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„Odešla zima ze svého království
a pomalu nastal čas jara –
probouzení přírody.“
Tradiční český obyčej – vynášení
Morény (symbol zimy) se mezi
dětmi těší velké oblibě.
Děti si do Mateřské školy
v Trhovém Štěpánově přinesly
různý materiál, aby společně
vyrobily Morénu. Paní Zima
byla slavnostně vynesena
ke Štěpánovskému potoku
za zpěvu dětských písní vítající
jaro.

(Foto: Josef Korn)
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Slovo starosty

Spolkový dům v Dubějovicích

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás co nejsrdečněji zdravím.
Velikonoční svátky ukončily letošní mírnou zimu a s příchodem jara nás čekají nové úkoly.
Žádosti o dotace
Podali jsme několik žádostí o dotace na rekonstrukci
budov.
„Rekonstrukce Městského úřadu Trhový Štěpánov“

„Nástavba Spolkového domu na hasičskou zbrojnici
v Dubějovicích“
„Odvlhčení suterénu budovy Základní školy v Trhovém Štěpánově“
„Odbahnění rybníka Jez v Trhovém Štěpánově“
Oprava komunikací
Po zimních měsících jsme přistoupili k opravě výmlatů na místních komunikací živičnou směsí „za studena“
a prořezání náletů kolem cest.

Oprava výmlatů na místní komunikaci, foto Josef Korn
Rekonstrukce budovy Městského úřadu

„Střechov nad Sázavou obnova objektu č.p. 46 s dětským hřištěm“

Dům č.p. 46 Střechov nad Sázavou – jižní pohled
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Zvony
Přispěli jsme částkou
100 000 Kč na opravu automatického zvonění zvonů v kostele sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově.
Odborné práce provedla
firma Miroslava Voráčka
z Myslkovic.
Zateplení stropů Základní
školy v Trhovém Štěpánově
Dokončili jsme zateplení stropů v budově Základní školy v Trhovém
Štěpánově. Práce provedla
firma Ochrana domova

Zvon MAMONA;
foto Josef Korn
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Jan Henzel, Dobronín. Byl vyplněn prostor „záklopu“
stropu v tloušce 23 cm foukanou minerální izolací
(knauf supafil loft) na ploše 398 m2.
Záchranářský člun JPO II
Městu Trhový Štěpánov byla přiznána dotace od Středočeského kraje na pořízení nového záchranářského
člunu pro potřeby JPO II ve výši 200 000 Kč. Hasiči budou člun využívat ke své činnosti. Člun jsme převzali
spolu s velitelem JPO II Lubomírem Pazourem od firmy
BTJ s.r.o. Praha 9 – Kbely.

Záchranářský člun JPO II; foto archiv SDH Trhový Štěpánov

Stavba „Modernizace D1“
14. 3. 2016 započaly práce stavby „D1 modernizace –
úsek 06, Exit 49 Psáře – Exit 56 Soutice“, který prochází
našim katastrálním územím u Střechova. Zároveň byl
demontován most přes D1 u Dubovky v majetku města
Trhový Štěpánov, který bude nahrazen novým. V důsledku stavby jsou vedeny objízdné trasy na Kácov přes
Trhový Štěpánov. Autobusová doprava, která má zastávku na Veselce, jezdí přes Dubovku na Dalkovice. V druhé polovině roku 2016 bude vyměněn most u obce Střechov nad silnicí č. 3369 do Soušic.

Stavba mostu přes D1 – v majetku města; foto Josef Korn

Práce v městských lesích
V důsledku loňského velmi suchého léta a následné
mírné zimy došlo k namnožení škůdců z čeledi kůrovcovi-
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tých (lýkožrout smrkový,
lesklý a vrcholkový).V
současné době se dokončuje těžba napadeného
dřeva, které se objevilo
v zimních měsících.
Vzhledem ke členitosti
terénu a roztroušenosti
jednotlivých
napadených stromů je tato práce
velmi náročná.
Těžbu dřeva za loňský
rok jsme snížili vzhledem k neustále se snižující ceně za dřevní hmotu
na cca 40% z celkového Porost napadený kůrovcem –
ročního etátu (max .roč- soukromé lesy; foto Josef Korn
ní těžba), který činí 1396
m3 dřeva. Letošní rok bude ve výhledu s největší pravděpodobností podobný. Vzhledem k blížící se kůrovcové
kalamitě budeme zpracovávat pouze nahodilou těžbu.
Lesní porosty a těžby dřeva se nadále budeme snažit zašetřovat.
V současnosti rovněž
probíhá výsadba stromků na nových pasekách
a vylepšení stávajících
kultur na již provedené
výsadbě (výměna mrtvých jedinců po okusu
a otluku zvěří)
Rybí násada
Zakoupili jsme rybí
násadu do rybníků Lipiny v Dalkovicích a Belík
v Trhovém Štěpánově.
Rybníky jsou osazeny
původními druhy ryb.

Pan Miloslav Mareš vpouští rybí
násadu; foto Josef Korn

Milí spoluobčané, srdečně Vás zvu 30. 4. 2016 na tradiční stavění máje v Trhovém Štěpánově na Náměstí.
Děkuji také hasičům ze Sedmpán, Dubějovic, Dalkovic
a Střechova, kteří tuto tradici dodržují a organizují.
Dále zvu všechny naše seniory na tradiční přátelské
setkání s důchodci, které se koná 6. května 2016 od 17.00
hod. v sokolovně v Trhovém Štěpánově.
Děkuji Vám všem za podporu a spolupráci, přeji hodně zdraví a krásné jaro.
Děkuji paní šéfredaktorce Bc. Štěpánce Bézové a celé
redakční radě Zpravodaje Štěpánovska za velice úspěšné
první vydání tohoto periodika. Přeji vám, aby jste pokračovali tímto způsobem i nadále a přinášeli našim čtenářům stručné a pestré informace.
Josef Korn, starosta
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Kdo je a co dělá Farní charita Vlašim?
Farní charita Vlašim (FCH Vlašim) je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba,
která se snaží pomáhat potřebným bez rozdílů. Patří mezi organizace, jež sdružuje Charita Česká
republika, má ovšem vlastní právní subjektivitu. Působí na okrese
Benešov, své služby však poskytuje
nejen ve Vlašimi a Benešově, ale
i v dalších obcích - převážně v domácím prostředí. Kromě platných zákonů ČR se řídí také Kodexem Charity
Česká republika. Vznikla v roce 1992 jako nástupce
Křesťanského klubu žen. Z počátku „pouze“ organizovala pomoc seniorům a pořádala pravidelné sbírky šatstva pro potřebné.
V současnosti poskytuje:
• sociální služby (Odborné sociální poradenství - Občanská a psychologická poradna Vlašim, Osobní asistenci, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, Pečovatelskou službu),
• domácí zdravotní péči,

• akutní materiální a věcnou pomoc (Charitní „obchůdek“ – místo vzájemné materiální pomoci)
Půjčuje: rehabilitační, kompenzační a dětské pomůcky. Organizuje: vzdělávací a humanitární akce.
Kromě zaměstnanců se na činnostech FCH Vlašim
dodnes podílí řada dobrovolníků. Financování všech
činností probíhá z více zdrojů: prostřednictvím úhrad
od zdravotních pojišťoven, státních dotací (kraje, jednotlivých obcí, úřadu práce), Tříkrálové sbírky, nadací,
úhrad klientů a darů. Získávání prostředků na provoz,
zajištění stability a zkvalitňování služeb je velmi obtížné,
proto děkujeme všem, kteří nás jakkoli podporují.
Podrobnosti o činnosti FCH Vlašim, jednotlivých
službách, projektech a akcích včetně kontaktů naleznete
na našich webových stránkách http://vlasim.charita.cz
nebo můžete přijít na nějakou naši akci.
Pokud si nedovedete představit, co se za našimi službami skrývá, komu pomáhají a jak se dají domluvit, nezoufejte, rádi Vám jednotlivé služby podrobněji představíme v dalších číslech tohoto časopisu.
Za FCH Vlašim Dana Kucharčíková
(sociální pracovník)

Doma dělám co zvládnu

Aktivní senioři

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních
dokladech účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností (Vlašim, Benešov).
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten
obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento
správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního
pasu.
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Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů
cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let,
občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít
pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě
do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší
15 let 2000 Kč. Zároveň se zrušuje vydávání cestovních
pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě
do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

duben 2016
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Kominictví
Kadleček

PM Komíny s.r.o.
Tel: 775 242 994
e-mail: pmkominy@email.cz
www.pmkominy.cz

Severní č. p. 998
258 01 Vlašim
Tel: 734 102 690
e-mail:
kominictvi.kadlecek@seznam.cz
Ceník služeb:
Při objednání přes OÚ Trhový
Štěpánov – čištění zdarma, jen
zaplatíte za kontrolní zprávu
spalinové cesty 300 Kč.

Kominík Jaroslav Kadleček;
foto Josef Korn

Čištění a revize budou probíhat v Trhovém
Štěpánově a okolí ve dnech 6. – 11. 6. 2016. Pro
konkrétní termín prosím volejte na uvedený telefon nebo e mail.
Cena pro Vás: 1. průduch 400 Kč, každý další 300 Kč, doprava zdarma.
Výhody revize: minimalizace vzniku požáru, žádné potíže při likvidaci škody, nižší spotřeba paliva, finanční úspora!

Novinky v naší knihovně
P.S. - Aňa Geislerová
Deníkové zápisky populární herečky Ani Geislerové
zachycují všední život i záblesky střeženého soukromí.
V pěti podivuhodných letech, jejichž datace není úplně
jistá, se mísí humor s melancholií, zamilování s rozchody
a naprostá upřímnost s potřebou nic nevyzradit. Autorka
se svým vtipným, osobitým stylem často dotýká základních věcí, jako je rodina, láska nebo dětství, a zve čtenáře, aby se na cestu vydal s ní. Kniha vychází v překrásné
grafické úpravě její sestry Lely Geislerové, která asociuje
skutečný deník včetně praktické gumičky, nepopsaných
listů a barevné ořízky.
Kafe a cigárko - Marie Doležalová
Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fenomén,
který se pro zástupy čtenářů stane čtvrteční drogou? Jak
přetavit spontánní (rozuměj úplnou náhodou vzniklý)
nápad v prestižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout
toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou jediný negativní
ohlas? Jednoduše: především nesmíte mít nic z toho
v úmyslu. Právě naopak! Vy musíte jen tak mimochodem uskutečňovat sen o vlastním blogu, aniž byste si stavěli jakékoli vyšší cíle. Pak už zbývá jen pár dalších předpokladů: důvěrně znát svět, o kterém píšete. Psát tak, aby
se všichni aktéři popisovaných příhod poznali, a cítili se
polichoceni či pobaveni, nikoli dotčeni. Musíte být vtipná a inteligentní a psát tak dobře, že vaše články vyhledávají i lidé, kteří by za jiných okolností žádný blog ani
historky z hereckého zákulisí nikdy nečetli (ze zásady).
A hlavně – musíte umět shodit sama sebe a dělat to s takovým šarmem a grácií, že všechny vaše chyby a trapasy
budou čtenáři milovat. Zkrátka a dobře: musíte psát jako
Marie Doležalová.
Grey - E. L. James
CHRISTIAN GREY má rád kontrolu v každé situaci.
Jeho život je uspořádaný, disciplinovaný a naprosto

prázdný – až do dne, kdy do jeho kanceláře vpadne půvabně neohrabaná a rozevlátá Anastasia Steeleová. Po jejím odchodu se na ni Christian snaží zapomenout,
ale místo toho se zmítá v bouři emocí, kterým nerozumí
ani jim nedokáže odolat. Vypadá to, že na rozdíl od žen,
s nimiž se stýkal dřív, do něj Ana vidí – že přes masku
úspěšného obchodníka užívajícího si luxusní životní styl
pronikne až do Christianova chladného a zraněného
srdce. Zažene vztah s Anou děsivé zážitky z dětství, které
Christiana každou noc pronásledují? Nebo jeho temné
sexuální touhy, tendence ovládat druhé a zničující sebenenávist Anu odradí a zničí křehkou naději, kterou mu
dává? Strhující erotický román Padesát odstínů šedi očima Christiana Greye.
Dobrý život - Martina Cole
Cain Moran je legendou londýnského podsvětí. Má
všechno, co si jen člověk může přát. Tedy... dlouho si to
myslel. Pak ale potkal mladičkou Jenny, kterou na rozdíl
od všech ostatních nezajímá jeho postavení ani peníze.
Ona prostě jen chce být s ním. Zamilovat se do Jenny
bylo pro Caina snadné. To těžší ho teprve čeká: bude muset oznámit své ženě, že se chce rozvést. Caroline však
nechce o rozvodu ani slyšet: slib „dokud nás smrt nerozdělí“ je odhodlána dodržet za každou cenu. A začne se
svému nevěrnému muži i jeho milence mstít. Když je
Cain odsouzen na doživotí, Caroline se může začít radovat, že dosáhla svého. Jen oddaná Jenny se nevzdává
a dále si hýčká svůj sen, že když vydrží čekat dostatečně
dlouho, jednoho dne bude moci s Cainem začít žít. Bude
to dobrý život, ujišťuje sama sebe – protože netuší,
že další těžké zkoušky na ni teprve čekají. Nejlepší věci
v životě nejsou nikdy zadarmo.
Z lásky k vám - Amanda Prowseová
Kathryn je žena ředitele prestižní školy. Je dokonalým
obrázkem matky a manželky, která žije spokojený a na5
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plněný život. Život, který jí budete závidět. Dnes ráno
připraví snídani pro svou rodinu a vypere prádlo. Dnes
odpoledne zastřihne květinové záhony a upeče koláč
na synův kriketový zápas. Dnes večer si klekne před svého manžela a bude čekat na jeho soud. Za každé porušení
pravidel ji stihne trest. Její tělo je pokryté jizvami. Kvůli
dětem nikdy nevydá ani hlásku. Dnes v noci Kathrynina
trpělivost přeteče. Vyndá z kapsy nožík a muže, který ji
šestnáct let týral, zabije. Zítra ji čeká vězení, soud a ztráta
dětí. Ještě pořád jí závidíte?Příběh vypráví o tom, jak
Kathryn zkouší znovu vybudovat svůj život a usmířit se
s dětmi, které se jí odcizily. Povznášející román o vnitřní
síle, přátelství a houževnatosti lidského ducha. Zničili
byste rodinu, abyste zachránili své děti?
Firewall - Henning Mankell
Muž zastaví, aby si vybral peníze z bankomatu, a ne-
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pochopitelně padne mrtvý k zemi. Vypadá to jako nešťastná náhoda. Taxikáře brutálně napadnou dvě dospívající dívky. To už není náhoda, ale jasná vražda. Místní
policie, která je okamžitě zadrží, je šokována jejich lhostejností. Krátce poté postihne kraj Skane rozsáhlý výpadek proudu. Když však do trafostanice u Ystadu dorazí
technik, čeká na něj děsivé překvapení. Komisař Kurt
Wallander je přesvědčený o tom, že tyto události musí
být nějak propojeny. Jenže stopy vedou k jistému počítači
a komisař není zrovna fanoušek moderní techniky. Musí
se tak spolehnout na jiné a to se mu vůbec nezamlouvá.
Wallander ví, že času nemilosrdně ubývá. Případ nabírá
katastrofické rozměry, pachatel se skrývá v anonymitě
kyberprostoru a před policií je pořád o krok napřed…
Wallander v boji proti těm, kdo využili zranitelnosti moderního digitalizovaného světa.
Jana Boušková – vedoucí knihovny Trhový Štěpánov

Paměť národa
Má jistě význam a smysl zajímat se o minulost a uchovávat vzpomínky našich předků i současníků, kteří prožili dramatické životní osudy a ve svých těžkých životních situacích obstáli. Dovolte mi představit jeden
zajímavý projekt, který se snaží tyto cenné vzpomínky
uchovat pro další generace.
V případě projektu Paměť národa (www.pametnaroda.
cz) jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků, kteří písemně souhlasili, aby jejich svědectví posloužilo ke zkoumání moderních dějin a bylo veřejně přístupné. Digitální
pamětnický archiv Paměť národa vytvořily v roce 2008 tři
české instituce: sdružení Post Bellum, Český rozhlas
a Ústav pro studium totalitních režimů a v současné době
je v něm uchováno několik tisíc záznamů pamětníků.
Cílem projektu je přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků k významným dějinným událostem 20. století. V databázi se uchovávají celé nahrávky,

ukázky z nahrávek, video-klipy, fotografie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů je tak
možno poznávat podstatu nedemokratických režimů 20.
století, nacismu a komunismu, a zkoumat fenomény, které je provázely. Skládá se tak mozaika ze vzpomínek tisíců jednotlivců, kteří se ocitli v mezních situacích a o svá
svědectví jsou ochotni se podělit. Díky tomu je možné
znát důvody, proč se lidé chovali tak či onak, co mělo vliv
na vývoj jejich názorů a postojů a zejména co jim dodávalo sílu překonávat těžkosti života.
Pokud máte sami co říci a chcete-li se podělit o své
dramatické životní zážitky a zkušenosti, či zda víte
ve svém okolí o zajímavých pamětnících, ozvěte se, prosím, buď do redakce Zpravodaje nebo na e-mailovou adresu: rodholiku@seznam.cz
Jan Holík, Praha 4, spol. Post Bellum

Chmelová brigáda podle Kalňáků
19.3.2016
Na mimořádnou sobotní směnu v Hulicích se brigádníci dostavili včas a v dostatečném počtu (i když kádrové
rezervy by se určitě našly). Někdo autobusem, někdo
po vlastní ose, ve valné většině však v předpisovém pracovním oděvu. Některé ženy a dívky sice oblékly namísto montérek jen lehce frivolní šaty a sukně, ale i romantika a sex-appeal ke chmelové brigádě patří.
Jako první vyrazila na pole veselá brigádnická partička z Humpolce. Říkají si Expres a odvážnému názvu nezůstali nic dlužni. Svým nasazením strhli tito pracovníci
ostatní k přesvědčivému výkonu a byli to oni, kdo po celou směnu udávali rytmus a tempo.
6

Taneční vystoupení Kalňáků
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Kultura
Horní řada zleva: Olga Bílková, Jana Jelínková, Zdeňka Kunčická, Anna Prošková, Jana Vlasáková, Jarmila Horáčková,
Dita Lamboyová, Libuše Vlasáková, Dana Prošková, Magdalena Fleischnerová, Hana Kotoučková
Dolní řada zleva: Bohuslav Vlasák, Luděk Kotouček, Jakub
Fleischner, Roman Kunčický, Vladimír Horáček, Jiří Petrů)

Jarní cukrování v Hulicích
12.3.2016
Druhé Jarní cukrování v Hulicích se konalo v sobotu
12. března. Vystoupení dětí z mateřské školky přilákalo
do sálu místního pohostinství spoustu maminek, tátů,
babiček a dalších rodinných příslušníků.
Děti zahájily písničkou o jaru, co popotahuje ze země
krokusy, a pak už to šlo ráz na ráz. Pěkné básničky o zvířátkách se střídaly s písněmi z pohádek, připomenuty
byly i nadcházející Velikonoce. Zakončeno bylo vše nezbytným tancem princezniček a odhodlaných loupežníků. Všichni byli velice roztomilí a sklidili od diváků zasloužený potlesk.

Všem šla práce moc pěkně od rukou i od nohou, takže
záhy došlo na oddech s kulturním programem. Postarali
se o něj brigádničtí referenti a organizátoři směny a sklidili zasloužené uznání. Pro své svěřence měli připravené
pohoštění, pro nejlepší brigádníky i věcné odměny.
Chmelová brigáda v Hulicích se opravdu vydařila
a její účastníci se nad ránem rozcházeli s pocitem dobře
odvedené práce. Organizátoři všem děkují za příkladný
přístup a těší se na další společné setkání.

Opět přiletí
Pálení čarodějnic je velmi starý a dodnes zachovaný
lidový zvyk. Odehrává se v noci z 30. dubna na 1. května.
Býval to svátek jara a své kořeny má až u Keltů. Tato magická noc se také nazývá Filipojakubská noc, Valpuržina
noc nebo Beltine. Pravděpodobným smyslem tohoto
zvyku byla oslava plodnosti.
Lidé věřili, že v tuto magickou noc se čarodějnice slétají na Sabaty, otevírají se jeskyně s poklady a nečisté síly
mají největší moc. Právě na ochranu proti nim zapalovali na vyvýšených místech velké ohně a scházeli se u nich.
Popel se pak sypal do polí, aby se zajistil dostatek úrody.
Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky,
skákalo se přes oheň k zajištění mládí a plodnosti. Před
dům se pokládaly drny hlíny, které bránily čarodějnicím
vstoupit dovnitř. Na práh se proti zlým silám dávaly kříže ze slámy nebo se kříže vysypávaly pískem. Ochránit
měl i květ petrklíče. Původně to byla ochrana před zlými
duchy a démony, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů. Podobný svátek se slaví i v mnoha ji-

Vystoupení dětí z Mateřské školy Hulice; foto Olga Bílková

Nejedno dítko bylo hned na sále pohotově odměněno
sladkostí z improvizované cukrárny, kde byl ovšem výběr zákusku velice náročný. Nabízelo se jich hned
15 druhů, jeden lákavější než druhý. Další obtížné rozhodování mohlo nastat při koupi nádherně nazdobených
velikonočních perníčků ve tvaru kuřátek, zajíčků nebo
kraslic. Avšak zcela unikátní cukrářské produkty mohli
návštěvníci spatřit na minivýstavě soukromé cukrářské
dílny MIFA patřící paní Michaele Fajmanové ze Zruče
nad Sázavou. Jeden z jejích dortů je šampiónem roku
2016 v kategorii svatebních a je to takřka umělecké dílo.
Zatímco dospělí debatovali nad kávou, děti si krátily
chvíli rukodělnou činností. Své výtvory s důrazným akcentem jara si odnášely s myšlenkou na sluníčko a teplé
jarní dny. My na tom nejsme jinak.

„Sedmpánské čarodějnice“ zleva nahoře: Markéta Setničková,
Hanka Filipová, Petra Svobodová, Jana Svobodová, Vlaďka Janáčková, zleva dole: Štěpánka Bézová, Zdeňka Holečková;
foto Tomáš Svoboda
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Kultura
ných evropských zemích, kde označují tento svátek různými jmény.
Dalším zvykem spojeným s pálením čarodějnic je stavění „májky“. Je to vysoký, holý, na špičce břízou a věncem ozdobený kmen, který pak mladí muži z vesnice
celou noc (dříve celý měsíc) hlídají, aby ji ti z okolních
vesnic neukradli. Od půlnoci pak platí, že prvomájový
polibek pod rozkvetlou třešní nebo její větvičkou, zachrání ženy a dívky před uschnutím.

duben 2016
I v našem městě se tento zvyk udržuje. Občané se pravidelně scházejí na náměstí, staví se májka, k poslechu
hraje hudba. Po setmění je na závěr přichystán ohňostroj. V poslední době nás navštěvuje i čaroděj Médius.
V loňském roce dokonce přilétly na svých košťatech
i zpívající čarodějnice ze Sedmpán.
Užijme si tu letošní magickou noc a všem ženám
a dívkám přeji, aby neuschly.
Mirka Veselá, kronikářka

Velikonoční tvoření v Muzeu Štěpánovska
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ovšem i nevěřící rádi slaví tyto svátky, neboť nám oslavují
příchod jara. Tento rok Velikonoční pondělí připadá již
na 28. března, proto jsme se v Muzeu Štěpánovska rozhodli na 19. března uspořádat pro děti malou velikonoční výstavu spojenou s tvořivým odpolednem.
Děti malovaly velikonoční vajíčka, zdobily perníčky,
vyráběly papírové zajíčky, pletly pomlázky a vytvářely
krásně zápichy na velikonoční výzdobu svých domovů.
Původně jsme chtěli vyhodnotit nejhezčí ozdobené vajíčko a perníček. Náš záměr se velice rychle rozplynul,
protože dětské výtvory byly všechny moc hezké. Proto si
připravené odměny děti mezi sebe rozdělily.
Velice mě potěšila návštěva členek Klubu aktivního
stáří, které se přišly podívat na výstavu a podpořit svá
vnoučata v tvorbě.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dětem a jejich rodičům, že si udělali čas a přišli prožít hezké před-

Foto Mgr. Stanislav Kužel

velikonoční sobotní odpoledne do Muzea Štěpánovska.
Zároveň děkuji i členkám našeho muzejního spolku
za přípravu výstavy a pohoštění na toto odpoledne, které
bylo zakončeno posezením u kávy a ochutnáním velikonočního mazance a beránka.
Mgr. Stanislav Kužel

Foto Mgr. Stanislav Kužel

Foto Mgr. Stanislav Kužel

Pohádkové putování s panenkou hraběnky Emmy
Klub panenek ČR, který sídlí na zámku ve Zruči
nad Sázavou, disponuje v současné době velkým množstvím exponátů, které nelze všechny z kapacitních důvodů vystavit. A tak se zrodil nápad oslovit další turisticky
zajímavá místa, a to Vlašim, Trhový Štěpánov, Ledeč
nad Sázavou a Světlou nad Sázavou. Výsledkem jednání
8

je společná letní hra nazvaná „Pohádkové putování s panenkou hraběnky Emmy“. Hraběnka Emma byla skutečnou postavou kdysi žijící na zručském zámku, kterou si
Klub panenek ČR vybral za pomyslného maskota svých
akcí, a jinak tomu nebude ani v této hře. Bez zajímavosti
není právě volba účastníků hry. Nejsou od sebe daleko

duben 2016
a přesto zastupují dva kraje (Středočeský a Vysočina), tři
okresy (Kutná Hora, Benešov a Havlíčkův Brod) a tři
MASky (MAS Lípa pro venkov, MAS Královská cesta
a MAS Blaník), sdružují sektor soukromý, společnost
s ručením omezeným, obec a občanské sdružení. Rozdílná struktura, ale všichni si rozumí a mají společný jeden cíl, zvýšit návštěvnost svých objektů.
Na každém z míst bude připravena tematická výstava
a razítka, která je potřeba sesbírat, to znamená místa navštívit a seznámit se s jejich pohádkovým příběhem.
Hra bude oficiálně představena 21. května 2016 v areálu zámku ve Světlé nad Sázavou, kde bude hostem i patronka pohádkové hry herečka Bára Štěpánová. Vlastní
hra pak bude slavnostně odstartována na všech místech
o týden později, tedy 28. května a potrvá až do 4. září.
Ukončení celého pohádkového putování bude 17. září,
kdy se uskuteční Pohádkový ples v areálu zámku ve Zruči nad Sázavou. Součástí plesu bude malá pohádková
soutěž a losování kuponů s pěti razítky. Pro šťastné výherce připraví organizátoři pohádkové ceny.
Již nyní se na návštěvníky těší 5xNEJ:
Zruč nad Sázavou - NEJmilejší pohádky
Světlá nad Sázavou - NEJhezčí kočárky a pokojíčky
Vlašim NEJroztomilejší miminka
Ledeč nad Sázavou - NEJvětší výstava medvídků u nás
Trhový Štěpánov NEJparádivější panenky
Další podrobné informace najdete v příštím čísle
zpravodaje.
Mgr. Stanislav Kužel

Kultura

Ze života Spolkového domu
Dovolte mi, abych vás, občany Trhového Štěpánova
a přilehlých obcí, informoval o tom, co se v současné
době děje ve Spolkovém domě a co se připravuje.
Kromě pravidelného programu, který najdete
na webových stránkách Trhového Štěpánova v odkaze
Spolkový dům nebo Muzeum Štěpánovska, jsme v minulém období nabídli hned několik zajímavých kurzů.
Byl to kurz šití a individuální kurz líčení, oba vedeny
profesionálními lektory. Bohužel zájem byl téměř nulový, proto se ani jeden z nich nepodařilo otevřít. V současné době vzniká turistický oddíl, který se snad podaří
založit, v příštím vydání zpravodaje budu informovat.
Na měsíc duben připravujeme výstavu ručních prací
paní Marie Tomaidesové a její rodiny, na kterou budete
pozváni formou plakátů a webových stránek. Po této výstavě bude 28.května zahájena velká prázdninová výstava, kterou prezentuji na jiném místě zpravodaje.
V zahradě Spolkového domu chceme v měsíci květnu
a červnu uspořádat divadelní představení pro děti a dvě
hudební odpoledne. Jedno bude věnováno hudbě dechové, druhé pak hudbě country. Mezi tím proběhne ještě
mnoho menších akcí, které jsou ve fázi jednání.
Spolkový dům je otevřen všem občanům a zájmovým
skupinám. Všem, kteří chtějí něco dělat nebo se alespoň
života ve Spolkovém domě zúčastnit. Všem vám tuto
možnost znova nabízím. Přijďte se přesvědčit, že spolkový dům žije, dříve, než ho budete kritizovat. Přijďte s vašimi nápady, pokusíme se je realizovat.
Mgr. Stanislav Kužel

František Skalický oslavil
své 80. narozeniny

Foto Mgr. Stanislav Kužel

František Skalický se narodil 2. 3. 1936 v Budeníně
u Jankova jako druhé dítě, měl již o 12 let starší sestru
Jarmilu. Ve dvou letech se s rodiči Blaženou a Františkem Skalických, přestěhoval do Trhového Štěpánova,
kde měli pronajatý domek v dnešní ulici Dubějovická
od p. Borka. Ve Štěpánově v r. 1942 začal chodit do obecné školy. Po dokončení 3. třídy v r. 1945 se v červnu přestěhoval s rodiči do Obrnic u Mostu, kde dokončil základní školu. Od 11 let, kdy mu byl darován první
bakelitový fotoaparát, se stalo fotografování jeho koníčkem. Při koupi filmu se seznámil se starším pánem, majitelem fotoatelieru v Mostě, který když viděl chlapcův
zájem o fotografování, jej pozval k sobě do atelieru a tak
asi rok k němu chodil a učil se vyvolávat filmy a dělat
fotografie. I přes tohoto koníčka po skončení základní
školy, zvítězil zájem vyučit se strojním zámečníkem. Nastoupil do školy a internátu v Děčíně a později do Varsndorfu, kde získal výuční list strojního zámečníka.
Od přestěhování do Obrnic se mu stále stýskalo po zdej9
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Manželé Skalický; foto Josef Korn

František Skalický; foto Josef Korn

ším kraji a kamarádech. Pravidelně jezdil k vdané starší
sestře na prázdniny do Soutic, později pak do Hulic
a také na Štěpánovské poutě. Při těchto pobytech neopomněl zajít zejména do mlýna ke Klinkerům. Po absolvování vojenské základní služby v letech 1955-1957, pracoval u n. p. Severografia Most, jako opravář tiskařských
strojů po celém Ústeckém kraji. V r. 1958 se oženil a přestěhoval do Mostu za manželkou k jejím rodičům. Krátce nato nastoupil jako strojní zámečník do Krušnohorských strojíren Komořany, kde se opravovaly všechny
stroje, které se používaly k těžbě uhlí. V tomto podniku
byl velmi dobře technikou vybavený fotokroužek, který
začal plně využívat. Stal se členem Svazu českých fotografů, fotil pro závodní časopis, zejména různé delegace
z bývalých „bratrských zemí“, podnikové plesy a MDŽ.
Zkoušel točit filmy, byl poslán na týden do kurzu na kino
promítače. Do podnikového rekreačního střediska Višňová u Křivoklátu, kde bylo 10 chat pro 80 lidí a velká
kuchyň s jídelnou, jezdil jako fotograf nebo promítat instruktážní filmy na školení hasičů, Červeného kříže a ci-

vilní obrany. Po pracovním úrazu v r. 1960, kdy přišel
o článek palce levé ruky, mu byla nabídnuta práce rýsovače. V tomto roce také mu byl přidělen byt a tak se
s manželkou odstěhovali do svého prvního bytu. V roce
1965 se narodil syn Petr. V r. 1976 vzhledem k tehdejšímu špatnému ovzduší na Mostecku se společně s manželkou a synem rozhodli postavit rodinný dům v Trhovém Štěpánově, kam jej to stále táhlo a na který
vzpomínal. V té době stále pracoval u stejného podniku,
ale postupně přešel na jiná pracovní místa, od rýsovače,
přes zámečníka, obsluhu NC strojů až po racionalizátora
práce. V této pozici pracoval až do července 1983, kdy se
přestěhoval s rodinou do Trhového Štěpánova. Začal
pracovat v Blanických strojírnách ve Vlašimi jako nástrojař, a zde pracoval až do důchodu. Ve Štěpánově pokračoval ve fotografování při vítání občánků, zažádal si
a provozoval fotoslužbu pod OÚ, dále dělal fotodokumentaci při budování kanalizace, stavby čističky a plynofikaci obce. Také fotografoval na několika svatbách.
V mládí v Mostě také závodně střílel z armádní pušky,
malorážky, absolvoval týdenní kurz vojenských odstřelovačů, to vše na krajské úrovni. Krom koníčku fotografování také rád cestuje, jezdil rád do ciziny, ale nyní již
vzhledem k věku, jezdí zejména na Šumavu a se Svazem
zdravotně postižených „Podblanicka“ na rekondiční pobyty po naší krásné zemi. Na tyto své cesty si nikdy nezapomene vzít svého kamaráda – fotoaparát.
Hana Skalická, manželka

Vedoucí školní jídelny v Trhovém Štěpánově paní
Jaroslava Vacková letos oslavila své jubileum
Jak dlouho pracujete ve školní jídelně na Základní
škole v Trhovém Štěpánově?
Do školní jídelny v Trhovém Štěpánově jsem nastoupila v červenci roku 1991. Předtím jsem pracovala ve velkých jídelnách jako účetní (Benešov, Vlašim). Ve školním stravování působím již 33 let. Naše jídelna prošla
velkými změnami. Máme dostatečné technické zázemí
(nerezové vybavení, fritézu, konvektomat aj.) Velkým
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přínosem je provedená výměna oken. Zde bych chtěla
poděkovat za vstřícnost a pochopení našemu zřizovateli
– Městskému úřadu v Trhovém Štěpánově.
Můžete popsat svůj běžný pracovní den?
Můj běžný pracovní den je rozmanitý. Každé ráno nakupuji čerstvé pečivo pro Mateřskou školu. Pak následuje normování a výdej surovin ze skladů. Každý den pro-
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Kultura/ Příroda kolem nás
ovoce, které dostanou k obědu pohazují okolo školy.
Také, když některé rodiče musím několikrát upozorňovat, aby zaplatili svým dětem odebrané obědy.
Změnil se jídelníček dětí před třiceti lety ve srovnání
s dneškem?
Jídelníček se samozřejmě změnil. S rozšířením sortimentu se změnily i stravovací zvyklosti v našich rodinách. Výrazně se změnily názory na výživu a způsob
stravování.

Jaroslava Vacková; foto Josef Korn

vádím objednávky a příjem zboží. Přijímám hotovostní
platby za stravné, vyřizuji přihlášky a odhlášky na obědy, telefonáty, emaily, provádím nezbytné administrativní práce. Během výdeje obědů pomáhám v kuchyni.
Co se Vám na Vaší práci líbí a naopak jaké máte starosti?
Nejvíce mě těší, když dětem chutná. Trápí mě, když
někdy jídlo děti ani neochutnají a jdou ho vyhodit. Když

Na jaký oběd se děti těší?
Děti mají rády rajskou a svíčkovou omáčku, buchtičky
s krémem a kuřecí plátky.
Vzpomínáte si na nějakou veselou historku s Vašimi
kolegyněmi?
Před lety jsme měly chlapce, který odmítal jíst maso.
Když se ho paní kuchařka zeptala zda jí maso doma, odpověděl, že doma ho jí jenom s dressingem. No a od té
doby to byl „náš dressing“.
Štěpánka Bézová

Vodní dům u přehrady Želivka
Vodní dům je moderní návštěvnické středisko, které
bylo veřejně otevřeno 19. března 2016 u vodní nádrže Želivka. Starosta Trhového Štěpánova Josef Korn byl pozván 18. března 2016 s ostatními starosty z okolích obcí
na otevření Vodního domu. Jaké byly jeho dojmy? „Je to
hezky řešená stavba na vodním díle Želivka. Návštěvníci
si mohou prohlédnout celý koloběh vody v přírodě. Vodní dům je dobře zakomponován do okolní krajiny. Myslím si, že tato stavba bude mít velký vliv jak na turismus,
tak na vzdělávání našich dětí a celé společnosti.“ Tématem interaktivní expozice jsou různé tváře vody – nenahraditelné suroviny, která si zaslouží naši ochranu. Kromě expozice uvnitř Vodního domu si mohou návštěvníci
hrát s vodou i venku – v atriu Vodního domu čekají
na děti i dospělé hravé vodní herní prvky. Přilehlým
venkovním areálem vás pak provede naučná stezka,

Vodní dům; foto Josef Korn

představující rostliny a živočichy, kteří se v evropsky významné lokalitě Želivka vyskytují. Expozice je rozdělena

Starosta Josef Korn a starosta Martin Kapek z obce Hulice

Vodní dům; foto Josef Korn
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Příroda kolem nás / Spolková činnost
do sekcí, každá se týká jiné tváře vody: Vodní mikrosvět: zde uvidíte vodní organismy, které nejsou pozorovatelné pouhým okem. Umožní vám to zvětšené modely,
mikroskopy a makrofotografie. Podvodní makrosvět
představí vodní rostliny a zvířata. V několika akváriích
se prohánějí ryby a vodní hmyz, do sluchátek zazní zurčení vody, strop se stane ze dna pozorovatelnou hladinou vody se svou hrou světel a stínů a několika skleněnými průhledy do expoziční nádrže budete moci sledovat
dokonce i to, co se děje pod vodní hladinou. Mokřadní
život umožní pozorovat přírodní scenérii na břehu včetně
zvukové kulisy hlasů ptáků a žab. Pitná voda a koloběh
vás přenese z přírody na našeho světa. Ani my lidé se bez
vody neobejdeme, naopak jí potřebujeme čím dál více.
Zjistíte, že většinu našeho těla tvoří voda a při ochutnáv-

duben 2016

Vodní dům; foto Josef Korn

ce ve vodním baru také to, že každá voda má jinou chuť.
Štěpánka Bézová (informace čerpány „Kudy z nudy“)

I takový člověk tady žije.
Bylo to na sklonku loňského roku, v adventním čase, když moji rodiče utrpěli
ztrátu psa. Kamaráda, společníka, hlídače.
Bertík ale nebyl ani starý ani nemocný,
neodešel přirozenou cestou, byl zastřelen.
Takřka uprostřed Dubějovic, v samotné
blízkosti návsi, když odběhl od mé mamky, která byla zaujatá tříděním odpadu.
Náboj nalezený během následné pitvy
v hrudi psa ukazuje na speciálně upravenou zbraň s tlumicím zařízením. Takovou
zbraň nemá každý.
Věc byla sice předaná policii, ale jak už
to bohužel v takových případech bývá, pachatel této hanebnosti nebyl vypátrán
a k činu se samozřejmě nikdo nepřiznal.

Bertík; foto Libuše Vlasáková

Otázka „proč“ však rodičům nedá dodnes
spát a negativně se projevuje na jejich zdravotním stavu. Především je nám všem líto
zdravého desetiletého psa, který přišel
o život úplně zbytečně a bezdůvodně.
Tasit zbraň a bezostyšně ji použít uprostřed vesnice, je nejen nestoudnost, ale také
čin obecného ohrožení. To by se mělo řešit
především. A důvod zastřelení psa? Kdoví.
Třeba si chtěl pachatel vyzkoušet, jak mu
funguje puška, nebo proto, že pes štěkal.
Nejde o trest (pokuta by v tomto případě
byla stejně směšně malá), ale o princip
a o důvod. Šlo přece o život, i když „jen“
o ten psí.
Mgr. Libuše Vlasáková

Dětský karneval v Trhovém Štěpánově
Dne 5. 3. 2016 se okolí štěpánovské sokolovny hemžilo
princeznami, piráty, čarodějnicemi, šašky i kovboji,
zkrátka vším, co si jen dovedete představit. Přišly i po-

stavy zcela reálné, jako „prudce vystajlovaná“ cyklistka
nebo velice elegantní (a moc krásná) letuška. Dokonce
i želva, která toho už dost pamatuje, vystrčila hlavu

Foto Ing. Alena Vilimovská

Foto Ing. Alena Vilimovská
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Foto Ing. Alena Vilimovská

ze svého krunýře, aby to všechno viděla! Ptáte se
„proč“?
Konal se zde totiž tradiční dětský karneval, který pro
děti i dospělé pořádal Sokol Trhový Štěpánov. Děti si
mohly zatančit při hudbě od dvou Šmoulů a v přestávkách pro ně měli připraveny zábavné soutěže tři šášulové. Všichni soutěžící samozřejmě dostali za předvedenou
šikovnost sladké odměny. Dlužno poznamenat, že do některých soutěží se zapojili i někteří dospěláci a určitě se

Spolková činnost
za své výkony nemuseli před svými dětmi a vnoučátky
stydět.
Kdo si chtěl chvíli odpočinout, mohl si vybarvovat
omalovánky nebo velikonoční keramické dekorace,
popř. vyrobit velikonočního zajíčka.
Nechyběla ani bohatá tombola a malé občerstvení.
Pravda, čarodějnice jsou zřejmě zvyklé spíše na Jeníčky
a Mařenky, a tak sálem občas „voněl“ popcorn, limča
tekla proudem a bez nadsázky lze říci, že se tu všichni
dobře bavili. Všechny masky byly krásné, a tak na závěr
dostaly za odměnu sladké muffiny.
Však se některým vůbec nechtělo domů! A to je také
hlavní důvod, pro který Vás všechny srdečně zveme
i na příští rok, kdy bude dětský karneval určitě ještě „vymazlenější“.
Děkuji všem, kteří se na zajištění dětského karnevalu
podíleli. Děkuji MěÚ Trhový Štěpánov za finanční podporu této akce a firmě Rabbit za sponzorský dar. Hlavně
ale děkuji Vám všem, kteří jste neváhali do toho jít se
svými dětmi či vnoučaty. Věřím, že jste se všichni dobře
pobavili.
Mgr. Hana Pokorná

Dětský karneval v Sedmpánech
V sobotu 5. 3. 2016 uspořádali sedmpánští hasiči
za podpory města Trhový Štěpánov tradiční „Dětský
karneval“. Sál kulturního domu jsme si vyzdobili balónky a připravili zvukovou aparaturu k poslechu dětských
písniček. Velké poděkování patří Mgr. Hance Pavelkové
z Vlašimi, která se ujala organizace karnevalu i jeho moderování.
Děti se brzy rozkoukaly a ponořily do zápalu tance,
her a soutěží. Do tance a her se zapojili i rodiče, přičemž
někteří z nich předváděli dech beroucí výkony – např.
na umělých lyžích. Každá aktivita byla po zásluze odměněna sladkostí nebo věcným dárkem.
Věříme, že necelé tři hodiny si děti naplno užily
a že ani jejich rodiče nelitovali, že dali přednost společné
zábavě před jarním sluníčkem.
Štěpánka Bézová

Naďa Kapustová se synem; foto Štěpánka Bézová

Hasičský ples 2016
30. ledna se uskutečnil v Domě hasičů v Sedmpánech
již tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů z Dubějovic.
Příprava plesu začala několik měsíců předem. Spousta oznámení a povolení. Čtrnáct dní před konáním plesu tři skupiny hasičů byly pozvat občany Dubějovic
a okolních obcí. Pak začala práce s tombolou, zasedacím
pořádkem a jízdním řádem svozu hostů. V den konání
plesu bylo nutno připravit sál. Od 19:00 hod začal fungovat svoz hostů naším „hasičským integrovaným dopravním systémem“. Ten by nebylo možné zvládnout

bez pomoci hasičů z Trhového Štěpánova a Sedmpán.
Moc děkujeme.
Samotný ples začal ve 20:00 hod. Téměř zaplněný sál
a hudební skupina Fontána life slibovaly dobrou náladu
a hezký kulturní zážitek. Po druhé písni všechny hosty
přivítal starosta SDH Dubějovice a popřál všem krásný
večer. Poté začalo taneční veselí. Hosté tančili a bavili se,
na všech přítomných byla vidět dobrá nálada.
Po desáté hodině se prodávala tombola. O půlnoční
o přestávce byly vylosovány a odměněny tři vstupenky.
13
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Zleva: Ondra Vošický, Jana Buriánová, Petr Douba; foto Vladimír Trpišovský

Vladislav Vošický vyhrál 1. cenu – televizi; foto Vladimír Trpišovský

Hlavní cenou půlnočního losování byla „starostova hlava“. I po půlnoci pokračovala zábava. Tancovalo se
a všichni se bavili. Dobrá nálada a usměvavé tváře hostů
byly odměnou za práci spojenou s organizací plesu.
Ve 3:00 hod přestala hrát hudba a ples hasičů z Dubějovic byl minulostí. Hosté se rozcházeli, objednaná doprava dle požadavku rozvážela hosty až k domu.
Na závěr mi dovolte děkovat. Největší díky patří všem
hostům za návštěvu plesu. Velké poděkování patří všem

sponzorům za pomoc při organizaci plesu. Díky také patří
hasičům z Trhového Štěpánova a Sedmpán za pomoc při
organizaci svozu a rozvozu hostů a ještě jednou hasičům
ze Sedmpán za zapůjčení kulturního domu. A v neposlední řadě patří velké díky všem organizátorům za práci.
Tak nashledanou na hasičském plese Sboru dobrovolných hasičů Dubějovice v roce 2017. Pravděpodobně
28. ledna 2017
Ing. Antonín Vošický

Hasičský ples v Dalkovicích

Horní řada zleva: Václav Kučera, František Dřevo, Lukáš
Kroupa, Miroslav Petrásek, Michal Smetana, Jaroslav Kroupa,
Pavel Vobecký, Milan Veselka. Dolní řada zleva Hynek Dřevo,
Daniela Aronová, Milan Kořínek; foto Jan Kučera

V sobotu dne 6. 2. 2016 se v kulturním domě v Dalkovicích konal již tradiční hasičský ples pořádaný Sborem
dobrovolných hasičů Dalkovice. K poslechu, ale přede-

vším tanci hrála hudební skupina Triton pod vedením
pana Oldřicha Hrubanta. Jako každý rok byla i letos
pro hosty připravena tombola s více než 700 zajímavými
a hodnotnými cenami. Ta byla pro svůj ohlas a zájem –
také možná proto, že byl každý lístek výherní – vyprodaná během několika málo minut. Touto cestou bychom
jako SDH Dalkovice chtěli ještě jednou poděkovat všem
sponzorům.
Celkově se hasičský ples v Dalkovicích vydařil, sál byl
plný, hosté byli spokojeni a příjemně společensky unaveni, pilo se, tancovalo, hudba hrála až do ranních hodin
a vše se obešlo bez jakýchkoliv problémů. Doufejme,
že následující hasičské plesy budou rovněž tak povedené,
jako ten letošní.
Fotografie z plesu naleznete na webových stránkách
www. sdhdalkovice.eu nebo www.dalkovice.cz
Michal Smetana

A zas tu máme MDŽ!
SV dnešní době se oslavuje kdeco. Svůj den mají hasiči
a lékaři, ale i Slunce a dokonce i nákupy. Jedná se o poměrně nový a stále populárnější fenomén. Je těžké se
v těchto jubileích a všemožných mezinárodních dnech
orientovat. Existují však svátky, které si pamatuje skoro každý. Mezinárodní den žen je jistě jedním z nich.
14

Tak jako si tento krásný den připomínají i jinde ve světě,
tak ani mi u nás v Sedmpánech nezůstáváme pozadu.
V naší vesničce je už zavedenou tradicí, že se tato oslava nás žen slaví v místním kulturním domě. Ženy – zpěvačky, pravidelně nacvičují tematická vystoupení pro potěchu a pobavení nejenom ženského obecenstva. Tento

duben 2016
rok, ale zvolily poněkud jinou taktiku. Po uvedení a přivítání hostů se hlavní role ujal pan Vlasák z Kalné. Spolu
se svojí harmonikou oblažoval sluch publika. Hraní prokládal vtipnými historkami ze života.
Pro všechny přítomné bylo připraveno chutné občerstvení. Kromě pestré výzdoby zde byly připraveny i drobné dárečky v podobě sedmikrásek. Květináček s květinkou si mohla každá žena odnést, a přinést si tak trochu
jarní atmosféry do svého domova.
Celý podvečer se nesl v příjemném duchu, mnozí návštěvníci zde setrvali až do pozdních hodin. Každý se
podle mého názoru hezky pobavil a má na co vzpomínat.
Lucie Vošická

Spolková činnost

Foto Štěpánka Bézová

Vepřové hody v Dubějovicích
Stalo se již tradicí, že začátkem března pořádají místní
hasiči a občané Dubějovic „Vepřové hody“. Jitrnice, jelítka,
tlačenka, ovarová polévka. To vše bylo možné 12. března
v odpoledních hodinách na návsi před hasičskou zbrojnicí
ochutnat a také zakoupit. Jako bonus dubějovičtí myslivci
darovali na tento den divočáka, ten se točil na grilu.
Na vepřové hody se sejde vždy hodně lidí. Od samého
rána je co dělat. Ten dělá to, ten zas tohle a dohromady

jsou to vepřové hody. Kvalitní, voňavé a dobré. Všem
těmto lidem patří velký dík. Za práci, ale i za to, že se
chtějí scházet a vytvářet dobré klima mezi spoluobčany.
Snad proto, že na vesnicích ubývá tradičních zabíjaček, nebo protože přibývá různých nařízení a zákazů,
jsou vepřové hody tak oblíbené. Tak zase za rok. Já i celý
hasičský sbor v Dubějovicích se na Vás budeme těšit.
Ing. Antonín Vošický, SDH Dubějovice

Foto Vladimír Trpišovský

Foto Vladimír Trpišovský

Bruslíme s hasiči
V roce 2015 hasičský sbor v Dubějovicích založil
družstvo mládeže (vedle družstva muži A, muži B
a družstva historické techniky). Chceme děti vést
ke zdravému životnímu stylu, ke sportu a také k hasičství. Přes zimu jsme pro naše mladé družstvo připravili
spoustu aktivit, jako například orientační pochody, nebo
organizované bruslení – „Bruslíme s hasiči“. V průběhu
prosince až března jsme zorganizovali pět výjezdů
na zimní stadion v Ledči nad Sázavou. Účast byla vždy
překvapivá, vždy musela vedle hasičského auta jet ještě
další nejméně tři auta, abychom zabezpečili dopravu
dětí. Odezva mezi dětmi, ale i dospělými byla natolik

kladná, že jsme se rozhodli zorganizovat projekt „Bruslíme s hasiči“ pro široké okolí Štěpánovska. Jako den D
jsme zvolili 25. březen, to jsou prázdniny a státní svátek.
Oslovili jsme okolní sbory dobrovolných hasičů, požádali Město Trhový Štěpánov o spolupráci při organizaci
a financování projektu.
Projektu „Bruslíme s hasiči“ 25. března se zúčastnilo
cca 40 dětí a nejméně 20 dospělých z Dubějovic, Trhového Štěpánova a Sedmpán. Všichni zúčastnění si jarní
bruslení na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou pochvalovali. Vzhledem k ohlasům se domníváme, že bychom mohli z projektu „Bruslíme s hasiči“ udělat tradici
15
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a pro příští rok třeba v obdobnou dobu zorganizovat
„Bruslíme s hasiči II“. My do toho chuť máme. A vy?
Na závěr se patří děkovat. Velké poděkování patří rodičům, kteří umožnili dětem bruslení, nebo se ho s dětmi
přímo účastnili. Poděkování patří samozřejmě i organizátorům z Dubějovic, hasičům z Trhového Štěpánova
a v neposlední řadě Městu Trhový Štěpánov.
Ing. Antonín Vošický,
SDH Dubějovice
Foto Vladimír Trpišovský

Pohádkový les
21.května 2016 otevře Organizace 5.prosince již podeváté brány Pohádkového lesa, který se stal doslova tradicí
a má své fanoušky v různých koutech naší republiky. Těšit
se na své návštěvníky bude Popelka, Vodník, Perníková
chaloupka, Chaloupka na kuří noze, Nebe, Peklo, Rákosníček a hvězdy, Ledové království, Sněhurka a sedm trpas-

Foto z archivu Organizace 5. prosince

líků, Kocour v botách, Hurvínek ,Pindruše, loupežníci,
víly, mravenci a chybět nebudou ani postavy z pohádky
O veliké řepě. Nově se objeví Maxipes Fík. Jako již v předešlých letech bude probíhat online registrace přes email
registracenales@centrum.cz. Díky této registraci si každý
návštěvník může dopředu zvolit, v jaký čas chce přijít
a nemusí dlouze čekat na startu. Stačí pouze napsat jméno, věk a bydliště dítěte a doplnit požadovaný čas. Spuštěna bude16.4.2016 o půlnoci (emaily odeslané v dřívější čas
nebudou zaregistrovány), žáci Základní a Mateřské školy
Trhový Štěpánov budou mít možnost se zapsat s předstihem od 4.4.2016 u paní učitelky Mendové popřípadě Tomaidesové .Kapacita je 750 míst, Pohádkový les bohužel
není nafukovací a projití celé trasy se splněním úkolů trvá
zhruba kolem dvou hodin. Při registraci je důležité uvést
všechny požadované údaje, dopředu si rozmyslet čas
(na pozdější změny nebude brán zřetel) a předem se domluvit, pokud chcete jít ve skupince. Touto cestou zveme
všechny malé i velké návštěvníky, těšíme se na vás!
Mgr. Pavla Krucká

Policie České republiky – RADY PRO SENIORY
Jak se chovat bezpečně doma
• Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je
za nimi. Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte
nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč
přichází. I na první pohled sympatický člověk nemusí
mít vždy dobré úmysly. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Cizí lidi nikdy
nevpouštějte do domu!
• Na zvonku je vhodné uvádět jmenovku v množném
čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v domě žije sama žena.
• Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o možnost si zatelefonovat, pomoc
při nevolnosti či předání zásilky pro vašeho souseda.
• Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu
nebo na dobře viditelném místě.
• Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v ro16

•
•
•
•
•

dinném domku, nezapomínejte zavírat okna, a to
i v případě, že jdete jen nakoupit.
Dům zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce,
do sklepa nebo s odpadky.
Udržujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy.
Požádejte je o jejich telefonní číslo, protože v případě
potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.
Zdržujete-li se většinou doma a jen občas jdete někam
na pryč, zavolejte to svým blízkým, aby vás nehledali.
Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-li se vám váš
strach o sebe nepřiměřený, promluvte si o něm s někým blízkým. Vyhýbejte se čtení zpráv z černé kroniky, sledování drastických a nepříjemných scén v televizi nebo rozhovorům na téma „komu se co stalo“.
nprap. Václav Mach
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Vážený příteli,
Takto začínáme mnoho dopisů a ve většině případů si
ani neuvědomujeme význam tohoto oslovení. To vzniklo
v době před více než sto lety, kdy se zakládaly první včelařské spolky. Kdo je vlastně zakládal? Byl to pan farář,
pan učitel, lékárník, významní řemeslníci a sedláci. Tedy
lidé vážení, kteří si byli opravdovými přáteli. Protože
oslovení mělo svoji náplň, přečkalo i politické změny,
které vyžadovaly i jiná titulování. Charakter práce se
včelstvy, klid, rozvaha a dobré sledování přírody dělaly
ze včelařů osoby dobré pověsti a charakterního jednání.
Mám dojem, že v posledních několika letech si ani jako
včelaři toto oslovení nezasloužíme. Krádeže včelstvech,
jejich úmyslné poškozování a zneužívání dotací nenasvědčuje tomu, že bychom si byli přáteli. Ospravedlňování této situace tím, že stav ve včelařství je obrazem celé
společnosti, v žádném případě nestačí. K napsání této
úvahy mě vedl dopis bývalého člena předsednictva Republikového výboru, v němž sděluje svým přátelům, že
lituje toho, že se vzdal funkce člena Republikového výboru, protože tak nemůže pozorovat, a nyní cituji: „tu
tragikomedii. A také, že by nechtěl být ve společnosti
těch 45, nebo kolik jich bylo.“ Kdo je těch 45 členů RV,
v jejichž společnosti dotyčný nechce být? Jsou to lidé,
kteří volili současnou předsedkyni Českého svazu včelařů. Protože ji volili, přece ještě nemusejí být zatracováni.
Měli bychom se naučit být si ve spolku navzájem nejen
přáteli, ale i demokraty. To, že někdo má jiný názor
na řešení věcí, ještě neznamená, že je nepřítel. Právě naopak. Svědčí o tom, že o věci přemýšlí a chce řešení problému pomoci. Zřejmě v šumu konce X. sjezdu ČSV zanikla výzva nové předsedkyně ke spolupráci všech, kteří
mají zájem českému včelařství pomoci. To, co se nyní
děje, sice jen u malé části našich členů, tomu vůbec nenasvědčuje. Mám dojem, že tito lidé berou funkci jako cíl

a ne jako prostředek, pomocí něhož mohou českému
včelařství, Českému svazu včelařů a jeho členům pomoci. Tak, aby nám koníček přinášel užitek, radost a uspokojení. Pokusme se i my včelaři naplnit oslovení příteli
obsahem. Dobrý včelař musí být i dobrý pozorovatel přírody, chápat ji a v souladu s ní vést včelstva. Snažme se
i my pochopit toho druhého, vážit si ho a pak oslovení
„příteli“ nebude jen prázdnou frází.
MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.
místopředseda ČSV, z.s.

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. z Dalkovic; foto Josef Korn

Lyžařský výcvikový kurz žáků Základní školy
Stejně jako v uplynulých letech i letos vyrazili žáci naší
školy na týden do Jizerských hor. 30 žáků a 3 učitelé a zároveň instruktoři lyžařského a snowboardového výcviku
opustili na týden své domovy a v sobotu 12. března vyjeli natěšení a plni očekávání vstříc novým zážitkům
a dobrodružstvím. Čekal nás známý penzion Slovanka
a skiareál Severák celý v bílém kabátě. První den jsme se
všichni zabydleli ve svých nových pokojíčkách, ale hned
v neděli ráno jsme se s energií vrhli na sjezdovku.
Po krátkém rozježdění vznikla 3 družstva – snowborďáci, lyžaři pokročilí a lyžaři začátečníci. Toto rozdělení ale
platilo pouze první den, protože už ten následující nám
lyžaři začátečníci dali jasně najevo, že to, co umí ostatní,
dokáží také. A opravdu. Během jednoho týdne jsme
mohli na sjezdovce pozorovat úžasné pokroky všech

a v pátek jsme všichni sledovali „borce“ z Trhového Štěpánova, jak naprosto s přehledem a bez problémů sjíždí
kopec plynulými obloučky. A nejen to! Všichni do jednoho jsme odvážně změřili své síly při závodech slalomu. Jelikož jaro už se ke své vládě hlásilo i na horách,
ranní krásně přimrzlý sníh v odpoledních hodinách povoloval a těžknul. Protože ale všichni dodržovali pravidla bezpečného lyžování a snowboardingu, vraceli jsme
se každý den na penzion celí, bez zranění a s bonusem
opálených tváří navíc. Úterý, třetí den lyžařského pobytu, jsme strávili odpočinkem a regenerací v libereckém
zábavním centru Babylon. V Aquaparku jsme se vyřádili ve vodě i na tobogánech, v IQparku jsme potrápili své
mozkové závity a vyzkoušeli si spoustu zajímavých věcí
a v Lunaparku jsme zavzpomínali na svá raná dětská
17
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Foto z archivu ZŠ

Foto z archivu ZŠ

léta. A i když únava každým dnem přibývala, nic nám
nebránilo užít si také večery, které jsme trávili v duchu
her, smíchu, legrace, prostě skvělé zábavy. Spát se nám
moc nechtělo, vstávat taky ne, ale vůně ranní snídaně
a paprsky jarního sluníčka nás z postele nakonec vždy

vytáhly. Týden na horách jsme si všichni moc užili
a vzpomínat budeme jak na naše sportovní výkony
na sjezdovce, tak i na nezapomenutelné zážitky z penzionu. A hory těšte se, příští rok rozhodně opět přijedeme!
Mgr. Martina Nováková

S tóny cimbálu …
První březnový den jsme zahájili společně s cimbálovou muzikou Réva. Zapojení žáků do tónů lidových písní, jazzu, filmové hudby a rocku bylo příjemné a pozitivní. Zvláště žáci 1. stupně byli přímo nadšeni. Kladné
hodnocení ze strany zaměstnanců školy a hostů nám
potvrdilo, že vystoupení bylo přínosné a relaxační.
Housle, viola, cimbál, kontrabas, klarinet a saxofon pohladily na duši. Předběžně jsme domluveni i na vystoupení pro veřejnost. Doufám, že se nám tato kulturní akce
podaří a zažijete příjemné chvíle s tóny cimbálu i vy.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy
Cimbálová muzika Réva; foto Mgr. Martin Vrbický

Modrá rybka
Pod sasankou v bezpečném úkrytu bydlela rodina
modrých rybek. Jednoho dne jich v domečku žilo tolik,
že nejstarší museli vyhledat nové sasanky. Jedním z nich
byl i Emil, který si chtěl najít nové obydlí a ženu jiné barvy. Plul mořem a na jednom korálovém útesu narazil
do korálu, až hlasitě zaječel „au“. Slyšela ho jedna mladá
zelená rybka a pomohla mu.
Když se vzpamatoval, zeptal se jí na jméno. „Jsem Ester,“ špitla. Vzájemně se představili a Emil pozval Ester
do kavárny. Kavárna „U Sumce“ se nacházela pod velkým modrým korálem a oba si v ní příjemně poseděli.
Potom pozval Ester na malou honičku a přitom stále pokukoval po jejích rozkošných ploutvičkách. Jak tak po18

kukoval, najednou „bum!“ a opět naboural, tentokrát
do velké ostnaté škeble. „Třetí bouračka už snad nebude,“ pomyslel si.
Náhle vplul jakoby do prázdna. Leknutím se v poslední chvíli chytil Ester za ocasní ploutvičku. Probrali se
v měkkém náručí řas, které se skrývaly v malé jeskyňce.
Jak tam tak leželi, požádal Ester o ruku. Ester odpověděla: „Ano, většího nešiku snad už nepoznám, proto tě
mám tak ráda.“
Emil jen doufal, že mezi jeho rybátky nebude ještě
větší nešika než on sám. Nešikovnost se možná dědí, ale
občas přinese štěstí.
Karolína Hauptová, 7.třída, Rýzmburk

duben 2016
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Ve vodě nežijí jen vodníci
Naše škola se přihlásila do projektu,
který je realizovaný za podpory Středočeského kraje. Jeho název je „Ve vodě
nežijí jen vodníci“. Organizátorem pro
naši školu je Rybářský spolek RÚ Kladruby.
Cíle projektu: rybářské dovednosti, vztah k přírodě,
pobyt v přírodě, rozšíření znalostí a činností, ochrana

přírody, využití volného času jinak, než sezením před televizí a počítačem.
Do projektu jsou zapojeni žáci 2. a 3. ročníku.
Děkuji tímto rybářům RÚ Kladruby za jejich nabídku
a práci pro děti. Těšíme se na připravované projektové
dny v přírodě.
Mgr. Květa Kuželová
ředitelka školy

Fotografie z činnosti Mateřské školy Trhový Štěpánov

Dětský karneval; foto z archivu MŠ

Dětský karneval; foto z archivu MŠ

Výlet do vesmíru; foto z archivu MŠ

Vynášení Moreny do potoka; foto Josef Korn

Velikonoční tvoření; foto z archivu MŠ

Velikonoční tvoření; foto z archivu MŠ
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Jaro v Základní škole
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Projektové dny v 1. třídě
I my prvňáci už jsme zjistili, že škola je práce, dřina,
úkoly, povinnosti… . Přesto, nebo možná právě proto, se
snažíme si čas ve škole zpříjemnit, aby učení nebylo mučení a také, jak je známo, kdo si hraje, nezlobí. Jsou to
tzv. projektové dny, ale my jim říkáme „hrací dny“. To
jsou ty dny, kdy si hrajeme a přitom si ani nevšimneme,
že se vlastně zároveň i učíme. A obojí si rozhodně užíváme. Tak třeba při „Jablíčkovém dnu“ jsme zjistili, že
jablíčko může výborně chutnat, ale můžeme s ním natisknout i pěkný obrázek. „Písmenkový den“ naznačuje,
že jsme si hráli s písmenky a vystříhat je, vymodelovat
z drátků nebo modelíny nebylo vůbec snadné, ale psaní
na záda kamaráda byla zábava. Když jsme se nemohli

dočkat sněhu, udělali jsme si ho ve třídě a s ním i den
plný „Zimních hrátek“. I když sněhuláci i koule byli jen
z papíru, nám se zdálo, že se ve třídě opravdu ochladilo.
A zkuste si potom psát písmena a slova v rukavicích,
s čepicí staženou přes oči nebo třeba pusou či nohou“
Začátkem března jste u nás ve třídě mohli potkat vodníka, princeznu, vílu nebo čarodějnici. To proto, že jsme si
užívali svůj „Karnevalový den“. Samozřejmě jsme tančili, hráli hry a při tom jsme stihli i spoustu práce – popsat
naše karnevalové masky, vybarvit klauna podle vypočítaných příkladů, vyluštit rébusy, nakreslit obrázky …
Škola může být dřina, ale může to být i bezva zábava
a my se rádi učíme a ještě raději si u toho hrajeme.
Mgr. Martina Nováková

Foto Josef Korn

Foto Josef Korn

Vrkú, vrkú
Dne 30.3. 2016 se žáci 7. třídy
vydali na exkurzi k p. Čermákovi (ulice Nad Školou č.p. 254),
který chová holuby. Důvodem
naší návštěvy bylo učivo přírodopisu, kde jsme probírali řád
měkkozobých ptáků.
Jsou to středně velcí ptáci
s malým zobákem, který je
v horní části kryt měkkým ozobím. Patří mezi ptáky krmivé.
V době hnízdění produkují stěny volete sýrovitou kaši, kterou
krmí svoje mláďata.
Patří také k dobrým letcům.
Jsou schopni létat rychlostí 60
km/h, při ohrožení dravci až
100 km/h. Někteří jsou tak dobří letci, že mohou „závodit“.
1 200 km zvládnou za 2 dny jen

Pan Václav Čermák; foto Josef Korn

Foto Josef Korn
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s přenocováním. Vodu pijí sáním, nemusí při tom zaklánět hlavu jako jiní ptáci.
Člověk postupně vyšlechtil mnoho plemen, lišících se
zbarvením, tvarem těla i hlasem. Můžeme je rozdělit
do 3 skupin - poštovní, užitkoví a okrasní. Poštovní holubi vynikají svými orientačními schopnostmi, užitkoví
holubi se chovají pro chutné maso.
Z domácích chovů se holub vrací do volné přírody.
Ve městech žije polodivoce. Svým trusem mohou holubi
způsobit značné škody na sochách a omítkách historických
staveb. Mohou být také původci šíření některých nemocí.
Žáci 7. třídy děkují panu Čermákovi za velmi zajímavou přednášku“.
Žáci 7. třídy ZŠ Trhový Štěpánov

duben 2016

Žáci 7. třídy u pana chovatele; foto Josef Korn

Fotbalové jaro začalo

Rok 1942 zleva: Karel Hoch, Čenda Veselý, Jaroslav Hospergr,
Josef Kulíček, Jiří Rajský, František Čermák, Jiří Cigler, Jaroslav
Kapek, František Musil, Antonín Vobecký, František Vobecký

Skončila zimní fotbalová přestávka, během které se
samozřejmě trénovalo, nabírala se „fyzička“ a v přípravných zápasech a na turnajích se piloval herní projev jednotlivých mužstev našeho klubu. Fotbalové trávníky
po zimě opět ožily a hráčům, ale i trenérům a funkcionářům začal, použijeme-li sportovní terminologii, druhý poločas sezony 2015 – 2016. Zejména před mužstvy
mužů stojí nelehký úkol. Obě mužstva se po podzimu
vyhřívají na prvních místech tabulek, bez jediné prohry
a s výborným skóre. Nicméně je to stále pouze poločas
a proto je třeba navázat na podzimní výkony, které obě
mužstva zdobily a bojovat nejen fotbalovým uměním,
ale i srdíčkem, aby se štěpánovský fotbal posunul na místa, kam i svou dlouhou tradicí patří. Tady bych chtěl poděkovat našemu trenérovi, p. Zdeňkovi Koktovi za práci,
kterou zejména u A mužstva odvádí. Dokáže před zápasem hráče namotivovat a stanovit správnou taktiku, má
proto velký podíl na stávajících výsledcích A mužstva.
Musím se také zmínit o naší mládeži. I v dnešní nelehké době, kdy je méně dětí a zároveň více lákadel a také
oproti minulosti širší nabídka sportovního vyžití, se
22

nám daří získat děti pro fotbal a mít v klubu mládežnická mužstva, čemuž jsem rád, neboť mládež má v našem
klubu dlouhou tradici. Pominu-li města jako Benešov,
Vlašim, Votice nebo Týnec nad Sázavou, tak zase tolik
klubů, které mají tak širokou mládežnickou základnu
na našem okrese není. Za toto patří poděkování zejména
lidem, kteří se okolo mládeže pohybují, starají se o ně
a připravují pro děti zajímavý program i mimo soutěžní
klání. Rozsáhleji bylo o mládeži napsáno v minulém čísle Zpravodaje.
Do jarní části sezony bych chtěl všem týmům našeho
klubu popřát hodně sportovních úspěchů, radosti ze hry
a z dosažených výsledků. Veřejnost bych pak chtěl pozvat k návštěvě fotbalových utkání. Přijďte naše hráče
podpořit ve výkonech a odměnou Vám bude doufám
příjemný sportovní zážitek a pevně věřím, že na závěr
celé sezony budeme moci společně oslavit celková prvenství našich týmů.
Petr Skalický

Rok 1975 stojící zleva: Ladislav Pacovský, Jaroslav Pacovský,
Zdeněk Kokta, Karel Zika, František Frydrych, Miroslav Šimon, Miroslav Mikula, Jiří Hřebík, přední řada zleva: Josef
Kokta, Antonín Machovský, Luboš Palašty, František Jeřábek,
Zdeněk Šiška, Miroslav Kapek
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Rozlosování fotbalových zápasů FK Trhový Stěpánov
doplněný o některé další akce
A

B

sobota 26.03.

Nesperská
Lhota
15:00 doma

Dol. Kralovice
15:00 venku

sobota 02.04.

Miličín
16:30 venku

Libouň
16:00 doma

sobota 09.04.

Louňovice
16:30 doma
Vracovice
15:00 venku

sobota,16.04.

Čechtice B
16:00 doma

Kácov
10:15 doma
Divišov
11:00 doma

Poříčí n. Sáz.
9:30 venku

Kondrac B
17:00 doma

Úročnice
10:15 venku

Benešov
9:30 doma
Postupice 10:15
doma

Divišov B
17:00 doma

Zdislavice B
17:00 venku

Kácov turnaj
venku 9:00
Vracovice
turnaj venku
9:00

Minerva
9:30 doma
Divišov
10:15 doma
Nespeky
17:30 doma
středa

středa 04.05.
Hulice
16:00 doma

sobota 07.05.

Načeradec
10:15 venku

neděle 08.05.

SK Blaník
Načeradec
17:00 venku

Posázaví
10:15 venku

sobota 14.05.

Tichonice
17:00 doma

Pravonín
11:00 doma

středa 18.05.

Bílkovice
venku

Štěpánovský trhák

neděle 01.05.

neděle 15.05.

mladší
přípravka

Vlašim
9:30 doma

neděle 24.04.
sobota 30.04.

starší
přípravka

Myslič 17:00
venku

sobota 23.04.
sobota 23.04.

mladší žáci

turnaj
Zdislavice
Bílkovice
11:00 doma

neděle 10.04.

neděle 17.04.

dorost

Mezno
9:30 doma

Velíš
15:00 venku

Tichonice
10:15 doma
Bystřice
17:30 venku
středa
23
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sobota 21.05.
sobota 21.05.

Pohádkový les
Kamberk
17:00 venku
Kladruby
16:00 doma

neděle 22.05.
sobota,28.05.

Jankov
10:15 venku

Bílkovice
17:00 doma

Tichonice
11:00 doma

Křivsoudov
9:00 venku
Struhařov
10:15 venku

Štěpánov turnaj
9:00 doma

Kondrac
9:30 doma

Struhařov
turnaj venku
9:00

neděle 29.05.

Křivsoudov B
14:00 venku

Čechtice
10:15 doma

sobota 04.06.

Radošovice
16:00 doma

Pravonín
10:15 venku

neděle 05.06.

Čechtice
17:00 venku

sobota 11.06.

Libež
17:00 doma

Struhařov
10:15 venku
Miřetice B
17:00 venku

Teplýšovice
10:15 venku

Zdislavice
10:15 doma

neděle 12.06.
sobota 18.06.
sobota 18.06.
neděle 19.06.
sobota 02.07.

Vracovice
turnaj venku
9:00

Sedlec-Prčice
9:30 doma

Celodenní výlet pro děti - Jar. Krásová 606 103 494
Ratměřice
17:00 venku

Keblov
16:00 doma
Jankov
11:00 venku

Dol. Kralovice
10:15 venku

Neckiáda - pokud počasí dovolí

07. - 10.07.

Mezinárodní turnaj Wroclaw - mladší žáci

18. - 29.07.

Příměstský tábor

25. - 31.07

Příměstský tábor - při spolkovém domě

sobota 13.08.

Volejbalový turnaj

sobota 20.08.

Nohejbalový turnaj

sobota 10.09.

Předsedova holina - sportovní odpoledne

sobota 17.09.

Den záchranářů
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Narození dětí

Jubilanti

04.03.2016 – Daniel Pilc Dubějovice

Marta Kratochvílová

z Trhového Štěpánova oslavila 80. narozeniny 12.2.2016

Daniel Pilc s bratrem Dominikem a s rodiči Alenou a Radkem
Pilcovými, Dubějovice; foto Štěpánka Bézová

10.03.2016 – Eliška Steinerová, Střechov
M. Kratochvílová; foto Josef Korn

Anežka Nováková

z Trhového Štěpánova oslavila 90. narozeniny 16.2.2016

Eliška Steinerová s matkou Klárou Houdkovou a otcem Patrikem Steinerem, Střechov; foto Josef Korn

A. Nováková, foto: Josef Korn
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Společenská kronika
Jiřina Prokopová

ze Sedmpán oslavila 85. narozeniny 13.3.2016

J. Prokopová; foto Josef Korn

Antonín Uhlíř

ze Střechova oslavil 60. narozeniny 15.3.2016

duben 2016
13.04. – Ladislav Jeništa, Střechov – 85 let
14.04. – Jaroslav Turek, Trhový Štěpánov – 80 let
14.04. – Marie Příhodová, Trhový Štěpánov – 55 let
16.04. – Josef Drážek, Trhový Štěpánov – 60 let
17.04. – Jiřina Janisová, Sedmpány – 83 let
19.04. – Miroslava Veselá, Trhový Štěpánov – 55 let
21.04. – Pravoslava Mihulová, Dubějovice – 81 let
23.04. – Jiřina Kůželová, Sedmpány – 85 let
28.04. – Pavel Veselka, Trhový Štěpánov – 50 let
29.04. – Kamil Kováč, Trhový Štěpánov – 55 let
02.05. – Štěpán Zeman, Trhový Štěpánov – 70 let
05.05. – Marie Vošická, Dubějovice – 70 let
05.05. – Miroslav Přenosil, Trhový Štěpánov – 55 let
06.05. – Irena Dobrá, Sedmpány – 60 let
11.05. – Pavel Chvojka, Trhový Štěpánov 257 – 65 let
12.05. – Anežka Zemanová, Trhový Štěpánov – 90 let
15.05. – Ruthild Lejčková, Trhový Štěpánov – 75 let
16.05. – Jan Šamša, Trhový Štěpánov – 75 let
16.05. – Ladislav Kuba, Sedmpány – 60 let
19.05. – Anna Hrdinová, Trhový Štěpánov – 81 let
19.05. – Marie Kulíková, Trhový Štěpánov – 81 let
19.05. – Jiří Lachman, Trhový Štěpánov – 60 let
28.05. – Jiří Brož, Trhový Štěpánov – 65 let
29.05. – Miloslava Čermáková, Trhový Štěpánov – 70 let
31.05. – Pavel Chvojka, Trhový Štěpánov 134– 60 let

Zlatá svatba
12.03.2016 - Bohumil a Jana Veselých,
Trhový Štěpánov

Pan Antonín Uhlíř na zápraží při ranním sluníčku vítá jaro;
foto Josef Korn

Životní jubilea
01.04. – Jaroslav Brýl, Dalkovice – 84 let
02.04. – Zdeňka Chvojková, Trhový Štěpánov – 65 let
02.04. – Jiří Mareš, Trhový Štěpánov – 50 let
10.04. – Irena Jarolímová, Trhový Štěpánov – 60 let
12.04. – Zdeňka Kubíková, Trhový Štěpánov – 82 let
12.04. – Vladimír Lejček, Trhový Štěpánov – 80 let
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Manželé Veselý; foto Josef Korn

Navždy odešli
12.03.2016 – Anna Starečková, Trhový Štěpánov
– ve věku 91 let
14.03.2016 – Štefan Janis, Sedmpány – ve věku 82 let
25.03.2016 – Jiřina Hrabánková, Dubějovice – ve věku
89 let
01.04.2016 – Josef Kulík, Dubějovice – ve věku 67 let
03.04.2016 – Josef Jankovský, Dalkovice – ve věku 87 let

duben 2016

Poděkování za účast
Upřímně děkujeme všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s panem Jaroslavem Lhotkou z Trhového
Štěpánova.
Děkujeme kněžím, kteří celebrovali smuteční mši svatou: P. Markovi Martiškovi MIC z Brumova-Bylnice
na Moravě, a P. Jiřímu Ptáčkovi MIC a P. Jerzymu Cymanowskimu MIC z naší farnosti. V kázání se P. Martiška vyznal ze svého přátelství k zesnulému, který ho přivedl do řad myslivců a byl mu dobrým rádcem.

Inzerce
Poděkovat se sluší za účast členům Mysliveckého
sdružení Poštolka, členům Sboru dobrovolných hasičů
v Trhovém Štěpánově i pracovníkům Správy silnic v Benešově, rovněž přátelům, kamarádům, občanům našeho
Města, a starostovi města Josefu Kornovi za jeho proslov
na hřbitově. Jsme vděčni i za květinové dary. K důstojnému rozloučení přispěla hudba Josefa Nerada z Chlumu,
které rovněž děkujeme.
Věříme, že si na našeho blízkého a obětavého člena
naší rodiny i občana Města Trhového Štěpánova zachováte trvalou vzpomínku.
Rodina Lhotkova
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Inzerce

duben 2016

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
správa Středočeského kraje
přijme

do služebního poměru příslušníka Policie ČR za předpokladu úspěšného vykonání přijímacího řízení.

nabízíme:

• zajímavou práci ve státní službě
• možnost profesního růstu až po vysokoškolské
vzdělání
• dobré platové podmínky
• další sociální výhody

požadujeme:
•
•
•
•

bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
ukončené středoškolské vzdělání
ukončenou základní nebo náhradní vojenskou
službu pokud podléhá branné povinnosti

Policisté a policistky mají každoročně nárok na 6 týdnů
dovolené. Mohou využívat propracovaný systém sociálních benefitů, jako jsou rekreační zařízení Policie ČR pro
letní i zimní dovolené, finanční příspěvky na dovolené
v jiných zařízeních, příspěvky na stravování, na penzijní
připojištění, nabídka finančně zvýhodněných zájezdů,
vstupenek do divadel, kin nebo na jiné kulturní a sportovní akce. Za kvalitní a dlouholetou službu získávají policisté nárok na odchodné a výslužné ze zákona. Po 15 letech služby přibývá policistům k 6 týdnům dovolené
ještě nárok na 14 dnů ozdravného pobytu v každém kalendářním roce, v případě odchodu ze služebního poměru získávají měsíčně vyplácený výsluhový příspěvek.
nprap. Václav Mach
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