoto slova naznačuje,
(jahrmarkt = výroční trh; tedy akce pořádaná na základě
privilegia uděleného panovníkem) jednalo se o kulturní
událost, kde si návštěvníci mohli nejen nakoupit, ale i strávit letní odpoledne v příjemné společnosti. Tento jarmark
se také nesl ve slavnostním duchu. Přesněji byla tato oslava
zasvěcena výročí 890. let od první písemné zmínky založení Města Trhový Štěpánov.
Celou slavnost zahájila již v sobotu kapela Dylan Blues
taneční zábavou na Náměstí. I přesto, že před zahájením
začalo pršet, počasí se nakonec umoudřilo a především
neodradilo příznivce dobré muziky. Přes počáteční rozpaky začali přicházet lidé různých věkových kategorií a bujaré zábavě už nic nebránilo. K poslechu byl široký hudební
repertoár a to od blues až po folkový žánr. Kapela vystoupila prakticky pod širým nebem, což tvořilo osobitou atmosféru. Ten večer nezazářily jen hvězdy na nebi, ale i kapela Dylan Blues včetně všech tanečníků, kteří se odvážili
na venkovní parket.
Po krátkém odpočinku pokračoval program jarmarku
nedělní Mší svatou, konanou v kostele sv. Bartoloměje.
Účast byla hojná i přesto, že řada lidí ještě dospávala sobotní akci. Po požehnání městu Trhový Štěpánov se Náměstí zalidnilo nejen místními obyvateli, ale i návštěvníky

z okolních vesnic. K vidění byla i netradiční výstava „Pohádkové putování hraběnky Emmy“ v Muzeu Štěpánovska. Zde si přišli na své nejen nejmenší návštěvníci, ale
zajisté i dospělí. Prohlédnout si mohli celou řadu Barbie
panenek v nejrůznějších provedeních. Část byla ozvláštněna ručně háčkovanými šaty, které vznikaly z lásky k ručním pracím, ale také jako naděje a podpora v těžkých chvílích nemoci. Další část výstavy byla specifická sama o sobě,
a to ať už různými národnostmi, těhotnou panenkou Barbie ale i kolekcí nejnovějších sady Monster High Dolls.
Nejvíce mě ale zaujalo zpracování panenek do filmových
postav, jako například Obi-Wan Kenobi, Jack Sparrow, Popelka, Princ a Večernice, ale i řada dalších. Zde bylo krásně vidět, jak s trochou trpělivosti a šikovnosti lze vytvořit
z vyhozených hraček umělecké dílo.
V 10 hodin se zaplnily prostory Městského úřadu, kde
proběhl slavnostní proslov starosty Josefa Korna. Také
bylo uděleno čestné uznání za celoživotní přínos Městu
Trhovému Štěpánovu panu Josefu Malému a ing. Václavu
Nekvasilovi. Oslovilo mě poděkování pana Malého, kde
shrnul, jakého rozmachu dosáhl Trhový Štěpánov v průběhu jeho života. Myslím si, že mladá generace si ani neuvědomuje obrovský pokrok a vývoj města, který spíše
v dnešní době bere za automatický. U této příležitosti byl
vyjádřen vděk i neméně důležitým lidem, kteří se zapsali

Taneční zábava skupina DYLAN BLUES; foto Marie Benešová

Slavnostní poděkování a předání čestného uznání Josefu Malému;
foto Marie Benešová

Hudební skupina Conventina; foto Marie Benešová

Výstava panenek v Muzeu; foto Marie Benešová
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do historie našeho městečka. Aktivní členové Sboru dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov byli oceněni za dlouholetou a obětavou práci hasičskému záchrannému sboru
a veřejnosti. Poté byli oceněni i dlouholetí členové - pan
Roman Kepka a Josef Korn, kteří dosáhli prozatím nejdelší služby 60. let u hasičského sboru. Tento obřad byl zakončen slavnostním průvodem na Náměstí, kde byla uctěna
památka obětem 1. a 2. světové války.
V muzeu byla k vidění nejen již zmiňovaná výstava panenek, ale i vernisáž výstavy k 890. letům od první písemné zmínky Města Trhový Štěpánov. K nahlédnutí byly listiny od 16. do 19. století, ale i pečetidlo města. Pro
zajímavost nejstarší vystavovaná listina byla z roku 1541
od Ferdinanda I.
Pro načerpání energie se lidé mohli občerstvit na Ná-
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městí a to stále za doprovodného programu. V průběhu
dne se vystřídaly kapely 5x Zavřel, Heligonky a skupina
Conventina ze Světlé nad Sázavou, která je zaměřena
na nevšední keltskou hudbu. Ze stejnojmenného města
pocházela i taneční skupina Wild Rose, která představila
tradiční irské tance, step, ale i modernější pojetí.
Na své si zde tedy přišli opravdu všichni. Ať už ti, co se
přišli v letní den pouze občerstvit ven, poslechnout hudbu,
prohlédnout taneční vystoupení, nakoupit nevšední suvenýry nebo navštívit muzeum či popovídat s přáteli. Nesmíme zapomínat, že vše je v lidech. I přes bohatý program jsou to právě oni, kteří tvořili přátelskou atmosféru,
bez které by tento výroční jarmark neměl své osobité
kouzlo.
Bc. Marie Benešová

Stalo se – před šedesáti lety
V minulém čísle Zpravodaje jsme se věnovali počátkům historie našeho města. V dnešním vydání se podívejme, jak zachytil kronikář život v našem městě v roce
1956. Vše rozdělil do několika kapitol.
Leden 1956 začal mírným počasím, ale v posledních
jeho dnech a přes celý únor i březen nastaly kruté mrazy.
Dne 10. února ukazoval teploměr mínus 32 stupňů
a u nádraží dokonce mínus 34 stupňů mrazu. Městský
vodovod na mnohých místech popraskal nebo zamrzl,
v domech popraskalo vodní vedení. Mráz způsobil mnohé škody zvláště na zahradách na dolním konci města.
V Sedle byla zima krutější než Pod Pasekou. Zhynulo
mnoho stromů, zvláště hrušní, třešní, jabloní a ořechů.
Lidé trpěli zimou, zvláště v domech, kde měli málo paliva. Kronikář spal v ložnici při 10 stupních mrazu. Až
v posledních dnech března se oteplilo, ale noční mrazy
trvaly i v dubnu. Polní práce se opozdily.
Lidová správa. Kronikář si vyžádal protokoly místního národního výboru a vypsal pro kroniku nejdůležitější události a data:
Leden – člen sboru národní bezpečnosti (SNB) Bejlek
mluvil o čepování alkoholických nápojů občanům, kteří
se nacházejí v podnapilém a napilém stavu. Každý uznáme, že alkohol je neřest, která zaviňuje neštěstí a smrt
mnohých lidí. Je třeba proto varovati před jeho zhoubnými následky. Předseda Bíba upozorňuje vedoucího Jednoty, aby se vyvaroval čepování lihových nápojů pro
mladistvé, napilé a podnapilé při zábavách a mimo ně.
Kronikář připojuje, že se alkoholismus šíří zvláště mezi
mládeží, což nutí k přemýšlení, kam spěje národ. Je více
než bolestné viděti mladíky, sotva škole odrostlé, motati
se po ulicích.
Únor – devět „notorických neplničů“ dodávek bude
předvoláno před trestní komisi okresního národního
výboru ve Vlašimi. Dvanáct neplničů bude pozváno
na pohovor ve formě důtky.

Březen – pozměněn zápis z minulé schůze, protože
neplniči slíbili splnit dodávky do určené lhůty. MNV
projednalo provedení úpravy cesty k nádraží, kde je plno
bláta a nečistoty. Úprava projednána s Krajskou silniční
správou, žel přání zůstalo přáním a bláto straší dál.
Duben – budova staré školy č.p. 112 (bývalé ELKO) se
dává s přilehlými pozemky do trvalého používání družstevnímu podniku „ESA“ z Prahy. Rada MNV vybízí občany, aby se v největším počtu účastnili oslav 1. Máje
ve Vlašimi, aby provedli pořádek a čistotu okolo svých
domů, eventuálně, aby je obílili. Pastouška pod kostelem, č. 209, bude odstraněna. Je v takovém stavu, že dělá
městu ostudu. Koncem roku byla pastouška zbourána,
tím byl získán větší prostor při záhybu silnice, lepší pohled na kostel, jen je třeba, aby i stráň před kostelem byla
náležitě upravena. Mluví se o tom, že bude upraveno
schodiště ze silnice ke kostelu. Ach, naše milé město
čeká veliká úprava všeobecná, co je tu zbořenin, nevkusných chalup, pobouraných tarasů, hlavně „Na Valech“.
Toužíme po vydláždění ulic, zvláště k nádraží, kde je
vždycky plno bláta, a co říci o náměstí? Snad neteče již
tolik hnojůvky ze dvorů na „rynek“, ale nečistoty je tam
stále dost. Je třeba převychovat náš lid, aby „první město
na okrese po Vlašimi“ mělo doopravdy ráz města!
Prosinec- komunálnímu podniku svěřena oprava budovy místního národního výboru (MNV) ve dvoře.
Podniky provedly opravu pozdě, před zimou, kdy udeřily mrazy a omítku velmi poškodily. Bude nutné dokončit
opravu na jaře. Již v dávnějších letech byl otevřen lom
v Pasece, který nyní pracuje pro krajskou silniční správu. Před válkou dodával materiál pro dálnici, která však
nebyla dokončena. Kámen se láme, odstřeluje a drtí
v odborných drtičích. Kvalita kamene je výborná.
Veřejný život
Pěkných výsledků docílila ve městě Rada žen za předsednictví paní Ludmily Kučerové. 11. března uspořádala
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besedu k Mezinárodnímu dni žen, ve zdejším kině. Mateřská škola a žáci střední školy předvedli pásmo tanečků, písní a básní. Zlatým hřebem večera bylo hodnocení
nejstarších žen v obci. Byla představena 92letá stařenka
Kateřina Cýrusová ze Štěpánovské Lhoty, která vychovala jedenáct dětí vlastních a čtyři děti z nalezince. Stařenka je doposud svěží, přeběhne snadno ze Lhoty
do Štěpánova a chválí se, že nikdy nepotřebovala lékařského ošetření. Další je paní Petronila Vlasáková, bývalá
porodní asistentka, 89 roků stará, která pomohla na svět
5.000 dětí z Trhového Štěpánova a okolí a ani jedna matka jí při porodu nezemřela. Obě stařenky byly odměněny
dárky. Výbor žen má 18 členek a daly si závazek odpravovat na výstavbě obce 200 hodin. Obecní prádelna
za vedení pí Kučerové se znamenitě osvědčuje. Je umístěna v bývalé obecní škole ve dvoře a využívají ji mnohé
a mnohé hospodyně. Za jedno vyprání se platí 5 Kčs.
Družstevní mlátička je užívána občany v době výmlatu
i žní. Ponocný Dvořák byl propuštěn ze služby. U nádraží byl upraven přejezd, pod sokolovnou zřízena řádná
jímka a u nové školy upraven dvůr.
Kultura a školství
Osvětovou práci ve zdejší obci vede horlivě a obětavě
odborný učitel Jaroslav Šesták. Bylo celkem 8 divadelních představení, z toho sehráli domácí ochotníci hru
Naši furianti od L. Stroupežnického, jež byla sehrána
pětkrát. Oslava svátků – 1. Máj, 9. Květen, 7. Listopad.
Besedy s občany na nejrůznější téma -12, 5 školních akademií a oslav. Zájezdy do obcí s divadlem Louňovice pod
Blaníkem, Čechtice, Načeradec (zajížděli naši ochotníci
s Našimi furianty). Do Prahy podniknuty čtyři zájezdy
do divadla. Tanečních zábav bylo osm, přednášky doprovázené filmem tři. V knihovně slouží obyvatelstvu
knihovník Johanis. Počet čtenářů 90. Nejvíce čte školní
mládež, dospělí mají rádi Jiráska, Raise a Třebízského.
V nové škole se radostně pracuje. Školní rok 1955-56
zahájen 1. září, k rodičům a žákům promluvil ředitel
školy František Kráčmera a tajemník MNV Alois Novotný. Celkem zapsáno 279 dětí. Do mateřské školy 31 dětí.
5. května uspořádán „Běh vítězství“ k pomníku padlých
na náměstí. 27. května sehráno dětské divadlo dětským
dramatickým kroužkem „Jednou ranou tři sta zabil“.
Nacvičil Jaroslav Šesták. Hra byla posouzena jako nejlepší ze všech soutěžních představení.
Československý červený kříž
Skupinu vede Pravdomila Němcová, zdejší učitelka.
Zdejší skupina má 115 členů, byla založena místní skupina v Souticích a Dubějovicích. Dobrovolných dárců krve
získáno 43. Byly promítány filmy s přednáškami např.
o gynekologii, o péči o chrup, hygiena obydlí, dárci krve
apod. V dubnu jarní úklid města, přesvědčování o důležitosti očkování proti tuberkulose, školení požárníků,
při jarních pracích odpracováno 283 hodin. Při celo6
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okresním hodnocení nejlepší skupiny byl Štěpánov hodnocen jako nejlepší skupina na okrese, obdržel putovní
vlajku a čestné uznání.
Zemědělství
Zemědělská komise pečlivě plánovala zemědělskou
výrobu podle stávajících předpisů, aby státní dodávky
obilovin, brambor, dobytka atd. byly splněny. Státní traktorová stanice u Kostelíka zajížděla i do Štěpánova, aby
pomohla s odvážením hnoje, při senoseči, době žní, při
rozmetávání mrvy a orání. Jednotné zemědělské družstvo se stále jen připravuje, zdá se, že zemědělci příliš lpí
na vlastní zděděné půdě a nemají dost důvěry ve společnou poctivou práci. Výkupní ceny pšenice 92-103 Kčs
za 1q, žito 86-91 Kč, brambory 23 Kčs, řepka 176 Kčs,
mák 8OO Kč. Hospodáři se snaží odevzdat své plodiny
nad plán, zvláště v obilí, v cukrovce, ve vejcích. Společné
ustájení dobytka není. Včelstva jsou slabá, následkem nepříznivé zimy. O prodeji medu se nedá téměř ani mluvit.
V obci je 18 ovcí. Dodávky mléka splněny jen na 47 procent. Maso a vejce na 9O procent. Vepřové je dodáváno
nad plán na volný trh. Trhový Štěpánov má málo luk, je
proto krmení málo a nutno si vypomáhat jetelem a podobně. Máme zde i zdatné rybáře, o pěstování ryb má
zásluhu MUDr. Patera a Štěpán Čermák, cestář.
Průmysl, řemesla, obchod
V bývalé škole č.p. 112 zřízena továrna „ESA“, vyrábí
se zde elektrické motory a brusky. Vedoucí František Zimmermann. Vlastní výroba zahájena začátkem roku
1957, pracují zde zejména ženy. Továrna přinesla do Štěpánova nový pracovní elán. Ženy nemusí dojíždět do zaměstnání do Vlašimi. Mohou si vydělat na živobytí a získají čas na práce v domácnosti.
U nádraží má svou budovu Výkupní sklad, sem dodávají hospodáři své plodiny a dobytek. Lidové spotřební
družstvo v Trhovém Štěpánově sdružuje obce Trhový
Štěpánov, Dubějovice, Sedmpány, Javorník, Soutice,
Kalná, Černýš, Dalkovice, Střechov, Soušice, Tichonice,
Psáře, Nemýž a Tehov. Má 7 prodejen nepotravinářských, 4 potravinářské, 12 prodejen smíšených a 10 prodejen pohostinství. Představenstvo Jednoty se rozhodlo
koupiti dům po Karlu Dubovi, který zahynul s rodinou
jako Žid v Osvětimi za poslední války. Zde hodlá Jednota zřídit obchodní dům. Dále má v plánu zřídit ohradu
a sklad uhlí a stavebnin. V roce 1956 byly dány do dvou
obchodů k prodeji chladničky, do cukrárny nový stroj
na zmrzlinu. Družstvo je též pověřeno prodejem veškerých knih pro školy, učebních pomůcek a zábavné a poučné literatury. Jednota spolupracuje i s místním národním výborem, distribuuje literaturu a snaží se poskytnout
všecko, čeho si náš venkov žádá. (Zpravováno dle zápisů
v Pamětní knize města Trhový Štěpánov)
Při čtení záznamů šedesát let starých se zamysleme
a uvědomme si, že některé problémy a starosti lidí již ne-

srpen 2016

Zprávy z radnice / Kultura

existují a některé přetrvaly do dnešní doby. Lidé již nemají starosti s plněním dodávek zemědělských produktů, s povinnou účastí na oslavách státních svátků
a výročí a podobně. Na druhou stranu, problém s holdováním alkoholu mladistvých (někdy i školou povinných),
se špatným stavem cest a silnic přetrvaly do dnešní doby.
Některé věci můžeme našim předkům i závidět. Lidé se
dokázali scházet a společně bavit i bez technických vy-

možeností. Například návštěvy kina, tanečních zábav
i divadelních představení. V dnešní době mají lidé k sobě
ve virtuálním světě blízko a přece tak daleko ve světě
skutečném. Zastavme se na chvíli a pojďme se společně
pobavit třebas na nadcházejících zábavách o štěpánovské pouti. Přeji Vám příjemný zbytek léta.
Kronikářka Miroslava Veselá

Vzpomínka na mého otce Bohumila Novotného
Letos vzpomínáme na nedožité 95. narozeniny mého
otce, pana Bohumila Novotného, učitele v.v., a 15. výročí
jeho úmrtí. Při té příležitosti si dovoluji několik vzpomínkových vět, svázaných do kytičky a položených
na dočtenou a zavřenou knihu jeho života.
Mého otce lze charakterizovat především dvěma slovy: učitelství a hudba. Už i jeho prastrýc byl učitelem
a otec se v této profesi zhlédl. Narodil se v Sedmpánech,
na což byl jaksepatří hrdý. Měl i proč, neboť jeho čtyři
předci po mužské linii prokazatelně pocházeli ze Sedmpán. Národní školu navštěvoval v Keblově, měšťanku
pak v Trhovém Štěpánově. Následně studoval na Arcibiskubském gymnáziu v Kroměříži a po absolutoriu nastoupil jako učitel na Základní školu v Trhovém Štěpánově, v pozdější budově výrobního družstva ELKO.
Vojenskou službu si odbyl v Jindřichově Hradci (rádi
jsme se vzájemně hecovali, kdo dosáhl vyšší vojenské
hodnosti). V březnu 1947, po odchodu svého předchůdce
pana Komárka do ciziny, nastoupil na Národní školu
ve Střechově, kde působil až do roku 1962. Poté byla tato
škola uzavřena pro nedostatek žáků a otec od září téhož
roku začal učit v Trhovém Štěpánově. Jak se nepokrytě
vyjádřili někteří jeho kolegové učitelé, zhluboka si oddechli nad do té doby jimi nijak oblíbenou výukou hudební výchovy. U otce přesně naopak, hudba – to byl
jeho život. Věnoval se jí od mladistvých let (tehdy samozřejmě žádná „liduška“ nebyla) a každý týden chodil pěšky ze Sedmpán do Zruče nad Sázavou ke svému strýci
na výuku hry na housle. Prvně ve vesnické kapele účinkoval i se svým otcem, mým dědou,
ve svých šestnácti letech a hrál až
do svých osmasedmdesáti, tedy
plných 62 let. Jeho hudební kolátorum sahalo od Načeradce až
po Zbraslavice a Stříbrnou Skalici. V roce 1960 si založil vlastní
kapelu, v níž jsem měl později
možnost také účinkovat. Jako
študákovi mi bylo velmi sympatické, když jsem za to dostal nějaké koruny. Nebyl to ale nijak záviděníhodný výdělek – jen pro
peníze se muzicírování opravdu Bohumil Novotný; foto z
dinného alba

dělat nedalo. Kromě účinkování v kapele se otec také věnoval výuce hry na housle z řad střekovských kluků.
Tedy spíše na přání jejich rodičů, než oněch kluků, soudě
i podle sebe. Otec byl velmi přísný i sám na sebe a pak už
jsme jen sborově trpěli nad stupnicemi, etudami a dalšími vynálezy pánů Ševčíka a Maláta.
Vždycky si přál, aby žil tak dlouho, dokud nepřečte
všechny své knihy – bylo jich hodně, hodně přes tisíc.
Rád se také věnoval rybaření, pro což měl ve Střechově
velmi dobré podmínky. U řeky Sázavy měl jediné místo
– nikam jinam nechodil. Chytal také v pstruhových vodách na Štěpánovském potoce, který tehdy ještě nebyl
devastován výstavbou dálnice a zemědělskou chemizací.
Život samozřejmě neměl idylický. Protože se narodil
v roce 1921, brzy po vypuknutí 2. světové války, byl totálně nasazený v Rakousku a vrátil se až v červnu 1945.
Během tohoto nasazení mimo jiné několikrát zažil spojenecké bombardovací nálety a po návratu domů občas
s pohnutým hlasem vzpomínal na tamní kamarády, kterým pro přežití ten pověstný kousíček štěstí chyběl.
O knize spisovatele K. Ptáčníka (ročník 21), která o tomto pojednává a kterou několikrát přečetl, prohlašoval,
že se v ní úplně najde.
Velkou životní ztrátou pro něj bylo úmrtí manželky,
mojí matky, v roce 1989, s čímž se nikdy úplně nevyrovnal. Pak už bohužel přišla nemoc, kterou ani svými
houslemi nedokázal obměkčit, a v roce 2001 umírá.
Prosím, vzpomeňte s námi.
Za syny Jaromír Novotný

ro- Bohumil Novotný se svou třídou ve Střechově nad Sázavou;
foto z rodinného alba
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Turistický oddíl informuje
Na jaře letošního roku jsme založili při Spolkovém
domě v Trhovém Štěpánově turistický oddíl. Do prázdnin jsme stihli osm výšlapů kolem našeho městečka
a okolí Želivky. V současné době máme asi patnáct členů. Chodíme pravidelně každé úterý od Spolkového
domu, kde se scházíme v 16.00hod. Trasy volíme tak, aby
nebyly delší než deset kilometrů. Chtěl bych touto cestou
pozvat další zájemce o turistiku do naší skvělé party
„mladých turistů“. Přijďte to vyzkoušet a pak se můžete
rozhodnout. A jaké máme plány? 17. září se zúčastníme
13. ročníku pochodu „po stopách kocoura Mikeše“, který pořádá město Mnichovice. Dále bychom chtěli uspořádat v říjnu nultý ročník turistického pochodu kolem
Trhového Štěpánova. Všichni členové turistického oddílu přejí čtenářům Zpravodaje Štěpánovska krásné prožití
prázdnin.
Mgr.Stanislav Kužel

Turistický oddíl na výšlapu u Želivky; foto Mgr. Stanislav Kužel

Vítání léta ve Spolkovém domě
Na tento den jsme se již dlouho připravovali. V Muzeu
Štěpánovska probíhá výstava panenek „Pohádkové putování s panenkou hraběnky Emmy“ a my jsme při této
příležitosti připravili pro všechny návštěvníky jarmarku
doprovodný program, ve kterém vystoupila taneční skupina Wild Rose ze Zruče nad Sázavou a hudební skupina
Covertina ze Světlé nad Sázavou. Obě vystoupení byla
odměna velkým aplausem a byla příjemným zpestřením
celého dne. Před muzeem se u třech stánků prodávaly

drobnosti pro malé kruky a holky, uvnitř Spolkového
domu se pekly bramboráky a prodávaly výborné domácí
koláče. Na výstavě panenek jsme několik malých návštěvnic nalíčili.
Myslím si, že se celý den vydařil. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu
oslavy léta, zvláště pak městu, v čele s panem starostou
Josefem Kornem, za organizaci celého jarmarku.
Mgr. Stanislav Kužel

Vystoupení taneční skupiny Wild Rose ze Zruče nad Sázavou;
foto Mgr. Stanislav Kužel

Nalíčené malé návštěvnice; foto Mgr. Stanislav Kužel

Chcete vyrazit na výlet za zábavou i poznáním a nechcete jet příliš
daleko? Přijeďte do Zruče nad Sázavou, budete příjemně překvapeni.
Zámek ve Zruči nad Sázavou koupilo město v roce
2003. Za velké finanční podpory EU postupně proběhly
tři etapy rekonstrukce zámku, přilehlého parku i Zručského dvora. Vše se za krátký čas proměnilo k nepozná8

ní. Už při sjezdu do městečka uvidíte dominantu, tedy
zrekonstruovaný zámek, v celé jeho nové kráse. Příjemným překvapením pro vás může být i samotná prohlídka
zámku v jednom ze dvou prohlídkových okruhů. Uvidí-
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te nově zrekonstruované interiéry, zaposlouchat se můžete do hrajícího orchestrionu nebo můžete vystoupat
na zámeckou věž a vidět celé městečko jako na dlani.
Děti rozhodně potěšíte návštěvou Historicko-zábavné
stezky rytíře Miloty Kolowrata, kde si v zámeckém příkopu vyzkouší, zda by se staly platnými členy středověké
rytířské družiny při střílení z luku, šplhu na totem, hodu
sekyrkou, během mezi nepřáteli nebo lovu rybiček. Holčičky nadchne návštěva Království panenek umístěná
v zámecké půdě. Dvoukilometrovou Zábavně naučnou
stezkou zámeckým parkem, kde děti na každém zastavení mohou potrápit své mozkovny a vy se můžete dozvědět něco víc z historie zámku, dojdete k nově zpřístupněné Kolowratské věži. Každé patro této středověké obranné
věže je interaktivní (skládání erbů, průchod zdí, rozeznávání předmětů po hmatu) a ve výšce 20 metrů se vám
otevře překrásný výhled na celý zámecký areál a také
na unikátní Vodácké muzeum stojící v nedalekém Zručském dvoře. Zde si můžete prohlédnout historické, ale
i nejmodernější lodě a kajaky. Dětem se určitě zalíbí zpívající figurína a na modelu řeky si prakticky vyzkouší sjetí lodičky na bezpečném a nebezpečném jezu. Vás určitě
nadchnou staré lodě tzv. žebrovky a široká škála vodáckých dobových propriet. Nenechte si ujít ani druhé patro
Vodáckého muzea, kde je pro vás připravená unikátní
laminovací dílna se samotným všeumělem v popředí.
Do kalendáře si zapište datum 6. srpna 2016, kdy v areálu
zámku proběhnou Historické slavnosti s kejklíři, hudbou,
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Kolowratská věž

divadelními scénkami a tradičním jarmarkem. Na závěr vás
v tento den pobaví
známá skupina Plavci.
A tak si rozhodně
návštěvu nedaleké
Zruče nenechte ujít. Reprezentační pracovna na zámku
Určitě budete odjíždět s pocitem, že tohle malebné městečko musíte zase
navštívit. Těšíme se na vás.
Mgr. Martina Fialová, vedoucí Odboru kultury,
školství a sportu ve Zruči nad Sázavou
foto Martina Fialová

Zámek ve Zruči nad Sázavou

Nádvoří zámku ve Zruči nad Sázavou

Vodácké muzeum ve Zručském dvoře

Dvoukilometrová závavná naučná stezka zámeckým parkem

9

Spolková činnost

srpen 2016

Mimoni na příměstském táboře

Dorazili jsme na koupaliště

Tvoříme mozaiku z víček od pet lahví

Čas prázdnin je tu, a s ním otázka: Kam s ním? Mnoho rodičů řeší, jak vyplnit prázdninový čas dětem nějakou zábavou. I letos pořádá Sokol Trhový Štěpánov
od 18.7. příměstský tábor při Základní škole v Trhovém
Štěpánově. Tábor teprve začíná, ale už jsou tu první zážitky, o které se chceme podělit. Letos se ve škole objevili Mimoni a děti jim pomáhají chránit poklad ukrytý
v tajemné jeskyni, kde ho hlídá jednorožec. Samozřejmě
to není jednoduché, najde se i padouch, který jim ho

ukradne. A pak nezbývá, než zavolat o pomoc a opět přijíždějí policejní psovodi se svými čtyřnohými kamarády
a vše vyřeší. Samozřejmě je připravena i další zábava,
děti se určitě nenudí a příště přineseme další zprávy, jak
to vše dopadlo. Věříme, že dětem vydrží dobrá nálada
i nadšení jako dosud, snad i počasí vydrží a všichni si
užijí příjemné dobrodružství.
Ing. Alena Vilimovská
foto: Ing. Alena Vilimovská

A také se musíme zchladit

Že by v sudech byl schovaný poklad?

1. ročník setkání heligonkářů v Dalkovicích
Na to, jakou jsou Dalkovice malou vesnicí, tak o kulturní a společenské akce zde není nouze. Již každoročně
pořádané a velmi navštěvované plesy, tradiční stavění
máje a pálení čarodejnic, posvícenská zábava a další
menší akce jsou zde rok za rokem pořádány sborem dobrovolných hasičů. Dne 18. 6. 2016 jsme však tyto akce
rozšířili o jednu další, protože zde v kulturním domě
10

proběhl první ročník setkání heligonkářů v Dalkovicích. Celá tato akce začala především včasnými přípravami ze strany SDH Dalkovice, avšak oficiální začátek
byl ve dvě hodiny odpoledne. Letošního ročníku se zúčastnilo 5 harmonikářů a doufáme, že v dalším ročníku
toto číslo ještě navýšíme. Na setkání heligonkářů se přišlo podívat přibližně 40 posluchačů, převážně místních,
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ale dorazili i někteří přespolní hosté. Harmonikáři se
postupně střídali nebo hráli pospolu a byli doprovázeni
hlasitým zpěvem účastníků setkání. Jak to již bývá zvykem na akcích pořádaných SDH Dalkovice, i zde bylo
postaráno o hojné občerstvení a napojení všech hostů
i harmonikářů. Hrálo se a zpívalo celé odpoledne až
do pozdních večerních hodin, přičemž celá tato akce
byla oficiálně ukončena v deset hodin večer. V nadcházejícím roce předpokládáme s organizací dalšího, druhého ročníku tohoto setkání a to s některými organizačními změnami.
Michal Smetana

Heligonkáři v Dalkovicích; foto Michal Smetana

Účast SDH Dalkovice na hasičské soutěži v Nesměřicích
V sobotu dne 25. června 2016 se jedno soutěžní družstvo SDH Dalkovice zúčastnilo hasičské soutěže „O pohár starosty Města Zruč nad Sázavou“. Pro nedostatek
soutěžních družstev, kterých bylo 9 mužských a 4 ženské, byly na požární útok dva pokusy, z nichž se při vyhlášení vybral ten lépe hodnocený. Družstvo si vylosovalo druhé startovací číslo, takže se ihned po nástupu
vrhlo na přípravu hadic, savic, stříkačky a všeho dalšího potřebného vybavení a jen tak stihlo nastoupit
na start včas po prvním pokusu domácího družstva
SDH Nesměřice. První pokus se družstvu Dalkovic velmi povedl s časem něco málo přes 29 vteřin, což je velmi solidní výkon. Nutno říci, že družstvo se hasičské
soutěže v Nesměřicích účastnilo již pošesté. Když tu
bylo poprvé, s přehledem vyhrálo první místo, ale od té
doby s každým nadcházejícím ročníkem provázela
družstva SDH Dalkovice v Nesměřicích velká smůla
a od té doby se nikdy na stupně vítězů nepodívala. O to
více tak potěšilo, když si s druhým pokusem SDH Dalkovice ještě zlepšilo čas na rovných 28 vteřin, což zna-

menalo výborné třetí místo. Sbor si tak z Nesměřic odvezl pohár za třetí místo, diplom, ale především skvělý
pocit po 5 let trvající prolomené smůle.
Michal Smetana

Horní řada zleva: Jan Žížala, Jan Kroupa, Lukáš Kroupa,
Jaroslav Kroupa, Michal Hlaváček. Dolní řada zleva: Miroslav
Petrásek, Michal Smetana, Matěj Veselka

Tradiční Dětské odpoledne v Dubějovicích
Stalo se již tradicí, že počátkem června pořádají místní hasiči hasičské dětské odpoledne. Tradice pořádání
dětského odpoledne je již tak dlouhá, že ti, pro které
jsme na počátku vše připravovali, připravují ho dnes
s námi pro malé.
Jako každé naší akci, tak i této předcházely dlouhé
přípravy. Občerstvení, příprava her, materiálu, a v neposlední řadě zajištění financí. Finančně přislíbily pomoc
Krajský úřad Středočeského kraje v rámci projektu
„Podpora mladých hasičů“, Město Trhový Štěpánov
a materiálně Auto Brejla Vlašim.
V sobotu 18. června ve 14:00 hod vše vypuklo. Úvodním hlásáním Ing. Vojta přivítal přítomné, hlavně děti.

Řekl několik organizačních věcí a pozval děti k první
disciplíně a jízdě zručnosti. Na startu bylo 20 dětí rozdělených do 2 kategorií. Malé děti do 6 let a starší děti.
Hlavním kritériem pro umístění byl čas, za který účastník projel dráhu. Všechny děti se snažily co mohly, byly
prostě úžasné.
Další hlásání pozvalo děti na hasičský překážkový
běh. Děti „vyfasovaly“ helmu a proudnici a po dráze podobné běžným překážkám okrskové soutěže musely proběhnout dráhu. Při tom musely napojit hadici na proudnici a proběhnout cílem. Opět hlavním kritériem byl čas,
za který účastník proběhl dráhu. Celkem proběhlo cílem
25 dětí.
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Dětské odpoledne v Dubějovicích; foto Vladimír Trpišovský

Za všechny disciplíny byly děti odměňovány sladkými
odměnami. My organizátoři (na rozdíl od rodičů) jsme
rádi, když odměny barví na modro, zeleno nebo fialovo.

srpen 2016
Po ukončení hlavních disciplín, bylo pro děti připraveno občerstvení. Děti měly pití a jídlo zdarma. Ovšem
byl v tom háček. Aby si děti mohly vzít grilované kuře
zdarma, musely si „kuře zastřelit“. Ze vzdálenosti cca 5m
děti střílely vzduchovkou na dřevěnou maketu kuřete.
Když kuře zasáhly, dostaly poukázku na kuře. Je jasné,
že kuře zasáhlo každé dítě.
V mezičase mohly děti házet kroužky na kužel, nebo
kreslit křídou po celém tenisovém kurtu. Ale největší
úspěch měl velký a malý skákací hrad. Zde děti strávily
pod dozorem rodičů zbytek odpoledne. Poslední akce
byl nástup všech dětí a vyhlášení výsledků. Zvítězili
všichni, kteří se přišli bavit a soutěžit. Jen tři nejlepší
v daných soutěžích byli vyhlášení zvlášť. Všichni dostali
diplom a hodnotné ceny.
Ing. Antonín Vošický
starosta SDH Dubějovice

Dubějovické bodlo
Vždy.5. července na svátky Cyrila a Metoděje se
v Dubějovicích koná nohejbalový turnaj. „Dubějovické
bodlo“
I v letošním roce tomu nebylo jinak. Celkem bylo přihlášeno sedm družstev. Bohužel díky nemocem a pracovním povinnostem nakonec přijely pouze čtyři týmy.
Po dohodě s vedoucími týmů bylo dohodnuto, že se bude
hrát „každý s každým“ dvakrát.
Hra začala. Od začátku bylo jasné, že se i v letošním
roce sešla velmi kvalitní družstva. Spousta smečů, dlouhé výměny, prostě paráda. Jednotlivé hry braly divákům
dech. Každý fandil tomu svému družstvu a všichni dohromady obdivovali kvalitní hru. K zábavě po celou
dobu turnaje hrála reprodukovaná hudba.
Po 16. hodině byl odehrán poslední zápas. Bylo podle
počtu bodů a vzájemných zápasů stanoveno pořadí jednotlivých družstev. Dubějovické bodlo 2016 vyhrálo
a pro letošní rok si putovní pohár odvezlo družstvo
KLOKAN TEAM ve složení L. Exner, K. Moudrý, R Ku-

Dubějovické bodlo; foto Vladimír Trpišovský

dym. Díky finančnímu příspěvku Města Trhový Štěpánov bylo možno všem družstvům předat diplomy, poháry, „šampáňo“ a malé občerstvení. Děkujeme.
Ing. Antonín Vošický, starosta SDH Dubějovice

Víkendový tábor mladých hasičů z Dubějovic
Letošní rok je u dubějovických hasičů věnován dětem.
Jsme si vědomi, že výchova dětí ke zdravému životnímu
stylu a také k hasičské problematice je důležitá pro budoucí život obce. Nechali jsme proškolit dva vedoucí
mládeže a naplánovali celoroční plán práce: bruslení
s hasiči, schůzky dětí, dětské odpoledne, hasičský tábor,
cvičení hasičského družstva, …. A abychom měli pro
všechnu tuto práci měli finance, podali jsme žádost a získali grant na podporu mladých hasičů od Krajského úřadu Středočeského kraje a požádali jsme a dostali příspěvek od Města Trhový Štěpánov.
12

Hasičský víkendový tábor byl naplánován na 8. – 10.
července 2016 ve Střechově na chatě TJ Sokol Trhový Štěpánov. Předcházelo tomu velmi vstřícné jednání s vedením TJ o zapůjčení chaty a o pomoci při organizování
programu pro děti. Poté bylo nutno naplánovat občerstvení, nocleh, hry a sledovat předpověď počasí. Ale protože máme skvělý tým, šlo vše jako na drátku.
Hasičský tábor začal v pátek v 15:00 v Souticích
na soutoku. První úkol byl sjezd řeky Sázavy na lodi
na Střechovský jez. Velmi dobrý začátek tábora. Děti se
zprvu bály, ale nakonec byly nadšené. Po příchodu do tá-

srpen 2016
bora se dostavovaly stany, děti hrály míčové hry. Večer se
na ohni opékaly vuřty, povídaly historky a zpívalo.
Sobota byla věnována hasičskému sportu. Dopoledne
se nacvičoval požární útok (družstvo A a družstvo dětí)
ve Zdislavicích. Odpoledne se obě družstva + družstvo
historické techniky zúčastnila hasičské soutěže v Kladrubech. Navečer se opět hrály míčové a společenské hry.
Večer se sedělo u ohně, zpívalo se.
V neděli po snídani se děti rozdělily do dvou skupin
podle věku a pod dohledem rodičů vyrazily na šipkovanou. Po celé trase plnily různorodé úkoly rozvíjející
vztah k přírodě a ke sportu. Odpoledne se začalo uklízet
a vše se chystalo k odjezdu. V 15:00 hod. byl víkendový
hasičský tábor SDH Dubějovice oficiálně ukončen.
Všichni účastníci a organizátoři hodnotili hasičský
tábor jako výbornou akci, která tmelí dětský kolektiv
a rozvíjí u nich ty správné životní hodnoty. To vše by nebylo možné bez finančního příspěvku Krajskému úřadu
Středočeského kraje a Města Trhový Štěpánov. Zvláštní
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Víkendový tábor mladých hasičů z Dubějovic; foto Vladimír
Trpišovský

poděkování patří Tělocvičné jednotě Sokol Trhový Štěpánov za pomoc při organizaci tábora.
Ing. Antonín Vošický, starosta SDH Dubějovice

Mladí hasiči na výletě
18. 6. 2016 se uskutečnil zájezd mladých hasičů do Bechyně a na Hlubokou. V Bechyni jsme si prohlédli nejstarší hasičské muzeum, v městském muzeu jsme si zajezdili s modely mašinek. Na Hluboké jsme navštívili

ZOO Ohrada, která prošla v posledních letech velkou
rekonstrukcí. Hasiči děkují Městu Trhový Štěpánov
za sponzorování autobusu.
Jaroslava Krásová

Neckiáda
2. 7. 2016 létali už od rána sokoli nebezpečně nízko
nad hladinou místního koupaliště. Neschylovalo se
k dešti (to prý takto létají vlaštovky),ale k již tradiční Neckiádě. Soutěžilo se ve známých disciplínách – trojboj,
aquakoule, nesměla chybět plavba na neckách. Letošní
novinkou byla nafukovací skluzavka a divoké terče. Soutěžilo se až do pozdních odpoledních hodin, kdy Neckiáda vyvrcholila tradičním skluzem zvaným Štěpánovský
žabák. Loňský favorit v kategorii dospělých nezklamal,

zřejmě v mezičase tvrdě trénoval. Přidaly se i „žabačky“,
a to nemluvím o malých žabičkách, kterých bylo letos
opravdu požehnaně. O zábavu tak nebyla nouze. Novinkou letošní Neckiády byla také vlastní plavidla. Dorazilo,
pravda, jen jedno, ale zato i s Neptunem. Jeho plavba
však byla, bohužel, záhy ukončena, neboť posádku
i s vládcem moří zřejmě postihla mořská nemoc a pohltily je vlny koupaliště. Vítězné trojice v jednotlivých kategoriích si odnesly medaile, žabáci poháry, odměněna

A z kocábky se stal Nautilus

Mladí vítězové poháru Štěpánovského žabáka
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Vítězové v trojboji

Vítězný žabáci

byla i posádka ztroskotaného plavidla. Věřím, že všichni
účastníci si odnesli dobrou náladu. Za finanční podporu
akce děkuji především Městu Trhový Štěpánov a ZD Trhový Štěpánov. Dále pak fy Pinko, která účastníkům věnovala mražené výrobky.
Dovoluji si Vás všechny pozvat na příští Neckiádu,
která se bude konat zase začátkem léta. Již dnes Vám

mohu slíbit krásné počasí, čistou a teplou vodu koupaliště, nové disciplíny a atrakce, bohaté občerstvení a letní
sluníčkovou pohodu.
Mgr. Hana Pokorná
foto Ing. Alena Vilimovská

Jak se vodník Michal na soutickém „Donaťáku“ ráno polekal …
Každé ráno vysedává vodník Michal na soutickém
„Donaťáku“ a pozoruje to lidské hemžení. Lidskou radost i zlobu, hamižnost, spory, nenávist i lásku a další
věci, které jsou mu lhostejné, nebo cizí. Má svou rybí
„havěť“, které se věnuje na plný úvazek.
Ve středu 22. června 2016, kdy v poklidu „bafal“ ze své
dýmky na vrbě, zpozorněl. Kolem rybníka zaregistroval
neobvyklý ruch. Tu přijel Franta Šandů a do rybářské
buňky vezl vuřty. Za malou chvilku jede Jarda Vilimovský a veze nějaké klacky. A co tady dělají všichni ti „vejboři“ ze soutické rybářské organizace? Zaslechl sice
od souseda Mikla ze štěpánovského „Nového“ rybníka,
že Středočeští rybáři pořádají po celém kraji akci
„Ve vodě nežijí jen vodníci“ a že by i v Souticích? Prý tu
akci Středočechů vyhlásil jejich předseda Hýbner a již se

těch akcí konalo „habaděj“. Mikl mu řekl: „Já budu mít
klid, ale ty se připrav! Seš tam na ráně.“ Nevěřil mu.
Dnešní shon nasvědčuje něčemu neobvyklému. Najednou přijel autobus a přivezl 48 dětí ze Základní školy
v Trhovém Štěpánově i s učitelkami. Nebudu tady strašit.
Přesto, že pan Lada pozoroval, co se bude dále nad vodou dít. Za necelou čtvrthodinu přijelo další vozidlo
a z něj vystoupila paní Mgr. Šárka Klimešová. Její doprovod? Žáci Základní školy v Benešově, Dukelská. Vyndávají různé věci, papíry, tužky, nákresy i knížky. Proboha,
co s tím u rybníka? Michala z přemýšlení vytrhl sumec
Lojza a hlásí: „Michale, je zle. Pepík Petrů, který rybaří
již padesát let, roznáší po rybníce rybářské pruty. Asi budou ten lidský potěr učit rybařit. On to ale umí.“ „Svolej
poradu rybí obsádky!“ Na poradě o boji proti rybím dob-

Obrázkový materiál o částech těla ryb

Fotografie ze života soutických rybářů
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Děti ze Základní školy Trhový Štěpánov a děti ze Základní školy Dukelská, Benešov

Učíme se hrou

rotám prohlásila štika Markéta: „Mě se to dneska netýká.
Nemají rybičky. Vy kapři si dejte pozor! Sežerete všechno!“ Co to dořekla, již prvňák Tomáš táhl z vody kapra
Ferdu. Neodolal rohlíku. Plotice Lída hlásí: „Asi si chvíli
vorazíme. Fanda Horáčků s Pavlem Entlichem připravují vuřty a budou opékat. Nebezpečí však hrozí i od Radka
Smítky. To je jejich závodník. Na každém závodě nás
mnoho uloví. Není však masař, vrací nás zpět do vody.“
Děti soutěžily v poznávání ryb, částí rybího těla, rybo-

lovné technice. Poznávaly živočichy žijící ve vodě i rostliny. Dopoledne uteklo jako ta voda v rybníce. Na závěr se
rozdávaly diplomy o účasti a věcné ceny. Když Ondra
Ševeček a Toník Krátký upozorňovali děti, že je čas k odjezdu, nesetkali se s pochopením. Zkrátka dětem se nechtělo. Vodník Michal to pozoroval a přes jistou nevoli
prohlásil: „Ale já jim to dopoledne přeji. Celý rok se ti
rybáři starají o rybník, Sázavu 8, Štěpánovský potok
a také si musí vychovat následovníky. Zítra tady budu
mít zase svůj klid“. Autobus s dětmi odjel. Na hrázi zůstal jen předseda Říha a jednatel Seidl. Usmívali se pod
fousy. Přesto, že nechytali, vlastně nastražili udičku.
Udičku, na kterou se může chytit některý kluk, či holka.
Rybařina se jim může stát nejen potěšením, ale lidským
postojem k přírodě a v neposlední řadě i ke svému okolí.
Tak díky Michale a za rok zase u „Donaťáku“.
Za všechny soutické rybáře Václav Seidl,
foto Václav Seidl

Výlet do jiných světů
Ve čtvrtek 7. července se na dobrodružný výlet vypravila skupina 16 sedmpanských seniorů. Dopravu obstaral Sbor dobrovolných hasičů, podpořilo nás Město Trhový Štěpánov. Cílem byl Včelí svět a Vodní dům
v Hulicích. První zastávka byla ve Včelím světě, který je
návštěvníkům názorně představen v krásně rekonstruované budově bývalé školy. Kolem ukázek starých i soudobých úlů jsme prošli do vstupní místnosti, kde nás zaujala nabídka včelích produktů. Přesto jsme se odhodlaně
vydali do 1. patra, kde nás obklopily obrazové, textové
i zvukové informace ze života včel. Mohli jsme si třeba
prohlédnout, jak vypadá včelí žihadlo, viděli jsme krásné
obrázky pylových zrn, které včely sbírají, seznámili jsme
se s vývojem včel a jejich škůdci. Navíc jsme mohli shlédnout i několik zajímavých dokumentů, např. jak si medvěd pochutnává hlavně na včelím plodu a nikoliv

Zleva: RNDr. Věra Drobníková, Anežka Jeřábková, Eva Andělová, Jaroslava Holečková, Antonín Jeřábek, Jindra Doubová,
Božena Balková, Božena Doubová, Ludmila Beladová; foto
Antonín Ryšavý
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na medu, jak nám povídali v pohádkách. Ale nakonec
jsme se všichni sešli u bohaté nabídky včelích produktů
a odnesli jsme si domů i pěkné perníčky. A také pozvánku na večerní prohlídku včelího světa!
Druhá zastávka byla v nedávno otevřeném „vodním
světě“ – ve Vodním domě, jehož architektura je výrazně
moderní. Důležitosti vody jsou si obyvatelé venkova
a zahrádkáři velice dobře vědomi. Ve Vodním domě
jsme prošli ukázkovým tunelem, kterým upravená voda
z přehrady Švihov teče do Prahy. Zaujala nás krásná
akvária s vodními živočichy a některé z nás upoutala
možnost pozorovat různorodost mikroskopických organismů. To vše bylo ještě doprovázeno zvuky, které může-

me slyšet u vody v přírodě. Nakonec jsme se posadili
v promítací místnosti a shlédli všechny filmové dokumenty o budování přehrady, o zániku obcí Dolní Kralovice, Švihov a Zahrádky. Všichni mlčky vzpomínali. Přitom na nás shlížely postavy z nástěnných maleb z kostela
sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic.
Po tomto zamyšlení jsme opět vyjeli, a to do Zruče
nad Sázavou, kde jsme zakončili náš velice zajímavý výlet výborným obědem a popovídáním v restauraci
u Studničků. Poznámka pro prarodiče: na obou navštívených místech najdou spoustu přitažlivých činností
Vaše menší i větší vnoučata.
RNDr. Věra Drobníková

Radost z květin

Zajímavý exponát z Trhového Štěpánova
vystavený v Národním muzeu

Sluníčko stále nabírá na síle, a i když zrovna nesvítí, je
doba mít dvorek ozdoben pestrými barvami různých
květin. Lze si vůbec představit venkovní prostor u rodinného domku bez květin? Asi jen stěží, vždyť nám přinášejí pestrost, proměnlivost a především barevnost.
Tato květinová dekorace přináší své majitelce Věře Turkové z Trhového Štěpánova spousty zahradnické radosti.
Štěpánka Bézová

Mgr. Martin Kulíček, který pochází z Trhového Štěpánova, při návštěvě Národního muzea v Praze objevil
zajímavý exponát. Dle popisku exponátu „Chodítko –
tzv. „chodák dětský“ z 2. poloviny 19. století darovaný
občanem z Trhového Štěpánova okr. Benešov u Prahy.
Rád se s Vámi podělil o tuto zajímavost. Pokud někdo
vystavené chodítko poznáte, budeme rádi, když nám poskytnete více informací.
Štěpánka Bézová

Popisek exponátu z Trhového Štěpánova; foto Mgr. Martin Kulíček

Paní Věra Turková z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn
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Dětské chodítko z 2. poloviny 19. století; foto Mgr. Martin Kulíček
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Ekologické cestování
Vynalézavý cestovatel z příměstské části Prahy přelstil závislost na spalovacích motorech a svým duchapřítomným vynálezem projíždí Českou republiku a přitom
splňuje nejpřísnější ekologické normy Evropské unie.
Tento podnikavý vynálezce nahradil původní dvoutakt
tehdejších trabantů za mnohem spolehlivější agregát,
který disponuje výkonem jedné koňské síly. V minulosti
měli občané Trhového Štěpánova a Dalkovic příležitost
zahlédnout cestovatele s tímto kuriózním povozem a pohovořit si o jeho dobrodružných cestách po České republice. Toto štěstí měl i starosta Trhového Štěpánova pan
Josef Korn, který cestovatele vyfotil.
Bézová Štěpánka

Cestovatel z Prahy; foto Josef Korn

Ladislav Holada ze Sedmpán od motokrosu, endura
a podnikání v autoservisu se začal věnovat jenom koním
V tomto článku přinášíme jeden živoucí důkaz toho,
že český chov žije. Pan Ladislav Holada ze Sedmpán se
do něj vrhl po hlavě i přesto, že s koňmi neměl dříve nic
společného. Jeho oborem byl motokros a enduro, ovšem
před třemi lety otočil – a letos čeká narození hned 12 hříbat! Ze tří bratrů byl nejméně ke zvířatům – a dnes staví
stáje, rodí nebo připouští. Tak trochu ho ke koním přivedla vlastní a nevlastní dcera, Terezka a Míša. Před pěti
lety začaly v jedné stáji jezdit, a protože jejich nároky
na koně stoupaly, už nestačili ti obyčejní, jízdárenští.
Bylo nutné zakoupit nějaké vlastní, tím prvním byl hafling Bajka, která jim už od té doby dala také tři hříbata.
Rodina se pomalu začala přizpůsobovat životu s koňmi,
na statku u rodičů v Sedmpánech trávila se svými čtyřnohými miláčky čím dál více času, až se přistihli, že
do rodinného domu ve Vlašimi už jezdí jenom spát (a při
hlídání rodících klisen ani to ne…).
Začalo to v Rakousku. Ladislav Holada pověsil své
podnikání v autoservisu na hřebík a začal se věnovat jenom koním, radil se se známými, po nocích studoval původy. Sám pro sebe si nejdříve zakoupil pár rakouských
noriček, Zander Sarah a Dominu, narozených 2002. Bohužel Sarah již uhynula, ale Domina položila spolu s dalšími třemi klisnami základ místnímu chladnokrevnému
chovu. Černou bělku připouští kvůli získání kvalitní
krve v Německu, nyní má pod sebou klisničku po hřebci
Toby Vulkan. Další chladnokrevná klisna, slezská norička Sandra (Hardy) chovatele J. Holáška, již sklidila úspěchy na pardubické a brněnské přehlídce předtím, než ji
zakoupil. Nyní má Sandra pod sebou klisničku po Ryho.
Také třetí chladnokrevná klisna, norička Irma, už letos
porodila, a to klisničku po Habas. Poslední z klisen Nora
porodila „nachlup“ podobnou kobylku jako má Sandra
– vždyť je také po tlumačovském slezském norikovi
Ryhovi!. Chovatel Ryha, Vítkovská zemědělská, by měl

určitě radost... Místní chloubou jsou dva tříletí černí
hřebci zakoupení v Rakousku, kteří v Čechách prošli
60denním testem v Tlumačově, získali licenci plemeníka
a užívají si první připouštěcí sezonu. Na Ladislavu Holadovi je sympatické to, že nezůstal ani náhodou jen
u chladnokrevníků. Početně je překonaly teplokrevné
matky. Snad je ale těžkou váhou poznamenán i v tomto
směru: „Mám rád statné, velké koně. V chovu spolupracuji s Vítem Holým a po sportovní stránce s Jaromírem
Zvárou, naši koně jsou zapsaní jak v plemenné knize českého teplokrevníka, tak slovenského teplokrevníka nebo
trakéna.“ Zdejší pýchou je také trakénská chovná klisna
Lebensfreunde (Heops), pocházející od známého Hanse
– Ernsta Wezela z hřebčína Schralling a již má v německém chovu trakénů zařazeného syna Lebensttrauma.
Do chovu je zařazená i klisna Upsala (Karandash) v majetku švagrové pana Holady, březí po Cento Lano Arcus.
Koně jsou ustájeni na statku rodičů pana Holady v Sedmpánech, boxy jsou vtěsnány téměř všude, kam se podíváte. Také Astrid (Perhaps Vh Molenvondel), to je srdeční
záležitost pro celou rodinu! Nejenom že Sergej Motygin
s ní závodil až do úrovně T**, ale vozily se na ní malé děti
i jejich matka. Většina zájemců o koně jsou děvčata, tak
kromě fundamentu kladu důraz na charakter. „Ti koně
s nimi musí fungovat“, popisuje pan Ladislav Holada
svoje další zásady. Šestnáctiletá belgická klisna má pod
sebou klisničku, která bude jednou bílá jako její tatínek,
skvělý sportovec a kůň roku Cento Lano Arcus. Bude jistě zajímavé sledovat budoucnost malé Centolíny. Zajímavé bude také hříbátko, které se narodí příští rok – pan
Holada vybral jako dalšího partnera pro Astrid opět bílého, jediného plemeníka – syna Hicksteada v Evropě,
Hicksteada White z hřebčíny Sprehe. Ovšem Centolína
není jediný potomek Cento Lana na dvoře – Holadovi
také druhou klisnu, Atikinu Svržno (Jaspis) připustili
17
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Ladislav Holada s klisnou Atikinou Svržno (Jaspis), kterou připustili s Cento Lanem a 7. května se jim narodil pěkný hřebeček;
foto Josef Korn

Ladislav Holada s tatínkem Ladislavem Holadou a s norickými hřebci Vivianem Vulkanem XVII. a Vieltem Vulkanem XVII.;
foto Josef Korn
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Cento Lanem a 7. května se jim narodil pěkný hřebeček.
Ani Atikina nebude, jak už bylo zjištěno, příští rok zahálet – a opět jí byl vybrán jako partner bělouš, tentokrát
Rusell. „Tady bychom rádi podpořili výkonnost, zatímco
fundament budeme dohánět našimi klisnami,“ popisuje
Ladislav Holada. Jeho slabost po trakénské koně potvrzují další dvě klisny, Sanditten a Plazma. Naštěstí probdělé měsíce strávené hlídáním budoucích maminek už
pomalu končí, skoro všechna hříbátka už jsou na světě.
Přesto se noční život u Holadů v Sedmpánech nezastaví:
„My děláme všechno v noci, protože je na to čas. Kolem
půlnoci třeba vyrážíme s koňmi nebo pro koně k Tolmanovi, abychom se vyhnuli zácpě a teplému počasí.“

Spolková činnost / Školní okénko
Jednou to tady nepoznáte… . Holadovi zakoupili nedaleko rodinného statku statek druhý, kde již nyní chovají skot na maso a kde je ustájená omladina. „z této budovy bychom chtěli vybudovat malý penzion, tady bude
stát na podzim stáj, tamhle je připravená jízdárna, a tady
u silnice bude jezdecká hala,“ seznamuje nás se svými
plány Ladislav Holada. Na množství koní, které odchová, půjde-li podobným tempem, to bude opravdu potřebovat. S ježděním vypomáhá Maruška Zvolská, na její
přístup ke koním nedá pan Holada dopustit. „Chová se
ke koním, jako my, jsou pro ni právoplatnými členy rodiny,“ zdůrazňuje.
(čerpáno z časopisu Jezdectví srpen 2016)

Návštěva knihovny nebo zakletého království ???
V úterý 24. 5. 2016 jsme se my, prvňáci, vypravili
do Městské knihovny v Trhovém Štěpánově. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme se rázem ocitli v zakletém
království. Přivítaly nás dvě smutné princezny – Jasmínka a Cesmínka. Dozvěděli jsme se, že hrozný čaroděj
Knihomor zaklel jejich sestru Štěpánku, a to jen proto,
že ráda a hodně četla. Bylo nám jich líto, a tak když jsme
zjistili, že můžeme Štěpánku zachránit, neváhali jsme
ani minutu. Stačilo ukázat Knihomorovi, že také rádi
čteme a že (i když jsme teprve prvňáci) nám to opravdu
jde. Každý z nás tedy přečetl malou část textu, kletba
byla prolomena a my jsme se mohli setkat i s třetí princeznou Štěpánkou. Za odměnu jsme byli všichni pasováni na čtenáře a dostali jsme kromě sladké odměny a krás-

né knížky také průkazku do knihovny, která nám
umožní knihovnu navštěvovat pravidelně a půjčovat si
knihy, kterých jsme tam viděli opravdu spoustu. Dozvěděli jsme se, jak to v knihovně chodí, co vše si zde můžeme půjčit, co se v knihovně smí a nesmí…. . Zpět do školy jsme odcházeli plni krásného zážitku a natěšeni
na další návštěvu.
Moc děkujeme všem třem „princeznám“ – knihovnicím, paní Janě Bouškové a Janě Vlasákové i paní místostarostce Štěpánce Bézové, které pro nás program s nevšedním zážitkem připravily, vzaly nás do svého
království a 2 hodiny se nám královsky věnovaly.
Těšíme se na další návštěvu knihovny.
Mgr. Martina Nováková

Pasování prvňáčků na čtenáře; foto Josef Korn

Pohádkové princezny; foto Josef Korn

Atletické loučení žáků základní školy
Úspěšnou atletickou sezónu zakončili žáci štěpánovské školy 14. 6. 2016 na závodech ve Zruči nad Sázavou,
kterých se kromě domácích účastnily ještě Základní školy ze Zbraslavic, Ledče nad Sázavou a Jesenice u Prahy.
Ačkoli se jednalo o menší podnik, kvalita výkonů byla
na vysoké úrovni a naši atleti se museli pořádně ohánět,
aby potvrdili výborné výsledky z letošního roku.

V kategorii starších žáků sice naši borci zůstali v soutěži družstev pod stupni vítězů, ale jejich bodová ztráta
na vítěznou Zruč nad Sázavou nebyla nijak vysoká. Individuálně zazářil Štěpán Neděla bezkonkurenčním vítězstvím v běhu na 1 500 m. Vojta Kahoun se podělil
o 1. místo ve vrhu koulí, Štěpán Kahoun vybojoval
3. místo v běhu na 60 m. Další důležité body pro družstvo
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Štěpán Neděla zazářil vítězstvím v běhu na 1500 m;
foto Mgr. Martin Limburk

přidali Jakub Menda, Jakub Kučera a Jaroslav Kadleček.
Mladší žáci i žákyně obsadili v soutěži družstev shodně
2. místo, když nestačili opět pouze na domácí závodníky.
Medailově se prosadili kromě obou štafet na 4x60 m (l.
místo) také Nikola Štiková (1. místo v dálce – 413 cm –
osobní rekord), Adam Boušek (1. místo ve výšce – 140 cm
– osobní rekord), Jiří Šindelář (2. místo v běhu na 1000 m
a 3. místo ve výšce), Denisa Limburková (3. místo v běhu
na 60 m) a Hela Pejšová s Terezou Horáčkovou (dělené 3.
místo ve výšce). O skvělé umístění se zasloužili ještě Šimon Neděla, Jan Smítka, Evžen Pechar a Nikola Kopecká.
Věříme, že se výkonnost, ale hlavně nadšení našich
mladých atletů, přenese i do následující sezóny. Děkujeme za pomoc a podporu pí Štikové a pí Šindelářové.
Mgr. Martin Limburk

Nikola Štiková 1.místo skok do dálky – 413 cm – osobní rekord;
foto Mgr. Martin Limburk

Adam Boušek 1.místo skok do výšky – 140 cm – osobní rekord;
foto Mgr. Martin Limburk

Hasiči v mateřské škole
Výchova k povolání je součástí celkového rozvoje
osobnosti již od útlého věku. I v naší mateřské škole se
této vzdělávací činnosti odpovědně věnujeme. Mimo
jiné mezi nás chodí každoročně naši hasiči. Děti se seznámí s některými praktickými ukázkami z jejich záslužné práce. Velký důraz klademe i na to, aby si děti
něco vyzkoušely samostatně. Letos si děti opekly špekáč-

ky, svezly se na starém člunu, vyzkoušely si použití džberovky v praxi. Nakonec si mohly prohlédnout nový člun
s celou výbavou. Myslím si, že si děti dopoledne užily
i přes padající kapky deště. Všichni přejeme našim hasičům panu Josefu Kornovi, Lubomíru Pazourovi, Bohuslavu Šiškovi a Josefu Kopeckému hodně zdraví a síly.
Jaroslava Krásová

Oslava Dne dětí s hasiči Trhový Štěpánov; foto Josef Korn

Plavba na člunu s hasiči; foto Josef Korn
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Slavnostní pasování předškoláků
Předškoláci Mateřské školy
v Trhovém Štěpánově se přišli
rozloučit s časem bezstarostných her a zábavy školkového
věku a proto 22. června 2016 již
od devíti hodin ráno se začali
scházet rodiče a prarodiče před
Městským úřadem, aby mohli
zhlédnout slavnostní akt svých
dětí. Jen co paní ředitelka Olga
Polívková nachystala šerpy a pamětní listy v obřadní síni, z venku již byly slyšet hlásky dětí, které přivedly paní učitelky.
V obřadní síni zavládla slavnostní atmosféra. Paní ředitelka
přivítala všechny přítomné, promluvila láskyplnými slovy k dětem i k rodičům. Také úvodního
Slavnostní pasování předškoláků; foto Josef Korn
slova se ujal pan starosta Josef
Korn, který dětem usedajícím po prázdninách do škol- a hlavně pedagogům, kteří děti připravovali na jejich náních lavic popřál hodně zdaru v jejich nové životní etapě, sledující školní docházku. Na závěr s šerpou a dárečky se
popřál jim pěkné výsledky ve škole, dobré učitele, hodné děti vrátily ke svým rodičům a paní učitelkám. A co dál?
kamarády a pěkné vzpomínky na základní školu. Děvčata „Zazvonil zvonec a pouti ve školce je konec“.
a chlapci slíbili, že se budou učit, plnit úkoly, poslouchat
Štěpánka Bézová
paní učitelku a rodiče. Pan starosta poděkoval rodičům

Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy
30. června 2016 zakončili
slavnostně školní docházku
žáci 9. třídy. Byl to pro ně poslední den na Základní škole
v Trhovém Štěpánově. Rozloučili se s částí svého života a zároveň musí přivítat novou životní etapu. Od tohoto dne
budou na svou základní školu
jen vzpomínat. V této škole dostali přípravu na tvrdší přístup
nástupu na střední školu a i pro
celý budoucí život. Nejkrutější
pro ně bylo rozloučit se s kamarády, ale i s učiteli, které potkávali na školních chodbách celých 9 let. V obřadní síni ukáply
i slzičky. My jim všichni přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a nezapomenutelných zážitků. Držíme Vám
palce, ať ten život zvládnete.
Štěpánka Bézová

Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy; foto Josef Korn
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Modernizace ICT na základní škole – přechod na nové řešení
V sobotu 21. května 2016 v 16:00 hod. byla na Základní
škole v Trhovém Štěpánově spuštěna nová počítačová síť
ZSTS.local, která k tomuto datu nahradila původní řešení, tedy počítačovou síť D20090.idva provozovanou
v rámci projektu iDva Klasik od AutoContu, a.s.“
Informační a komunikační technologie (ICT) patří
mezi nejdynamičtěji se rozvíjející se obory lidské činnosti. Vynaložené finanční prostředky na dlouhodobou
udržitelnost a jejich rozvoj, včetně sledování nových
trendů, mohou v horizontu času dosahovat nemalých finančních výdajů.
Jen pro zajímavost stručně připomenu ty nejdůležitější změny v oblasti ICT na naší škole v minulých létech:
• 2001 – 2002 – zavedení internetu a zřízení počítačové
učebny ( 12 PC s Win 2000) v projektu INDOŠ,
• 2009 – přechod na modernější řešení iDva Klasik,
které spolehlivě sloužilo až do 19. května letošního
roku (15 počítačů s Win XP Prof s Office 2003
a serverem s Win Server 2003),
• 2010 – 2011 – v rámci projektu ESF „Peníze do škol“
bylo zrealizováno rozšíření počítačové sítě po budově
školy a postupně vybaveny všechny učebny (celkem
11) počítačem, projektorem a reproduktory, všechny
nové počítače byly vybaveny Win Xp Prof a Office
2010 a počet zasíťovaných PC vzrostl na 28,
• 2015 – byl proveden upgrade operačního systému
na Win 7 Prof u všech 28 PC ve škole zapojených
do stávající sítě.
Už v roce 2015 však nebylo tajemstvím, že podpora
stávajícího serverového systému Win Server 2003 bude
ukončena v červnu roku 2015 s tím, že stávající systém
bude v udržitelném provozu nejméně do konce školního
roku 2015/2016. Proto jsem otázku přechodu na nové řešení znovu oprášil až na jaře letošního roku. Původně
jsem předpokládal, že budeme pokračovat pod stejnou
firmou i dál, že vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci nabídnou i nejefektivnější řešení. Začátkem tohoto

roku jsem tedy oslovil firmu AutoCont o vypracování nové
nabídky. Nová nabídka byla překvapivě výrazně finančně
náročnější než původní řešení při srovnatelném komfortu
obsluhy, na který jsme si v projektu iDva Klasik už zvykli.
Velkým problémem se stal hlavně nákup nových licencí
Win na PC a nový server a též balíku kancelářských aplikací Office, přestože je k dispozici (nainstalovaná na všech
školních PC) verze zdarma, tzv. OpenOffice, tak většina
uživatelů pracuje převážně v placeném MS Office.
Vzhledem k výše uvedenému nebylo z finančních důvodů vhodné přijmout nabídku dosavadního provozovatele řešení. V této situaci jsem se rozhodl nalézt nové,
modernější a levnější řešení, než bylo to stávající. Po oslovení několika firem zabývajících se správou a zřizováním ICT pro školy to vypadalo celkem beznadějně.
Vstupní investice nového řešení a provozní náklady vždy
buď značně přesahovaly možnosti rozpočtu naší školy,
nebo komfort obsluhy byl výrazně nižší. Skoro už ze
zoufalství jsem se nakonec rozhodl kontaktovat přímo
českou pobočku firmy Microsoft, kde mi bylo po krátké
korespondenci doporučeno obrátit se na p. Jaroslava Ondrucha, zástupce firmy NWT a.s. (s firmou NWT a. s.
byla uzavřena Smlouva o servisní, implementační a licenční podpoře s platností od 1. 7. 2016).
S jeho pomocí se mi podařilo zrealizovat nové stávající řešení, které je založeno na v současnosti nejmodernějším systému Win Server 2012 a Win 10 ve verzi
Prof. a Edu, včetně kancelářského balíku Office 2016.
Navíc se mi podařilo zajistit i rychlejší a levnější připojení k internetu přes firmu Vlašimnet. Celkové vstupní
náklady nejenže nezrujnovaly rozpočet naší školy, ale
z dlouhodobějšího hlediska by mělo dojít ke zlevnění
provozu ICT, protože předpokládaná návratnost investice do nového řešení je asi 1,4 roku. I společnost AutoCont, a. s. se kterou jsme tak dlouho spolupracovali, se
s námi hezky rozloučila prodejem nové síťové laserové
tiskárny a monitoru k novému serveru za cenu 1 Kč.

Učebna už je připravena k výuce

Připojování nového serveru k internetu; foto Mgr. Jan Balšánek
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Tedy od 23. 5. 2016 do 30. 6. 2016 proběhl úspěšně zkušební provoz nového řešení a v novém školním roce
2016/2017 se mohou žáci a zaměstnanci školy těšit na práci v novém a rychlejším systému, na síťové prostředí,
na které byli zvyklí, a na spoustu nových možností, které
nový systém umožňuje realizovat. Na závěr bych uvedl
alespoň některé z nich. Kromě nových Windows 10, Office 2016 a rychlejšího internetu bude mít každý uživatel
(po dobu studia na naší škole) možnost využívat zdarma
MS Office na svých pěti vlastních zařízeních, používat
firemní e-mail pod doménou @zsts.cz a využívat OneDrive Business s kapacitou 1TB pro každého uživatele.

Na závěr bych rád poděkoval všem, se kterými jsem
byl v kontaktu při hledání nového řešení, za cenné rady,
kontakty, pomoc a nabídky. Poděkování patří i vedení
školy za věcné a korektní řešení nastalé situace. Přeji si,
aby nové řešení nejen dobře pracovalo, ale aby hlavně pomohlo všem žákům při hledání informací, při tvorbě referátů a při vlastním sebevzdělávání a sobě a svým kolegům, aby alespoň částečné ulehčilo už tak náročnou, ale
přesto krásnou a tvůrčí práci učitele na základní škole.
Mgr. Jan Balšánek
učitel a ICT koordinátor ZŠTŠ

Mužstvo dorostu obnovuje tradice
Dne 24.6.-26.6.2016 vyjeli naši dorostenci
na pozvání k přátelskému utkání do německého
Peissenu. Po dlouhé a únavné cestě jsme byli příjemně přivítáni na fotbalovém hřišti domácího
mužstva. Poté bylo pro nás přichystáno bohaté občerstvení. Následovalo ubytování a večerní zábava,
která se nesla ve velmi přátelském duchu. V sobotu ráno, po bohaté snídani, nás pozvali na exkurzi
do solného dolu v Bernburgu a potom následovala
zábava v místním aguaparku. Po velmi dobrém
obědě, na který jsme byli pozváni do místní restaurace, jsme se přesunuli na fotbalové hřiště, kde
se uskutečnilo utkání. Před zápasem nás opět přivítal prezident klubu a pan starosta. Proběhl uvítací ceremoniál, po kterém si hráči předali malé dárky a už následovalo první písknutí do rozhodcovské
píšťalky. Za úmorného vedra naši borci uhráli remízu 2 : 2, za což bych jim chtěl poděkovat. Po zápase následovalo opět občerstvení a bohatá večeře
s grilováním. Pro dorostence byla na hřišti připravena diskotéka. V neděli po snídani už jsme odjížděli do svých domovů. Myslím, že každý z nás si
odvážel domů spoustu zážitků. Po všechny tři dny
nás naši přátelé z Peissenu bohatě hostili na své
náklady, za což jsme jim moc vděčni. Přijali pozvání, které by se mělo uskutečnit příští rok v Trhovém Štěpánově. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Zdeňkovi Koktovi, který nám dělal
vedoucího zájezdu, dále jeho vnučce Veronice Petráskové za tlumočení. Zvláště bych chtěl poděkovat panu Zdeňkovi Brožovi za finanční pomoc při
nákupu triček a bund pro naše dorostence a v neposlední řadě městu Trhový Štěpánov za finanční
dar a SK Trhový Štěpánov za finanční pomoc.
Chci poděkovat všem hráčům dorostu a celému
doprovodu za reprezentování SK a Města Trhový
Štěpánov. Moc bych si přál, abychom se v této přátelské atmosféře sešli zase příště.
Petr Špička

Přátelské utkání v německém Peissenu; foto Renata Špičková

Ležící – brankář Vojta Kahoun, sedící zleva – Marek Daněk, Václav
Lachout, Petr Málek, David Kopecký, Petr Špička, Vojta Brož, stojící
zleva – Marek Bouček, Jakub Suchý, Pavel Vobecký, Jan Maarvan, Štěpán Černický, Jan Kubálek, Daniel Červeňák, Jakub Kubík, trenér Petr
Špička, Dominik Chvojka; foto Renata Špičková
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Fotbalový turnaj Wroclaw Trophy
Wroclaw, nebo též Vratislav, která se nachází na jihozápadě Polska, je hlavním městem Dolnoslezského vojvodství.
Město s více než 630 000 obyvateli má bohatou historii, kterou utvářely polské, české a německé vlivy.
Úchvatná architektura, úžasné historické centrum, moderní čtvrti s hospůdkami a kluby a skvělí lidé, to jsou
důvody, proč si lidé Wroclaw tak oblíbili. Pět řek, 113
mostů a lávek pro pěší, rekreační plochy a historie, která
se začala psát před více než 1000 lety. A právě zde se každoročně koná velký mládežnický fotbalový turnaj
Wroclaw Trophy, kterého se letos poprvé zúčastnilo
i družstvo mladších žáků FK Trhový Štěpánov. V turnaji startovalo od 8. do 10. července takřka 4000 hráčů
ve více než 200 týmech z patnácti zemí rozdělených
do deseti věkových kategorií. Nechyběli zástupci Anglie,
Francie, Severního Irska, Estonska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Německa, Albánie, Slovenska, Černé
Hory, Malty, Litvy, Lotyšska a samozřejmě spousta domácích polských týmů. Naši borci startovali v kategorii
U13 – to je ročník narození 2003, i když na rozdíl
od ostatních my měli polovinu hráčů ročník 2004, respektive 2005. První den jsme posbírali 3 prohry. Soupeři byli opravdu na mnohem vyšší úrovni, i když s maďarským týmem Törökbálinti Focisuli Egyesület jsme hráli
v celku vyrovnanou partii, kdy se šance střídaly na obou
stranách. Ovšem zatímco naši střelci měli nohy svázané
trémou z mezinárodní scény, Maďaři na co sáhli to jim
spadlo do branky a tak jsme prohráli 1:4. Výsledky
z dnešního dne nás tak poslaly do „béčkového“ turnaje
Runner-up Cup. Večer proběhlo v historickém centru
Wroclawi slavnostní zahájení turnaje za účasti všech
týmů. V sobotu nás pak čekalo pouze jediné utkání, zato
však klíčové pro další vývoj turnaje. Postavili jsme se
proti BFC Preussen Berlin. Nastoupili jsme s obrovským
odhodláním odčinit včerejší nepovedený den. A prvních
pár minut to i vypadalo na vyrovnané utkání. V desáté

Zleva Šimon Neděla, Tomáš Neděla, Martin Kulhavý, Kristýna
Kulíčková, Jakub Fotr, Ondra Beránek, Filip Halama, Patrik
Čepelák, Pavel Hošek, Viola Vondráková, Andrea Formanová,
Roman Kudyn, Honza Horáček a s vlajkou Adam Boušek

Nadšení po střeleném gólu

Čekání na penalty
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minutě jsme však dostali nešťastný gól a vrhli všechny
síly do útoku. Byla to od nás naivní taktika, my se hnali
bezhlavě na soupeřovu branku a Němci dávali góly. Byla
to škola a až příliš krutá lekce, jak se má hrát moderní
fotbal. Alespoň malou náplastí pro nás bylo zápolení naší
brankářské jedničky Pavla Hoška, který se účastnil doplňkové soutěže golmanů a nevedl si vůbec špatně. Večer
jsme potřebovali na fotbal zapomenout a tak jsme se šli
rozptýlit a trochu poznat okolí našeho dočasného bydliště. Jen pár stovek metrů od nás se nacházela známá
Hala století, zapsaná na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Kousek od ní pak obrovská světelná
fontána a všude okolo spousta zeleně. Turnaj je postaven
tak, že i po dvou neúspěšných dnech je stále o co hrát
a tak jsme se pustili nemaje co ztratit do dalších bitev.
A konečně se začalo dařit i výsledkově a i my jsme ukázali, že fotbal hrát umíme. Nejprve jsme porazili polský
klub MKP Wratislavia Wrocław 3:0 a čekal nás poslední
zápas o konečné páté místo. Proti nám se postavil domácí
klub KS Sporting Wrocław podporovaný velkou skupinou
fanoušků. Vyrovnaný první poločas pro nás nedopadl
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dobře. Po nedůrazném souboji uprostřed hřiště jsme
z následného protiútoku inkasovali. Branka nás však nesložila a začali jsme do soupeře bušit, co nám ještě zbývaly zbytky sil po třídenním fotbalovém maratonu. Nakonec se vyplatilo a Honza Horáček z penalty srovnal.
Blížil se závěr a všichni už se viděli na penaltovém rozstřelu, který měl určit vítěze. V neskutečném vedru hráči
na hřišti mleli z posledního. Pár vteřin před koncem nás
potkala obrovská smůla. Polský útočník nastřelil míč
do našeho pokutového území a trefil Patrika Čepeláka
do ruky. Rozhodčí neváhal ani chviličku a ukázal
na značku pokutového kopu. Naši borci měli v tu chvíli

v očích slzy. Míč si postavil autor prvního gólu domácích
Bartłomiej Grzeszczak a přestřelil. V tu chvíli jsme byli
opět na koni. Zápas skončil 1:1 a šlo se na penalty. A zatímco polští střelci si vylámali zuby na výborném Pavlu
Hoškovi, naši borci s přehledem proměňovali. Nejprve
Kuba Fotr, pak Honza Horáček a nakonec rozhodující
penaltu nekompromisní ranou Ondra Beránek. Ondra
tak odstartoval gejzír nadšení, který vytryskl ze všech
hráčů v bílých dresech. Byla to krásná cesta domů i přes
to, že jsme dorazili až o nedělní půlnoci.
Tomáš Neděla
foto Denisa Majtaníková

Pozvánka na Volejbalový turnaj
Spolkový dům ve spolupráci s městem Trhový Štěpánov pořádá 20.srpna 2016 již 5.ročník volejbalového turnaje smíšených družstev „O pohár města Trhový Štěpá-

nov“. Zveme všechny aktivní volejbalisty a samozřejmě
také diváky. Přijďte si zahrát nebo alespoň „zafandit.“
Mgr. Stanislav Kužel

MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

POZVÁNKA
V. ročník
ŠTĚPÁNOVSKÝ POHÁR
VE VOLEJBALE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
POŘADATEL:
TERMÍN:
KATEGORIE:
MÍSTO KONÁNÍ:
HRACÍ SYSTÉM:
VKLAD:
CENY:
OBČERSTVENÍ:
PŘIHLÁŠKY:

město Trhový Štěpánov
sobota 20.srpna 2016 od 8.30 hod.
smíšená družstva (4 muži + 2 ženy )
multifunkční hřiště nad školou
bude určen losováním dle skutečného počtu zúčastněných
týmů
za družstvo 400,-Kč
první tři týmy věcné ceny + poháry, vítěz putovní pohár
přímo v areálu hřiště
telefonicky nebo e-mailem do 14. srpna
Stanislav Kužel: tel. 724 188 645
e-mail: spolkovy.dum@seznam.cz
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Narození dětí

Sňatek uzavřeli:

24.02.2016 – Sofie Brunner Kornová,
Trhový Štěpánov

11.06. – Ing. David Korn, Trhový Štěpánov,
a Lucie Bayerová, Vlašim

Sofie Brunner Kornová
s rodiči Petrou a Janem;
foto Josef Korn

31.05.2016 – Lukáš Gregor, Trhový Štěpánov

Lukáš Gregor se sestrou
Simonkou a s rodiči
Zuzanou a Janem;
foto Josef Korn

02.06.2016 – Ema Kučerová, Dalkovice

Ema Kučerová
s matkou Markétou
Neumannovou
a otcem Miroslavem
Kučerou;
foto Josef Korn
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Ing. David Korn,
Trhový Štěpánov
a Lucie Bayerová,
Vlašim

25.06. – Daniel Sviták, Trhový Štěpánov,
a Lenka Vilimovská, Zruč nad Sázavou

Daniel Sviták, Trhový Štěpánov a Lenka Vilimovská, Zruč nad Sázavou s družičkou Kateřinou Šramotovou z Trhového Štěpánova

01.07. – Jiří Votruba, Trhový Štěpánov a Jana
Telecká, Vlašim

Jiří Votruba, Trhový Štěpánov a Jana Telecká, Vlašim
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Životní jubilea

Zlatou svatbu oslavili

01.08. – Božena Tlustá, Střechov 3 – 90 let
01.08. – Věra Nedělová, Trhový Štěpánov – 65 let
01.08. – Marie Nedělová, Trhový Štěpánov – 65 let
06.08.– Věra Hochová, Trhový Štěpánov – 87 let
07.08. – Dagmar Trpišovská, Dubějovice – 70 let
07.08. – Jiří Hospergr, Trhový Štěpánov – 65 let
09.08. – Jaroslava Ryšavá, Dubějovice – 65 let
14.08. – Mgr. Pavel Viktora, Trhový Štěpánov – 50 let
16.08. – Stanislava Kopecká, Dalkovice – 81 let
18.08. – Helena Kupsová, Trhový Štěpánov – 83 let
19.08. – Jaroslav Chlumský, Střechov – 70 let
24.08.– Anežka Jeřábková, Sedmpány – 65 let
05.09. – František Štika, Trhový Štěpánov – 70 let
05.09. – Vladimír Cigler, Trhový Štěpánov – 84 let
07.09. – Václav Pivný, Střechov – 92 let
13.09. – Jindřiška Chlumská, Střechov – 65 let
15.09. – Ludmila Kořínková, Trhový Štěpánov – 92 let
15.09. – Zbyněk Keznikl, Trhový Štěpánov – 60 let
15.09. – Václav Kučera, Trhový Štěpánov – 55 let
17.09. – Miloslav Veselý, Trhový Štěpánov – 50 let
18.09. – Božena Doubová, Sedmpány – 82 let
19.09. – František Vobecký, Trhový Štěpánov – 75 let
20.09. – Dagmar Donátová, Trhový Štěpánov – 85 let
28.09. – Jana Houdková, Střechov – 55 let
29.09. – Božena Mastíková, Trhový Štěpánov – 70 let

23.7. 2016 – Vladislav a Anna Drnovcovi

Jubilanti
Květuše Vobecká

Vladislav a Anna
Drnovcovi;
foto Josef Korn

Zlatou svatbu oslaví
27.08. – Jozef a Zdeňka Mašlárovi, Dalkovice

Navždy odešli
13.06. – Milan Boušek, Trhový Štěpánov – ve věku 84 let
18.06. – Božena Kavková roz. Formanová, štěpánovská
		 rodačka – ve věku 81 let
29.06. – Ladislav Jeništa, Střechov – ve věku 85 let
08.07. – Pavel Němec, Dubějo		 vice – ve věku 65 let
19.07. – Roman Kepka , Trhový
		 Štěpánov – ve věku 79 let

z Trhového Štěpánova oslavila 93. narozeniny
17.06.2016

Božena Tlustá

ze Střechova nad Sázavou oslavila 90. narozeniny
01.08.2016

Pan Roman Kepka z Trhového Štěpánova; foto z rodinného alba

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem spoluobčanům, kteří se
přišli rozloučit s panem Ladislavem Jeništou ze Střechova. Zvláště pak upřímně děkujeme Městu Trhový Štěpánov, ZD Trhový Štěpánov a SDH Střechov nad Sázavou
za projevy soustrasti a účast při posledním rozloučení.
Rodina Jeništova

Vzpomínka

Květuše Vobecká;
foto Josef Korn

Božena Tlustá;
foto Josef Korn

12. srpna 2016 by oslavil 65. narozeniny náš manžel,
tatínek a dědeček, pan Jaroslav Houdek ze Střechova nad
Sázavou. 22. listopadu uplyne již 5 let od jeho smrti.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Manželka a děti s rodinami
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Vstupné 120 Kč, 100 Kč předprodej v restauraci „U Tříšků“ – prvních 10 šťastlivců navíc
dostane zbrusu nové CD kapely Hardmok Našlápnuto. CD možno zakoupit i samostatně.
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