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Povězte strašpytlům, aby se nebáli, začíná pohádka o vílách, o králi, pohádka o smrti zakleté do růže, pohádka o lásce, která smrt přemůže.
U bran zámku sluha Matěj, statečný princ, zlá sestra královny a překrásná
Šípková Růženka.
Tomáš Neděla
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
všechny Vás co nejsrdečněji zdravím. Krásné červnové
počasí umocňuje příchod letošního léta. Studenti se těší
na prázdniny, ostatní na dovolenou. Letní čas přichází.
Bohužel těšení na dovolenou neplatí pro všechny, rozpracované stavební akce města jsou potřeba do termínu
dokončit a mnohdy je nutné pracovat i o víkendech.
Zázemí pro vzdělávání na Základní škole Trhový
Štěpánov – přístavba, nástavba a stavební úpravy
Přestavba Základní školy Trhový Štěpánov pokračuje podle stavebního harmonogramu. Celá akce probíhá
v dobré součinnosti všech zúčastněných (investor,

Betonáž výtahové šachty se vstupem do suterénu budovy;
foto Josef Korn

dodavatel, projektant, stavební dozor). Je odkrytá část
III. nadzemního podlaží, začínají se vyzdívat obvodové
zdi. Během tří měsíců prázdnin budou provedeny všechny práce, které by vstoupily do provozu základní školy.
Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov
(Náměstí – přechod)
Stavba se dokončuje, termín předání je konec června.
Stavba přispěje k bezpečnosti chodců.

Začíná nadstavba III. nadzemního podlaží; foto Aleš Kamarýt

Odstraněn část krovu sedlové střechy; foto Aleš Kamarýt

2

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov – pokládka zámkové dlažby; foto Josef Korn
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Rekonstrukce bývalé prodejny ve Střechově
nad Sázavou – Klub hasičů
Prodejnu ve Střechově nad Sázavou jsme rekonstruovali, provedli celkovou výměnu ústředního topení včetně automatického kotle. Byly položeny dlažby, provedena výměna oken a dveří, vybavení sociálek a kuchyňky,
obložení stěn a nová elektroinstalace. Předání budovy
do užívání občanům proběhne 29.06.2019 od 15.00 hodin.

Přestřižení pásky zleva: farář P. Jiří Ptáček MIC, předseda FK
Petr Skalický, senátor Ing. Jaromír Strnad, starosta města Josef
Korn, jednatel stavební společnosti ATOS s.r.o. Ledeč nad Sázavou Ing. Jaroslav Brodil, starostka obce Psáře Bc. Petra Kadlečková, místostarostka města Bc. Štěpánka Bézová; foto Petr
Křepela

Dalkovice – vodní nádrž
Probíhá obnova vodního díla s provedením prací souvisejících s odstraněním havarijního stavu vodního díla
- utěsnění hráze, zpevnění břehů atd.
Budova připravena na předání občanům do užívání;
foto Josef Korn

Zvýšení kapacity Mateřské školy Trhový Štěpánov
Připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby.
Stavební práce by měly začít ještě tento rok. Stavba nenaruší chod mateřské školy.
Klubové zázemí FK Trhový Štěpánov – přístavba,
nástavba a stavební úpravy
Slavnostní předání Klubového zázemí FK Trhový Štěpánov proběhlo 4. 5. 2019. Přeji, ať toto Klubové zázemí
přináší sportovcům a všem, kteří ho budou využívat,
spokojené a radostné chvíle ze sportovních úspěchů
a přátelských setkávání! Buďme všichni hrdi na tuto
stavbu, buďme hrdi na naše město a na naši krásnou
vlast.
Prezentační video: https://youtu.be/mNx8iz2PdY0

Pan starosta Josef Korn předává předsedovi FK Trhový Štěpánov Petru Skalickému Smlouvu o výpůjčce; foto Petr Křepela

Zpevněné břehy vodní nádrže; foto Josef Korn

Hřbitov Trhový Štěpánov
Žádáme všechny nájemce hrobů na hřbitově v Trhovém Štěpánově, aby dodržovali pořádek a nevytvářeli
kolem svých hrobů skladiště. Zároveň upozorňujeme

Paní správcová hřbitova ukazuje, jak je nebezpečné obsekat takto
„zkrášlený“ hrob; foto Josef Korn
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Není co dodat; foto archiv města
Postříkání trávy kolem hrobů totálními herbicidy vypadá hrozně
a narušuje atmosféru pietního místa“ foto Josef Korn

Děkuji všem občanům a spolkům, kteří se zúčastnili
jarního úklidu podél komunikací, Štěpánovského potoka
a veřejných prostranství - SDH Dubějovice, SDH Trhový
Štěpánov – čistý Štěpánovský potok, TJ Sokol Trhový
Štěpánov za vyčistění požární nádrže u nádraží, panu
Janu Kučerovi z Dalkovic s dětmi za úklid podél silnice
z Dalkovic do Trhového Štěpánova.
Děkuji všem občanům, kteří přišli k volbám do Evropského parlamentu a splnili tak svoji občanskou povinnost.
Velkoobjemový kontejner na odpad je za hlavním vchodem
na hřbitov a ne za pomníkem; foto archiv města

na nevhodnost vysýpání pěšinek mezi hroby kamennou
drtí. Při údržbě hřbitova (sekání) kamínky odlétají, mohou přivodit zranění nebo poškodit náhrobní kameny.
Pak dochází ke zbytečným neshodám a nepříjemnému
řešení problémů. Z pohledu estetického ani nemluvě.
Nájemci hrobů, řádně kolem svých pomníků ukliďte
a udržujte pořádek!
Poděkování
Děkuji panu Antonínu Václavíkovi u příležitosti
70. narozenin za jeho obětavou práci pro město a jeho
obyvatele. Jeho práce obkladače a zedníka je vidět na nespočtu staveb v Trhovém Štěpánově a okolí. Přeji stálé
zdraví.
4

Děti z Dalkovic s panem Janem Kučerou se zúčastnily úklidu
přírody; foto archiv města
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Pozvání
Milí spoluobčané,
srdečně Vás zvu na tradiční Štěpánovský jarmark
dne 22. června 2019 od 11.00 hodin na Náměstí v Trhovém Štěpánově.
Srdečně zvu všechny občany a zvláště Střechováky
na Přátelské posezení při hudbě v Klubu hasičů ve Střechově nad Sázavou 29. června 2019 od 15.00 hodin.
Děkuji za podporu a spolupráci, přeji ve zdraví prožité prázdniny a dovolené.
Krásné slunečné léto.

Čištění krajnice lesa podél cesty mezi Dalkovicemi a Trhovým
Štěpánovem (pan Kučera s dětmi); foto archiv města

Josef Korn, starosta města

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
VE MĚSTĚ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
Číslo strany

Název strany

Počet hlasů
(v %)

Počet
hlasů

30

ANO 2011

23,27

74

5

Občanská demokratická strana

15,40

49

26

Koalice STAN, TOP 09

11,00

35

27

Česká pirátská strana

10,69

34

39

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

10,69

34

28

Svoboda a přímá demokracie -T.Okamura (SPD)

9,11

29

9

Komunistická strana Čech a Moravy

3,77

12

7

Česká strana sociálně demokratická

3,14

10

12

Koalice Rozumní, ND

1,88

6

24

Hlas

1,88

6

16

Vědci pro Českou republiku

1,25

4

25

Koalice Svobodní, RČ

1,25

4

36

Koalice Soukromníci, NEZ

1,25

4

40

Alternativa pro Českou republiku 2017

1,25

4

6

ANO, vytrollíme europarlament

0,94

3

2

Strana nezávislosti ČR

0,62

2

10

Koalice DSSS a NF

0,31

1

11

SPR – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

0,31

1

13

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

0,31

1

15

Pro Česko

0,31

1

31

Agrární demokratická strana

0,31

1

34

Demokratická strana zelených

0,31

1

35

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

0,31

1

37

Evropa společně

0,31

1

Účast voličů - 31%
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Poděkování Městu Trhový
Štěpánov
Děkujeme Městu Trhový Štěpánov za dotace na korálky pro děti základní školy. Na kroužek chodí spousta šikovných dětí, které z korálků vyrábí různé druhy vánočních ozdob, velikonoční vajíčka, náramky, náušnice
a mnoho dalšího. Dále bychom chtěli poděkovat všem
ostatním, kteří poskytli dotace a podporují tak tvořivost
dětí v Trhovém Štěpánově.
Za kurz korálkování Chvojková Zdeňka
POZOR od 1. 1. 2020

•
•
•

Chovatel je povinnen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti
vzteklině.
Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes
nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování).
Chovatel je povinnen
zajistit, aby identifikační
číslo psa bylo zaznamenáno
v dokladu o očkování psa.

Manželé Skalických u voleb; foto Josef Korn

Slavnostní otevření Klubového zázemí FK Trhový Štěpánov
V sobotu 4. května 2019 se uskutečnilo slavnostní otevření Klubového zázemí FK Trhový Štěpánov. Tímto slavnostním aktem se uzavřela více jak dvacetiletá snaha vedení našeho klubu o výstavbu nových fotbalových kabin.
Slavnostní den začal již ráno zápasem starších žáků,
kteří se rozešli se soupeřem, kterým bylo sdružené mužstvo Křivsoudov/Čechtice, smírně 3 : 3. Následovalo
utkání dorostu, kdy jsme přivítali lídra tabulky z taktéž
sdruženého mužstva Zvole/Vrané nad Vltavou. Naši dorostenci hráli pěkně, ale své šance neproměnili. Naopak
soupeř na konci prvního poločasu krutě trestal, a tak
naši dorostenci přes výborný výkon prohráli 0 : 3.
Mezitím se stavěly stánky s občerstvením, na grilu se
začaly točit připravené vepřové kýty a bylo dovezeno občerstvení. Fotbalisté jednotlivých mužstev FK Trhový
Štěpánov krátce před zahájením nastoupili oblečeni
do dresů. Vše bylo tedy připraveno na slavnostní otevření Klubového zázemí FK Trhový Štěpánov. Slavnostní
akt začal ve 14:00 hodin státní hymnou. Následně se slova ujal starosta města Trhový Štěpánov pan Josef Korn.
Ve svém proslovu přivítal všechny přítomné a shrnul
průběh stavby od záměru až po její dokončení. Po vystoupení pana starosty se ujal slova P. Jiří Ptáček, MIC,
který novým kabinám požehnal. Poté se slova ujal senátor za náš obvod Ing. Jaromír Strnad, který pozdravil
6

přítomné, ocenil postavené kabiny a jako bývalý fotbalový
funkcionář také podporu města fotbalovému klubu.
Dalším řečníkem byl zástupce dodavatelské firmy Atos,
spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, který krátce shrnul stavbu
kabin, ocenil spolupráci s vedením města a jmenovitě
panem starostou Kornem při řešení problémů, které se
vyskytly. Následovalo pár slov autora projektu Ing. arch.
Martina Jirovského. Ten shrnul vývoj projektu a ocenil

Veronika Petrásková, jednatelka FK Trhový Štěpánov, předala
panu starostovi kytici jako symbol poděkování za jeho největší
zásluhu na výstavbě kabin; foto Petr Křepela

červen 2019
spolupráci s vedením našeho města. Posledním řečníkem byla místostarostka Bc. Štěpánka Bézová, která
ocenila zejména zásluhu pana starosty Korna, a to nejen
na tomto projektu. Následoval slavnostní akt předání
Smlouvy o výpůjčce, kterou jsem jako předseda FK Trhový Štěpánov společně s kapitány jednotlivých mužstev převzal z rukou pana starosty Korna. Poté jsem přivítal všechny přítomné hosty a sportovní příznivce.
Ve svém proslovu jsem zmínil následující. Staré kabiny
již byly nevyhovující jak po technické, tak i hygienické
stránce. Novými kabinami jsme se posunuli na vysokou
úroveň a ze strany rozhodčích, hostujících hráčů, činovníků a diváků slyšíme jenom chválu a obdiv. Je to nová
viditelná dominanta města. Od prodeje starých kabin
městu Trhový Štěpánov až po kolaudaci přitom uplynuly pouhé dva roky. Popřál jsem hráčům, aby se jim před
novými kabinami dobře hrálo, slavili zde mnohá vítězství, aby se fotbalu v našem městě dařilo a aby nové zázemí pomohlo přitáhnout ke sportu nové malé fotbalisty. Poděkoval jsem p. Mendovi a p. Nedělovi za prvotní
nákresy kabin a následná jednání s Ing. arch. Martinem
Jirovským ohledně vypracování studie nových kabin
a p. Nedělovi za jednání s vedením města. Také jsem po-

Události ve městě
děkoval všem členům, kteří se podíleli svou pomocí
na vybavení kabin a úpravách areálu. Obrovské poděkování za podporu, kterou našemu klubu poskytuje, jsem
adresoval vedení města Trhový Štěpánov v čele s panem
starostou Josefem Kornem. Bez jejich podpory a bez
podpory pana starosty by zde dnes tato stavba nestála,
ale ani spolková činnost v našem městě by nebyla
na současné úrovni.
Vyvrcholením otevření bylo slavnostní přestřižení
pásky. Poté následovala prohlídka nového zázemí a pozvánka k občerstvení v klubovně fotbalového klubu.
Závěrečnou tečkou slavnostního dne pak bylo utkání
mužů s mužstvem Čechtic. Utkání se hrálo za deště, který se spustil krátce po slavnostním přestřižení pásky.
V prvním poločase jsme se ujali vedení, ale ve druhém
poločase jsme hráli proti silnému větru, který zastavoval
naše nakopnuté míče. To pomohlo soupeři, dvěma brankami zápas otočil ve svůj prospěch, čímž nám trochu
pokazil tento den.
Obdiv také zasluhují mladí muzikanti ze skupiny Re-flex, kteří se starali o hudební doprovod a i přes nepřízeň počasí vydrželi hrát až do cca 20 hod.
Petr Skalický, předseda FK Trhový Štěpánov

Slavnostní otevření Klubového zázemí FK Trhový Štěpánov; foto Petr Křepela

Setkání důchodců, oslava Dne matek
Jako každým rokem 10. května 2019 Město Trhový
Štěpánov připravilo Setkání důchodců při příležitosti
oslavy Dne matek v místní sokolovně. Velké poděkování
patří paní učitelce Mgr. Martině Novákové, která se svými dětmi ze 4. třídy nacvičila úžasné dramatické a ta-

neční pásmo. Děti přišla podpořit také paní ředitelka
Základní školy Trhový Štěpánov Mgr. Květa Kuželová.
Po vystoupení žáků přivítal starosta města pan Josef
Korn srdečně všechny přítomné. Potěšilo ho, že se senioři sešli v hojném počtu. S úctou promluvil k občanům
7
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Vrásky, šediny a krásné vzpomínky mi sluší
Když se podívám do zrcadla, mohla bych upadat skoro
do zoufalství. Vrásky na obličeji, jizvy na těle, břicho povadlé, které každý rok povyroste. Přesto si myslím, že není
důvod před zrcadlem slzet, protože mám fantastické kamarádky a kamarády, tichý a klidný život s mojí rodinou,
radost z vnoučat a dobré vzpomínky z minulosti. Nikdy
bych neměnila své šedivé vlasy ani nic jiného za ploché

břicho. Nebudu se trápit tím, že jsem někdy jedla příliš
mnoho dobrot nebo že jsem občas utratila peníze za něco,
co pravděpodobně nikdy nepoužiji. Dovolím si čas od času
chovat se tak, jak se mi líbí, tvářit se na svět tak, jak ho
cítím. Mnoho mých přátel a známých zemřelo bohužel
dřív, než mohlo poznat svobodu, kterou tento pozdní věk
přináší.
Takže vlastně, co znamená stáří? Hodně mohu, ale
málo musím. Někdy si doma zpívám staré písničky z mládí. Mohu se jít projít, kam se mi zlíbí. Prožívám vlastně
období, kdy si můžu dělat, co chci. Když to dovolí zdraví,
tak štěstí je být starým člověkem. A když se zeptáte, čeho
v životě staří lidé nejvíce litují, překvapivě hodně se jich
shodne na této větě: „Lituji, že jsem tak velký kus života
ztratila zbytečnými starostmi.“
Všem čtenářům přeji, aby mohli stáří prožívat, jako
tato žena.
Štěpánka Bézová

Je to opravdu hezký zvyk, že se každý rok sejdou občané na slavnosti Setkání důchodců; foto Josef Korn

V tento večer se všichni přítomní dobře bavili; foto Josef Korn

a informoval o dění v našem městě a celém našem správním území, o dokončovaných stavbách a o přípravách
nových stavebních projektů. Přivítal kapelu Triton Oldřicha Hrubanta z Malovid, která slavnost hudebně doprovázela po celý večer. Poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách této akce, a ženám, které celý večer
obsluhovaly všechny pozvané hosty.
Já jsem se s přítomnými podělila o moudrá slova jedné
starší paní, která jsem našla jako inspiraci v časopise. Tématem článku bylo, jaký ona má pohled na stáří.

Z činnosti JSDH Trhový Štěpánov
Dne 13.04.2019 se 6 členů naší jednotky zúčastnilo
denního cvičení v Dolních Kralovicích. Cvičení bylo určeno pro JPO i členy SDH a probíhalo na 14 stanovištích
v obcích Lhotice, Martinice, Šetějovice, Dolní Rápotice,
Snět, Blažejovice, Vítonice, Děkanovice, Dunice, Studený, Tomice, rybník Vrážek a Dolní Kralovice. Na stanovištích byly připraveny úkoly – ošetření zraněné osoby,
úraz elektrickým proudem, signalizace, uzlování, útok
do kopce, zkracování proudů, zdravověda, pořadové
cvičení, hledání pohřešované osoby, testy a další. Na plnění úkolů dohlíželi odborníci z OSH a záchranáři z vlašimské ZZS. Při tomto cvičení jsme si ověřili naše znalosti a schopnosti.
Dne 30.04.2019 se členové jednotky JPO Trhový Štěpánov zúčastnili společně s jednotkami HZS Benešov
a HZS Vlašim, JPO Čerčany, Čechtice, Neveklov, Zdislavice, Načeradec, Dolní Kralovice, Vlašim – Domašín
a Louňovice pod Blaníkem cvičení na plnění bambi
8

vaku, které se konalo na letišti v Radošovicích u Vlašimi.
Zde jsme se seznámili s hašením lesních a polních porostů pomocí letecké techniky. Vyzkoušeli jsme si práci pod
vrtulníkem a plnění bambi vaku.

Cvičení s vrtulníkem 30. 4. 2019; foto archiv JSDH

červen 2019
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TP – odstranění stromu
požár – posed
DN – úklid komunikace
TP – uvolněná střecha
TP – uvolněná střecha
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
požár kontejneru

cyklostezka Trhový Štěpánov
Loket
Trhový Štěpánov
ZŠ Trhový Štěpánov
MěÚ Trhový Štěpánov
Dalkovice
Trhový Štěpánov
Černýš
Štěpánovská Lhota

Hasiči zasahují v různých situacích. Rozsypaná pšenice na silnici II/126 u Nového rybníka; foto Josef Korn

TP odstranění stromu z cyklostezky 24. 3. 2019 (strom Černýš); foto archiv JSDH

Ohořelý kontejner ve Štěpánovské Lhotě; foto Josef Korn

Víceúčelové hřiště otevřelo své brány
S pozvolným nástupem jara vstoupilo do další sezóny
provozu víceúčelové hřiště nad základní školou, jehož
provozovatelem je Město Trhový Štěpánov. Stejně jako
v letech minulých nabízí sportovní vyžití nejen místním
občanům, ale je využíváno i sportovci ze širokého okolí.
K dispozici je areál se třemi hřišti s umělým povrchem na volejbal a nohejbal s možností úprav na hřiště
malé kopané a basketbalu. Dále je možno využít atletickou rovinku s doskočištěm a posilovací prvky, rozeseté
po areálu. Pro nejmenší návštěvníky či pro maminky
s dětmi je připravena sekce prolézaček a pískoviště.
V klidové zóně se nechá i jen tak posedět s možností rozdělání ohně. K venkovním sportovištím pak spadá i provoz posilovny v budově základní školy. Nejvíce využívána
jsou hřiště na tenis a plážový volejbal. Tato sportoviště
jsou jako jediná zpoplatněna (50 Kč na hodinu) a je třeba

si provést rezervaci předem i s ohledem na již dlouhodobě obsazené termíny. Areál je rovněž možno po projednání na MěÚ Trhový Štěpánov pronajmout na pořádání
firemních sportovních dnů či jiných kolektivních akcí.
Informace o obsazenosti i další pokyny k provozu hřiště pak nalezne návštěvník na vývěsce u hlavního vstupu
do areálu. Rezervace (plážový volejbal, tenis, posilovna)
i další dotazy k provozu hřiště lze učinit u obsluhy hřiště
(p. Křepela – 725021705, p. Mach – 737145533). Otvírací
doba v květnu až září je 9 – 20 hodin, v červnu, červenci
a srpnu pak 9 – 21 hodin. V případě nepříznivého počasí
je hřiště uzavřeno.
Přijďte i vy potrápit své tělo či si jen tak odpočinout.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Václav Mach

Víceúčelové hřiště v Trhovém Štěpánově otevřelo své brány; foto Petr Křepela
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Informace z Městské knihovny Trhový Štěpánov
Knižní novinky
Díky za fíky – Halina Pawlowská

Hipík – Paulo Coelho

Když chceš hezky milovat, musíš lásku pilovat. Takhle
by mohlo znít motto tohoto příběhu. Odehrává se v současnosti, ale vztah autorky a jejího přítele výrazně ovlivňují události uplynulých dvaceti let, kdy zažili humorné
i dramatické situace.

V částečně autobiografickém románu Hipík se Paulo
Coelho vrací do svého mládí, do bouřlivé doby přelomu
60. a 70. let 20. století. Na pozadí hlavní linie vyprávění,
líčícího cestu dvou mladých lidí – Paula a Karly – za duchovním poznáním do Nepálu, sledujeme celosvětové
hnutí hippies i dramatické události jara roku 1968
ve Francii.

Moje Pacifická hřebenovka – Monika Benešová
Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá několik tisíc
lidí, ale dokončí ji jen desetina z nich. Monika patří mezi
ně. A to byla ještě před nedávnem bledou pacientkou
s vážnými zdravotními a psychickými problémy. Přesto
se rozhodla změnit život a splnit si sen – projít pěšky celou Ameriku....

Osmnáct pod nulou – Stefan Ahnhem
Třetí temný případ Fabiana Riska. Třetí mrazivý thriller z pera švédského bestselleristy Stefana Ahnhema.
Automobilová honička u helsingborského přístavu skončí pro jeden vůz tragicky – pádem do ledových vod.
Na předním sedadle je nalezen jeden z nejvlivnějších
švédských podnikatelů v oblasti IT.

Vířivka – Lucie Konečná
Helena se vrací po dvanácti letech z vězení. Začíná
znovu od nuly a žije ze dne na den. Pronajme si garsonku
s vířivkou uprostřed pokoje, najde si práci, přítele… Postupně zjišťuje, že se zase dokáže radovat. Nicméně minulost, kterou pečlivě skrývá, na ni zaútočí…

Karibská láska – Petra Nachtmanová
Rychlá rozhodnutí patří k životu. Koupíte letenku
na karibský ostrov Curaçao a za několik hodin trávíte
čas s mužem, se kterým se vidíte úplně poprvé osobně.
Brzy se stanete ostrovankou. Omylem sníte leguána, rodíte v tropickém podnebí, komár do vás napumpuje horečku dengue, leguáni dupou na střeše...

Pasování dětí z první třídy na čtenáře knihovny
V úterý 28. května byli pasováni prvňáčci místní základní školy na čtenáře v Městské knihovně v Trhovém
Štěpánově. Přišlo 23 dětí v doprovodu dvou paní učitelek. Tuto již tradiční akci knihovna organizuje vždy
na konci školního roku, kdy už umí děti číst. Děti s učitelkami vysvobodily zakletou princeznu a za odměnu
dostaly čtenářské průkazy do knihovny, knížku od Miroslava Tvrze Kde se nosí krky a něco malého na zub.
Také si všichni odnesli vypůjčenou knihu.
Věřím, že se dětem malé slavnostní uvítání do světa
čtení líbilo, a zároveň jim přeju, aby v knížkách nacházely radost, dobrodružství, přátelství a aby je písmenka neomrzela a provázela je celým životem.
Jana Boušková

Pasování dětí z první třídy na čtenáře knihovny;
foto Jana Boušková

Ze života Spolkového domu a Muzea Štěpánovska
Svátky jara – Velikonoce, největší křesťanský svátek,
jsme uvítali i v našem slavnostně vyzdobeném muzeu,
kde probíhala velikonoční výstava, která se uskutečnila
za spolupráce žen z kurzu korálkování a Klubu aktivního stáří. Všem tvořivým ženám za jejich ochotu a vstřícnost děkuji!
10

K navození jarní atmosféry také přispělo velikonoční
tvoření, které se konalo 13. dubna. Děti i dospělí si mohli
uplést pomlázku z vrbového proutí nebo pedigu, namalovat vajíčko voskem a dalšími technikami, vymalovat
obrázek či použít na zdobení korálky. Kreativní návštěvníci si tady tvořili ozdobné dekorace na výzdobu svých
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Malá ukázka velikonoční výstavy;
foto Jana Vlasáková

interiérů. Všechny výtvory byly moc pěkné, zajímavé
a nápadité. Na závěr děti obdržely sladkou odměnu.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem, rodičům i prarodičům za účast, za vytvoření příjemné atmosféry předvelikonočního sobotního odpoledne. Zároveň
velmi děkuji za skvělé vedení tvořivých dílen paní Zdeňce
Chvojkové, Ing. Marii Benešové a paní Jarmile Horáčkové.

Ing. Marie Benešová tvoří s dětmi jarní ozdoby
do svých domovů; foto Jana Vlasáková

Přednáška ALOE
Aloe – rostlina, kterou zná téměř každý. Avšak zná ji každý opravdu dobře?
Když jsem připravoval přednášku o aloe
pro Spolkový dům v Trhovém Štěpánově, chtěl jsem tyto rostliny ukázat v celé
jejich pestrosti a šíři využití - a ukázat
ještě něco navíc.
Průzračný gel z dužnatých listů aloe
používali k léčebným účelům již staří
Sumerové a Egypťané, aloe si cenili
i ve starém Řecku a Římě. Tato „pouštní“ rostlina dovede přežít i mnoho měsíců bez vody - například i když je vytržena ze země. A to díky dužině listů, plné výživných
a minerálních látek. A právě tato dužina má řadu velmi
příznivých účinků na lidský organismus, které potvrdily

i moderní lékařské studie (např. léčba
popálenin a povrchových zranění, celková regenerace organismu, a výsledky
byly vědecky prokázány např. i při léčbě
některých typů rakoviny).
Nejznámějším „léčivým“ druhem je
Aloe vera, obdobné účinky však mají
i její hojní kříženci a mnohé další druhy,
jako např. Aloe ferox. Z aloe se vyrábí
jak léčivé přípravky, tak kosmetika nebo
nápoje a doplňky stravy. Čerstvou dužinu a šťávu z listu aloe mohli ochutnat
i účastníci přednášky.
U rostlin aloe nemůžeme opominout ani estetické
hledisko – jsou též oblíbenými pokojovými rostlinami.
Aloe při pěstování vyžaduje umístění na světlém až vy11
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sloveně slunném místě. Zeminu dobře propustnou –
např. směs rašeliny, říčního písku a kompostu v poměru
1 : 1 : 1. Zaléváme asi jednou za 14 dní – před další zálivkou by měla zem zcela proschnout. Nejvíce účinných látek bude mít aloe pěstovaná přes léto venku – na zahradě, balkoně nebo třeba okenním parapetu. Pokud se
spálíte (ať již od sluníčka, či od ohně při letním opékání
buřtů), nebo třeba dostanete žihadlo, odřízněte dužnatý
list aloe a čerstvou šťávou poraněné místo potřete a podle potřeby opakujte. Sami se přesvědčíte, že výsledky
na sebe nenechají dlouho čekat.
Mgr. Martin Zoun
Mgr. Martin Zoun přednáší o zázračné rostlince ALOE;
foto Jana Vlasáková

Cesta ke zdraví
Dne 16.04.2019 jsem měla ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově přednášku s názvem Cesta ke zdraví.
Posluchači se dozvěděli o některých osvědčených metodách, které napomáhají k uzdravování těla i duše. Hned

v úvodu si všichni vyzkoušeli techniku programování
mysli, kterou můžou používat ve svém každodenním životě. Kromě dalších typů pro zdraví jsem zúčastněné
seznámila s Dornovou metodou, která napomáhá k nápravě zad a kloubů, samoléčbou zvanou autopatie a numerologií, kterou se také zabývám. Připravila jsem si
i malou ochutnávku smoothie z divokých bylin a domácího kváskového chleba se zeleninovými pomazánkami. Jsem moc ráda, že jsem mohla tímto způsobem předat své poznatky a zkušenosti. Děkuji všem přítomným
za jejich zájem a milou atmosféru při přednášce.
Věra Kovaříková

Paní Věra Kovaříková ukazuje kvalitní kvásek na pečení domácího chleba; foto Jana Vlasáková

Přítomní hosté byli velmi spokojeni s přednáškou o zdraví;
foto Jana Vlasáková

Pozvánka na výstavu
Muzeum Štěpánovska si pro Vás spolu s Klubem panenek ČR připravilo výstavu autíček, která se koná
v rámci „Pohádkového putování“ a potrvá do 14.09.2019.
V muzeu je nyní k vidění mnoho dřevěných, kovových
12

a plastových modelů hraček vyrobených českými i zahraničními firmami od 70. let 20. století až do současnosti. Obdivovat můžete také mašinky a autodráhy. Výstava určitě potěší nejen malé návštěvníky, ale i dospělé,
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kteří si zcela jistě rádi zavzpomínají na své dětství. Velké
poděkování náleží paní Aleně Zemanové a paní Anně
Čermákové za instalaci této krásné výstavy.
Na další pohádkové překvapení se můžete těšit:
Zámek Zruč nad Sázavou: PANENKY SLAVÍ
Hrad Ledeč nad Sázavou: JAK SI HRAJÍ MEDVÍDCI
Zámek Rataje nad Sázavou: ANDÍLCI NA KOLECH

Události ve městě
Muzeum Uhlířské Janovice: DŮM PRO KOČÁRKY
Hrad Týnec nad Sázavou: LOUTKOVÉ DIVADLO
Patronkou celé akce je herečka Bára Štěpánová. Srdečně Vás jménem všech organizátorů zvu na tyto nádherné
výstavy. Vyvrcholením celé akce bude POHÁDKOVÝ
PLES, který se uskuteční 14. září letošního roku ve Zruči
nad Sázavou, kde bude bohatý kulturní program.

Malý návštěvník Ondra si s radostí prohlíží autíčka; foto Mgr. Jana Špačková

Poděkování
Přichází letní období, kdy se většina volnočasových
aktivit přesouvá do venkovního prostředí. Chceme si tak
užít léta naplno! Ukončuje se i činnost zájmových kroužků ve Spolkovém domě. Velice chci poděkovat všem
účastníkům, kteří pravidelně kroužky navštěvují, a lektorům, kteří s radostí předávají své vědomosti, zkušenosti a dovednosti. Děkuji paní Zdeňce Chvojkové za vedení

kurzu korálkování, paní Ing. Aleně Vilímovské za vedení
malířského kroužku a paní Mgr. Zdeňce Kulíkové za vedení kurzů anglického jazyka. Děkuji i paní Haně Skalické a všem členům Klubu aktivního stáří, kteří se schází
celoročně každou středu a užívají si společných chvil.
Po celý školní rok zde probíhá i výuka žáků druhé a třetí
třídy místní základní školy. Tímto děkuji za milou spolu-

Kurz korálkování, který vede paní Zdeňka Chvojková;
foto Jana Vlasáková

Klub aktivního stáří, který vede paní Hana Skalická;
foto Jana Vlasáková
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práci, především pedagogům paní Mgr. Lucii Kakosové
a paní Mgr. Šárce Kladivové. Děkuji všem příznivcům
Spolkového domu a Muzea Štěpánovska!
Přeji Vám všem pohodové a prosluněné léto, příjemný
odpočinek a mnoho nevšedních zážitků.

Na podzim se těšíme opět na setkání. S radostí uvítáme i každého nového zájemce, který má chuť se něčemu
přiučit, potěšit a celkově si zpestřit život. Jsme otevřeni
novým námětům, které obohatí aktivity a činnosti
ve Spolkovém domě.

Malířský kroužek, jehož lektorkou je paní Ing. Alena Vilímovská; foto Jana Vlasáková

Kurz anglického jazyka, jehož lektorkou je paní Mgr. Zdeňka
Kulíková; foto Jana Vlasáková

Františka Pacovská – dlouholetá zaměstnankyně
Městského úřadu Trhový Štěpánov
Při příležitosti odchodu paní Františky Pacovské,
dlouholeté zaměstnankyně městského úřadu, na zasloužený odpočinek, jsem si dovolila, jménem redakční rady,
požádat ji o krátký rozhovor.
Po dlouhých letech práce na úřadě jsi odešla na zasloužený odpočinek, od kdy a jak vlastně dlouho jsi zde
pracovala a co bylo tvojí pracovní náplní?
Po maturitě na střední ekonomické škole v Příbrami
jsem rok pracovala jako sekretářka náměstků ekonomického a obchodního v n. p. Sázavan ve Zruči nad Sázavou.
Když jsem zaslechla výzvu v místním rozhlase, že MNV
Trhový Štěpánov hledá administrativní pracovnici, napsala jsem žádost a byla jsem přijata. Od 15. června 1973
jsem denně docházela odpoledne po zaměstnání na národní výbor k paní Ludmile Kučerové se zaučovat. Od 1.
srpna 1973 jsem byla přijata jako administrativní pracovnice, účetní a matrikářka. Matrikářka byla tenkrát
automaticky členkou Sboru pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea, stříbrné a zlaté svatby,
kondolence). S tím souvisel velký počet nově narozených
občánků obce, nespočet blahopřání k narozeninám
a hodně párů, které jsem „oddávala“. Do mé pracovní
náplně patřila evidence obyvatel, daň domovní, daň zemědělská a daň z příjmů fyzických osob, rybářské lístky,
poplatky ze psů a další místní poplatky (poplatky z místa
o pouti jsem hodně let chodila vybírat sama), pohřebnictví, agenda kina, nájemné z bytů a nebytových prostor,
nájem z pozemků, veškerá administrativa stavební komise, výběr stravného za obědy ve školní jídelně, atd.
Později byly přesunuty na úřad i agendy v přenesené pů14

sobnosti – povolování kácení stromů, zvláštní užívání
místních komunikací, povolování provozu výherních
hracích přístrojů, příjem žádostí o vydání nových občanských průkazů a cestovních dokladů (dnes už pouze
ve Vlašimi), rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu.
Za tu dobu jsi zažila mnoho předsedů a starostů, jak
na ně vzpomínáš?
Za dobu mého působení se ve funkci předsedy a tajemníka MNV, starosty a místostarosty obce a později
města vystřídali Josef Malý, Štěpán Johanis, Hana Špičková, Zdeněk Kopecký, Miloslav Votruba, Josef Tomaides, Ing. Antonín Vošický, Ing. Václav Nekvasil, Josef
Korn, Bc. Štěpánka Bézová. Každý z nich byl a je jako
osobnost trochu jiný, ale moje práce zůstávala stejná,
a časem jí přibývalo.
Tvá práce spočívala převážně s lidmi, jaké máš s nimi
zkušenosti a jak se za ta léta změnil jejich přístup
k úřadu?
Občané přicházející na úřad s nejrůznějšími problémy
třeba jen potřebovali poradit, někdy se jednalo i o věci,
které nebyly v mé pracovní náplni. Snažila jsem se jim
vždy pomoci, případně je nasměrovat jinam. Lidé
za mnou chodili i domů mimo pracovní dobu, v sobotu
i v neděli. Díky svému zaměstnání na úřadě jsem potkala mnoho zajímavých lidí a někteří z nich se stali mými
přáteli.
Jak vůbec se změnila práce na úřadě?
Při mých začátcích byl základem psací stroj a propisovačka. Veškerá administrativní práce se dělala jen v listinné podobě, vedlo se jednoduché účetnictví, kdy se
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o jednotlivých příjmech a výdajích účtovalo na zúčtovacích dokladech, které se potom zasílaly na okresní úřad
k dalšímu zpracování. Na národním výboru se podávala
přiznání k dani domovní, dani zemědělské a dani z příjmů fyzických osob a tyto daně se zde i platily. Předpisné
seznamy daní jsem psala každý rok ručně, nebyly počítače. Zápisy z různých jednání, komisí a místních šetření
jsem s kopírákem propisovala na stroji třeba i přes jedenáct průklepových papírů. První vlaštovkou elektronizace byla změna ve styku s bankou, tuším v 80. letech,
kdy se změnily bankovní tiskopisy a došlo k zavedení
variabilních a konstantních symbolů. Když úřad v roce
2000 zakoupil první počítačové programy, znamenalo to
učit se, jak s nimi pracovat při evidenci obyvatel, evidenci majetku a pozemků, v roce 2001 bylo nařízeno provádět matriční zápisy (narození, manželství a úmrtí a jejich změny) nejen v matričních knihách, do kterých jsem
psala dokumentním inkoustem perem s násadkou, ale
i elektronicky. Právní předpisy se tenkrát neměnily tak
často jako dnes, kdy nestačíme změny ani sledovat, natož
je aplikovat do praxe. Od roku 1975 došlo postupně
ke sloučení obcí Dalkovice, Dubějovice, Střechov nad
Sázavou, Sedmpány a Soutice do MNV Trhový Štěpánov
a na úřad přibyla další pracovnice. (Obec Soutice se znovu osamostatnila od 1. 1. 1992).
Zatoužila jsi někdy změnit zaměstnání?
Byly situace, kdy jsem o tom uvažovala, ale vždycky
jsem si to z nějakého důvodu rozmyslela, a zůstala jsem.
Převážila výhoda pracovat v místě bydliště.
Máš nějaký humorný příběh nebo zážitek?
Momentálně si na žádný nevzpomínám, ale jistě byly
i veselé okamžiky. Práce na úřadě nebyla vždy jen vážná
a chladně úřednická.
Čemu se chceš věnovat teď po odchodu ze zaměstnání?
Veškerou svoji kapacitu jsem věnovala práci na úřadě,
byla to pro mě služba pro lidi, na koníčky moc času nezbylo, a péče o rodinu je samozřejmostí. S oblibou si poslechnu dobrou muziku, přečtu dobrou knížku, sleduji
v televizi sport. Ráda bych se zapojila do činnosti turis-

tického kroužku, při které lze navštívit zajímavá místa
nejen v našem okolí, ale v celém kraji, a udělat něco pro
své zdraví. A dosud jsem si nestačila užít svoje vnoučata,
a tak to teď napravuji. Je to pro mě radost a vlastně nový
začátek poté, co jsem na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově strávila celý svůj dosavadní život.
Můžeš nám říci několik slov o sobě?
Když jsem v roce 1974 nastoupila na první mateřskou
dovolenou, paní Kučerová mě zastupovala a „držela mi
místo“. Říkala mi, že na MNV pracovala 25 let. Panečku,
to byla pořádná doba, nikdy by mě nenapadlo, jak dlouho tady budu já! Měla jsem jedinečné rodinné zázemí,
které mi vždy a zvláště po tragickém odchodu mého
manžela poskytovaly moje matka a sestra, které si v práci vyměnily směny, aby mohly hlídat moje dvě dcery. To
byla neocenitelná obětavost, za kterou jsem jim nemohla
nikdy dostatečně poděkovat.
Co bys popřála své nástupkyni?
Každé zapracování v novém zaměstnání si vyžaduje
určitý čas, a proto trpělivost, pevné nervy, dobré zdraví
a radost z výsledků odváděné práce.
Děkuji za rozhovor a přeji Ti, ať si ještě hodně dlouho
užíváš zasloužený odpočinek, ať již v kruhu rodinném či
při svých koníčcích a zálibách.
Miroslava Veselá, kronikářka města Trhový Štěpánov

Vítání občánků v roce 1988 s panem Josefem Malým;
foto archiv MěÚ

Moje poslední svatba v roce 2018 se současným starostou Josefem Kornem; foto archiv MěÚ

15

Občané Trhového Štěpánova a okolí

červen 2019

Vzpomínky Střechováka II, aneb co ještě (omylem)
zůstalo v paměti
Proti bývalé hospodě U Týců je dům, říkalo se tam
u Voráčků, který tehdy nebyl obydlený. Zcela odpovědně
prohlašuji, že jsme s kolegou, coby malí kluci, měli ten barák úplně dokonale prolezlý. Proto také nebylo možné neobjevit, byť velmi důmyslně, ale proti nám zcela nedostatečně ukrytý, německý samopal MP 40. Naše velké štěstí
- v zásobníku nebyly náboje. Jeho závěr jsme samozřejmě
natahovali, vždycky se ale ozvalo jen neškodné cvaknutí.
V naprosté euforické radosti z takového nálezu jsme se
pak s oním samopalem navzájem vyfotili, v patřičné bojové pozici. Nějak jsme už ale tušili, že s tím objevem to nebude úplně košer, tak jsme ho zase schovali a věnovali se
dalším „důležitým“ klukovským záležitostem. Jak šel čas
a film ve fotoaparátu byl už vyexponovaný, poslal jej kolega do Vlašimi vyvolat. Jenomže: jakmile ve fotolaboratoři
uviděli na nově vyvolaných fotkách dva klučiny se samopalem, okamžitě to oznámili na policii a události dostaly
rychlý spád. Do vsi přišel pan Sátra z vlašimského policejního oddělení a zavolal si nás oba i s našimi otci. Když pak
nám všem mával těmi fotkami před očima, s našimi tatíky to málem seklo a my měli na krajíčku. Pan Sátra se ale
ve finále projevil jako neskutečný borec, pro něhož tyto
a podobné záležitosti jsou jen každodenní profesní epizodkou a rutinou, bez potřeby věc dále hrotit. Samopal
jsme mu samozřejmě museli přinést, on nás oba jen s takovým blahosklonným pousmáním zatahal za uši, štípnul do tváří a se slovy „vy klucííí pitomííí“, vydal se směrem na Psáře, kde bydlel. Konec akce.
S nějakým časovým odstupem se nechal slyšet, že když
vyšlapal ten kopec nad Střechov až k verpánu, který tam
bohužel už dávno, dávno není, prý začal nám dvěma, široko daleko nikým nerušen, hlasitě a nevybíravě nadávat, protože se kvůli nám (?) musel vláčet se čtyřmi kily
železa navíc. Věřím, že se ta kila při takovém pěkném
letním výšlapu opravdu mohla pronést. Jelikož se k nám
ale zachoval jako perfektní mazák, při svém odchodu by
stačilo, kdyby nám jen naznačil (chápu, že v tomto přípa-
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dě ani nemohl a nesměl) a my dva bychom bývali na střídačku ten mašinkvér donesli až do Psář, před jeho dům.
Takhle TO „odnesl“ a odnesl pan Sátra sám. Dlouho jsem
ale pociťoval jako křivdu, že jsme ani jeden z nás dvou ty
fotky nedostali zpět. Rád bych ji nyní přiložil jako předmět doličný. Věnováno památce pana Sátry.
Můj strýc, pan Josef Smítka, kdysi dávno jezdil s nákladní Tatrou a jako kluci jsme k němu a tomu velestroji
vzhlíželi s velikým obdivem. Jednou o prázdninách, byl
jsem ještě na národní škole, mi řekl, abych mu šel s Tatrou popojíždět při nakládání panáků. Dobře. Do té
doby jsem popojížděl sotva tak s koňmi, kteří mě stejně
moc neposlouchali, ale tolik koní, a ještě k tomu pod kapotou, jsem dosud nehlídal. Můj první, přímo raketový,
rozjezd dopadl tak, že závozník také dopadl, ale na strniště, když z korby auta obloukem přeletěl zadní sajtnu.
Jeho výživné klení jsem v rámusu kabiny raději ani nechtěl slyšet. Příčin onoho maléru bylo několik: Tatra tehdy neměla žádné posilovače, sedačka také nebyla stavitelná, a já byl ještě dost malý na to, abych normálně
ovládal spojku. S plynem problém nebyl, dal se přidávat
i ručně, ale abych vymáčkl spojku, musel jsem svou zadnicí sklouznout na hranu sedačky, o ni se vzepřít a pak
spojku zmáčknout oběma nohama. Jakmile jsem ji
po zařazení rychlosti začal pouštět, ten pedál mě v určitém okamžiku doslova vystřelil dozadu a karambol,
včetně již zmíněné závozníkovy akrobatické vložky, byl
na světě. Strejda ten zádrhel vyřešil naprosto elegantně mezi zadní opěradlo a moje záda nacpal snopek a bylo
po problému. Takto vytuningovaný, chtěl jsem a také
směl! popojíždět i při dalších fůrách. Bylo to pro mě vyznamenání celosvětového formátu.
Když jsem povyrostl a tudíž už neměl snopek za zády,
strejda mi pak Tatru někdy i nechal řídit po polních cestách, třeba od rekreačního střediska České televize až
k vesnici, což pro náctiletého kluka bylo splnění snu
z říše pohádek.
Tehdejší tatrovácká kabina, při své syrové, ale současně i krásné jednoduchosti a účelnosti byla spíše jakýmsi
křížencem mezi zámečnickou a kovářskou dílnou. Už
jen ta výheň a kovadlina v kabině scházely… Nemenší
pohlazení, tentokrát pro uši, někdy až převeliké, byl zcela jedinečný jekot ventilátorů chlazení motoru, který se
snad jen vzdáleně dal přirovnat k přeletu stíhačky MIG
15. Věnováno památce mého strýce.
Každý příběh má život podobný tomu lidskému. Nejprve se narodí - je prožit, poté žije ve vzpomínkách a vyprávěních. Nakonec přijde jeho jednosměrný odlet do vesmírných hlubin ticha a zapomnění. Pokusil jsem se těmito
příběhy jejich odlet nepatrně pozdržet.
Jaromír Novotný, Brzotice
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13. června 2019 uplyne 80 let od úmrtí Františka Tomaidese,
významného rodáka a občana Trhového Štěpánova
Přetiskujeme dnes medailonek „K šedesátce zasloužilého pracovníka“, zveřejněný
v deníku VENKOV 14. února
1934.
Dne 13. února 1934 se dožil
v plné svěžesti svého šedesátého roku života zasloužilý pracovník našeho agrárního hnutí
v podblanickém kraji František
Tomaides, výrobce hospodářských strojů v Trhovém Štěpánově. Jeho typická usměvavá
tvář je známa všem účastníkům našich hospodářských výstav, i v politickém životě.
Za války byl jako rakouský voják vláčen z nemocnice do nemocnice, aniž mu byla dána
možnost k řádnému vyléčení těžké plicní choroby, kterou se podařilo zastavit až lepší životosprávou po válce.
Ze skromných začátků se neúmornou pílí a úsilovným
přičiněním propracoval tak, že jest znám nejen na Podblanicku, ale i v celé republice. Již v roce 1912 získal svůj
první strojírenský patent na sázecí stroj brambor a v roce
1921 pak na obracecí pluh „Rovnost“, který se pro svoji

František Tomaides z Trhového Štěpánova se svojí manželkou Anežkou; foto z rodinného alba

praktičnost těší oblibě zemědělců našich i zahraničních
dodnes. V popřevratové době, po roce 1918 se plně zapojil do veřejného života nejen města, ale i kraje a celé republiky. V roce 1920 byl spoluzakladatelem a prvním
starostou Sokola, je předsedou a činovníkem mnoha dalších spolků v Trhovém Štěpánově a od roku 1931 je také
starostou města. Více než dvacet let je starostou Okresní
hospodářské záložny ve Vlašimi, a v současné době je
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okresním důvěrníkem Republikánské agrární strany
a místopředsedou Ústředního sdružení venkovského
živnostnictva v Československé republice. Při práci pro
veřejnost nezapomíná ani na svůj strojírenský závod,
který dnes čítá až čtyřicet zaměstnanců a je největší štěpánovskou firmou. Přejeme našemu zasloužilému pracovníku, aby se ještě dlouhá léta těšil z ovoce své příkladné práce.
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František Tomaides byl starostou města v letech 1931
– 1938, zemřel 13. června 1939.
Není bez zajímavosti, že ve „starostování“ pak pokračovali syn Josef Tomaides I. (1938 - 1952) a vnuk Josef
Tomaides II. (1990 - 2006).
Antonín Tomaides, vnuk
Praha,

Kam s ním?
Nad touto nerudovskou otázkou týkající se odpadu si
zřejmě nelámal a neláme hlavu ten, kdo naším městem
pouze projíždí, dojíždí za prací, je zde ubytován, šel se
projít k potoku, nebo je dokonce občanem našeho města,
a namísto aby použil na odpadky odpadkové koše, popelnice, kontejnery rozmístěné po městě či v případě většího množství odpadu během provozní doby Sběrný
dvůr či skládku komunálního odpadu, tak se nerozpakuje odhodit odpadky z ruky, vyhodit je z okénka svého
auta či odpad cíleně odvézt autem na místa, která k tomu
nejsou určená.
Jako jistá náprava tohoto nešvaru je každoroční akce
Čistý Štěpánovský potok, pořádaná Sborem dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov pro její členy i dobrovolníky z řad občanů, která se letos konala 13. dubna. Sraz
a začátek akce byl tradičně u Hotelu RABBIT, trasa čištění vedla korytem potoka a jeho blízkým okolím a také

podél silnice spojující Hotel RABBIT a sídlo firmy RABBIT. I když se jedná o stejnou trasu, tak sebrané 2 tuny
odpadu vypovídají o tom, že někteří jedinci stále nemají
povědomí o chování se k životnímu prostředí a nakládání s odpadem.
Proto pomyslné díky patří těm 14 dětem a 11 dospělým, kteří strávili tento den úklidem části našeho města
a kterým není lhostejné, jak se někdo nešetrně chová
k přírodě. Vždyť třídění odpadu a ukládání tam, kam
patří, je to nejjednodušší, s čím může každý z nás začít
ve vztahu k životnímu prostředí.
Akce byla ukončena opékáním špekáčků pod Černou
skálou, účastníci obdrželi tričko Čistá Sázava 2019.
Děkujeme SDH Trhový Štěpánov za zajištění občerstvení a Městu Trhový Štěpánov za zapůjčení mechanizace
na odvoz sebraného odpadu.
Pavel Staněk

Úklid okolí Štěpánovského potoka; foto Josef Korn

Na akci čištění Štěpánovského potoka nás každým rokem přichází podpořit také pan starosta Josef Korn; foto z archivu SDH
Trhový Štěpánov

SDH Dubějovice – Ukliďme Česko
Hasiči z Dubějovic se přihlásili do celorepublikové
akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko, která proběhla 6. 4.
2019. Tato akce měla za cíl nejen uklidit odpadky povalující se kolem silnic v okolí Dubějovic, ale zároveň se
zamyslet nad vznikem a likvidací odpadů. Vlastního
úklidu okolí Dubějovic se zúčastnilo téměř 40 dospělých
a dětí. Za dopoledne jsme nasbírali neskutečných 50 pytlů odpadků. Na závěr akce jsme se všichni sešli u táborá18

ku a opekli vuřty. Všichni jsme se shodli, že tato akce
byla velmi přínosná a že příští rok opět Uklidíme Česko
– Uklidíme Dubějovice. Ale zároveň doufáme, že to již
nebude třeba.
Tato akce proběhla za pomoci sdružení Ukliďme Česko, Města Trhový Štěpánov a firem RABBIT a.s. a Jeno
s.r.o. Děkujeme.
Ing. Antonín Vošický, starosta SDH Dubějovice
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Hasiči z Dubějovic se také přihlásili do celorepublikové akce
Ukliďme svět – Ukliďme Česko; foto archiv SDH Dubějovice
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„Za dopoledne jsme nasbírali neskutečných 50 pytlů odpadků,“
říká starosta hasičů Ing. Antonín Vošický; foto archiv SDH
Dubějovice

Velikonoční tvoření v Dubějovicích
Dne 20.04.2019 jsme v Dubějovicích s dětmi tvořili
před nastávajícími Velikonocemi. Některé děti byly
mimo ves, ale zbytek se zúčastnil, a udělali jsme si příjemné odpoledne. Nejprve si děti ozdobily perníčky
a poté se pustily do tvorby velikonočních dekorací. Vyráběli jsme zápichy do květináče, malovali vajíčka, tvoři-

V dubějovické klubovně si děti ozdobily perníčky a vyráběly velikonoční dekorace; foto Hana Vošická

li růže z ubrousků a z krepáku kvítky na větvičky. Byly
připraveny i proutky na pomlázky, ale na ty se už v zápalu tvoření ani nedostalo. Musíme děti pochválit, dekorace se jim moc vydařily a doufáme, že si to za rok zase
zopakujeme.

Nejdříve malé občerstvení a jde se na to; foto Hana Vošická

Tradiční stavění máje a pálení čarodějnic v Dalkovicích
Poslední dubnový den se i letos v Dalkovicích konala
již tradiční akce, při které se stavěla máj a pálila dřevěná
hranice s čarodějnicí. Akce jako vždy probíhala na návsi
u rybníka, kde již stála připravená hranice. Ta se začala
stavět již několik týdnů dopředu, stejně jako se připravovala máj, která sem byla za pomoci dosti lidí donesena
a připravena ke stavění.
Samotné zvedání máje pak započalo deset minut
po sedmé hodině, kdy se na povel všichni zdatní muži
chopili buď lana, nebo podpírali máj. Když si vzpomeneme na minulý rok, tehdy nám celé stavění máje nezabralo ani pět minut. Jednak bylo loni hned na začátku akce
více lidí (letos byla v době stavění máje ještě spousta lidí

na cestě z práce, protože poslední duben vycházel na úterý), a jednak letos byla máj o několik metrů vyšší, a tudíž
i mnohem těžší. Stavění máje tedy letos netrvalo necelých 5 minut jako loni, ale téměř čtvrt hodiny. Dala sice
zabrat, ale krásně vysoká máj i přesto stála tam, kde má.
Poté se zapalovala hranice s čarodějnicí, které se zpočátku moc hořet nechtělo, ale sbor dobrovolných hasičů je
vždy připraven a s pomocí trochy benzínu pak byla celá
hranice brzy v plamenech. Celý večer a noc až do prvomájového, velmi časného rána hrála k poslechu a tanci
hudební skupina VIRI Band.
Akce jako vždy proběhla bez sebemenších problémů,
především piva a jiného alkoholického či nealkoholické19
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ho opojení tu bylo dostatek. Lidé, kteří na dalkovickou
náves přišli, si přinesli mnoho kil buřtů, které si pak
na hořící hranici opékali k dokonalosti a májku se i letos
podařilo uhlídat, aby nám ji nikdo nepodřízl. A pomyslná třešnička na konec - letošní pálení čarodějnic mělo
i malé netradiční zpestření, které přišlo po první hodině
ranní, a to v podobě sázky čtyř nejmenovaných členů
Sboru dobrovolných hasičů Dalkovice, kteří se jako

správní otužilci šli vykoupat do náveského rybníka, který po velmi chladném dubnu rozhodně nebyl nijak vyhřátý. Prý by se to mohlo i stát tradicí do dalších ročníků
pálení čarodějnic v Dalkovicích. Samozřejmě ale nedejte
jen na mé slovo a přijďte se o tom příští rok přesvědčit
sami na vlastní oči – za celý Sbor dobrovolných hasičů
Dalkovice vás u nás již teď mohu vřele přivítat.
Michal Smetana, kronikář SDH Dalkovice

Všichni zdatní muži z Dalkovic se chopili buď lana, nebo podpírali máj při stavění; foto archiv SDH Dalkovice

Zapálení hranice; foto archiv SDH Dalkovice

Zumba v Trhovém Štěpánově

V Trhovém Štěpánově se při stavění máje tančila zumba; foto Tomáš Neděla
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Stavění máje v Dubějovicích
Jako každý rok jsme v Dubějovicích dne 30.04.2019
stavěli máj a pálili čarodějnici na malé hranici uprostřed
vsi. Děvčata pomáhala s výrobou růží z krepáku, kterými jsme ozdobili věnec, navěsili jsme fábory na břízu
a stavění máje mohlo začít. Všichni s nadšením sledovali, jak máj pomalu stoupá, a děti se již těšily, až začne
hořet hranice s čarodějnicí, která se i letos Duškům moc
povedla, měla dokonce i bačkory a pod šátkem na hlavě
vlasy. Když dohořely poslední kusy, děti šly hrát hry

a opékaly se buřty, popíjelo se a v nočních hodinách jsme
se s dobrou náladou vraceli všichni do svých domovů

Máj pomalu stoupala k nebesům; foto archiv SDH Dubějovice

Čarodějnici vyráběla rodina Duškova; foto archiv SDH Dubějovice

Stavění máje v Sedmpánech

Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí - ale
také jako strážce obce, proto se v Sedmpánech jako každý rok
stavěla máj; foto Štěpánka Bézová

Petr Janáček, Vladislav Vošický a František Kužel ze Sedmpán
přiložili také ruku k dílu, jako každý rok; foto Štěpánka Bézová
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Do Sedmpán přilétlo hejno labutí

Sobotní podvečer dne 13. 4. 2019 přinesl zajímavý přírodní úkaz na sedmpánskou náves. V době konání oslav
MDŽ ve zdejším kulturním domě zakroužila na obloze
letka bílých ptáků a přistála přímo mezi účastníky akce.
Nabitý sál pak byl svědkem výjevů z ptačí říše, kdy ladné
pohyby dlouhých krků společně s vlněním křídel vyvolá-

valy v divácích představy námluv,
lásky, sounáležitosti, vzájemné pomoci. Labutí rej probíhal pod bedlivým dozorem zkušených ornitologů - myslivce i P. I. Čajkovského
a potvrdil, že city a touhy si v ptačí
říši nezadají s životem lidským.
Několik hodin se těšili všichni ze
vzájemného setkání, zvídaví si povšimli kroužkování, které vypovídalo o tom, že ptáci přilétli od řeky
Blanice z Vlašimi. Černé i bílé peří
se rozptylovalo sálem dlouho
do noci, když pojednou se rozvířil
vzduch máváním křídel a celá labutí rodina se zvedla směrem k obloze. Ze tmy už bylo jen slyšet: „ Eá,
eá, eá, á, á, á, oa, á, oa, á ……“
Po rozluštění s využitím slovníku
labutích slov uvádíme překlad: „Děkujeme hasičům, že
na chvíli proměnili místní rybník ve skutečné labutí jezero. Děkujeme oslavenkyním, že se o nás postaraly, že
nás nakrmily a byly součástí našich labutích tanců.“
P. I. Čajkovskij,
myslivec a hejno vlašimských labutí

Paní Hanka Štěpánková se stala součástí labutího tance;
foto Tomáš Svoboda

Labuťák Václav Mach se těšil ze vzájemného seznamování
s místními ženami; foto Tomáš Svoboda

Labutí rej v Kulturním domě Sedmpány; foto Tomáš Svoboda

Pálení čarodějnic ve Střechově
Poslední dubnový podvečer patřil i u nás, ve Střechově, tradičnímu pálení čarodějnic. Sešlo se nás opravdu
hodně, od miminka v kočárku až po nejstarší obyvatele
naší malé vesničky.
Všichni se dobře bavili a s napětím čekali na zapálení
hranice. Děti ho vyplnily hraním a dováděním a dospělí
byli zabraní do hovorů. Pekly se buřty, smálo se a bylo to
moc fajn.
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Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.
SDH Střechov za poskytnutí buřtů a balíčků pro děti.
Jmenovitě pak Štěpánce Chlumské za hezké uvítání a organizaci, Petrovi Pohnánovi za fotografie a samozřejmě
všem, kteří přišli a vytvořili příjemnou atmosféru večera.
Za Střechováky Kristýna Konopecká

červen 2019

Ve Střechově nad Sázavou se s napětím čekalo na zapálení hranice; foto Petr Pohnán

Spolková činnost

Sešlo se nás opravdu hodně, od miminka v kočárku po nejstarší
obyvatele vesničky; foto Petr Pohnán

Pohádkový les, ročník XII.

Král se zeptal jednoho dne svých dcer, která jej má nejraději. Té
chtěl potom odevzdat království. První jej měla ráda jako zlato,
druhá jako zlato v hrdle a nejmladší, Maruška, řekla, že jej má
ráda jako sůl; foto archiv Organizace 5. prosince

Za řepou stál dědeček, babička, vnučka, pejsek a kočička, ale
řepa jim nešla pořád vytáhnout; foto archiv Organizace 5. prosince

To se jednou takhle na pasece uklání motýl Emanuel, ale bohužel se nemá komu uklánět. Ještěže potkal Křemílka a Vochomůrku a ostatní kamarády; foto archiv Organizace 5. prosince

Pohádka z lesa Řáholce - Manka, Rumcajs a Cipísek; foto archiv Organizace 5. prosince
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Mateřská škola Trhový Štěpánov

Za doprovodu říkadel se děti z Mateřské školy Trhový Štěpánov
rozloučily se zimou a přivítaly jaro; foto Josef Korn

Morenu děti vhodily do Štěpánovského potoka a s radostným
pokřikem a zamáváním poslaly na její plavbu; foto Josef Korn

Děti z Mateřské školy Trhový Štěpánov při návštěvě výstavy autíček; foto Jana Vlasáková

Předškoláci z naší školy obdivovali autíčka našich tatínků a dědečků; foto Jana Vlasáková

Jsou to lidé stejní jako my, ale jejich život je těžší, než si
umíme představit
Jak se cítí nevidomý člověk, co vnímá během dne?
Jaké to je používat všechny smysly kromě zraku? To si
alespoň na malou chvíli vyzkoušeli žáci 9. ročníku v hodině slohu.
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Hodina češtiny tak trochu jinak
Minulá hodina slohu byla neobvyklá - vyzkoušeli
jsme si, jaké by to bylo, kdybychom byli slepí.
Vytvořili jsme nejprve dvojice a jeden z nás měl zavázané oči. Druhý spolužák měl za úkol dohlížet na nevi-
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domého, aby se mu během projektu nic nestalo. Dá se
říct, že byl něco jako náhrada za slepeckou hůl, akorát
jsme ještě mluvili, což ta hůl zatím neumí. Chodili jsme
po budově školy, zkusili jsme si jako slepí dojít i na záchod a byla to celkem sranda legrace. Ale to jen proto, že
jsme věděli, že je to chvilková záležitost, protože kdyby
to nebylo dočasné, tak by nám do smíchu vůbec nebylo.
Po téměř půlhodinovém zážitku jsme byli plni dojmů.
Na jednu stranu nevidomé lidi hrozně moc obdivuji,
protože to všechno zvládají a dokáží se o sebe v rámci
možností postarat, ale zároveň je mi jich moc líto, protože to musí být opravdu těžké, vyčerpávající a především
nebezpečné – jak jsme si v praxi vyzkoušeli. Zrakem vnímáme ze všech smyslů nejvíce a nedokážu si představit,

Školní okénko
že bych o svůj zrak přišla. Ti lidé by dali cokoliv za to,
kdyby mohli vidět, ale nemůžou, protože lékaři na to zatím bohužel nevynalezli lék. Doufám, že se najde někdo,
kdo vymyslí něco opravdu speciálního.
Říká se, že pes je nejlepším přítelem člověka, a nejspíš
na tom něco bude. Mnoho slepých lidí má svého slepeckého psa, který jim napomáhá v životě a dělá pro ně vše,
co umí. To mi přijde opravdu skvělé. Musí být opravdu
hrozné vidět neustále jen tmu. Jsem moc ráda, že jsem si
to mohla v té hodině vyzkoušet, ale vím, že ve skutečnosti to musí být vážně na nic. Dávejte na sebe pozor!
Važte si toho, že vidíte, protože si nikdo z nás neumí
představit, jak těžké to je STÁLE NIC NEVIDĚT.
Lucka T., 9. třída

Základní škola Trhový Štěpánov

Žáci druhé třídy místní základní školy zdraví ze Spolkového
domu; foto Jana Vlasáková

Žáci místní základní školy se účastnili velikonočního tvoření
a prohlídky výstavy v Muzeu Štěpánovska; foto Jana Vlasáková

Nejlepší svačina v Česku
V rámci vzdělávacího programu pro základní a mateřské školy Zdravá 5 se ZŠ Trhový Štěpánov v letošním
školním roce poprvé přihlásila do celostátní kuchařské
soutěže Finále Zdravá 5. Soutěž je vyvrcholením celoročních aktivit v oblasti správné výživy, nákupu i přípravy svačin.
Odvahu soutěžit projevily dívky 6. třídy. Vytvořily
celkem tři tříčlenné soutěžní týmy. Každý měl svůj název (přezdívku). Za úkol měl připravit studený nebo teplý pokrm vhodný na svačinu, který bude obsahovat libovolnou bylinku (-y). Zároveň cena pokrmu pro čtyři
osoby měla být do 100 korun.
Součástí přihlášky byly nejen registrační údaje, název
pokrmu, fotografie z přípravy a konzumace, ale i nápad
na obdarování připravenou svačinou (komu a proč). Obdarovaným mohl být kdokoliv. Naše děvčata se rozhodla
udělat radost třídní učitelce Kamile Horálkové, ředitelce

školy Květě Kuželové a učiteli 2. stupně Martinu Vrbickému.
Odborná porota měla nelehký úkol. Soutěže se zúčastnilo několik stovek týmů ze všech krajů České republiky
a pouze 5 týmů z každé kategorie (5) mělo šanci na výhru a postup do velkého finále, jehož hlavní výhrou bude
zážitkový víkend s programem a dárkové balíčky.
Našim týmům se do velkého finále dostat nepodařilo,
ale děvčata šla do soutěže s tím, že výhra není to nejdůležitější.
Věřím, že všechny zúčastněné dívky si vaření užily,
bez ohledu na postup do dalšího kola. Pochvalu zaslouží
za nápady, nadšení a pracovní úsilí. Nezapomenou jistě
na některé okamžiky, které přípravu svačin provázely.
Do dalšího kuchtění jim přeji mnoho úžasných nápadů.
A na závěr si děvčata dovolují čtenářům Zpravodaje
nabídnout jeden ze svých soutěžních receptů.
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Bylinková omeleta s jogurtovou zálivkou
2 vejce, trochu mléka, 4 lžíce hladké mouky, směs čerstvých bylinek (pažitka, kopřiva, řeřicha, cibulová nať),
sůl, nastrouhaný sýr ementál.
Z vajec, mléka, hladké mouky, bylinek a špetky soli
našleháme ručním elektrickým šlehačem hladké řídké
těsto, ze kterého smažíme tenké palačinky na minimálním množství tuku.

Dívky ze 6. třídy se přihlásily do celostátní kuchařské soutěže;
foto archiv ZŠ
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Palačinky pak stočíme do kornoutů a přelijeme jogurtovou zálivkou. Povrch posypeme nastrouhaným sýrem
ementálem.
Jogurtová zálivka
150 g bílého jogurtu, svazek nastrouhaných ředkviček, 1 lžička plnotučné hořčice – vše promícháme.
Dobrou chuť!

Mgr. Hana Früblingová

Bylinková omeleta s jogurtovou zálivkou; foto archiv ZŠ

Prevence na základní škole
Také v tomto školním roce jsme se s žáky na naší škole intenzivně věnovali prevenci rizikového chování dětí.
Preventivní oblast pokrývá velké množství sociálně-patologických jevů. Od návykových látek (drogy, alkohol,
tabák) přes poruchy příjmu potravy, kriminální chování,
záškoláctví, rizikové chování v dopravě, sebepoškozování nebo extremismus a rasismus až po šikanu, agresi,
vzájemné vztahy mezi dětmi nebo kyberšikanu. Právě
posledně jmenovaná témata jsou v oblasti prevence

v současnosti nejvíce frekventovaná. Uvedená preventivní témata jsou zařazována podle školního vzdělávacího plánu do výuky a doplňujeme je různými preventivními akcemi ve škole.
Z našeho pohledu nyní považujeme za nejvážnější
problémy kouření žáků na 2. stupni a netolismus, tedy
chorobnou závislost na internetu ve všech jejích podobách, tzn. hraní her, chatování, běžné surfování apod.
Podle toho také vybíráme preventivní aktivity.

Dopravní výchova 4. třídy; foto archiv ZŠ

Kurs sebeobrany žáků 7. třídy; foto archiv ZŠ
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Každý školní rok zveme do školy odborníky, kteří
mají zkušenosti s výše uvedeným netolismem. Přednášky a debaty s nimi směřujeme především na druhý stupeň. Tentokrát jsme podobný preventivní program zařadili už také do vyšších ročníků prvního stupně. Obdobně
přistupujeme k problému kouření. Program o škodlivosti kouření měli v březnu žáci 6. a 7. třídy. V budoucnu
bychom rádi zařadili stejný projekt již do 4. a 5. třídy,
abychom mohli podchytit potenciální kuřáky již v mladém věku.
Každoročně se žáci 4. třídy účastní kurzu dopravní
výchovy, který zajišťují policisté z Městské policie
ve Zruči nad Sázavou. Jeho součástí jsou dvě celodenní
návštěvy dopravního hřiště ve Zruči a poté vědomostní
test, jehož úspěšní řešitelé obdrží Průkaz cyklisty. Rovněž každým rokem jezdí žáci 9. třídy na exkurzi k Okresnímu soudu do Benešova. Tuto návštěvu u soudu chápeme jako předcházení kriminálnímu chování. Žáci 8. a 9.
třídy se v rámci prevence extremismu a rasismu účastní
historických exkurzí do Lidic a Terezína. Letos měli zájemci z řad žáků 8. a 9. třídy dokonce možnost navštívit
bývalý koncentrační tábor Auschwitz (Osvětim)-Birkenau (Březinka) v Polsku.

Exkurze do Terezína žáků 9. třídy; foto archiv ZŠ
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Z dalších preventivních aktivit zmíníme ještě projekt
„Na vlastní kůži“ v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Žáci 8. a 9. ročníku zde mají možnost se nejen seznámit s chodem celého ústavu, ale také se setkají s lidmi, kteří si přivodili úraz vlastním rizikovým chováním
např. při adrenalinových sportech, a na závěr si mohou
sami vyzkoušet invalidní vozíky a další ortopedické pomůcky. Před létem a prázdninami je to vhodná prevence
rizikového chování v extrémních sportech. Novinkou
tohoto školního roku byl krátký kurz sebeobrany pro
žáky 2. stupně. Žáci si pod vedením zkušeného policisty
mohli vyzkoušet základní techniky obrany při napadení
útočníkem.
Pokud naše preventivní činnost odradila od rizikového jednání třeba jen několik málo dětí, nepřišla naše
snaha vniveč.

Preventivní program „Pohoda, klídek a tabáček“ Fotografie zachycuje žáky při scénce, během níž se měli učit odmítnout nabídnutou cigaretu; foto archiv ZŠ

Základní škola Trhový Štěpánov a rekonstrukce
S velkou radostí sleduji, jak rychlým tempem pokračují práce na rekonstrukci budovy základní školy. Nikdy
bych neřekla, že tak rozsáhlá stavba může minimálně
omezit výuku. Stavební četa postupuje s prací naprosto
obdivuhodně. Dělníci se snaží nenarušovat chod školy,
vždy se o všem včas domluvíme, vše je řádně zabezpečeno.
Díky hlavním stavebním pracím, spojených s montáží
výtahu, končíme školní rok 2018/19 již 14. června a školní rok 2019/20 začínáme o 14 dní déle – 16. září. Tato
organizační změna je podle zákona schválena MŠMT
Praha. V době uzavření školy jsme povinni mít dozor

nad žáky, kteří se přihlásili do školní družiny. Hlídání
a stravování přihlášených žáků je zajištěno. V době uzavření školy jsou zařazena do plánů školení pro pedagogický kolektiv, na jejichž realizaci není v době výuky
prostor.
Moc se těšíme na nové a moderní prostory v budově.
Všichni děkujeme Městu Trhový Štěpánov za zajištění
a realizaci přestavby školy.
Jménem zaměstnanců a žáků přeji všem příjemné
a pohodové léto, hlavně spoustu pozitivní a sluneční
energie.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy
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Příroda

červen 2019

Návštěva skládky
V pátek 10. května se rozhodl jeden z opeřených poslů
jara poctít návštěvou také skládku odpadů v Trhovém
Štěpánově.
Nejprve se bedlivě věnoval přejímce odpadů v prostoru váhy a potom přemýšlel o tom, komu v brzké době
nadělí přírůstek do rodiny.

Ze stožárového osvětlení měl přitom o všem dění
v blízkém městě výborný přehled.
Ing. Roman Farion

Pan Vratislav Donát z Trhového Štěpánova obdivoval posla
jara na stožárovém osvětlení.; foto Ing. Roman Farion

Ze stožárového osvětlení měl čáp přehled o všem dění na skládce; foto Ing. Roman Farion

„Děkujeme, kvák!“

Přenesená ropucha obecná před vypuštěním. Lokalita Trhový
Štěpánov.; foto Ivan Caponio

Jaro v Záchranné stanici pro zvířata ve Vlašimi již
tradičně patřilo nejen vypouštění ježků a netopýrů,
kteří zimovali ve stanici, ale především také ochraně
migrujících obojživelníků.
„V letošním roce jsme s pomocí dobrovolníků stavěli
zábrany podél silnic v osmi lokalitách: Šternov, Mokrá
Lhota, Kačina, Horka u Zruče, Tisem, Propast, Hruškov
a Trhový Štěpánov,“ uvádí výčet zabezpečovaných míst
Petr Švingr, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy
ZO ČSOP Vlašim.
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Se stavěním sítí vlašimští ochránci tentokrát začali již
13.03.2019 v nejteplejší lokalitě, kterou je Kačina. Pak
postupně zabezpečovali všechny ostatní. Bourat sítě začínali 22.04.2019
„Tah obojživelníků mířících ze zimovišť k vodním nádržím, kde se rozmnožují, letos začal o něco dříve. Byl ale
velmi slabý, sotva poloviční co loni, a není zcela jasné
proč. Pravděpodobně v tom sehrálo svoji roli velké sucho,“ domnívá se Petr Švingr.
V přenesených druzích dominovala jako vždy ropucha obecná. Zachytili ale také několik skokanů nebo třeba čolky. V lokalitě Tisem navíc vypustili čolka velkého,
který se do stanice dostal již v prosinci, kdy ho někdo
našel ve svém sklepě.
„Pomáhala nám velká spousta praktikantů ze Střední
zemědělské školy Benešov a z České zemědělské univerzity. V lokalitě Kačina nám hodně pomohl kolektiv mladých hasičů SDH Záboří nad Labem. Za to všem velmi
děkujeme a těšíme se na spolupráci i v dalších letech.
Také děkujeme lidem, co již tradičně chodí každodenně
po dobu tahu kontrolovat záchytné nádoby a žáby přenášet. Bez nich by to nešlo,“ poukazuje na velkou zásluhu
pomocníků Petr Švingr. Nyní se v rybnících již dají nalézt shluky a provazce žabích vajíček a ropuchy se rozchází dál od vody. Každá svojí cestou, aby se opět za rok
sešly na jednom místě.
Ing. Michala Jakubův
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Sport

Pátek 14. 6. 2019 od 18:00 fotbalové hřiště Trhový Štěpánov

FK Trhový Štěpánov pořádá
nábor hráčů
ale i trenérů mládeže pro sezonu 2019/2020

Vezměte s sebou sportovní oblečení. Hledáme mladé fotbalisty od nejútlejšího
věku až po dospělé, hledáme trenéry. Hledáme nové borce do našeho týmu.
Přijďte využít nové nadstandartní zázemí našeho klubu. Těšíme se na Vás.
Případné dotazy: Neděla Tomáš, tel. 602 689 025

Štěpánovský trhák
V sobotu 27.04.2019 proběhl už 6. ročník sportovního
běžeckého odpoledne a hlavního závodu Štěpánovský
trhák 2019. Pokud něco člověk pořádá, snaží se dívat stále dopředu, aby akce byla dobře zorganizovaná, aby pro
další ročník vymyslel něco, co účastníky zaujme, a budou se rádi vracet i v dalších letech. Občas je ale také
dobré se podívat zpět a zhodnotit, jestli se neopakují stejné chyby, jestli má sportovní akce nějaký vývoj atd. Když
jsem si před psaním tohoto článku rekapituloval minulé

Běžci jsou taková velká rodina; foto Petr Křepela

ročníky, především v tom loňském jsem našel dvě skutečnosti, na které se nám podařilo pěkně navázat. V loňském článku jsem psal o Štěpánu Nedělovi, jak stoupá
celkovým pořadím, a on si to vzal za své a v letošním
roce opět vylepšil svoje umístění na již celkově 2. místo.
Gratulujeme!!! Tou druhou paralelou je posunutí hrani-

Někteří běžci mají poměrně rozsáhlý podpůrný tým;
foto Petr Křepela
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Nejrychlejší ženy letošního Trháku; foto Pavla Kořínková

ce nejmladšího účastníka hlavního závodu - jestliže nejmladší účastnici v loňském závodě bylo 12 let, letošního
roku běželi chlapci ve věku 9 a 10 let. Pánové, dva klobouky dolů. Je jasné, že 7  k m ve věku 9 let není úplně
snadné uběhnout, takže Pepíčkovi Čubákovi promineme krátké svezení na trati, ale Honzík Lacman ve věku
10 let nejenže uběhl celý závod, ale ještě za sebou nechal
5 závodníků. To je velká paráda.

Nejpočetnější kategorie Dívky 8 - 9 let; foto Petr Křepela
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Běhat je možné až do velmi pozdního věku; foto Petr Křepela

Trať letošního hlavního závodu byla oproti minulým
ročníkům změněna a prodloužena. Změna byla nutná
vzhledem k rekultivaci louky pod Novým rybníkem
a prodloužení trati bylo dáno jednak změnou trati, jednak na lehké výtky některých závodníků. A co myslíte,
líbila se trať? Líbila, a některým dokonce více než původní, i když byla více kopcovitá a dala opravdu zabrat,

červen 2019
ale přece jen se našli tací, kterým se zdála příliš dlouhá.
A že to byli ti, kteří předtím reptali na příliš krátkou
trať? To nevadí, nečekáme, že nás budou jen chválit.
Hlavního závodu se zúčastnilo letos o něco méně závodníků, konkrétně 47, ale to bylo dáno tím, že se ve stejný den konal ještě jeden závod započítávaný do seriálu
závodů Běžec Podblanicka. Běžeckých závodů přibývá
a tak se termíny hledají stále hůře, my si ale náš termín
na konci dubna budeme i nadále držet a snad pro další
rok budeme v kalendáři opět samostatně a přilákáme
více běžců.
V dětských kategoriích jsme měli také o něco menší
účast, celkem 38 závodníků, ale to bylo asi také ovlivněno počasím, letos bylo počasí více příznivé pro běžce

Narození dětí
18.01.2019 – Marta Valovičová,
Trhový Štěpánov

Sport / Společenská kronika
a méně pro ostatní návštěvníky, ale nepršelo, takže si nemáme na co stěžovat.
Opravdu velký dík patří tradičním organizátorům –
Sokolu Trhový Štěpánov, o organizaci závodu i běžce je
opravdu dobře postaráno, manželům Staňkovým děkuji
za poskytnutí zázemí v okolí jejich domu i v něm a také
všem sponzorům, kteří se na akci podíleli ať už finančním příspěvkem nebo poskytnutím odměn pro vítěze.
Bohumil Boušek

Výsledky závodu Štěpánovský trhák 2019:
Muži:
1. Jánošík Rudolf
2. Neděla Štěpán
3. Dubják Petr

čas: 28,09
čas: 28,22
čas: 30,04
Ženy:

1. Adamcová Andrea
2. Jiroušková Hana
3. Prchlíková Barbora

čas: 33,23
čas: 36,13
čas: 38,26

08.04.2019 – Mikuláš Kroupa,
Štěpánovská Lhota

Marta Valovičová s rodiči Barborou Milkovou a Miroslavem
Valovičem, s bratry Tadeášem a Šimonem a s další rodinou
zleva nahoře: Natálkou, Nelinkou, Vaneskou, Radkem;
foto Josef Korn

19.02.2019 – Šimon Barek,
Trhový Štěpánov

Šimon Barek se sestrou Nellou a s rodiči Ivetou Knotkovou
a Ondřejem Barkem; foto z rodinného alba

Mikuláš Kroupa se sourozenci Vincentem, Aničkou, Klárkou
a s rodiči Ester a Janem Kroupovými; foto z rodinného alba
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Jubilanti
Zdeňka Kubíková

z Trhového Štěpánova oslavila 85. narozeniny 12.04.2019

Zdeňka Kubíková z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Božena Bauerová

ze Štěpánovské Lhoty oslavila 80. narozeniny 28.04.2019

Božena Bauerová ze Štěpánovské Lhoty; foto Josef Korn
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Anežka Zemanová

z Trhového Štěpánova oslavila 93. narozeniny 12.05.2019

Anežka Zemanová z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Antonín Václavík

z Trhového Štěpánova oslavil 70. narozeniny 04.06.2019

Antonín Václavík z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn
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Zlatou svatbu oslavili

Poděkování

26.04.2019 – František a Miroslava Štikovi, Trhový
Štěpánov

Děkujeme panu starostovi Josefu Kornovi, členům
Mysliveckého sdružení a všem přátelům a známým, kteří
se přišli dne 24.04.2019 rozloučit s panem Františkem
Kadlečkem, za projevy soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Navždy odešli
01.04.2019 – Karel Pudil z Dalkovic –
ve věku 60 let
18.04.2019 – František Kadleček
z Trhového Štěpánova –
ve věku 69 let
František Kadleček z Trhového
Štěpánova; foto z rodinného alba

27.04.2019 – František Musil
z Trhového Štěpánova –
ve věku 73 let
František a Miroslava Štikovi z Trhového Štěpánova;
foto Josef Korn

František Musil z Trhového
Štěpánova; foto z rodinného alba

Životní jubilea
04.06.
07.06.
07.06.
11.06.
13.06.
14.06.
15.06.
15.06.
16.06.
17.06.
21.06.
22.06.
23.06.
23.06.
29.06.
01.07
01.07.
01.07.
08.07.
12.07.
18.07.
20.07.
26.07.
27.07.
29.07.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Antonín Václavík, Trhový Štěpánov – 70 let
Milan Srna, Trhový Štěpánov – 84 let
Alena Zemanová, Dalkovice – 65 let
Jaroslava Zahradníková, Střechov nad Sázavou – 55 let
Milan Boušek, Trhový Štěpánov – 55 let
Marcela Kornová, Trhový Štěpánov – 50 let
Anna Neradová, Dubějovice – 84 let
Hana Skalická, Trhový Štěpánov – 81 let
Petr Janáček, Sedmpány – 55 let
Marie Mikešová, Trhový Štěpánov – 81 let
Vlastimil Rezek, Trhový Štěpánov – 60 let
Libuše Čepeláková, Trhový Štěpánov – 65 let
Jan Polívka, Trhový Štěpánov – 70 let
Bohuslav Šiška, Trhový Štěpánov – 55 let
Bohumil Veselý, Trhový Štěpánov – 81 let
Marie Dvořáková, Sedmpány – 84 let
Marie Krásová, Trhový Štěpánov – 80 let
František Boušek, Trhový Štěpánov – 60 let
Karel Pokorný, Trhový Štěpánov – 65 let
Eva Gronychová, Trhový Štěpánov – 65 let
Marie Vlasáková, Dalkovice – 82 let
Marie Němcová, Trhový Štěpánov – 70 let
Karel Kulík, Trhový Štěpánov – 70 let
Miroslava Štiková, Trhový Štěpánov – 50 let
Vlasta Srnová,Trhový Štěpánov – 80 let

28.05.2019 – Václav Chvojka z Trhového Štěpánova –
ve věku 68 let
04.06.2019 – Marie Vinšová
z Dubějovic – ve věku 90 let
Marie Vinšová z Dubějovic;
foto Josef Korn

Vzpomínka
13. června 2019 s námi vzpomeňte na našeho starostlivého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Milana Bouška. Jsou to tři smutné
roky, co nás navždy opustil.
Stále vzpomíná manželka,
děti s rodinami a známí

Milan Boušek z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba
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OBČANŮM
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SPOLKOVÝ DŮM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ
A KLUB PANENKY ČR
srdečně zvou děti a dospělé na již probíhající

VÝSTAVU HRAČEK – AUTÍČEK

Výstava bude zakončena 14. 9. 2019 Pohádkovým plesem
ve Zruči nad Sázavou

0ċ672
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Á

MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
A HASIČI STŘECHOV
Vás srdečně zvou na

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
PŘI HUDBĚ
V KLUBU HASIČŮ VE STŘECHOVĚ n/SÁZAVOU
U PŘÍLEŽITOSTI PŘEDÁNÍ DO UŽÍVÁNÍ OBČANŮM
ZREKONSTRUOVANOU BUDOVU
V SOBOTU 29. 6. 2019 OD 15.00
OBČERSTVENÍ - HUDBA
35
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Vás srdečně zve na tradiční

JARMARK
sobota 22. června 2019
dechová hudba od 11:00

pop-rockové kapely od 18:00

ROCKTOM a KOCZKOPES
pouťové atrakce, twister, velký kolotoč

ŠTĚPÁNOVSKÝ JARMARK – PROGRAM
Celodenní program od 10.00 hod. do 24.00 hod.
Muzeum – výstava „HRAČEK – AUTÍČEK“ od 9.00 hod. do 17.00 hod.
HUDBA
KŘÍDLOVANKA
HELIGONKY
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ
SKUPINA KOCZKOPES
SKUPINA ROCKTOM
DISKO

od 11.00 hod. do 17.00 hod.
od 12.00 hod. do 13.00 hod.
od 14.00 hod. do 14.30 hod.
od 19.00 hod. do 20.00 hod.
od 20.30 hod. do 22.00 hod.
od 22.00 hod. do 24.00 hod.

POUŤOVÉ ATRAKCE
velký a malý kolotoč, twister, aqua zorbing, šmoulí skluzavka,
velký hrad, houpačky, střelnice a AUTODROM.
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