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Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás úvodem mého příspěvku co
nejsrdečněji pozdravil.
S klidným srdcem můžeme říci, že letošní rok patřil
mezi velice úspěšné období. Je opravena většina ulic
v Trhovém Štěpánově a v Sedmpánech - takovýto rozsah
asfaltace nikdy nebyl podniknut. O všech probíhajících
akcí jsem Vás průběžně informoval.

Asfaltace Zahradní a Lesní ulice v Trhovém
Štěpánově

Dokončení asfaltace ulice Zahradní v Trhovém Štěpánově;
foto Josef Korn

Ke konci letošního roku se podařilo vyasfaltovat ulici
Zahradní, kde jsme na opravu získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Část ulice Lesní je opravena
z rozpočtu města.

Válcování živičného povrchu; foto Josef Korn
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Dokončení asfaltace ulice Lesní v Trhovém Štěpánově;
foto Josef Korn
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Rozšíření místní komunikace v Dubějovicích

Z důvodu výstavby rodinných domů v lokalitě
za sportovištěm v Dubějovicích jsme museli rozšířit
místní komunikaci pro vjezd požární techniky.

Rozšíření místní komunikace v Dubějovicích; foto Josef Korn

Oprava účelové komunikace ve Střechově
nad Sázavou

Poslední listopadový den jsme ukončili práce na opravě účelové komunikace ve Střechově nad Sázavou. Komunikace je urovnána živičným recyklátem. Nejvíce
bude sloužit místním občanům a zemědělcům.

Klempíř Jiří Kocura z Dubu vložil měděnou schránku s listinami do věže kapličky; foto Josef Korn

Truhlář Pavel Dušek z Dubějovic osadil věž dřevěnou mříží;
foto Josef Korn

Opravená účelová komunikace ve Střechově nad Sázavou;
foto Josef Korn

Kaplička Svaté trojice v Dalkovicích

Pro letošní rok jsou stavební práce na kapli Svaté trojice ukončeny, stavba je zazimována. Dokončení a zprovoznění bude v první polovině příštího roku.

Současný pohled na kapli Svaté trojice v Dalkovicích;
foto Josef Korn
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Větrná kalamita 29. října 2017

Vichřice, která se přehnala 29. října 2017 přes naše
území, zanechala škody hlavně na lesních porostech.
V městských lesích padlo cca 100 m³ dřeva. Dřevo je
znehodnocené, překroucené, výkupní cena je nízká.
Děkuji hasičům z jednotky JPO II Města Trhový Štěpánov za profesionální přístup v době kalamity, uvolňování průjezdu na silnicích a vyprošťování uvízlých automobilů.

Odstranění padlých stromů na silnici u Střechova nad Sázavou;
foto Josef Korn

Zprovoznění silnice mezi Trhovým Štěpánovem a Dalkovicemi;
foto Josef Korn
Hasiči odstraňují padlé stromy; foto Josef Korn

Padlé stromy přes silnici k Dalkovicům; foto Josef Korn

Padlá jedle na dvoře v Dubějovické ulici; foto Josef Korn

Získané dotace

Odstranění padlých stromů po kalamitě na silnici mezi Trhovým
Štěpánovem a Dalkovicemi; foto Josef Korn
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Ke konci roku jsme se dozvěděli dvě radostné zprávy
o přiznání dotací. První dotace je na akci „Zlepšení
kvality vzdělávání v Základní škole Trhový Štěpánov“
v částce 18.000.000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.
Finanční spoluúčast musí krýt Město Trhový Štěpánov.
Druhá získaná dotace je na stavbu „Klubové zařízení
FK Trhový Štěpánov – přístavba, nástavba a stavební
úpravy“ (kabiny) v částce 5.368.237 Kč z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Financování spoluúčasti bude na Městu Trhový Štěpánov.
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V základní škole budou v půdních prostorách čtyři
učebny (jazyková, přírodovědná, polytechnická, počítačová) se sociálním zázemím. Celá budova bude bezbariérově přístupná pomocí výtahu, budou předělána sociální zařízení a hlavní schodiště. Se zahájením stavby se
počítá příští rok. Vnitřní práce, které ovlivní výuku školy, by měly proběhnout během prázdnin. Může se však
stát, že tato doba bude prodloužena. Na toto téma proběhlo v základní škole jednání, do kterého zapojíme i rodiče dětí.
„Klubové zařízení FK Trhový Štěpánov – přístavba,
nástavba a stavební úpravy“ – toto zázemí bude pro
FK Trhový Štěpánov a ostatní účastníky sportovních
aktivit. V přízemí budovy budou šatny, WC, místnost
pro rozhodčí a prostor pro údržbu. V druhém nadzemním podlaží bude prostor pro setkávání sportovců, otevřené části mohou sloužit pro diváky. Stavba by měla
začít příští rok.

Odborná učebna

Boční pohled na klubové zázemí

Ukončení ordinace dětské lékařky

Polytechnická učebna

Paní doktorka MUDr. Ema Hloušková ukončila svoji
praktickou činnost po více jak třiceti letech služby dětským pacientům v Trhovém Štěpánově.
Děkuji paní doktorce MUDr. Emě Hlouškové za její
obětavou práci pro klienty ordinace z Trhového Štěpánova a okolí. Přeji spokojenost, hodně úspěchů v další
práci.
5
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Blahopřání

Blahopřeji panu Josefu Veselkovi z Dalkovic k jeho životnímu jubileu 80. narozenin, děkuji mu za jeho celoživotní službu občanům v profesi kominíka. Děkuji za práci
v SDH Dalkovice, kde zastával dlouhá léta funkci velitele
jednotky. Pan Josef Veselka má vřelý vztah k přírodě, je
dlouholetým členem Mysliveckého sdružení Poštolka
Trhový Štěpánov. Děkuji za velký přínos městu a jeho
občanům. Přeji krásný, klidný život a stálé zdraví.

Vzpomínka

20. října 2017 navždy odešla paní Jitka Nová, učitelka
Základní školy Trhový Štěpánov a dlouholetá vedoucí
Muzea Trhového Štěpánova. Úspěšně řídila činnost muzea, pořádala nespočet akcí a výstav. Vytvořila kolem
sebe kolektiv, který ji s touto činností pomáhal. Paní Jitka Nová obohatila kulturní život v Trhovém Štěpánově.
Děkuji jí za její práci pro město Trhový Štěpánov a jeho
občany.

Pozvání

Milí spoluobčané, srdečně Vás zvu do kostela sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově na druhý vánoční koncert
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žesťového dechového seskupení „Nebeští trubači“ TUBICENES CAELIS dne 17. prosince 2017 od 15.00 hodin.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem za spolupráci
a podporu.
Děkuji zastupitelům města za zodpovědné rozhodování. Děkuji pracovníkům příspěvkových organizací –
základní škole, mateřské škole, školní jídelně. Děkuji
pracovníkům městského úřadu a zaměstnancům města,
vedoucímu Spolkového domu, kronikářce, šéfredaktorce Zpravodaje Štěpánovska, knihovnicím, spolkům
a sdružením, místním podnikatelům a firmám za jejich
přínosnou činnost pro město.
Přeji Vám pokojné a pohodové prožití vánočních svátků
s Vašimi nejbližšími.
Do nového roku 2018, který bude více než symbolický,
protože budeme slavit pomyslných sto let moderní státnosti, Vám přeji hodně zdraví a spokojenosti, k tomu ať
nám všem žehná Bůh.
Josef Korn
starosta města Trhový Štěpánov
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Příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce
Vám přeje

Městský úřad
Trhový Štěpánov
Milí spoluobčané a čtenáři našeho Zpravodaje!
Za pár dnů se rozloučíme se starým rokem 2017 a přijde nový rok 2018. Jaký byl ten letošní a jaký bude ten
následující? Co nás potká dobrého anebo snad zlého?
To jsou otázky, které nás ke konci tohoto roku napadají.
Každý nový rok se upínáme k naději, že ten nadcházející
bude snad lepší, šťastnější a spokojenější než ten minulý.
Ale bohužel některé události nemůžeme ovlivnit. Je mi
moc líto lidí, kteří letos ztratili to nejcennější - a to ztrátu
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svého nejbližšího člověka. Těmto pozůstalým žádná slova útěchy nepomohou. Tito lidé potřebují hodně síly
k překonání toho jediného, co už nejde nikdy změnit.
Ano, tito lidé žijí blízko kolem nás, co jsou zoufalí
a smutní. Moc bych jim přála hodně duševní síly hlavně
v tento adventní a vánoční čas. Protože doba adventu
a vánočních svátků je především o naději, o tom lepším
kolem nás a v nás, připravme se k zamyšlení, zda vydáme
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ze sebe jen to dobré. Potěšme smutné lidi, lidi v nouzi,
handicapované … jak? To už je na každém z nás.
Opravdu, tento rok utekl jako voda. Vánoce jsou
za dveřmi. Svátky, které jsou nejkrásnější hlavně pro děti
- plné očekávání a radosti. Vždyť si sami vzpomeňte, jak
jsme se v dětství už řadu týdnů před Vánocemi těšili
na Štědrý večer. Na tento večer se stromečkem, světýlky
a dárky. Byli jsme také netrpěliví. Ale dnes jsme my již
dospělí a někdy je třeba zahledět se opravdu na svět očima

Zprávy z radnice / K zamyšlení
dětí. Vždyť radost k Vánocům patří. A jak zní známý citát:
„Ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod
stromkem“. Roy L. Smith
Na závěr chci poděkovat všem čtenářům Zpravodaje
za přízeň v roce 2017, moc si ji vážím. Děkuji všem, kteří
mi nosí nebo zasílají příspěvky. Všem nám chci popřát
zdraví, zdraví, a ještě jednou zdraví. Ať naše srdce zůstane
otevřené pro radost a lásku i po další dny v novém roce.
Štěpánka Bézová

Dokážeme se na Vánoce těšit a dobře připravit?
Trend dnešní doby, soustředěný na hromadění materiálních statků se řídí heslem „mít všechno a hned“. Ale,
dokážeme se také na něco těšit a připravovat? Umíme
prožívat napětí konkrétního pozitivního očekávání?
Myslím, že naše uspěchaná doba nás o tento zážitek
v mnohém ochuzuje. Jsme nervózní, když musíme čekat
na zaplacení ve frontě v supermarketu nebo chvíli stát
před závorami na železničním přejezdu. Jsme brzy v napětí, když nepřicházejí děti ze školy v určený čas anebo
se návštěva opozdí o pár minut. Rádi bychom přiblížili
o pár dní termín výplaty. To je několik příkladů z našich
všedních dní.
Ale také víme, že někdy je třeba čekat a být velmi trpěliví. To když máme v rodině někoho těžce nemocného
a s velkou pravděpodobností očekáváme, že brzy odejde
z tohoto světa. Máme-li milovanou osobu doma, věnujeme jí svou péči. Pokud o ní nemůžeme pečovat, navštěvujeme ji často v nemocnici nebo hospici. A jakoby se zastavil čas. Všechno ostatní, dříve hektické, ztrácí dočasně
svůj význam. Nebo když v rodině očekáváme narození
dítěte. V tomto krásném čase devíti měsíců se rodiče připravují na narození svého potomka. Tento čas těšení
provází starost také o to, aby se dítě nenarodilo dříve,
než má. V rodině se vše mění, připravuje a chystá v očekávání velké události.
A jako každý rok tak i nyní přicházejí vánoční svátky.
Není to tak dávno, co jsem slyšel z úst jedné hospodyně
tato slova: „Bylo by snad lepší, aby žádné svátky nebyly.
Aspoň by ubyly starosti, které s nimi jsou“. To jsou velmi
smutná slova, a to ze dvou důvodů. Za prvé dotyčná paní
nevnímá skutečnost, že na tuto zemi přišlo dítě. Dítě poslané z nebes a narozené z Panny Marie. Za druhé, že
svátky vánoční jsou příležitostí důstojně a radostně oslavit
narození Božího Syna ve společenství své rodiny, kterou
můžeme obdařit nejenom dárky, ale i sdílenou láskou.
K tomu, abychom se mohli na svátky vánoční připravit,
slouží advent. Advent je období čtyř týdnů před Vánocemi,
které nás připravují na radostnou událost oslavy narození Ježíše Krista v městě Betlémě. Když bychom navštívili
v adventu nedělní bohoslužbu v kostele, tak tam v samotném úvodu uslyšíme zpívané roráty. To jsou zpěvy,
které nádherným způsobem vyjadřují radost očekávání

Narození Ježíše Krista v Betlémské jeskyni; foto Ing. Roman Farion

Ježíšova narození. Advent zdaleka není časem koled,
které vtíravě slyšíme v obchodech a na ulicích našich
měst téměř na každém kroku. Naopak, advent je časem
klidu, usebraní, zamyšlením se nad sebou samými a nad
vztahem, jaký k živému Bohu máme. Zpytováním svědomí, jací skutečně jsme. Pokud toto nedokážeme, nemůžeme ani v plnosti očekávat radostné prožití svátků
vánočních. Bez duchovního rozměru se Vánoce stanou
pouze svátky konzumu a momentální rodinné pohody.
Komu se podaří prožít advent méně uspěchaně a s určitou skromností v přípravách na nadcházející svátky, ten
bude moci lépe a s větším užitkem prožít slavnost Ježíšova
narození. Bude lépe disponován k pochopení toho, proč
se narodil Ježíš v betlémské jeskyni matce Marii a pěstounu Josefovi. A také bude lépe připraven vzít do ruky
Písmo svaté (Bibli) a číst a rozjímat nad prvními dvěma
kapitolami Lukášova evangelia.
Přeji Vám, drazí čtenáři, zastavit se v běhu času a prožít
hluboce a radostně událost narození Božího Syna. Ať Vás
provází jeho pomoc a láska. K tomu Vám u betlémských
jeslí vyprošuji vše dobré.
Ing. Roman Farion
trvalý jáhen
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Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi
Dítě v jesličkách natahuje ručky a jeho úsměv už jakoby chtěl říct to, co později vysloví ústa muže: „Pojďte
ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi.“ A těm,
kteří jdou za Jeho voláním, chudým pastýřům, jimž nebeská záře nebe a hlas andělů zvěstovaly na betlémských
pláních radostnou zvěst a kteří na to upřímně a prostoduše řekli své „pojďme tedy do Betléma“ a vydali se
na cestu, a králům, kteří z dalekého Východu s podobně
prostou vírou následovali hvězdu, těm se dostává z dětských dlaní rosy milosti a ti se „radují nevýslovnou radostí.“ Tyto ruce dávají a berou zároveň: vy mudrci, odložte
svou moudrost a staňte se prostými jako děti; vy králové,
sejměte své koruny, odložte své poklady a skloňte se v pokoře před Králem králů; vezměte na sebe bez váhání
útrapy, bolesti a těžkosti, které si žádá vaše služba.

„Pojď za mnou“

filosofie, byla to žena židovského původu, zároveň to
byla řeholnice (v dospělosti se stala katoličkou a později
dokonce vstoupila do kláštera bosých karmelitánek),
byla to mučednice (zavražděná kvůli svému židovskému
původu v Osvětimi v roce 1942), je to patronka Evropy
(papež Jan Pavel II ji při svatořečení v roce 1998 jmenoval spolupatronkou Evropy po boku takových velikánů,
jako je sv. Benedikt z Nursie, svatí Cyril a Metoděj). Je to
Edita Steinová, řeholním jménem Sv. Terezie Benedikta
od Kříže. Tyto její myšlenky jsou zachyceny v knize Vánoční tajemství. A v této knize je také další její krásná myšlenka: „Křesťanská tajemství jsou nedělitelným celkem.
Když se člověk pohrouží do jednoho, je doveden ke všem
ostatním. Tak vede cesta z Betléma nezadržitelně na Golgotu, od jesliček ke kříži.“
Chci vám popřát v tomto čase rozjímání, pokoje, rodinných setkání, abyste prožili to občerstvující a uklidňující setkání s tím tajemným králem a chudým děťátkem.
Možná máte také barvitý životní příběh, možná se „lopotíte a jste obtíženi“, tak především vám říká „pojďte
ke mně všichni“.
P. Jiří Ptáček MIC

„Pojď za mnou“ – zaslechl také mladík Štěpán. Následoval Pána v boji proti mocnostem temnoty, proti zaslepení
tvrdošíjnou nevěrou; vydal mu svědectví svým slovem
a svou krví; následoval ho také v jeho Duchu, v Duchu
lásky, která překonává hřích, ale hříšníka miluje a ještě
i ve smrti se před Bohem zastává svého vraha. Jsou
to postavy světla, které klečí kolem jesliček: něžné
nevinné děti, prostí pastýři, pokorní králové, Štěpán
- horlivý učedník; ti všichni následovali Pánovo
volání. Proti nim stojí noc nepochopitelné zatvrzelosti a zaslepenosti: učitelé zákona, kteří mohou
podat zprávu o tom, kdy a kde se má Spasitel světa
narodit, ale nevyvodí z toho „pojďme tedy do Betléma!“; král Herodes, který chce Pána života zabít.
Před Dítětem v jesličkách se tříbí duchové. On je
Král králů a Pán nad životem a smrtí. On říká své
„pojď za mnou“. Říká to také nám a staví nás před
rozhodnutí mezi světlem a temnotou.
Autorkou těchto zamyšlení k vánočnímu času
byla zvláštní velmi vzdělaná žena. Její zvláštnost
spočívá v jejím životním příběhu. Byla to profesorka P. Jiří Ptáček MIC při křtu děťátka; foto z farního archivu

Poselství Vánoc – pokoj mezi lidmi
Čas Vánoc je v očích většiny lidí brán jako něco zvláštního. Je to čas krásné a nostalgické atmosféry, lidé jsou
na sebe hodní a usmívají se. Pokud by někdo slavil Vánoce během roku, bude pro někoho vypadat jako nějaký
fanatik. Zkusme si ale představit, jak krásně by vypadaly
naše domovy, jak úžasné by byly naše životy, nebo jak
krásný by mohl být svět, pokud bychom uvedli do praxe
slova andělů, kteří přišli pastýřům zvěstovat, že se jim
narodil Spasitel. „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj
mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení“ (Lk 2,14).
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Zní to krásně, ale tušíme, že je to velmi těžce realizovatelné. Mít pokoj po celý rok, nebo po celý život? Ano,
Bůh nám ho dal ve svém Synu. Andělé přinesli pastýřům
zprávu, že s narozením Krista je možné mít i vnitřní pokoj. Nemusíme se hádat se svým manželem či manželkou, nemusíme se trápit svým šéfem a nadávat na jeho
nápady. Nemusíme se rozčilovat u zpráv z politiky.
Bůh nám nabízí pokoj nejen pro Vánoce, ale na celý
rok. Boží pokoj jde ještě hlouběji. Jde i do naší minulosti.
Mění naše pocity viny a dává odpuštění i v tom, co již
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nemůžeme změnit. To všechno jsme dostali skrze Ježíše.
Abychom to mohli zakusit, je potřeba se s Ním setkat.
Tak jako pastýři šli do Betléma, aby se mu poklonili, i my
potřebujeme udělat totéž.
Pastýři, ke kterým andělé přišli, seděli u ohně a hlídali
stáda. Byli to chudí muži a nebylo mnoho způsobů, jak
to změnit. Přesto se v okamžiku stali bohatšími, než největší boháči té doby – setkali se s narozeným Spasitelem.
Tato zkušenost zcela změnila jejich životy – Ježíš přinesl

Jan Lukl se svou rodinou; foto z rodinného alba
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pokoj i pro ně. Měli živou zkušenost s Bohem. Bůh se pro
ně stal reálným. Nejprve museli uvěřit andělské zvěsti,
a vstát a jít se tam podívat. Stejně tak museli vykročit
i mudrcové a dát se na cestu. Museli věřit, že na konci
bude někdo, kdo je hoden uctívání.
Pokud toužíme prožívat poselství Vánoc nejen v prosinci, ale zakoušet je po celý rok, je nutné vykročit.
Poselství andělů – a na zemi pokoj – vyžaduje určitou
námahu.
Jeden muž chtěl u benzinky natankovat a víčko od nádrže mu spadlo na zem
a zakutálelo se přímo pod auto do kaluže plné vody a bláta. Přemýšlel jak ho
vyndat. Musel by si kleknout. Měl drahý
oblek a nechtěl se ušpinit. Najednou
muž, který tankoval vedle něj, si klekl
a víčko mu podal se slovy: Šťastné a veselé.
Je zvláštní, že mnoho dobrých skutků
se děje právě v čase Vánoc. Proč jsme
milí a příjemní jen v tuto dobu? Proč je
tak těžké žít v atmosféře Vánoc celý rok?
Pokud to nebude Ježíš, kvůli komu to
děláme, pak poselství Vánoc mineme.
Protože zdrojem všeho dobrého je Ježíš.
Jan Lukl, kazatel Církve bratrské
Podblanicko ve Vlašimi

Adventní čas je úžasnou příležitostí srovnat si to v hlavě
Tak už se to opět na nás valí, Vánoce, tedy alespoň
podle reklam, výzdoby, večírků, „adventních“ koncertů
(s koledami a hlavně Narodil se Kristus Pán)……a už se
bojím a je mi smutno z konstatování o Božím Hodu vánočním, (které slyším i v křesťanských rodinách), tak
a máme po svátcích. Nejen ve společenském životě,
v mezilidských vztazích, ale i ve vnímání tradičních
křesťanských hodnot, na které se dnes tak vehementně
mnozí odvolávají, je neskutečný zmatek.
Adventní čas je úžasnou příležitostí srovnat si to v hlavě, ve vztazích, v rodinách. Jde o to na prvním místě nepodlehnout okolí, reklamám a užít si tohoto času k těšení se a znovu nalezení a objevení toho, z čeho se pak
můžeme v plnosti radovat o Vánocích, celý oktáv, tedy
osm dnů a které vlastně vrcholí až 1. ledna na Nový rok,
kdy křesťané slaví Pannu Marii, jako Matku Boží.
Advent, očekávání příchodu, nabízí mnoho příležitostí, jak ozdravit vnímání a prožívání skutečností Vánoc
v pravdě. Ne té své, tohoto světa, ale skutečné. Přál bych
Vám, abyste k tomu našli nejen odvahu, ale i sílu, protože
připravit se, ochudit se, nechat se obrat, okrást o pravou
radost a obdarování tím nejcennějším o Vánocích je jen
k naší škodě.
P. Maximilián R. Rylko O. Praem, Keblov

P. Maximilián R. Rylko O. Praem žehná motorkářům;
foto z farního archivu
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Hlas zvonu
V malé vesničce stál hostinec
byl čas zvonit klekání a tak zašla rova tam měla nahoře byt stará babička.
nou do kapličky. V kapli babička poLidé jí neřekli jinak než „Zvonička“,
klekla k modlitbě. Pak vzala za proprotože zvonila v kapličce, která stávaz, zvon se rozezněl a promluvil:
la na návsi. Zvonila ráno, když lidé
„Ludmilo, buď radostná! Je to tvá síť
vstávali do práce, v poledne volala
na Ježíšovu duši.“ Pak hlas pomalu
každého na oběd a večer k odpočindozníval a babička ho slyšela ještě
ku. A také, když někdo odešel
doma, kdy už byla v posteli. Ráno ji
na věčnost, zvonila mu umíráček.
probral budík a ona osvěžena spánBylo po Vánocích a babička Zvokem šla s radostí do kaple zazvonit
nička šla ještě do kapličky zazvonit.
raníček. Vstoupila tam s hlubokou
Když se blížila ke kapli, zahlédla nad
pokorou a jen malý dotek stačil, aby
její střechou hvězdu. Zářila a babičse zvon dal do pohybu a ozval se jeho
ka si uvědomila, že jsou Vánoce
hlas: „Milá Ludmilo, věř, že slunce
a trochu se usmála. Potom vešla
svítí, i když ho nevidíš a láska je přído kaple a začala zvonit. Najednou Ilustrace Adélka Setničková; Trhový
tomna, i když ji necítíš.“ Celá zčerveŠtěpánov
tomu zvonu rozuměla. Slyšela jeho
nala radostí a znovu zvon rozhoupla.
hlas, jak k ní mluví: „Buď pozdravena, Ludmilo! Důvěřuj Opět zazněl jeho hlas jako sladká hudba: „Láska je trpěBohu a On ti dá vše, po čem tvé srdce touží. Věř, že je livá, nezávidí. Láska vydrží.“ Za chvíli babička Zvonička
stále s tebou.“
stoupala po schodech do svého bytu, ale byla tak zaduRáno se babička Zvonička probudila a přemýšlela, mána, že neviděla listonoše, který běžel proti ní dolů
jestli opravdu včera večer rozumněla zvonu „Asi se mi to a div se oba nesrazili. Když se pan pošťák vzpamatoval,
jen zdálo,“ řekla si. A protože už byl čas zazvonit raníček, řekl: „Nahoře jsem vám nechal dopis. Tak na shledavešla do kaple a tiše se pomodlila. Pak teprve zatáhla nou!“ A než mu babička stačila poděkovat, byl pošťák
za provaz, zvon se rozezněl a ona uslyšela jeho hlas. Ří- pryč. Honem tedy běžela ke dveřím svého bytu, otevřela
kal: “Ludmilo, každý den dej Bohu chválu. On tě velmi schránku a vyndala psaní. Byla tak zvědavá, že ještě
miluje. Je dobrý. Říkej mu „abba“ – otče s láskou v srdci.“ v předsíni dopis rozlepila a začala číst. Stálo tam: „Moje
Ludmila přestala tahat za provaz a zvon utichl. Babička milá Liduško! Když se dívám na nebe, musím se usmát,
by ještě ráda poslouchala, ale zvonění mělo svá pravidla. protože si vzpomenu na tebe. Tvůj tajný ctitel.“ Dopisy
Ani nevěděla, jak se dostala z kaple ven. Byla tak zamyš- chodily babičce několik měsíců, každý den a ona z nich
lená, že jí málem porazil pošťák na kole „Hergot, ženská, měla velkou radost a toužila poznat toho, kdo je píše.
kam koukáte?“ Když ale poznal Zvoničku, zavolal: „Hálo
Jednou ale dopis nepřišel a nic nepřišlo ani další dny.
paní, počkejte, mám pro vás dopis!.“ Babička se překva- Babička Zvonička byla moc smutná.
peně otočila a pošťák jí podal bílou obálku. Pak pospíchaSmutek i starost byly tak velké, že babička přestala slyla do svého bytečku, dala si uvařit kafe a snědla chleba šet hlas zvonu.
s máslem. Potom vzala po dlouhé době do ruky Bibli
Byl právě pátek, když odvezli její sousedku do nemoca rozjímala o Božím slově. Zrovna četla, jak Ježíš psal nice. V neděli ji babička jela navštívit. Když tam od vlaku
do písku, když si náhle vzpomněla na dopis, který dostala. dorazila, přivezli zrovna zraněného muže a sestřička jí
Šla, vyndala z kapsy kabátu obálku a otevřela ji. Pak vy- řekla, aby počkala. Babička Zvonička se tedy opřela o retáhla list a četla: „Milá Liduško! Tvé oči jsou jako studán- cepční pult a čekala. Vtom její pohled padl na formulář,
ky, ve kterých se tak rád koupu. S láskou tvůj tajný ctitel.“ který ležel hned navrchu hromady. To písmo se jí zdálo
Babička Zvonička zůstala jako když hrom do ní udeří. povědomé. Náhle poznala, že je to písmo jejího ctitele.
„Kdo mi to asi napsal?“ přemýšlela.
Rychle přečetla jeho jméno – Jan Bradlo. Dočetla právě
Ale neměla čas o tom víc uvažovat. Blížila se doba včas, protože když se otočila, uviděla, jak za ní běží vrchoběda a ona musela jít zvonit poledne. Za chvilenku už ní sestra „Koho hledáte?“ zeptala se babičky. Babička se
byla v kapli a znalecky zatáhla za provaz, aby rozhoupala nadechla a i když původně přijela za sousedkou, slyšela
zvon. A jeho hlas opět promluvil: „Ludmilo, Bůh vede sama sebe, jak říká: „Hledám pana Bradla.“ „Ten leží
tvé kroky všude, kam jdeš. Raduj se!“
na pokoji číslo třináct.“ Babička Zvonička došla ke dveKdyž dozněl hlas zvonu, babička spěchala domů, aby řím pokoje a potichu vešla. Pan Bradlo byl bledý, měl zasi ohřála polévku, kterou měla v lednici. Cestou potkala vřené oči. Babička se k němu sklonila a zašeptala: „To ty
předsedu JZD Bártu a ten ji prosil, aby zaskočila za jednu jsi mi psal ty krásné dopisy. Vím to!“ Jan otevřel oči
dojičku, která si zlomila ruku. Babička Zvonička tedy šla a usmál se: „Liduško, kdysi jsem do tebe byl zamilovaný,
do kravína dojit a kydat hnůj. Než to všechno udělala, ale ty jsi měla oči pro jiného, pro toho frajera z hospody.
12
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Když ses pak za něj provdala, šel jsem ven a oženil jsem
se s dívkou, kterou jsem potkal jako první. Nebylo to ale
šťastné manželství.“ „Ani to moje“ řekla tiše babička
„Tak, co kdybychom to ještě napravili?“ řekl pan Bradlo.

Babička tiše přikývla. Když se vrátil z nemocnice, Jan
požádal babičku o ruku. Brzy se konala svatba a žili spolu krásně a šťastně.
Miroslava Štiková, Trhový Štěpánov

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 20. a 21. 10. 2017,
Trhový Štěpánov
Účast: 62,49%
Strana

%

Počet hlasů

ANO

34,22
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SPD

10,41

66

ODS

9,77

62

Piráti

9,30

59

STAN

7,57

48

KDU-ČSL

7,09

45

ČSSD

6,62

42

KSČM

6,30

40

TOP 09

0,14

25

Rozumní

1,10

7

Svobodní

0,94

6

REAL

0,94

6

Zelení

0,78

5

DSSS

0,31

2

SPRRSČ M. Sládka

0,31

2

SPORTOVCI

0,15

1

CESTA

0,15

1

Paní Marta Kratochvílová přijela k volbám na vozítku,
bez kterého se neobejde; foto Staněk

Rodina Kopeckých z Trhového Štěpánova u voleb

PF 2018
Dovolte, abychom Vám všem popřály
klidné a pohodové prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a lásky.
Knihovnice Městské knihovny v Trhovém Štěpánově
Jana Boušková a Jana Vlasáková
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Návštěva Mateřské školy Kladruby v knihovně
První listopadový den, který se opravdu tvářil listopadově, nás přijely navštívit v doprovodu s paní učitelkami
děti z mateřské školy Kladruby. Autobus s dětmi dorazil
už před osmou hodinou, a proto jsme měli na sebe spoustu času. Jako vždy připravíme pro děti spoustu knížek,
aby si je mohly prohlédnout, čteme si pohádky a také si

mohly namalovat a vybarvit obrázek. Stihly si u nás dát
také svačinku, jelikož se vracely až na oběd. Dětem i paní
učitelkám se u nás líbilo, což je pro nás největší odměna.
Jana Boušková, vedoucí Městské knihovny,
Trhový Štěpánov

Návštěva Mateřské školy Kladruby v naší knihovně;
foto Jana Boušková

Mateřská škola Trhový Štěpánov navštívila také naši knihovnu;
foto Jana Boušková

Vážení spoluobčané,
chci Vám popřát klidný a spokojený
zbytek roku 2017 a pokud to jenom trochu
půjde, aby jste se cítili ještě lépe než na jeho
začátku.
Přeji hezké Vánoce a dětem spoustu dárků.
U vánočního stromečku ať Vám nikdo nechybí.
Do nového roku pak pevné zdraví, spokojenost,
Boží požehnání a správná rozhodnutí
v osobním i pracovním životě.
Mgr. Stanislav Kužel
vedoucí Spolkového domu

14

prosinec 2017

Události ve městě / Občané Trhového Štěpánova a okolí

Spolkový dům – příprava na vánoční jarmark
TJ Sokol Trhový Štěpánov patří dlouhé roky k nejaktivnějším organizacím v našem městě. Jejich akce jsou
připravovány hlavně pro naše děti. Měl jsem možnost
s touto organizací v letošním roce několikrát spolupracovat. Je to parta lidí (a není jich málo), kteří jsou ochotní část svého osobního volna věnovat přípravě a také samotné realizaci různých sportovních a jiných setkání.
Vážím si i toho, že se nebrání spolupracovat i s jinými
organizacemi.

V předadventní sobotě se sešli ve spolkovém domě,
kde společně připravovali své výrobky na jarmark, který
se koná pravidelně každý rok na začátku posledního měsíce v roce. Opět jsem viděl tu chuť něco udělat, něčím
přispět, být u toho. Přeji jim, ať jim jejich aktivita ještě
hodně dlouho vydrží.
Mgr. Stanislav Kužel
vedoucí Spolkového domu

Zdobení perníčků; foto Mgr. Stanislav Kužel

Výroba adventních věnců ve Spolkovém domě

Jak vzpomínám na 17. listopad 1989
V listopadu před 28 lety jsem pracoval v Blanických
strojírnách v nástrojárně. Protože 17. listopad 1989 stejně
jako letos připadl na pátek, většina obyvatel Československa mimo velká města po celý víkend nevěděla nic
o události, která se stala v pátek na Národní třídě v Praze.
Výjimkou byli pouze jedinci, kteří poslouchali exilové
vysílání pro Československo, chytali satelitní vysílání
nebo byli v dosahu pozemního vysílání západních rozhlasových nebo televizních stanic. Tehdejší státní orgány
a státem řízené sdělovací prostředky o události informovaly v duchu „protisocialistické a protistátní živly podporované západem se snažily zneužít studentskou demonstraci u příležitosti Mezinárodního dne studentstva
a pořádkové síly proto zasáhly, aby udržely klid a pořádek“.
V následujícím týdnu se informace již šířily snadněji,
postupně se začaly objevovat různé letáky a postupně
i v televizi se pomalu začínaly objevovat zprávy o dění
v Praze a dalších městech, včetně výzvy ke generální
stávce dne 27. listopadu 1989. Proto se také konala schůze zaměstnanců nástrojárny, kde se odhlasovala a podepsala petice na podporu studentů a Občanského fóra,
včetně jejich požadavků a také podpora chystané generální stávce. Byl jsem vybrán, abych tuto petici odvezl
do Prahy a předal ji v sídle Občanského fóra. Ráno v sobotu 25. listopadu jsme se synem jeli do Prahy, kde jsme

Zde sídlilo Občanské fórum. Vpravo obchodní dům Máj;
foto František Skalický

vyhledali divadlo Laterna Magika, které tehdy sídlilo
v paláci Adria, poblíž obchodního domu Máj. Zde tehdy
sídlilo Občanské fórum, tam jsme petici předali, obdrželi potvrzení o převzetí a poděkování za doručení a podporu. Oba jsme tam podepsali prohlášení Několik vět
a tuším také Chartu 77 a obdrželi jsme tisková prohlášení Občanského fóra. Poté jsme se vydali na Václavské
náměstí. Všude bylo plno lidí, u podstavce sochy sv. Václava hořelo spousty svíček a další lidé zapalovali. Četli
jsme plakáty na podporu studentů, kterými byl polepen
15
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na Národní třídu, kde na místě zásahu proti studentům
průvod zastavil a Marta Kubišová zazpívala hymnu a píseň Modlitba pro Martu. Spolu s ní zpíval celý dav a člověku až běhal mráz po zádech. Poté došel průvod na Můstek. Dav lidí zaplnil prostor na spodní části Václavského
náměstí a ulici k Prašné bráně. Řečníci z Občanského
fóra i ze studentského vedení se střídali s ještě nedávno
exilovými zpěváky. Viděli a slyšeli jsme také Václava
Havla. Byl to pohled na tisíce hořících svíček a zážitek
z cinkání klíčů, že se až tajil dech.
To jsou naše zážitky z listopadových událostí roku
1989. Je až k nevíře, že letos od těchto událostí uplynulo
již 28 let.
Ještě přidávám opsanou báseň z Národní třídy:
Smrti
odstup od nás,
neboť naše oči musí
ještě hodně vidět.

Strachu
odstup od nás.......
Ale jak s tou hrůzou žít
dál?

Nenávisti
odstup od nás,
neboť naše srdce musí
ještě mnoho milovat.

Člověče, postůj okamžik,
neboť naše krev tady tekla,
Jak to zákony vlasti
kázaly nám...
František Skalický a syn Petr

Polepená socha sv. Václava se studentským řečníkem;
foto František Skalický

podstavec sochy. U podstavce také zástupci studentů drželi nonstop hlídku. U sochy se objevil také p. Rosák, který
vyzval lidi, aby se přesunuli do Vinohradské ulice k budově Českého rozhlasu na podporu odstranění cenzury
ve vysílání. Tam odešel pouze syn, já jsem zatím fotografoval polepenou sochu a prostranství se svíčkami. Po příchodu syna jsme prošli Národní třídu, já fotil místa, kde
došlo ke střetu a byla tam zapálena spousta svíček. Okolo
Národního divadla jsme podél Vltavy došli ke galerii
Mánes. Zde bylo centrum, kde se rozdávaly letáky, tiskoviny a fotografie ze zásahu na Národní třídě, které jsme
také obdrželi. Protože bylo mrazivé počasí, vydali jsme
se k autu a odjeli domů. Od 14 hod. byla svolána manifestace na Letné, kterou jsme sledovali již v televizi, která
již v té době vysílala přenosy z demonstrací. Byli jsme
plni zážitků, v Praze panovala úžasná atmosféra plná
emocí. Z jedné strany se k sobě lidi chovali přátelsky, pomáhali si, usmívali se a byli plni očekávání, z druhé strany byl stále cítit strach lidí z možného násilného řešení
ze strany vládních orgánů.
Přesně po měsíci, tedy 17. prosince 1989 byla v Praze
studenty a Občanským fórem svolána manifestace, která
kopírovala původní manifestaci. Se synem jsme se vydali do Prahy, abychom se této manifestace zúčastnili.
Začátek byl na Albertově a pokračovalo se průvodem
16
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Recept, jak se v pohodě dožít „Zlaté svatby“
Brali jsme se v roce 1967 a bylo nám pouhých 21 a 20
let. Začali jsme spolu pracovat na stejném místě – na stavbě vodárny Želivka. Za dva roky se nám narodil syn,
po něm za tři roky první dcera. V té době jsme bydleli
v paneláku ve Zruči nad Sázavou, ale chyběla nám tam
dílna a zahrádka. Proto jsme po smrti mého tatínka začali stavět v roce 1974 tzv. „svépomocí“ rodinný domek
v Trhovém Štěpánově. Byla to dřina, ale naučilo nás to
pracovitosti a vytrvalosti. O to víc si svého, vlastníma
rukama vybudovaného, domova vážíme.
V roce 1981 se nám narodila druhá dcerka a zhruba
v té době začal manžel s létáním. Byl to jeho sen od dětství. Začínal s volným létáním na bezmotorovém kluzáku. Zkoušky skládal na kopci Raná u Loun, později začal
s vlastní výrobou jednosedadlových motorových rogal.
Pohled na náš Trhový Štěpánov z rogala

Manželé Václav a Jaroslava Dvořákovi

Od roku 1991 už nadále vlastní dvoumístné motorové
rogalo. Výhodou je, že může ten, který se jen „veze“
za letu fotografovat nebo natáček na kameru. Já jsem
s ním také několikrát byla ve vzduchu a shora je opravdu
na svět jiný pohled! Možná by se hodně obyvatel Hulic
divilo, jak krásně vypadá vodní nádrž Želivka z výšky –
se všemi zalesněnými zátokami a se starým Borovským
mostem, co končí uprostřed vodní hladiny. Také je moc
hezká rozhledna na Blaníku, zvlášť s podzimem zabarvenými stromy okolo, nebo hrad Šternberk s řekou Sázavou, vlašimský park, náměstí a koupaliště, štěpánovský
kostel a škola s novým hřištěm nebo v létě zářící žlutá
pole řepky.
Jsme spolu už devět let v důchodu, ale nenudíme se,
máme stále co na práci, jak doma, tak i v rodinách našich
dcer. Je ale důležité mít i své zájmy a koníčky. Svému
muži přeji a mám radost s ním, když mu vyjde počasí
a přijde nadšený z létání. Já zas ráda čtu a využívám bohatě zásobenou místní knihovnu. Také chodím 2 x týdně

„plácat“ volejbal do školní tělocvičny, v létě na nové hřiště u školy. Jsme nesourodá skupinka „sokolů“. Já jsem
„hrdě“ nejstarší až po žáky základní školy. Je to pro mne
úžasný pocit, když hraji současně se svojí dcerou a vnukem. Jistě není to žádná hra vysoké úrovně, ale někdy se
i dost zasmějeme a když se chvílemi zadaří, tak si i zatleskáme. Je to o radosti z pohybu a dobré party a to je
hlavní. Je potřeba se hýbat a tak s mužem chodíme
na procházky do přírody, na houby nebo kousek popojedeme na kolech. Jsme spolu neuvěřitelných 50 let a jsme
spolu stále rádi!
No a ten recept na spokojené manželství i po tolika
letech? To vezmete vzájemnou lásku, respekt, toleranci,
důvěru, pochopení + nějaký ten koníček. Okořeníte to
trochou humoru a dobré vůle, pořádně promícháte a podáváte v libovolném množství partnerovi co nejvíce společných roků…
Jarka Dvořáková

Pěkný pohled na vodní nádrž Želivka; foto Kristýna Hašková,
vnučka Václava Dvořáka
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Výlet sedmpánských seniorů
Vážená redakce,
chceme se s Vámi podělit o pěkný zážitek z výletu,
který náš často stereotypní život na vsi v našem již poněkud „vyšším věku“, zpestřil. O výletu jsme si vyprávěly
ještě dva týdny v naší hospůdce, kam vždy po nákupu
v prodejně zajdeme posedět, hezky si popovídat a sdělit
si aktuální novinky. „Zdravá závist je, když trošku závidíme, že slunce svítí i jiným lidem, ale my jim to ze srdce
přejeme“. A proto, když jsme se doslechly, že spolek
„Aktivní stáří Trhový Štěpánov“ jel s panem starostou
v září na výlet, přály jsme si ve skrytu duše, abychom
byly pozvány také. Nemusely jsme ani nic říkat. Pan starosta Josef Korn na nás nezapomněl a sám nám přišel
4. října t. r. přívětivě nabídnout výlet po krásách v oblasti
Posázaví. Samozřejmě, že když přišlo na termín odjezdu,
vyjádřily jsme obavy, zdali všechno zvládneme. To už jsme
„holt“ my - „holky ve věku“, že začneme okamžitě myslet
na svá kolena, záda… atd. Abychom nejely v čistě dámském obsazení jel s námi ještě jeden muž, kromě dvou
„pánů řidičů“. Naše trasa započala ze Sedmpán, přes
Nesměřice, Hrádek až na Horku, kde nás přišla u krásně
zrekonstruovaného zámečku přivítat paní starostka
Simona Vacíková a popřála nám pěkný výlet.

Dále jsme pokračovali na Dolní Pohled, Laziště, Březinu, Vlastějovice a Budčice. V posledně zmiňované obci
jsme překvapili mlynářku paní Alenku Řezníkovou, která
nás provedla v Muzeu mlýna a povyprávěla nám o nelehkém životě v dřívějších dobách. Jaké však nastalo překvapení, když jedna z nás zjistila, že byla spolužačka
paní mlynářky a druhá z nás je dokonce její příbuzná.
Došlo i na objetí a slzy v očích. Po rozloučení jsme pokračovali v trase: Volavá Lhota, Pavlovice, Jedlá a Chřenovice, kde byla druhá zastávka na kávu a štrůdl v místní
hospůdce u řeky Sázavy. Počasí nám opravdu přálo, den
se začal rozlévat do slunečné barvy, a tím se i zvyšovala
dobrá nálada. Cestou jsme obdivovali malé kapličky,
rybníky, upravené rodinné domky ve vesničkách, kudy
jsme projížděli. Než jsme si prohlédli přírodní rezervaci
Stvořidla u Ledče, projeli jsme Zahájím, kde nám pan
starosta ukázal rodný dům bývalého ředitele Základní
školy Trhový Štěpánov p. Josefa Malého. Pokračovali
jsme přes Hněvkovice, Sechov, Ledeč nad Sázavou, Dobrovítovu Lhotu a Bilantovu Lhotu. Pak následovaly vesničky Trpišovice, Koňkovice, Meziskalí, Dolní Město
a nejhlavnější zastávka Lipnice nad Sázavou, kde jsme
navštívili památník Jaroslava Haška zřízený v domku,

Muzeum mlýna v Budčicích; foto Josef Korn

Prohlídka v domě spisovatele Jaroslava Haška

Jaké bylo překvapení, když jedna ze seniorek byla spolužačka paní
mlynářky a druhá dokonce polosestřenice

Loučíme se s hradem Lipnice; foto Josef Korn
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Zleva: Ludmila Beladová, Marie Lonská, Zdeňka Bézová, Marie Kornová, Alena Řezníčková, Marie Dvořáková, Jaroslava Holečková,
Eva Andělová, Alena Sedláková, Jan Kucharčík, Alena Setničková, Antonín Ryšavý, Božena Balková; foto Josef Korn

který si zde spisovatel zakoupil a až do své smrti v r. 1923
zde žil a tvořil své stěžejní dílo „Osudy dobrého vojáka
Švejka“. Ve světničce, kde spisovatel bydlel, nám pan starosta povyprávěl svou veselou historku z mládí s kamarády, ale tu nebudeme prozrazovat. Poté, co jsme zvládli
vysoké schody na hrad, se nám z jeho nádvoří naskytl
překrásný pohled na okolní krajinu. Ve Světlé nad Sázavou jsme si dali všichni dobrý oběd a ještě si nakoupili
zabijačkové pochoutky na večeři domů. Cesta domů
vedla přes Sázavku, Ovesnou Lhotu, Vlkanov, Hradec,
Ledeč nad Sázavou, Novou Ves, tam nám pan starosta
zastavil, abychom si mohli zakoupit keříčky a okrasné
stromky. Pak jsme si prohlédli vesničky Bezděkov, Všebořice, Radíkovice, Čejtice a Onšovec a konečná stanice
byla v našich Sedmpánech. Když jsme vystoupili z hasičského auta, bylo okolo čtvrté hodiny odpoledne. Vrátili
jsme se dobře naladění, plni dojmů a nikdo z nás nelitoval, že se výletu zúčastnil, protože jsme ho všichni přežili ve zdraví, aniž by nás co bolelo.
senioři ze Sedmpán
„Mlynářské desatero“
1. Jedině u mne mlíti budeš.
2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.
3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.
4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.
5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.
6. Zachováš ve mlýně a ve všem a všude čistotu.
7. Nepokradeš, a jen co tvého si vezmeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně
semlel a málo dal.
9. Nepožádáš od mlynáře více, nežli semlels.
10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.
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Malé předvánoční interview v knihovně
Oslovila jsem několik čtenářek, aby se s námi podělily,
jak prožívají vánoční čas.
1. Blíží se Vánoce, těšíte se na tuto dobu, vnímáte advent
jako období klidu nebo spíš Vám přináší stres?
Pavla Kořínková:
Období před Vánoci je jedno z mých nejoblíbenějších
v roce, a tak se ho s rodinou snažím užít bez stresu. Pečení a úklid dělám průběžně, a tak zbývá čas i na různá
setkání s přáteli.
Vendula Veselá:
Na Vánoce se těším a období adventu mám moc ráda,
i když toto období je spojené s předvánočním shonem.
I přesto se snažím ho prožít co nejvíce v klidu. Zajdeme
si na předvánoční jarmark, adventní koncert, zkrášlujeme domov vánoční výzdobou. Pečeme oblíbené vánoční
cukroví, a přitom si pouštíme vánoční koledy.
Pavla Kořínková z Trhového Štěpánova

Vendula Veselá z Trhového Štěpánova

Olga Poledňáková:
Adventní čas mám moc ráda, je to pro mě období pohody. Chci předat svým dětem, že lepší je mít „upatlanou“
kuchyň a dobrou náladu, než trávit svátky zoufalým
uklízením a stresem. Radši vyrazíme s rodinou a přáteli
na vánoční trhy nebo zpívání koled, to k Vánocům prostě patří.
Marcela Skácelová:
Ignoruji dnešní komerční a kýčovitou atmosféru Vánoc,
která vybízí lidi k neskutečnému nákupnímu šílenství
zbytečných věcí, které skončí někde v zapomnění a mnoho lidí přivede do dluhů. Komerční šílenství a nevkus
nezná hranic a děti se tomu učí už odmalička. Já osobně
již nepeču cukroví, neleštím kliky ani okna, zrušila jsem
povinné návštěvy kolem Vánoc, dárky od Ježíška dostávají pouze vnoučata a moje rodina je spokojená, že nemusíme vždy dodržovat tradice. Tím pádem se nestresuji
a užívám si adventní čas podle svého, a to je ten nejlepší
dárek pro mou rodinu.
2. Máte alespoň trochu času si v tomto období vzít knihu
do ruky a odpočinout si při čtení?
Pavla Koříková:
Snažím se si ten čas udělat. Dokud jsem s dětmi na mateřské dovolené, tak mám vždy po obědě (když děti spí)
chvilku čas na kávu a k ní si ráda beru dobrou knihu.
Doufám, že ani před Vánoci tomu nebude jinak.
Vendula Veselá:
Čtení knih je pro mě relax a proto doufám, že i v tomto
období si najdu čas otevřít nějakou pěknou knihu a chvíli
si odpočinout od všech povinností a úkolů, které je třeba
na Vánoce zařídit.

Olga Poledňáková z Trhového Štěpánova; foto Jana Boušková
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Marcela Skácelová:
Ježíšek mi již knihy nenosí, půjčuji si je v knihovně, ale
mým vnoučatům určitě ano, a to v hojné míře. Nejoblíbenější knížka v dětství pod stromečkem byla Broučci,
která ve mně vyvolává vzpomínku na zasněženou chaloupku a v ní Janinku a ostatní broučky, jak se snažili
přežít zimu. Vždy jsem u toho brečela a dojímá mě to
i dnes, když vzpomenu. V dospělosti vzpomínám od Ježíška knihu Doktor Živagto od B. Pasternaka – krásný
a dojímavý příběh lékaře – pacifisty, který zachraňoval
zraněné v době revoluce v Rusku a tato kniha patří
k mým nejoblíbenějším.
Já moc děkuji dotazovaným čtenářkám za jejich ochotu
a čas.
Jana Boušková, vedoucí Městské knihovny
Trhový Štěpánov

Marcela Skácelová z Trhového Štěpánova; foto Jana Boušková

Olga Poledňáková:
Snažím se najít každý den aspoň pár minut na čtení,
a doufám, že o svátkách bude času o něco víc.
Marcela Skácelová:
Knihy miluji a čtu ráno v posteli, přes den kdykoliv a večer před spaním. Mám rozečtené i 3 knihy najednou
a nedělá mi problém se do děje vrátit. Jsem zkrátka knihomol a čtu vše, co mi přijde pod ruku, a protože již
do práce nechodím, tak si tento přepych mohu dovolit.

A ještě jednou větrná
kalamita ….
Pan Pavel Dušek z Dubějovic jezdí občas v neděli
do kostela s motorovou pilou, jako tomu bylo 29. října
2017. Řidiči automobilů, kteří vezli své příbuzné na autobus do Lokte, chtějí touto cestou panu Duškovi poděkovat za rychlé vyřešení kalamitní situace a průjezdnost
komunikace.

3. Nosí Vám nebo Vašim dětem Ježíšek knížky? Vzpomenete si na nějakou Vaši oblíbenou knížku, kterou
jste našli pod stromečkem?
Pavla Kořínková:
Přiznám se, že si vůbec nepamatuji, kdy jsem pod stromečkem našla knihu, avšak naše děti ji tam od Ježíška
mají každý rok. Sama si o knihu Ježíškovi vlastně ani nepíšu, tím, že tu máme knihovnu, tu potřebu nepociťuji.
Vendula Veselá:
Ano. Pod stromeček nám i našim dětem Ježíšek naděluje
knížky. Naše oblíbená kniha právě v období adventu je
České Vánoce Josefa Lady, kterou si s oblibou čteme. Mě
osobně potěší pod stromečkem každá kniha, ať z oblasti
sportu či román nebo detektivka.
Olga Poledňáková:
Knížky u nás nesměly nikdy pod stromečkem chybět...
pro děti pohádkové a obrázkové, pro sebe upřednostňuji
tvorbu českých autorů (Halina Pawlovská, Michal
Viewegh aj.). V minulém roce jsem měla velkou radost
z knížky Kafe a cigárko od Marie Doležalové, letos bych
si přála Malý pražský erotikon nebo Okamžiky štěstí
od Patrika Hartla.

Poděkování manželům Duškovým z Dubějovic za vyřešení kalamitní situace mezi Keblovem a obcí Sedmpány“ foto Štěpánka
Bézová
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Ing. Václav Janský – čestný občan města Trhový Štěpánov
2. června 1907 obecní
zastupitelstvo, uznávajíc
veliké zásluhy Ing. Václava
Janského, které získal projekty a pracemi melioračními a za snahu o povznesení
stavu rolnického, usneslo
se jednohlasně na tom,
jmenovat jej čestným občanem zdejší obce. Ing. Václav Janský se narodil 6. října 1866 v Bělči nad Orlicí
v okrese Hradec Králové
a zemřel 9. března 1937 v Praze. Po středoškolských a vysokoškolských studiích vstoupil do služeb technické
kanceláře Zemědělské rady pro Čechy, kde působil
od roku 1891 až do roku 1920, kdy přestoupil do služeb
ministerstva zemědělství. Téměř celých 30 let své práce
věnoval technické kanceláři Zemědělské rady, kde měl,
jako inženýr ze selského stavu vzešlý a selskému stavu
sloužící, příležitosti časté a vhodné, aby projektoval
a prováděl stavby a práce zemědělsko-technické podle
potřeb jednotlivých výrobních oblastí zemědělských,
do kterých byl za tím účelem přidělen. Dostává se tak
do okresu holického, pardubického, rakovnického, benešovského a sedlčanského, tedy do krajů zemědělsky
intenzivních i extenzivních, a aby hlavně stavbami melioračními, regulačními a vodovodními pomáhal zvelebovat zemědělství. Měl možnost ve svém úředním povolání
zúčastnit se ještě průkopnické éry Meliorační služby
v Čechách, měl příležitost poznat bolesti a strasti zemědělců a jejich požadavky. Svůj styk s venkovským lidem
však nevěnoval jen povinnostem služebním, ale účastnil
se také pilně veřejného života, o čemž svědčí jeho činnost
v Melioračním svazu, který byl založen 16. května 1906
a také jeho kandidatura na poslanecký mandát do Říšské
rady ve Vídni při prvých volbách podle tajného hlasovacího práva v roce 1907. V Melioračním svazu mohl plně
rozvinout své organizační schopnosti a zasloužil se tak
vydatně o propagaci a popularitu vodního hospodářství
a kulturní techniky. Jednatelem svazu byl od jejího založení v roce 1906 až do roku 1920, kdy se funkce z důvodu
neslučitelnosti s novou funkcí úřední, byl jmenován
sekčním šéfem ministerstva zemědělství, vzdal. Do ministerstva zemědělství přichází jako vysoký státní úředník, téměř již na sklonku své úřednické služby, několik
let před odchodem na odpočinek. Za působení na ministerstvu organizoval zemědělsko-technickou službu nejen v Čechách a na Moravě, ale nově i na Slovensku
a Podkarpatské Rusi. Zasáhl také účinně do organizace
nižšího melioračního školství na Slovensku reaktivováním příslušného učiliště v Žilině. Svým čestným občanem jej jmenovala řada obcí, zejména v roce 1906, kdy se
22

účinně přičiňoval o odstranění škod velikých povodní,
jimiž byly v roce 1906 postiženy četné obce na Benešovsku, Vlašimsku a Voticku. V našem kraji dozoroval regulaci toku na řece Chotýšce v roce 1907.
Literární činnost:
O úpravách řek i potoků a migracích v království Českém
(1905).
Návod k zakládání okresních komisí pro úpravy vodní.
Návod k zakládání okresních nebo krajinských melioračních jednot.
Návod k zakládání a provádění melioračních podniků,
úprav vodních, melioraci a zásobení vodou vodními družstvy i jednotlivci a o působnosti okresní i obecní samosprávy (1909).
O zřízení ochranného a národohospodářského ústrojí
vodstva v Čechách (1910).
Jeho programové vytyčení úkolů meliorační služby, které
naposledy literárně publikoval v roce 1928, kdy byl již
na odpočinku:
1. Zákon o úpravě a zvelebování půdy s organizací melioračních výborů v určitých politicko-správních územích
a melioračních družstvech.
2. Zákon o hospodářské správě vodstva a organizaci regulačních výborů podle oblasti vodotoků a regulačních
družstev.
3. Zákon o právu vodním, jednotný pro celý stát a omezený
na otázky právní ochrany.
4. Zákon o úpravě bystřin se zalesňováním.
5. Zákon o úpravě a používání pozemkového vlastnictví
(scelování pozemků).
6. Zákon o státní podpoře zemědělsko-technických prací
(novela melioračního zákona) se zřízením Meliorační
banky.
7. Zákon o úpravě hospodářských silnic a cest zemědělskými družstvy.
8. Zákon o zemědělsko-technických úřadech.
Byl také stálým přispěvatelem do Melioračního věstníku, který vycházel před válkou jako příloha „Venkova“.
Prameny – Národní politika 4. 10. 1936, Československý
zemědělec, XIX, 1937, Kronika města Trhový Štěpánov,
kronikářka města
Vážení čtenáři, v nadcházejících vánočních dnech
Vám chci popřát klidné prožití adventu a svátků vánočních. Do nového roku pak pevné zdraví a klid v dnešní
uspěchané době a těším se, že se i nadále budeme setkávat nad stránkami Zpravodaje.
Miroslava Veselá, kronikářka města
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Leden, únor 2018 – kulturní akce
Měsíc Den

Datum

Název akce

Pořadatel

Sobota
Leden Sobota
Sobota
Únor Sobota
Sobota

13.01.
20.01.
27.01.
03.02.
10.02.

Ples Unie rodičů + základní škola
Hasičský ples v Trhovém Štěpánově
Hasičský ples v Sedmpánech
Hasičský ples v Dalkovicích
Včelařský ples v Hulicích
Malá muzika Nauše Pepíka – Sokolovna
Trhový Štěpánov

Unie rodičů + základní škola
SDH Trhový Štěpánov
SDH Dubějovice
SDH Dalkovice
Svaz včelařů z.s., ZO Trhový Štěpánov

Pátek

16.02.

Sobota

Termín bude
Vepřové hody v Dubějovicích
upřesněn

Město Trhový Štěpánov
SDH Dubějovice

Posvícenská zábava v Dalkovicích
V sobotu dne 21. 10. 2017 se v kulturním domě v Dalkovicích konala již tradiční posvícenská zábava pořádaná Sborem dobrovolných hasičů Dalkovice. Tato podzimní zábava je spíše komornějšího rázu navštěvovaná
především místními obyvateli Dalkovic, vítáni jsou však
lidé ze všech různých koutů. Jak v minulých letech, tak
i v letošním roce zábavu navštívily nízké desítky lidí,
kteří vždy přichází obtěžkáni všemožnými dobrotami
a pochutinami, vcházejíc do sálu kulturního domu s rukama držícíma tácy a tašky přeplněné jednohubkami,
chlebíčky, slaným i sladký pečivem a dalším občerstvením. Také pitiva je v dalkovickém kulturním domě vždy
dostatek, takže o pohoštění hostů je vždy s přehledem
postaráno. Celkově byla posvícenská zábava v Dalkovicích pohodovou a přátelskou akcí, hosté byli spokojeni
a příjemně společensky unaveni, pilo se, hudba hrála až

do ranních hodin. Doufejme, že následující posvícenské
zábavy budou alespoň stejně tak povedené, jako ta letošní.
kronikář SDH Dalkovice Michal Smetana

Posvícenská zábava v Dalkovicích; foto Michal Smetana

Sedmpánský posvícenský guláš

Vítězem se stala Zdena Baťková

Guláš patří mezi jeden z nejoblíbenějších českých pokrmů. Lze ho připravit na mnoho způsobů. Ale jaký je
ten nejlepší? To jsme se pokusili zjistit v Sedmpánech.
14. října se zde uskutečnila soutěž o nejlepší hovězí guláš. Hodnotily se čtyři atributy guláše: CHUŤ, BARVA,
HUSTOTA A MĚKKOST MASA. Leč to nebyl lehký
úkol, tříčlenná porota zvolila jednoznačného vítěze.
K hodnocení bylo odevzdáno celkem 9 vzorků. Tříčlenná porota sestávající z paní Aleny Holadové, Antonína
Ryšavého a Roberta Sluky, zasedla ke stolům a přes dvě
hodiny se věnovala nelehkému úkolu – vybírala ten nejlepší.
V kulturním domě se mimo účastníků sešli i diváci,
pro které byl připraven doprovodný program, který zajišťoval se svojí harmonikou pan Nulíček z Hulic. V polovině programu byl všem roznesen guláš, který připravila právě pro diváky paní Ludmila Filipová z Keblova,
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která byla tajně zapojena i do soutěže. Poté co porota
zhodnotila poslední vzorek, se sečetly přidělené body,
které určily vítěze. Tím se stala Zdena Baťková. Jako
druhá se umístila Blanka Quaiserová a na třetím místě
stanula již zmiňovaná Ludmila Filipová.
Po vyhlášení vítězů byly divákům podány všechny
vzorky, aby mohli sami posoudit, jestli se porota rozhodla správně. Tato soutěž a zároveň posvícenská oslava se
protáhla do nočních hodin. Tančilo se a všichni se příjemně bavili.
Lucie Vošická
Druhé místo obsadila Blanka Quaiserová;
foto Lucie Vošická

Poučná návštěva knihovny
Ve středu 1. listopadu náš Klub aktivního stáří navštívil naši Městskou knihovnu v Trhovém Štěpánově. Hned
při našem vstupu se nám dostalo milého přivítání
od sympatických pracovnic knihovny paní Jany Bouškové
a paní Jany Vlasákové. Měly pro nás připravené příjemné posezení u stolů, na kterých byly rozsvícené svíčky
a nechybělo ani výborné sladké pohoštění s kávou. Každá
z pracovnic měla pro nás připravené zajímavé, poutavé
povídání z oboru knihovnictví, například jaká je nejmenší Bible na světě, též které současné autorky čtou

naši čtenáři nejraději. Přišel mezi nás i pan starosta Josef
Korn, což nás velmi potěšilo.
Vážíme si toho, že i v našem městě máme možnost
v příjemném prostředí si půjčovat nepřeberné množství
knížek jak pro dospělé čtenáře, tak i pro děti. Vyberou si
jistě i nároční čtenáři. Milým pracovnicím přejeme, aby
měly samé vděčné čtenáře, děkujeme za jejich milé pozvání a přejeme hodně zdraví a spokojené Vánoce.
Anna Hrdinová
Klub aktivního stáří

Klub aktivního stáří na návštěvě knihovny; foto Josef Korn

Přišel mezi nás i pan starosta Josef Korn; foto Jana Boušková

Lampionový průvod
v Dubějovicích
Dne 4. 11. 2017 se konal v Dubějovicích lampionový
průvod. Sraz byl v 17:00 hod., ale jak to bývá, vyšlo se
o něco déle. Sešla se nás celkem početná skupina a děti
byly plny očekávání, neboť byly seznámeny s tím, že
po cestě je čekají různá překvapení. Starší děti se převlékly do masek a čekaly na své mladší kamarády a sourozence na celkem šesti stanovištích, kde pro ně měly
připraveny různé úkoly, hádanky a samozřejmě sladkosti.
Přípravy dětí z Dubějovic na lampionový průvod
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Měly to moc hezky připravené a patří jim veliké díky.
Po zakončení průvodu si děti opekly buřty, zahrály si
různé hry a kdo chtěl, mohl si ještě vydlabat strašidelnou
dýni. Lampiónový průvod se vydařil, počasí nám přálo

a odměnou pro nás byly rozzářené dětské oči. Také bych
ráda touto cestou poděkovala Městu Trhový Štěpánov
za finanční podporu a Obci Soutice za zapůjčení výzdoby.
Hana Vošická

V Dubějovicích se sešla početná skupina dětských strašidel; foto Hana Vošická

Jak to vidí lampión
Venku je pěkná zima, tak se mi nikam moc nechce.
Myslel jsem si, že zůstanu pěkně v teploučku ve skříni,
ale kdepak! Ten náš mrňous si na mě vzpomněl, a tak
jsem dostal starou hůlku a novou žárovičku. Aspoň to,
od svíčky jsem předloni málem uhořel! Kampak to asi
jdeme? Že by na lampiónový průvod? Jasně!
Svítím jako o život už na náměstí a vesele se houpu (to
bude asi tím studeným větrem). Brrr! Do skoku mi sice
moc není, je chladno, ale už se těším na svého většího
brášku, u kterého se pěkně ohřeju. Co se děje? Proč jsme
zastavili? Aha, ohňostroj! No, abyste se … co na tom, že
já svítím jen žlutě? Prskat umím taky…
Konečně! Vidím světýlko podobné tomu mému.
Všichni se k němu uchylují, aby se ohřáli. Tak vidíte,
k čemu by vám teď byly všechny ty barvy? Jdu taky, ale
musím na sebe dát pozor a nechodit moc blízko, jsem
přece papírový!
Na zub tady pro mě nic není, ale to mi ani trošku nevadí. Hlavně, že jsem byl zase po roce pohromadě s ostatními světýlky. Začíná mi být trochu zima a ten deštík
taky není právě příjemný. Nepůjdeme už domů? Nemohli byste mě aspoň zhasnout?
Hurá! Vracím se do teplé náruče své skříně a spokojeně

Lampionový průvod v Trhovém Štěpánově; foto z archivu TJ Sokol

usínám. Mám před sebou celý rok sladkého odpočinku.
Doufám, že mě vezmou někdy v létě na nějakou party,
tam přece taky my lampióny můžeme, ne?
Pocity lampiónu zapsala Hana Pokorná na letošním
lampiónovém průvodu, který se konal 10. 11. 2017.
Děkuji tímto všem sokolům, kteří akci zajistili, dále
děkuji Unii rodičů při ZŠ za finanční podporu.
V neposlední řadě děkuji všem zúčastněným lampiónům .
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PF 2018
Rok 2017 se pomalu chýlí
ke svému konci.
Dovolte nám proto, abychom Vám
všem touto cestou popřáli klidné prožití
svátků vánočních a co nejméně rybích kostí.
Hodně zdraví, radosti a pohody, žádné nehody
a v roce 2018 jen samé šťastné náhody.
TJ Sokol Trhový Štěpánov

Mateřská škola Trhový Štěpánov

Děti si vyzkoušely práci módních návrhářů, vytvořily si vlastní
obrázek na tričku

Měsíc listopad začal v mateřské škole Trhový Štěpánov
vzdělávacím tématem „Jedeme“, ve kterém se děti učily
o dopravních prostředcích. Společnou prací vytvořily
děti z I. třídy s paní učitelkou Jarkou krásnou loď. Její
vyrábění si děti moc užily.
Konec listopadu byl věnován tématu oblečení, ve kterém si děti povídaly o různých druzích oblečení pro určité příležitosti a počasí. Prakticky si vyzkoušely práci
módních návrhářů, když si vytvářely vlastní obrázek
na tričko. Výsledkem jsou tato krásná originální trička,
nositelná ke každé příležitosti.
V odpoledních hodinách mají děti volný čas na činnosti,
které si samy zvolí. Vzdělávací téma „Jedeme“ ovlivnilo
i způsob dětské hry a hrály si na železnici a autobus.
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Společnou prací s paní učitelkou Jarkou vytvořily děti loď

Volná hra v odpoledních hodinách; foto z archivu Mateřské
školy

prosinec 2017

Školní okénko

PF 2018

Přání čtenářům: „ Ať máte plno důvodů zářit
štěstím během svátků i v celém novém roce.“
Olga Polivková, ředitelka
Mateřské školy Trhový Štěpánov

Poděkování

Pozvánka na Školní vánoční trhy

Jménem vedení školy děkuji Městu Trhový Štěpánov
za podporu škole. Díky výborné spolupráci škola je velmi důstojným a moderním místem a pracovištěm. Nová
družina, posilovna, výhledově nástavba a bezbariérovost
budovy. Výsledky jsou vidět na každém kroku. Děkujeme a těším se na další společnou práci.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka Základní školy
Trhový Štěpánov

Žáci a zaměstnanci Základní školy Trhový Štěpánov
srdečně zvou na Školní vánoční trhy. 19. 12. 2017 od 14.30
hod. do 17.00 hod. budou žáci v přízemí školy prodávat
vlastní výrobky s vánoční tematikou. Malé občerstvení
zajištěno. Prodej produktů Včelího světa Hulice. Těšíme
se na příjemné předvánoční setkání.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka Základní školy
Trhový Štěpánov

Jak vařívaly naše prababičky
Naši předkové si prý potrpěli na kvalitní stravu, i když
výběr surovin byl tehdy značně omezený. Základem kuchyně bylo to, co zahrada, dvůr, pole a les daly. Hodně
pokrmů bývalo z brambor. Žáci 7. třídy se v rámci českého jazyka při hodinách slohu učili popis pracovního postupu, a tak jsme spojili příjemné s užitečným a uskutečnili ve třídě malý projekt nazvaný „Jak vařívaly naše
prababičky“.
Žáci se rozdělili do 6 skupin a vylosovali si popis pracovního postupu pro své jídlo. Připravovali jsme takové
dobroty jako chlebánky, patenty, beleše, grenadýrmarš,
Beleše – placičky z vařených brambor
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císařský trhanec a mrkvový dort. Na závěr jsme jídlo
pěkně naservírovali, aby mohli všichni ochutnat. Pravda, každému chutná něco jiného, ale shodli jsme se
na tom, že nejvíce nám chutnaly chlebánky, které trošku
připomínaly bramborák. Dále grenadýrský marš, jemuž
dodávala skvělou chuť opečená slanina s cibulí. A milovníci sladkého jistě ocenili trhanec či mrkvový dort.
Děti zaslouží velkou pochvalu za to, jak se úkolu zhostily. Práce ve skupinách proběhla bez hádek, děti si práci
vhodně rozdělily a pracovaly víceméně samostatně. Trochu méně chuti měli žáci do následného úklidu v kuchyňce, ale nakonec jsme i ten úspěšně zvládli (velký dík zaslouží Hela Koišová, Ondra Horálek a Bohoušek Straka).
Staročeská kuchyně se může pochlubit vynikajícími

jídly z naprosto běžných a levných surovin, a proto by
možná byla škoda, aby upadla v zapomnění.

Trhání trhance, zleva Jakub Vilimovský, Ondra Horálek, Ondra
Blažek, Eva z Vietnamu

Servírujeme grenadýrmarš, zleva Filip Hašek, David Smítka,
Tadeáš Hlaváček, Filip Kakos; foto z archivu ZŠ

Přidáváme jeden recept – chlebánky: 500g tvrdého
chleba, 4 stroužky česneku, 3dl mléka, majoránka,
strouhanka, pepř, sůl, sádlo na smažení
Tvrdý chléb rozlámeme do mísy a zalijeme mlékem.
Necháme změknout (nejlépe přes noc).
Rozmočený chléb rozšleháme vidličkou na jemnou
kaši. Přidáme prolisovaný česnek, majoránku, pepř a sůl.
Je-li směs příliš řídká, zahustíme strouhankou. Ze směsi
vytvarujeme placičky, které pečeme z obou stran do zlatova. Podáváme teplé se zeleninovým salátem.
Mgr. Hana Pokorná

Advent
Máme tu měsíc do Vánoc, jdeme do lesa pro jehličí.
Z něho vytvoříme věnec a dáme na něj čtyři svíčky. Každou adventní neděli zapalujeme jednu svíčku, vždy o jednu více. Poslední adventní týden ozdobíme dům či byt
a pečeme cukroví. Poslední den před Štědrým dnem ma-
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minka s tatínkem zabalují poslední dárky – ráno, když
děti ještě spí. Děti se vždycky nejraději koukají na klasické vánoční pohádky. Maminka mezitím připravuje obědu nás to je většinou vinná klobása s bramborovou kaší.
V některých rodinách se až do večera vůbec nic nejí, aby
se vidělo zlaté prasátko. Po obědě jdeme na procházku
do lesa a také navštěvujeme hřbitovy, abychom zapálili
svíčky těm, kteří už nejsou mezi námi. Před večeří se jdeme umýt a oblékneme se do svátečního oblečení. Potom
nastává celý rok očekávaná štědrovečerní večeře. K ní si
obvykle pustíme vánoční koledy. Nejčastěji se podává
rybí polévka, ale v každé rodině to nemusí být stejné.
Jako druhý chod se podává kapr s bramborovým salátem.
V některých rodinách to může být i řízek. Po večeři jdeme všichni společně ke stromečku a rozbalujeme si dárky.
Vzájemně se jimi pochlubíme a nezapomeneme zhlédnout také vánoční televizní nadílku.
Roman Petrus, Zruč n. S., Ondřej Blažek, Tehov,
Tadeáš Hlaváček, Vlašim, všichni 7. třída.
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O Vánocích
O Vánocích to je zima,
ale přesto je nám prima.
U stolu se najíme,
koledy si pustíme.
Světýlka září na stromečku,
a pak přijde na zabijačku.
Potom zase cukroví,
už aby bylo hotový.
Okolo stromečku si sedneme,
a zbytek večera si užijeme.
Rozdáme si dárečky,
vyhodíme kartáčky.
Ručičky si umyjeme
a do postýlek vlezeme.
Hela Koišová, Bohumil Straka,
7. třída, Trhový Štěpánov
Ilustrace Bui Thi Tuyet Nga, Sedmpány

Moje Vánoce
Někteří Vánoce milují, někteří je úplně nemusí. Já patřím k té první kategorii. Vzhledem k tomu, že jsem již
trochu starší, tak jsou pro mne Vánoce hlavně rodinná
záležitost a dárky nehrají hlavní roli. Zhruba týden před
Vánoci si uvědomím, že ještě nemám dárky a musím
na poslední chvíli něco shánět, což nemám úplně rád.
Mamce většinou něco vyrobím, to ona miluje. Táta je
milovník aut, takže mu koupím model nějakého staršího
auta. U bratra to mám jednoduché, vzhledem k jeho
věku postačí nějaký vláček nebo autíčko. Když mám dárky vyřešené, tak jdu pomáhat s vánočním cukrovím, což
je tak na celý den. S tátou jedeme koupit živý vánoční
stromek. Přijde den Vánoc, vzbudím bratra, nasnídáme
se a posíláme bratra k babičce, jelikož stále věří na Ježíška. Mezi tím, co je bratr pryč, vyndáme a vyzdobíme
stromek. Miluji tu vůni jehličí. Vyndáme dárky ze skříní
a blíží se večer. Já a táta jdeme za bratrem zapálit svíčky,
mezitím mamka smaží řízky. Když je vše hotovo, jdeme
všichni do kuchyně na vánoční večeři. Bratr nepřetržitě
čeká, až všichni dojí, aby se mohl vrhnout na dárky. Asi
ho nic jiného nezajímá. Když zazvoní zvoneček a jdeme
ke stromečku, všude voní cukroví, svíčky a vánoční stromek. Bratr rychle roztrhává krásně zabalené dárky. Je
úžasné, jak se všichni usmívají, takových dnů moc nebývá. Vše je rozbaleno, všude roztrhaný papír. Tak zase
za rok.
Matěj Rulf, 7.třída, Trhový Štěpánov
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Moje vánoce
Moje Vánoce začínají jako každý jiný den. Probudím
se a jdu se nasnídat. Nikdy se neubráním tomu, abych si
vzal jednu, dvě, tři - asi dvacet cukrovinek. Dřív jsem
chodil ven, hrál si ve sněhu atd., ale v poslední době sníh
není, a proto se většinou koukám na televizi. K obědu
mám něco malého. Poté sním pekáč cukroví a jdu k sobě
do pokoje. Potom zavoláme celé rodině. Odpoledne většinou nedělám nic, protože stromek máme dávno ozdobený, děláme to den předem. Nastává Štědrovečerní večeře. Doma nikdo nejí kapra, proto jíme mořské ryby.
Po večeři jdeme ke stromku a zpíváme koledy. Poté si
rozdáme dárky. Chvíli si popovídáme a koukáme na vánoční pohádku. Příjemně unaven jdu spát. Celý den panovala příjemná atmosféra. Vánoce jsou nejhezčí svátky.
Bořek Zelenka, 7. třída, Kladruby

Štědrý den
Od začátku prosince se těším na Štědrý den. Všude
září světýlka a voní cukroví. Od rána pomáhám mamince v kuchyni, nebo se dívám v televizi na pohádky. Potom jdu chvíli ven a pozoruji krásně osvětlené domy
a stromečky za okny.
Den se trochu vleče, ale mamka už začíná chystat večeři. Mým úkolem je prostřít stůl. Těším se, že se večer
všichni po roce zase sejdeme u jednoho stolu. Jsem hrozně nervózní, protože už se těším na dárky a večeře mě
trochu zdržuje.
Najednou odněkud zazvoní zvoneček a my pádíme
ke stromečku. Vše se semele hrozně rychle – rozdáme si
dárky, rozbalíme je, trochu si pohrajeme a vzájemně si je
ukážeme. A to už se těším na pohádku v televizi.
Sváteční večer pomalu končí. Pomáhám mamince
s úklidem a jdu spát s pocitem štěstí. Dá se říct, že už se
vlastně těším na ty příští Vánoce.
Kamil Douba, Standa Daněk,
7. třída, Trhový Štěpánov,
Ilustrace Bui Thi Tuyet Nga, Sedmpány

Vánoce
Ráno na Štědrý den jdeme s taťkou do lesa pro dva
stromečky. Jedem k babičce, protože každý rok jí ho sháníme. Babička nám uvaří čaj na zahřátí a pak jedeme
domů. Poté jdeme s bráškou zdobit stromeček. Potom
pomáhám mamince v kuchyni vařit rybí polévku. Naskládám na talíř cukroví (rohlíčky, linecké, vosí hnízda,
pusinky atd.) a už je čas oběda. Odpoledne obvykle sledujeme pohádky a kolem druhé hodiny jdeme na procházku do lesa s naším pejskem. Po návratu jdeme zase
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koukat na pohádky a pojídat cukroví. Pomalu se blíží
večer a mým úkolem je slavnostně prostřít stůl. Mamka
mezitím smaží kapra. Všichni se převlékneme do svátečního. Večeříme všichni společně u slavnostně prostřeného stolu. Když jsme se sytě najedli, zapalujeme se sourozenci prskavky. Za chvíli nám začne být zima, a tak se
jdeme trošku ohřát. A hle! Pod stromečkem se objevila
(překvapivě) velká kopa dárků. Usadíme se na pohovku
a zpíváme koledy. Mladší sourozenci se už nemohou do-
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čkat, co jim Ježíšek nadělil. Pustíme se tedy do rozbalování. Jsme celí uchvácení z toho, co jsme dostali, tak si to
jdeme vše hned vyzkoušet. Jako každý rok se na Štědrý

Školní okénko
večer díváme na Pelíšky. Pomalu se blíží půlnoc a my se
co nevidět vydáme do kostela na půlnoční mši.
Vítek Hromas, Hulice, 7. třída

Zima
V zimě se můžeme kochat krásně sněhem zasypanou
krajinou. Není nic lepšího, než se na tomto nádherném
prostranství projíždět na snowboardu. Snowboarding je
velice zajímavý sport. Existuje několik typů prken. Jedno
z nich je klasické, druhé se nazývá freestylové a třetímu
říkáme downhillové. Většina lidí jezdí na freestylovém
prkně. Ze začátku se vám bude zdát jízda velice obtížná,
ale lámat hlavu si s tím nemusíte. Spíše je dobré dávat
pozor na lámání končetin. Většinou se po třech až čtyřech dnech zlepšíte a po sněhu budete klouzat jako horký
nůž po másle. Nejtěžší krok, který musí snowboardista

podstoupit, je udržet se na vleku. Pokud jedete na sedačkové lanovce, tak to je to nejlepší, co jste si mohli vybrat.
Pro pokročilejší tu však máme ještě pomu a kotvu.
Po celém dni na snowboardu budete nejspíše velice unavení a promáčení, ale zase získáte spoustu dalších zkušeností. Z jízdy na snowboardu mám vždy mnoho zážitků,
a proto je to můj nejoblíbenější zimní sport.
Veronika Vargová, Chlum; Aneta Jeřábková, Sedmpány;
Filip Kakos, Chlum; Filip Hašek, Trhový Štěpánov;
všichni 7. třída

6. třída píše dopisy Ježíškovi

Pavlína Kupsová, Trhový Štěpánov

31

Školní okénko

Tereza Kolářová, Kladruby a Tereza Hauptová, Rýzmburk

Lucie Kozáková, Černýš – věnec ilustrace Liliana Vaculíková z Dubějovic
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Bára Voslářová, Trhový Štěpánov, ilustrace Adéla Setničková

Adéla Setničková, Trhový Štěpánov

PF 2018
Všichni ze základní školy přejí každému,
aby příští rok 2018 byl rokem pozitivním,
klidným a láskyplným. Přejeme všem
hlavně pevné zdraví a hodně štěstí.
Ať se vám ten příští rok vydaří!
Žáci a zaměstnanci Základní školy
Trhový Štěpánov
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Vladislav Filip ze Sedmpán si vybojoval 4. místo
na mistrovství České republiky v požárním sportu 2017
Tato soutěž se konala tři dny. Můžeš nám přiblížit
program jednotlivých soutěžních dnů?
Soutěž je oficiálně na tři dny, ale pro nás už tento závodní koloběh začíná o den dříve ve čtvrtek, kdy se musíme zaregistrovat. Následující den, tedy v pátek, začínáme tréninkem na 100 m překážek, poté se přesouváme
na trénink na cvičné věži, kde už zůstáváme až do hlavního závodu. Po splnění první disciplíny, je na řadě oficiální nástup všech soutěžních družstev, HZS, SDH a rozhodčích. V sobotní den máme na programu od ranních
hodin 100 m překážek, poté nás čekají 4x100 m štafety.
V tento den začíná soutěž i pro týmy SDH, proto se běhá
od rána až do setmění. Poslední den mistrovství (neděle)
se zakončuje požárním útokem a následným závěrečným nástupem a vyhlášením vítězů.
Takže v první den byly na programu soutěže ve výstupu na cvičnou věž. Jak sis počínal v této disciplíně?
Pro mě to bylo velmi náročné, protože jsem byl nemocný. Dva ranní tréninky jsem musel vzít velmi zlehka,
abych nebyl unavený v hlavním závodě na věži.

Vladislav Filip ze Sedmpán; foto Antonín Ryšavý

Vladislav Filip ze Sedmpán pracuje v Hasičském záchranném sboru Středočeského kraje v Kolíně. Jeho
profese je strojník. Odvaha, rychlost, přesnost a souhra
jsou symbolem disciplín v požárním sportu. Tyto
vlastnosti Vladislav Filip všechny má. Reprezentuje
v hasičském sportu jak Českou republiku, tak i Středočeský kraj na republikových soutěžích. Mezi jeho nejlepší ocenění z dřívější doby patří, že je absolutní mistr
na 100 m překážek ve středních Čechách, mistr ve dvojboji ve středních Čechách, mistr ve výstupu na cvičnou
věž ve středních Čechách a zároveň v roce 2016 na mistrovství České Republiky se umístil na 3. místě v disciplíně
100 m překážek s časem 16,13. Další úspěchy se projevily
v roce 2017 na různých memoriálech po ČR. Povětšinou
to byly soutěže ve výstupu na cvičnou věž v Karlových
Varech (2. místo), Ústí nad Orlicí (4. místo), Plzni (3. místo), Hradci Králové (3. místo), Ostravě, Krchlebech
a další.
Dnes se zeptáme Vládi, jak si počínal v letošním roce
na mistrovství České republiky v požárním sportu, které
se konalo ve dnech 25. – 27. srpna v Praze.
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Výstup na cvičnou věž je divácky nejatraktivnější disciplína;
foto z rodinného alba
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K samotnému závodu.
V prvním pokuse se mi moc nedařilo, a zalezl jsem čas
18,47, co v té době stačilo tak na 80. místo a pro tým to
také nebylo moc dobré. Jak jsem již říkal, špatně jsem
ráno potrénoval. Na druhý pokus jsem tedy musel jít více
na jistotu a byl z toho výsledný čas 14,35s. To mi stačilo
na top 8, kteří si to mezi sebou rozdali o mistra ČR ve velkém finále. K mé spokojenosti jsem si závod prodloužil
minimálně o další rozběh. V mém semifinále jsem se
umístil na 3. místě s časem 14,25 a to mě posunulo do finále. Finále se skládá ze 4 finalistů-lezců. Letos to byli:
Kamil Bezruč, Kuba Pěkný, Vašek Novotný a já. Když to
vše vypuklo, atmosféra byla velmi vystupňovaná, tak
mně se nezadařilo a po lehké chybičce, kdy ostatní kluci
nechybovali, jsem zalezl pro již zmiňované 4. místo.
Výstup na cvičnou věž je divácky nejatraktivnější
disciplína požárního sportu. Můžeš nám popsat, jak
tato soutěž probíhá?
Ano. Souhlasím, že je nejatraktivnější. Skloubí se tam
adrenalin z výšek a závodění. Atmosféra finálového běhu
je neskutečná. Kolem 800 diváků, někdy i více, v jeden
daný moment fandí pouze těm 4 nejlepším běžcům-lezcům. Nezapomenutelný zážitek!
Soutěž probíhá tak, že každý má dva pokusy na to zaběhnout co nejlepší výsledky. Po dokončení pokusů se
vybere prvních 8 nejrychlejších běžců. Ti se rozdělí
na dvě semifinále po čtyřech běžcích. Z těchto dvou rozběhů se podle zaběhlých časů vyberou čtyři nejrychlejší,
kteří si to rozdají o absolutního mistra republiky.

Sport
v Holešovicích. Okolní prostředí tomu dodalo krásnou
atmosféru. Co se týče sportovních úspěchů, tak je to rok
od roku složitější, protože časy se zrychlují a přicházejí
noví mladší kluci.
Jak bys zhodnotil tvojí letošní sezónu v požárním
sportu?
Letošní sezóna byla velmi náročná. Na tréninky stovek a věží musím dojíždět poměrně daleko, protože nikdo v okolí nemá žádné udržované sportoviště. Celkově
sezónu hodnotím velmi kladně, po individuálních úspěších na soutěžích po celé ČR a i v zahraničí. Příkladem
uvádím svoji účast na hasičské olympiádě v rakouském
Villachu, kde jsme s týmem ČR získali bronzové medaile
za týmy Ruska a Běloruska. MČR pro mě znamenalo už
jen vyvrcholení konce letošní sezóny
Vláďo, jaké máš plány do budoucna v požárním
sportu?
Moje plány do budoucna? No, chtěl bych minimálně
navázat na stejné výsledky, ba i se trochu zlepšit. Samozřejmě bych i chtěl setrvat v národním mužstvu a probojovat se na mistrovství světa v Bánské Bystřici na Slovensku, které se koná v roce 2018.
Rozhovor připravila Štěpánka Bézová

Jakých disciplín jsi se ještě zúčastnil na mistrovství
České republiky v požárním sportu 2017?
Na MČR jsem se zúčastnil všech disciplín, které se
tam běhají. Tedy věž, 100 m překážek, štafetu 4x100m
překážek, kterou jsem rozbíhal na domečku a i dokonce
požárního útoku, kde jsem byl na postu proudaře.
Jaká byla celková sportovní atmosféra v této velké
letní soutěži?
Jelikož se toto mistrovství konalo v Praze, takže podmínky byly velmi dobré. Mají tam krásné sportoviště
i věž, kterou si nechali postavit přímo na Výstavišti

Stupně vítězů z memoriálu Fr. Kružíka z Plzně, zleva 2. místo
Kuba Pěkný, 1. místo Kamil Bezruč a 3.místo Vladislav Filip
foto z rodinného alba

FK Trhový Štěpánov informuje o podzimní činnosti svých
mládežnických mužstev
Pro fotbalovou sezónu 2017/2018 jsme připravili několik změn týkajících se především naší mládeže.
V prvé řadě jsme sloučili družstvo starší a mladší
přípravky a v rámci spolupráce s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou jsme vytvořili společný sdružený oddíl, který hraje své zápasy ve Zruči. S našimi hráči šel do Zruče i trenér Roman Kudyn, který popsal podzim ve Zruči

následovně: U mužstva působí jako trenér ještě Kamil
Moudrý, což se ukázalo jako velice dobrá volba. V novém týmu máme 18 hráčů, takže při systému 5+1, který
hrajeme, je boj o základní sestavu opravdu velký. Kluci
chodí trénovat každé pondělí a středu, kde se připravují
na pravidelné sobotní zápasy. Začátky nebyly jednoduché, chvíli trvalo, než si na sebe hráči mezi sebou, ale
i s trenéry zvykli, takže první tréninky a zápasy byly
35
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Starší přípravka Zruč – Trhový Štěpánov

trošku hektické. Čím více spolu kluci hráli, tím více se
jejich výkon zlepšoval. Po podzimní části sezóny je náš
tým starší přípravky na průběžném 4. místě z celkových
12 týmů a v poháru OFS přezimujeme na 3.místě v naší
skupině. Nejtěžší zápasy přijdou na jaře, a proto nás čekají náročné tréninky plné běhání a posilování, aby se
kluci nachystali na nadcházející jarní část sezóny. Naši
šikovní a pilní hráči nezahálejí ani přes zimu, a proto se
chystají na mnoho halových turnajů, kde změří své síly
i s týmy z vyšších soutěží, což pro ně bude určitě výzva.
Chtěl bych poděkovat TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, že
nám umožňují trénovat jak na travnatém hřišti, tak
i na umělé trávě nebo ve sportovní hale. Dále bych rád
poděkoval Liboru Nácovskému, který zařizuje spoustu
organizačních věcí ohledně týmu.
Všichni si přejeme, aby se kluci stále zlepšovali, a s Ka-

Účastníci turnaje Štěpánovský pohár; fota z archivu FK
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milem uděláme vše pro to, aby se náš tým umístil na prvních příčkách. Co je ovšem nejdůležitější, aby kluky fotbal i nadále bavil.
Družstva mladších a starších žáků dostala zase několik posil z Vlašimi a především přišel nový trenér Pavel
Poustka Dis. Jak hodnotí podzim on?
Podzimní rozjezd mladších a starších žáků v Trhovém
Štěpánově byl velice rozpačitý. Propojení týmu mladších
žáků se Zručí bohužel nefunguje. Jezdí přípravkové složení kluků, které se proti starším zatím neprosadí, ani si
příliš nezahraje. Proto jsme se vrátili ke hře postavené
na vlastních hráčích. Tým starších žáků byl doplněn
o několik kvalitních hráčů, ale během již rozjeté soutěže.
Oba týmy zahájily soutěže okresního přeboru, který je
v sezóně členěn na dvě etapy. Podzimní část ve skupi-

prosinec 2017
nách a jarní část podle další výkonnosti odehrané
po podzimu. Mladší i starší žáky jsme rozjížděli za chodu a zde je třeba říci, že tato nesnadná organizační úloha
připadla na vedoucího mužstva Tomáše Nedělu, který
musel celou tu skrumáž dát do chodu a rozjet celý vlak.
Já nyní popoženu celé dění a rovnou prozradím, že dnes
je to přímo rychlík, který se rozjel. Podařila se nám všem
totiž výborná věc. A to jednak propojení obou týmů,
dobrá spolupráce s rodiči a v neposlední řadě i to, že se
sešla výborná parta kluků, a dokonce i děvčat, kteří se
umí pobavit, ale i velmi rozumně přispět týmu a pomoci
těm začínajícím nebo slabším.

K samotné činnosti týmů.
Mužstvo starších žáků:
Opravdu chlouba, troufám si říci, štěpánovského současného fotbalu.
V jedenáctičlenné tabulce se tým umístil po podzimu
na skvělém pátém místě, které nás posouvá do jarní „finálové skupiny“. Nutno říci, že prakticky první tři zápasy, jediné prohrané, shodou okolností s prvními týmy
ve skupině, jsme odehráli s rezervním týmem složeným
z mladších žáků. Nemoci, příchody nových hráčů, registrace. To hýbalo s úvodem sezóny. Poté jsme šlapali jako
hodinky, předváděli moderní kombinační hru a tím překvapili nejen sami sebe, ale i ostatní týmy. Zbylé zápasy
jsme již nezaváhali. Přišlo šest výher a jedna remíza.
Dnes se můžeme chlubit hráči, kteří patří pro svou hru
do vyšších soutěží.
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Mužstvo mladších žáků:
Tým, který se skládal za pochodu a ještě pořád skládá.
Tady je práce mnohem těžší než u starších. Velká část
týmu působila v mladší kategorii, systému s méně hráči
v poli. Opět se nám podařilo získat nové hráče, opět nás
sužovaly nemoci. Dnes ale většina hráčů našla svůj přínos
v mužstvu, kluky fotbal baví, což je nejdůležitější.
Opět jsme zapracovali na herním projevu, kluci mají
možnost zasáhnout, byť na pár minut, do hry starších
žáků. Hrajeme rovněž rychlou kombinační hru.
V tabulce okresu jsme měli více smůly, a zároveň štěstí
na soupeře. Smůlu proto, jelikož jsme narazili na silné složení tabulky, kde devět týmů je na podobné úrovni a přetahuje se doslova bod sem bod tam. Štěstí, protože takové
vyrovnané soupeře potřebujeme. Osmé místo nás nechá
ve výkonnostně slabší skupině. Trošku je nám to líto, protože tým je jak načasovaná nálož, která na jaře vybuchne
a výkonnostně pojede.
I tento tým se sejde naplno ruku v ruce se staršími
v tvrdé zimní přípravě. Čeká ho Humpolecká zimní liga,
Sázavské turnaje a další atraktivní soupeři.
Abychom měli přehlednou situaci ve Štěpánově,
dovolte rekapitulaci:
V současné době se pod vedením trenérů Tomáše Neděly a Pavla Poustky jenom v Trhovém Štěpánově aktivně zapojilo do fotbalové hry 27 hráčů, z toho 25 fotbalistů a 2 fotbalistky. Trénujeme dvakrát v týdnu, každý
fotbalový víkend 2 utkání (MLŽ,STŽ), tj.cca 120 hodin
fotbalu za 3 podzimní měsíce.
Travnatá plocha hřiště, nová posilovna, multifunkční
hřiště - zázemí nezbytné pro naši činnost. Týmy, hráče,
rodiče a fanoušky informujeme, rozebíráme hru a zápasy na trénincích nebo i na www stránkách. Odkaz:
http://trhovystepanov-fotbalmladez.webnode.cz/.
Děkujeme vedení Města Trhový Štěpánov za podporu, kterou nám poskytuje. Bez jejího přičinění bychom
neměli všude otevřené dveře, nemohli trénovat a rozvíjet
naší mládež.

FK Trhový Štěpánov před jedním ze zápasů starších žáků

Již zanedlouho nás čeká zimní příprava, kde změříme
síly s předními týmy v ČR jako Sparta, Sokolov apod. ať
v rámci turnajů nebo zimní ligy. V plánu máme uspořádání vlastních turnajů, z nichž jeden již proběhl. Štěpánovský pohár VIII.ročník v silné konkurenci s jednou
prohrou a při stejném bodovém zisku tří prvních, jsme
měli nejhorší skóre, a tudíž „smolně“ třetí místo. Držme
tomuto týmu, této partě pěsti v další činnosti.

Zbývá ještě poslední mládežnické družstvo, a to dorost. Tady se bohužel vše nevedlo, jak jsme si před začátkem sezóny představovali. Dorost odehrál pouze dva
mistrovské zápasy, ale pro nedostatek hráčů způsobený
ať už zraněními tak nedisciplinovaností hráčů, jsme se
museli ze soutěže odhlásit. Neznamená to ale, že by
všichni dorostenci skončili s fotbalem, naopak kluci aktivně hrají za mužstva dospělých.
Tomáš Neděla, Roman Kudyn, Pavel Poustka
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Narození dětí

prosinec 2017
24.07.2017 – Damian Landa

01.03.2017 – Barbara Čapková

Barbara Čapková s rodiči Ditou Reitschlägerovou a Milanem
Čapkem; foto z rodinného alba

18.06. 2017 – Alžběta Svitáková

Damian Landa s maminkou Markétou Landovou ze Sedmpán; foto Štěpánka Bézová

18.10.2017 – Jiří Lonský

Alžběta Svitáková s tatínkem Alešem a maminkou Věrkou Svitákovou; foto z rodinného alba
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Jiří Lonský se sestrou Moničkou a s rodiči Jitkou a Jiřím Lonskými; foto Josef Korn

prosinec 2017
24.10.2017 – David Veselý

Společenská kronika

Jubilanti
Josef Veselka

z Dalkovic oslavil 80. narozeniny 07.10.2017

David Veselý s bratrem Adamem a s rodiči Pavlou Kruckou
a Petrem Veselým; foto z rodinného alba

26.11.2017 – Pavel Uhlíř
Josef Veselka z Dalkovic; foto Josef Korn

Miloslava Prokopová

z Trhového Štěpánova oslavila 85. narozeniny 22.11.2017

Pavel Uhlíř s bratrem Danielem a s rodiči Martinou a Petrem
Uhlířovými

Miloslava Prokopová z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn
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prosinec 2017

Zlatou svatbu oslavili

Poděkování

21.10. 2017 - Václav a Jaroslava Dvořákovi z Trhového
Štěpánova

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti a účast na posledním rozloučení s paní Štěpánkou
Prokopovou dne 15. 9. 2017. Osobní poděkování
patří paní Štěpánce Bézové za oporu a upřímný
smuteční projev.
Josef Prokop s rodinou

Manželé Dvořákovi z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Životní jubilea
02.12. – Drahomír Maštalíř, Dalkovice – 86 let
02.12. – Ladislav Kadleček, Trhový Štěpánov – 82 let
03.12. – Jiřina Frajtová, Dubějovice – 65 let
06.12. – Marie Brixiová, Dubějovice – 83 let
08.12. – Marie Vinšová, Dubějovice 89 let
08.12. – Jaroslav Toman, Dalkovice – 65 let
12.12. – Petr Vlasák, Trhový Štěpánov – 70 let
14.12. – Jaroslav Forman, Trhový Štěpánov – 84 let
14.12. – Ing. Lubomír Zejda, Trhový Štěpánov – 55 let
25.12. – Jaroslav Divíšek, Střechov – 80 let
30.12. – Lenka Kulštejnová, Dubějovice – 60 let
01.01. – Eva Benešová, Střechov – 60 let
02.01. – František Steklý, Trhový Štěpánov – 65 let
10.01. – Jaroslav Šimon, Střechov – 60 let
12.01. – Eva Bílková, Trhový Štěpánov – 82 let
13.01. – Jaroslava Sekerová, Trhový Štěpánov – 60 let
15.01. – Jan Veselý, Trhový Štěpánov – 65 let
15.01. – Antonín Klinkera, Trhový Štěpánov – 55 let
17.01. – Jiří Frajt, Dubějovice – 65 let
21.01. – Anežka Pazourová, Trhový Štěpánov – 82 let
27.01. – Jaroslava Dvořáková, Trhový Štěpánov – 70 let
29.01. – Milan Béza, Sedmpány – 50 let

Paní Štěpánka Prokopová; foto z rodinného
alba

Vzpomínka
Letos 11. prosince uplyne 25 let, kdy od nás odešla
naše drahá a milovaná maminka, paní Emilie Polivková.
30. prosince vzpomeneme již čtyřicátésedmé výročí,
kdy nás opustil náš drahý a milovaný tatínek, pan František Polivka.
13. ledna 2018 uplyne 15 smutných let, kdy bez rozloučení od nás odešel náš dobrý a milovaný syn pan Oldřich
Petrásek.
Na maminku, tatínka a syna stále vzpomíná zarmoucená rodina Petráskova, Bartišova a Martínkova

Navždy odešli:
20.10. –
		
04.11. –
		
20.11. –
		
23.11. –
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Jitka Nová, Trhový Štěpánov,
ve věku 74 let
Zdeněk Uhlíř, Trhový Štěpánov,
ve věku 63 let
Antonín Jeřábek, Sedmpány,
ve věku 70 let
Antonín Uhlíř, Střechov nad
Sázavou, ve věku 61 let

František Vošický z Dubějovic; foto z rodinného alba

Dne 12. prosince uplyne
již rok, kdy nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr a švagr
pan František Vošický
z Dubějovic. Kdo jste ho
znali a měli ho rádi, věnujte
mu prosím spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka,
dcera a syn s rodinami

prosinec 2017

Inzerce

SOKOL TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV ZVE VŠECHNY,
KDO POTŘEBUJÍ PROTÁHNOUT

JÓGA

Každou středu
v tělocvičně
ZŠ Trhový Štěpánov
19:30 – 20:45
vstupné: 80,- Kč

vhodné i pro
začátečníky

Město Zruč nad Sázavou

oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pozici
vedoucí odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
Místo výkonu práce: Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou
Nástup: 1. 3. 2018
Jmenování do funkce vedoucího s účinností: 1. 6. 2018
Termín podání přihlášky: 31. 1. 2018 do 11:00 hodin
Kontaktní osoba pro poskytování informací k výběrovému řízení: Bc. Kristýna Jirkovská,
telefon: 327 532 814, e-mail: jirkovska@mesto-zruc.cz
Kontaktní osoba pro poskytování informací k pracovní náplni: Ing. Milan Růžička,
telefon: 327 531 175, e-mail: ruzicka@mesto-zruc.cz
Požadavky na uchazeče, náplň práce a více informací: www.mesto-zruc.cz
Ludmila Vlková
Kancelář starosty
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prosinec 2017

Inzerce

MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
PRODÁ
TRAKTOR ZETOR 7745
Zájemci volejte
na tel. číslo 732 963 680
starosta Josef Korn

Český rozhlas Region přináší zprávy od nás
i dobrou náladu
Také máte pocit, že dnešní doba přeje špatné náladě? Tak zkuste vysílání Českého rozhlasu Region.
A zjistíte, že přesné a užitečné zprávy z vašeho okolí
a dobrá nálada se nemusí vylučovat. V Trhovém
Štěpánově a v jeho okolí Region naladíte na frekvenci 99 FM.
„V Regionu si myslíme, že svět kolem nás ve skutečnosti není tak černý, jak to z novin nebo z televize
vypadá. Proto se snažíme do vysílání dávat i dobré zprávy nebo pozvánky na hezká místa kolem nás,“
říká ředitel Českého rozhlasu Region Tomáš Pancíř. A zprávy od nás se v poslední době objevují ve vysílání častěji, než v minulosti.
Zatímco mnohá ostatní média opisují internet nebo informace vytelefonovávají na dálku, Region má
tým šikovných reportérů a redaktorů, které u nás pravidelně můžeme potkávat. U nás je to nejčastěji
reportérka Věra Hájková.
„Důraz klademe i na užitečné a praktické informace, přinášíme třeba opravdu lokální předpověď
počasí nebo zprávy o výpadcích elektřiny nebo aktuálních problémech ve středočeské autobusové dopravě,“ doplňuje programový šéf stanice Pavel Kozler.
A v předvánočním období Český rozhlas Region o dobrých skutcích nejen informoval, ale sám je také
zprostředkovával. V projektu Ježíškova vnoučata si mohli osamělí lidé z domovů a dalších zařízení pro
seniory přát dárky k Vánocům. Rozhlas tato přání nabídl svým posluchačům, kteří je mohli plnit.
A ukázalo se, že dobří lidé opravdu ještě zdaleka nevymřeli.
Nejen informacemi živ je člověk. A na Regionu si to dobře uvědomují. „Po celý den nabízíme známé
české písničky, které si s rádiem můžete zazpívat, a máme i řadu zábavných pořadů. Třeba každý všední
den po 16. hodině Humoriádu, kde známé osobnosti vybírají a glosují slavné scénky,“ láká k poslechu
Pavel Kozler. Své pořady mají pravidelně Jan Rosák nebo Pavel Vítek. A nechybí ani poradny – třeba
každý pátek dopoledne zahrádkářská.

Další podrobnosti o vysílání Českého rozhlasu Region
najdete na webu region.rozhlas.cz.
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PF 2018

Hasiči Trhový Štěpánov

přejí

Požehnané vánoce

Silvestrovský přípitek
31. 12. 2017 od 23.00 hodin
na Náměstí v Trhovém Štěpánově.
Zpravodaj Štěpánovska, číslo 6 – prosinec 2017 – informační a kulturní dvouměsíčník vydává město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu. Registrační číslo MK ČR E 10766. Adresa redakce:
Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov. Internetové stránky: www.trhovystepanov.cz. Elektronická adresa: mesto@trhovystepanov.cz.
Šéfredaktorka Zpravodaje Bc. Štěpánka Bézová mistostarostka@trhovystepanov.cz telefon: 724 383 697. Členové redakční rady:
Mgr. Květa Kuželová, Olga Polívková, Jana Boušková, Miroslava Veselá, Mgr. Stanislav Kužel. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
Za drobné chyby se omlouváme. Grafická úprava: Miroslav Horák – Region Design, tisk BOFTISK s.r.o. Nymburk. Náklad 650 ks. Cena
výtisku 5,- Kč. Uzávěrka 20. 11. 2017. Předáno pro grafické zpracování 30. 11. 2017.
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