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Přejeme Vám krásné léto plné radosti, klidných a romantických
večerů, jiskřivých rán, dobrého jídla, koupání, sluníčka i vody.
Foto: Organizace 5. prosince

Zprávy z radnice

Slovo starosty

červen 2018
ma ATOS spol. s.r.o. z Ledče nad Sázavou. Dodavateli
bylo předáno staveniště.

Pokládání sítí u fotbalového hřiště; foto archiv města

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého příspěvku Vás co nejsrdečněji zdravím.
Procházíme nejkrásnějším měsícem roku, některé květnové dny připomínají spíše letní počasí. Žáci a studenti
finišují před koncem školního roku.
My začínáme po dlouhé době příprav realizovat stavební projekty. Dovolte mi podat několik informací
o současném dění v celém správním území.
Klubové zázemí FK Trhový Štěpánov – přístavba,
nástavba a stavební úpravy
Stavební akci „Klubové zázemí FK Trhový Štěpánov
– přístavba, nástavba a stavební úpravy“ vysoutěžila fir-

Zahajovací práce nutné ke stavbě – pokládání inženýrských
sítí; foto archiv města
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Zázemí pro vzdělávání na Základní škole Trhový
Štěpánov
Podle různých doplňujících nařízení Centra pro regionální rozvoj se realizace projektu nejspíš protáhne na konec července. Přesné informace budeme mít až po podpisu
smlouvy s vysoutěženým dodavatelem.
Kaple sv. Trojice v Dalkovicích
V současné době se dokončují omítky a fasáda, zbývá

Dodělávání vnitřních omítek; foto archiv města
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Údržba zeleně – mulčování trávy; foto archiv města

Zednické práce; foto archiv města

úprava okolí a vybavení objektu. S otevřením a předáním občanům do užívání počítáme v měsíci srpnu.

Chodník Dubějovická
Začaly přípravné práce na dostavbě chodníku v Dubějovické ulici. Z nabídek byla vybrána firma Robert Cettl,
zemní práce – pokládka zámkové dlažby, z Pavlovic, která dostavbu realizuje.

Oprava havarijního stavu kanalizace v Dalkovicíh
Od 4.6.2018 probíhá oprava dešťové kanalizace v Dalkovicích směr Dubovka. Bylo vyměněno betonové potrubí pod místní komunikací. Děkuji občanům, kteří
byli dotčeni úplnou uzavírkou, za jejich ohleduplný přístup.
Mulčovač
Město zakoupilo mulčovač za traktor na údržbu zeleně. Má široké využití, jak mulčování trávy, tak zakracování větví stromů (keřů).

Údržba křovin kolem cest; foto archiv města

Dostavba chodníku v Dubějovické ulici; foto archiv města
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Výměna oken v Kulturním domě Sedmpány
Začátkem července proběhne výměna oken v Kulturním domě Sedmpán. Realizaci výměny provede firma
ADORN z Příbrami.

Původní okna v Kulturním domě Sedmpány; archiv města

červen 2018
z Dubějovic, jeho práce je vidět všude, úprava hasičského automobilu, brigády u hasičů i v místní části Dubějovice. Jeho zásluhou mají v Dubějovicích umělý trávník
na místním hřišti, sehnal starší povrch a zařídil položení
na domácí plochu, v tom mu aktivně pomohli místní hasiči. Je to veliký přínos místním sportovcům i místní
části Dubějovice.
Město zaplatilo dopravu do Dubějovic, manipulaci
a režijní poplatky.
Děkuji panu Ladislavu Šicovi a SDH Dubějovice
za příkladnou práci pro svoji obec, pro svoje občany.
Děkuji.
Oprava krajské silnice č. III/1261 v Dubějovicích
Opravu části krajské silnice č. III/1261 v Dubějovicích
začala firma ČNES dopravní stavby, a.s. Čechtice,
28.5.2018 frézováním povrchu vozovky, následně bude
položen nový koberec. Financováno KSÚS Středočeského kraje.

Umělý trávník v Dubějovicích – poděkování
Je hodně lidí, co umí kritizovat, radit, ale zapojit se
do nějakých aktivit, to je horší. Opakem je pan Ladislav Šic

Oprava krajské silnice v Dubějovicích; archiv města

Umělý trávník na hřišti v Dubějovicích; foto archiv města

Přívalové deště
Přívalové deště zasáhly místní části Sedmpány
a Dubějovice. Během 30 minut napršelo 37 mm srážek,
v Sedmpánech provázené kroupami.

Ladislav Šic z Dubějovic; foto archiv města

Voda se valila i z porostlých polí; foto archiv města
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Kompostéry
Z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí
České republiky jsme obdrželi 400 kompostérů pro občany v celkové hodnotě 1.237.709 Kč. Zájemci o kompostéry
se přihlásí na Městském úřadu Trhový Štěpánov. Po podepsání smlouvy obdrží kompostér zdarma. Udržitelnost projektu je 5 let.

Zprávy z radnice / Události ve městě
Blahopřání
Blahopřeji panu Miloslavu Votrubovi k jeho významnému životnímu jubileu 85 let. Děkuji za jeho práci pro
město Trhový Štěpánov, jak ve funkci předsedy MNV
a později místostarosty města. Děkuji za jeho podporu
FK Trhový Štěpánov, kde je dlouholetým členem. Přeji
spokojenost a stálé zdraví.
Pozvání
Milí spoluobčané,
srdečně Vás všechny zvu na oslavu 100. výročí vzniku republiky a tradiční Štěpánovský jarmark 23. června
2018 v 10. 00 hodin u Městského úřadu v Trhovém Štěpánově. Bude uzavřeno celé náměstí automobilové dopravě, je připraven bohatý program.
Dále Vás chci pozvat 1. července 2018 v 16.00 hodin
na koncert Americké skupiny (potomci rodu Vondráčků) do kostela sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově.

Nové kompostéry pro občany; foto archiv města

Dodržování vyhlášky o regulaci hlučných činností
Děkuji všem občanům v celém správním území, kteří
dodržují obecně závaznou vyhlášku Města Trhový Štěpánov o regulaci hlučných činností. Pomáhají tak k lepšímu žití na našem území.

Děkuji za podporu a spolupráci. Přeji všem žákům
a studentům pěkné vysvědčení, ve zdraví prožité prázdniny, ostatním krásnou slunečnou dovolenou.
Krásné léto.
Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov

Doubravanka 6.4.2018
Město občanům – dechová hudba Doubravanka
v Trhovém Štěpánově
Po poslední velice vydařené akci s jihočeskou kapelou
Malá muzika Nauše Pepíka pan starosta Josef Korn
6.4.2018 pozval k nám do Trhového Štěpánova, aby zahrála také velice populární šumavská kapela Doubravanka, která přijela od Prachatic. V sále byli fanoušci
této kapely, kteří měli stejné obleky jako Doubravanka.

Muzikanti s paní zpěvačkou byli velice milí, skromní
a usměvaví lidé. Uměli vytvořit v sále neuvěřitelně krásnou atmosféru, která hodně tanečníků naladila. Kdo nemohl tančit, tak si užil kvalitní poslech hudby. Repertoár
Doubravanky je dechová hudba, ale i moderní skladby
nejrůznějších žánrů. Děkujeme za krásné pošumavské
písničky a především dobrou muziku se srdcem dokořán.
Štěpánka Bézová

Všem přítomným se velice Doubravanka líbila; foto archiv města

Celý večer se tančilo a veselilo; foto archiv města
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Už nám zase kvetou …
Už nám zase kvetou ty naše krásné růže v blízkosti
náměstí našeho města. Růže, taková nádherná květina,
která ztělesňuje přátelství mezi lidmi. Pro svoje vlastnosti byla už před naším letopočtem nazvána královnou
květin. Není divu, že růže svou krásou a dalšími vlastnostmi připoutává pozornost řadu umělců. Na celém
světě je opětována v písních i básních a ztvárněna malíři.
Vždy byla a je milostným květem. Proto pohledem na ně
si užívejme jejich krásu.

Patron hasičů svatý Florián
V neděli 6. května se konala v kostele Sv. Bartoloměje
v Trhovém Štěpánově mše svatá k oslavě svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Pan farář P. Jiří Ptáček Mic se v promluvě velmi pochvalně vyjadřoval o práci hasičů, o jejich významu v běžném životě obcí. Také je povzbudil,
aby svého patrona následovali v jeho solidaritě, pomáha-

Náměstí v Trhovém Štěpánově zdobí tyto nádherné růže;
foto archiv města

Mše svatá k svátku sv. Floriána v kostele Sv. Bartoloměje Trhový Štěpánov; foto Jaromír Hospergr

li, kde je potřeba. V přímluvách a modlitbě vzpomněl
zemřelé hasiče naší kolátory i všech ostatních. Zaznělo
i poselství svatého Floriána. Celý obřad provázely libozvučné tóny varhan.
Sv. Florián se narodil ve 4. století před Kristem na území dnešního Rakouska, které tehdy náleželo k Římské
říši, a byl důstojníkem římské armády. Tehdy byli křesťané pronásledováni. Byl odsouzen poté, co chtěl osvobo-

dit křesťany patřící k jeho armádě.
Protože svou víru neodvolal, byl mučen a následně
svržen s kamenem přivázaným k hrdlu z mostu do řeky.
Po celé naší vlasti i v Evropě najdeme velké množství staveb jemu zasvěcených. Kostelů, kapliček, božích muk,
postranních oltářů v kostelech i samostatných soch
na náměstích.
Svatý Florián bývá zobrazován jako voják, od doby renesance většinou římský, ale i ve středověkém brnění.
Často s korouhví v ruce, s vědrem vody, kterým hasí hořící dům nebo kostel či kapličku. Málokdy se setkáme se
znázorněním Floriana jako starce, ačkoliv tak byl vyobrazován např. na fresce ze 12. století v klášteře Nonnberg
v Salcburku. Od té doby (asi od 13. století) je už vidět
pouze jako mladý muž, což je z historického hlediska
přesnější.
Štěpánka Bézová

Setkání důchodců a oslava Dne matek v Trhovém Štěpánově
„Kde není úcta vůči starým lidem, není budoucnost
pro mladé“ (papež František).
V podvečer 11. května jsme tradičně oslavili setkání
důchodců při příležitosti svátku Dne matek v místní sokolovně. Děkujeme žákům Základní školy Trhový Štěpánov
6

za velmi pěkné vystoupení 3. třídy, o které se zasloužila
paní učitelka Mgr. Martina Nováková. Na oslavě nechyběla samozřejmě ani paní ředitelka Mgr. Květa Kuželová, která přišla vstřícně pozdravit seniory. Po vystoupení
dětí pan starosta Josef Korn přivítal všechny přítomné.

červen 2018
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Ve svém proslovu promluvil k občanům s úctou povzbuzujícími slovy a také informoval seniory o dění v našem
městě a celém správním území. Popřál všem pevné zdraví a slavnostním přípitkem byla zahájena dobrá večeře
zakončená kafíčkem a zákuskem. Na pódiu se rozezněla
hudba s kapelou Triton Oldřicha Hrubanta z Malovid.

Všichni jsme si mezi sebou dobře popovídali, popili vínečko a k tomu ještě zatančili. Jsme rádi, že panovala
dobrá nálada až do skončení akce. Moc děkujeme všem,
kdo se podílel na přípravách této akce a těm, kdo celý
večer obsluhoval všechny pozvané hosty.
Štěpánka Bézová

Na pódiu se rozezněla kapela TRITON a šlo se na tanec;
foto archiv města

Dobrá nálada panovala až do skončení akce; foto archiv města

Proč mámy pláčou
To je název výstavy, která byla zahájena v Muzeu Štěpánovska v sobotu 26. května 2018. Provede Vás životem
na konopišťském panství až po atentát na následníka
trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Přiblíží vám celý
průběh 1. světové války až po vznik samostatného Československa.
Na vernisáži výstavy promluvila paní Jiřina Janatová
ze Zruče nad Sázavou, která stručně přiblížila všem přítomným válečné události a jejich příčinu. Po ní se ujal
slova pan starosta města Trhový Štěpánov Josef Korn,
který ve svém velice pěkném příspěvku vzpomněl
na padlé legionáře a přečetl zápis s kroniky města. Svůj
Čestnou salvou jsme uctili památku za padlé legionáře

Na vernisáži výstavy promluvila paní Jiřina Janatová ze Zruče
nad Sázavou, po ní se ujal slova pan starosta města Trhový Štěpánov Josef Korn, zleva Jiřina Janatová, Josef Korn, Štěpánka
Bézová

Občané z Trhového Štěpánova i z okolí se přišli podívat na výstavu
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Do Trhového Štěpánova přijela herečka Bára Štěpánová, která
je kmotrou výstavy Pohádkové putování.

Bára Štěpánová si popovídala s rodinou Horálkovou z Trhového Štěpánova; foto Mgr. Stanislav Kužel

projev ukončil tímto poselstvím. „Vážení přátelé, máme
výsadu žít ve svobodném státě. Chraňme si tuto svobodu, bojujme za tuto svobodu, chraňme Čechy, milujme
Čechy. Nedopusťme, aby nám byla naše státnost brána
nebo omezována. Čiňme tak, aby se naši vnuci nemuseli
za nás stydět a mohli také oni slavit významná výročí
naší státnosti. Dělejme vše proto, aby naše ženy a matky
nemusely nikdy plakat z důvodu, který vyjadřuje název
dnešní výstavy „Proč mámy pláčou?“ Bůh nám v tom
pomáhej.“
Minutou ticha a čestnou salvou jsme uctili jejich památku. Potom už následovala prohlídka výstavy, která
bude až do 15. září. Tato výstava je součástí Pohádkového
putování, které má pro letošní rok název Víly, elfové
a skřítci. Opět ho pořádá Klub panenek ČR, který má své

sídlo na zámku ve Zruči nad Sázavou. Celou tuto akci
odstartovala ve 14 hodin herečka Bára Štěpánová, která
je každoročně její patronkou. Zahrála nám skupina Covertina ze Světlé nad Sázavou a paní Bára nám zazpívala
několik krásných písniček.
Chtěl bych Vás všechny pozvat nejen do našeho muzea, ale i do dalších expozic, které jsou pro Vás a Vaše
děti připraveny na prázdniny. Pohádkové putování bude
ukončeno Pohádkovým plesem na zámku ve Zruči nad
Sázavou 15.zárí 2018. Všem pilným návštěvníkům budou opět předány krásné ceny.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Stanislav Kužel
Muzeum Štěpánovska

Poděkování
S blížícím se začátkem léta končíme ve Spolkovém
domě všechny kroužky, které nám kopírují školní rok.
I my si na dva nejteplejší měsíce v roce děláme prázdniny. Chtěl bych jako každoročně poděkovat všem vedoucím jednotlivých kroužků za jejich práci, především pak

Věříme, že se všichni po prázdninách opět setkáme;
foto Mgr. Stanislav Kužel

Ing. Alena Vilimovská vede kroužek malování ve Spolkovém
domě; foto Mgr. Stanislav Kužel
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Mgr. Zdeňce Kulíkové za vedení kroužků anglického jazyka, Zdeňce Chvojkové za vedení kroužku korálkování
a Ing. Aleně Vilímovské za vedení kroužku malířského.
Zároveň děkuji i všem, kteří do těchto kroužků dochází.
Věřím, že se po prázdninách všichni opět setkáme a bu-

červen 2018
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deme v započaté práci pokračovat. Zvu i ostatní občany
našeho městečka, kteří by v některém kroužku chtěli
pracovat, přijďte mezi nás. Seznam všech kroužků
na školní rok 2018 – 2019 bude včas vyvěšen na informačních nástěnkách města.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásné léto,
plné nových zážitků.
Mgr. Stanislav Kužel
Spolkový dům
Kroužek korálkování vede paní Zdeňka Chvojková;
foto Mgr. Stanislav Kužel

Opět přiletěly
V pondělí 30. dubna k nám do města opět zavítaly čarodějnice. Sraz se, jako již tradičně, uskutečnil na Náměstí od páté hodiny odpolední. Nejdříve předvedly své
umění dívky z taneční skupiny ZUMBY z Vlašimi.
Za svůj výkon byly odměněny potleskem diváků
a od města malými dárečky. Po té následovalo stavění
máje. Za vydatné pomoci přihlížejících se podařilo máj
postavit a mohla začít pravá zábava. Pro malé čaroděje
a čarodějnice měli hasiči připraveny buřtíky na opékání
i něco na uhašení žízně. Po celou dobu oslav se o dobrou

náladu starala hudební skupina Eksploze. Něco k pití
i zakousnutí zajistila Tělovýchovná jednota Sokol TŠ.
Po setmění ozářil oblohu ohňostroj. Něco málo před
půlnocí „odlétly i poslední vytrvalé čarodějnice.“ Letošní teplé jarní počasí sletu přálo a tak můžeme poděkovat
pořadali, Městu Trhový Štěpánov, za příjemně strávený
večer.
P.S. Nebojte se, příští rok přiletí zas.
Miroslava Veselá, kronikářka

Své umění předvedly dívky z taneční skupiny ZUMBY z Vlašimi; foto Tomáš Neděla

Letošní teplé jarní počasí přálo sletu čarodějnic; foto Tomáš
Neděla

Novinky v knihovně
Tímto bychom chtěli oslovit především mladší čtenáře a jejich maminky.
Do knihovny jsme zakoupili elektronickou tužku
od Albi a dvě interaktivní knihy k tužce určené.
Jsou to knihy Hravá angličtina a Doprava, ze série
Kouzelného čtení od Albi. Fungují na bázi elektronické
tužky, která po spuštění a přiložení na jakýkoliv obrázek
v knize, mluví.

Na každé stránce je šest ikonek v bílém kolečku. První
ikonka znamená, že po přiložení na obrázky v knize
vám tužka sdělí název, co to je. Druhá ikonka žárovka
povypráví více o věci, na kterou tužku přiložíte, například řekne, jak funguje buldozer či helikoptéra. Třetí
ikonka šipka vydává reálné zvuky strojů či povídání
osob. Čtvrtá a pátá ikonka kostka znamená kvíz obtížnosti a nakonec poslední ikonka zahraje písničku. Tužka
9
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je namluvena velice příjemným hlasem a pro děti je nejen tím oblíbená.
Na zapůjčení Albi tužky vybíráme vratnou zálohu
300 Kč, jelikož to není úplně levná investice.
Věříme, že se Kouzelné čtení s tužkou bude dětem líbit a něco nového se i dovědí.
Jana Boušková,
vedoucí Městské knihovny
Trhový Štěpánov

Rodinná pieta ve Spolkovém domě
V sobotu dne 19. května 2018 se
uskutečnila rodinná pieta ve Spolkovém domě za zemřelou Annu
Hrabánkovou, roz. Kulíkovou, která se v tomto domě 28. září 1932
narodila jako třetí a nejmladší dítě
Anny a Antonína Kulíkových.
Pietní akce se zúčastnilo celkem
21 pozůstalých. Syn JUDr. Karel
Hrabánek s manželkou, vnuk Karel
Vlasák s manželkou, snacha po zemřelém synovi Bohumilovi Mgr. Jitka Lorencová s dětmi Mgr. Michalou
Lorencovou a Bc. Václavem Lorencem. Dalšími účastníky byly dcery
Antonína Kulíka, bývalého učitele ve Velíši, MUDr. Eva Hoopeová a manželem a synem Jiřím,
Ing. Marie Kulíková se synem Ondřejem, Jana Koldová s manželem,
synem Michalem a snachou Lucií.
Dále pak Růžena Brázdová, roz.
Pacolová s dcerou Petrou a synem
Zdeňkem a Ivana Šlemrová, dcera
po nedávno zesnulé Libuši Kachyňové roz. Pacolové, s manželem.
Všichni pozůstalí využili možnosti prohlídky Spolkového domu,
ve kterém trávili se svými rodiči
nebo prarodiči svá krásná dětská
léta. Rekonstruovaným rodinným
domem je prováděl Mgr. Stanislav
Kužel.
Všichni zúčastnění se po prohlídce domu sešli ve společenské
místnosti, aby vzdali poslední
vzpomínku, za přítomnosti urny se
zemřelou, své mamince, babičce
10
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a tetě Anně Hrabánkové. Po ukončení této piety se přesunuli všichni na místní hřbitov, kde uložili urnu s popelem do rodinného hrobu.
Všichni pozůstalí by chtěli touto cestou vyjádřit poděkování zástupcům Města Trhový Štěpánov, že jim bylo

Účastníci pietní akce; foto Mgr. Stanislav Kužel

Občané Trhového Štěpánova a okolí
umožněno poslední rozloučení s jedním z posledně narozených dětí v domě čp. 62 v Trhovém Štěpánově nyní
Spolkovém domě.
JUDr. Karel Hrabánek

Zleva JUDr. Karel Hrabánek, MUDr. Eva Hoopeová, Růža
Brázdová, Jana Koldová, Ing. Marie Kulíková; foto Mgr. Stanislav Kužel

Magdalénka Paťhová o MEDJUGORJE
Do Medjugorje jsem jela poprvé v šesti letech s maminkou a bratrem Vojtou.
Toto místo se mi moc líbí, nedovedu si představit život
bez něj. Od té doby tam jezdím každý rok.

Zjevení Panny Marie

Medjugorje je malé město v hornaté oblasti Hercegoviny.
Ještě v r. 1981 to byla malá vesnice s několika domky,
kde se naháněly ovce na pastvu a místo aut jezdily koňské povozy. V té době tam žilo i šest dětí – Ivanka, Mirjana, Jakov, Ivan, Vicka a Marija.
24. června 1981 šla šestnáctiletá Mirjana s Ivankou
z vesnice Bijakoviči do vesničky Čiliči. Ivanka se najednou podívala na kopec Crnica (Podbrdo). Nad jedním
keřem spatřila nádhernou záři, nad níž se vznášela
usměvavá dívka. Ivanka vykřikla na Mirjanu: „Podívej
se, tam je Panna Maria!“ Mirjana nic neviděla a vysmála
se jí: „Přeskočilo ti? Proč by se nám a tady zjevila Panna
Maria? Pojď pryč, kdyby tě někdo slyšel, vysměje se ti!“
Dívky se vrátily domů a řekly to Vicce. Všechny šly opět
na kopec, a tam spatřily krásnou ženu s dítětem v náručí. Byly v takovém úžasu, že přestaly vnímat věci kolem
sebe. Pak přišel Ivan. Ten se tak ulekl, že utíkal pryč.
Děti se začaly bavit o tom, že tak krásný pocit nikdy v životě nezažily. Pak to vzrušeně vypravovaly doma. Nikdo
z vesnice jim to nevěřil. Lidé si mysleli, že jsou děti pod
vlivem nějakých drog. Druhý den se k dětem přidal i devítiletý Jakov a Marija. Když přišli pod kopec, přes celé
nebe se zablýsklo a oni opět uviděli Pannu Marii. Rozeběhli se do prudkého kopce a běželi, jako by je něco neslo. Vůbec nevnímali trní a skály. Zablýsknutí zpozorova-

Socha Panny Marie na kopci Zjevení

li i lidé ve vesnici a utíkali za nimi. Panna Maria s dětmi
začala mluvit a modlila se s nimi. Pak se každý den zjevení opakovalo. Do Medjugorje začali přicházet lidé
z celého okolí. Byly zřízeny komise, které zkoumaly
zdravotní stav dětí, a to, jestli si nevymýšlí. Všechny děti
byly podrobeny těžkým zkouškám. Výsledky však ukázaly, že jsou úplně v pořádku. Mezitím začalo docházet
v Medjugorji k zázračným uzdravením. Časté byly také
nevysvětlitelné a nádherné jevy na obloze, viditelné i několik kilometrů daleko.
Panna Maria se při dalších zjeveních představila jako
Královna míru. Jejím hlavním poselstvím je mír, víra,
modlitba a půst.
V Medjugorji je kostel sv. Jakuba, který je neustále
plný poutníků. Okolo něj je obrovské prostranství pro
stovky lidí. Na místo zjevení vystupují denně davy pout11

Občané Trhového Štěpánova a okolí

červen 2018
V Medjugorji jsem navštívila Hrad a Majčino selo.

Historie Medjugorského hradu

Kostel sv.Jakuba v Medjugorji, Magdalénka Paťhová s bratrem
Vojtou

V Americe žil jeden velmi bohatý člověk jménem Patrik. Nevěřil v Boha a nesnášel křesťany. Nechtěl mít nic
společného s Bohem a Pannou Marií. Jeho manželka
Nancy se za něj třicet let modlila. Zdálo se, že modlitba
nepomáhá. Nancy to ale nevzdávala. Jednou přijeli k Patrikovi jeho přátelé. Začali mu vyprávět o Medjugorji
a o zjevení Panny Marie. Patrika to trochu zaujalo. A najednou se chtěl od své manželky o Bohu a Panně Marii
dozvědět víc. Naučil se i modlit. Jeho žena byla moc
šťastná.
Patrik prodal vše, co měl, a odstěhoval se do Medjugorje. Tam začal stavět nádherný hrad, na který použil jen
kámen z místních vápencových skal. Je to vlastně novodobý hrad s kaplemi, útulnými zákoutími, poustevnami
a sochami Panny Marie. Patrik se rozhodl, že tuto stavbu
odkáže po své smrti františkánům, kteří se starají o duchovní život v Medjugorji.

Výstup na Krizevac; fota z rodinného alba

níků, také na kopec Krizevac, na kterém je velký bílý betonový kříž. Každý rok se v Medjugorji koná Festival
mládeže, na kterém lidé oslavují Pannu Marii hudbou
a zpěvem. Přijíždí sem až šedesát tisíc lidí. Medjugorje se
postupně stalo známým po celém světě.
Zjevení trvají dodnes.

Krizevac; foto z rodinného alba
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Hrad v Medjugorji, v bílé sukni Magdalénka Paťhová

Majčino Selo

V letech 1992 – 1996 byla v Jugoslávii válka. Je zajímavé, že se v Medjugorji za války nikomu nic nestalo. V jiných oblastech ale ano. Mnoho dětí přišlo o rodiče.
O tyto sirotky se začaly starat řeholnice. Dětí přibývalo
a sestry se obrátily s prosbou o pomoc na místního faráře Slavka Barbariče. Ten se šel na místní úřad zeptat, zda
mu poskytnou místo na stavbu ubytoven pro opuštěné
děti. Na úřadě mu nabídli malý lesík, který v té době
sloužil jako skládka odpadků. Slavko Barbarič s několika
dobrovolníky skládku vyčistil a na jejím místě postavil
domy a hřiště s velkou klouzačkou, houpačkami, prolézačkou a jezírkem. Tomuto místu se začalo říkat Majčino
selo (v překladu Matčina vesnička) nebo také Zahrada
sv. Františka.
Napsala Magdalénka Paťhová ze 4. třídy.
Přesné informace čerpány z knihy
Dr. F. Mráčka: Medjugorje
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Vojtěch Jeřábek z Trhového Štěpánova chce pomáhat
lidem, kteří to potřebují.
Řekni nám, jak jsi začal u hasičů?
U hasičů jsem od 8 let a začínal jsem v kroužku mladých hasičů.
Proč jsi se stal hasičem?
Hasičem jsem se stal z důvodu, že jsem chtěl pomáhat
lidem, kteří potřebují pomoc.
Co tě na hasičině nejvíce baví?
Na hasičině mě nejvíce baví, jak už jsem říkal pomáhat druhým.
Kde studuješ?
Studuji střední odbornou školu v Dubně obor požární
technika, ochrana a prevence.

Jak bys nám popsal výuku na této škole?
Výuka není v ničem zvláštní, normálně chodíme
do školy, kde máme klasické předměty. Jednou týdně navštěvujeme HZS SČK ÚO Příbram, kde nás učí příslušníci HZS.
Věnujete se více praktické výuce?
Během našeho studia se účastníme různých kurzů.
Jsi členem jednotky požární ochrany zde ve Štěpánově?
Jsem členem jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Trhovém Štěpánově, kde jsem ve funkci hasič – nositel
dýchací techniky vůdce malého plavidla.
Popiš nám, co to obnáší?
Práce v jednotce je náročná časově. V jakoukoliv denní i noční hodinu můžeme být povoláni k mimořádné
události. Některé zásahy jsou lehké, když jde třeba o zlomenou větev stromu na silnici, či požár odpadkového
koše. Pak jsou tu zásahy, které jsou pro nás náročné, a to
se jedná o větší události; požáry lesů v nepřístupném terénu, požár skládky, celodenní vichřice, nebo když přijdou povodně.
Bál ses někdy při výjezdu?
Jestli jsem se někdy bál při výjezdu? Tak samozřejmě.
Zrovna při nedávném orkánu Herwart, kdy jsme přijeli
k události, kde byly popadané stromy přes cestu a jen co
jsme vystoupili z vozidla, padal zhruba 5 metrů od nás
další strom.
Věnuješ se taky nějakému požárnímu sportu nebo
je spíše pro Tebe prioritou klasická hasičská práce?
Aktivně se věnuji požárnímu útoku a také soutěžím
v TFA, které mě baví asi více než útok. Letos jsem byl
zatím na jedné soutěži, kde jsem obsadil krásné druhé
místo. Ale pro mě je na prvním místě samozřejmě zásahová činnost.
Myslíš, že se o hasičinu zajímá více lidí než kdysi?
O hasičinu se dnes zajímá spoustu lidí a to je z mého
pohledu dobře.

Zleva Roman Kudyn a Vojtěch Jeřábek; foto z archivu SDH

Vojta Jeřábek poučuje děti, jak hasit oheň; foto z archivu SDH

Roman Kudyn i Vojtěch Jeřábek jsou obětavými hasiči

Jsou podle Tebe hasiči vzorem pro děti a mládež?
Tak určitě děti jsou rády, když sundáme přilbu a necháme je, ať si ji vyzkouší, nebo když je posadíme do hasičského auta.
Jaké máš plány do budoucna?
Plány do budoucna? Určitě bych se chtěl stát příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR. A dál, uvidím
jaké budou možnosti.
Rozhovor s Vojtěchem Jeřábkem z Trhového Štěpánova
připravila Adéla Šaňková
13
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Roman Kudyn o Jednotce sboru dobrovolných hasičů
Trhový Štěpánov
JSDH Trhový Štěpánov je zařazen do kategorie JPO
2/1 (jednotka požární ochrany), což znamená, že členové
jednotky zajišťují výjezd jednoho družstva do 5 minut
od vyhlášení MU (mimořádné události) krajským operačním střediskem, které má sídlo v Kladně.
JSDH Trhový Štěpánov v kalendářním roce 2018
k datu 22. 5. 2018 zasahoval u 14 MU, z čehož bylo 11 požárů a 2 výjezdy k technické pomoci.
JSDH má momentálně 15 dobrovolných hasičů, dva
velitele družstev a jednoho velitele jednotky. Jakýkoliv
člen jednotky musí být proškolen každoročním rozpisem povinných témat, poté následují kurzy motorových
pil či strojní a velitelské kurzy, takže příprava je opravdu
pestrá a náročná.
Naše jednotka v současné době disponuje třemi zásahovými automobily, které jsou zařazené do IZS (Integro-

vaného záchranného systému). Jsou jimi technický automobil Kia Sportage, opravní automobil Citroën Jumper
a cisternová automobilová stříkačka (CAS 32) a na podvozku Tatra 148.
Členové jednotky se kromě kurzu a školení zaměřují
na údržbu techniky, aby byla akceschopná. I když náš
sbor nedisponuje žádnou novou moderní technikou,
snažíme se naši stávající techniku zlepšovat. V poslední
době třeba instalací vysokotlaké hadice do nástavby naší
cisterny určené pro zrychlení a zefektivnění prvotního
zásahu, nebo pořízením výjezdového tabletu, jenž nám
usnadní spojení s operačním střediskem a navigace pomůže upřesnit lokalitu mimořádné události.
Roman Kudyn

Bouřka přinesla přívalový déšť a kroupy do Sedmpán

Přívalový déšť spláchl ornici a bahno z polí nad vsí Sedmpány

Zaplavený dvůr u Svobodů“ foto Antonín Ryšavý

Z polí se valí bahnitá voda do dvorů

Silnice se změnila v říční koryto
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14. května přívalový déšť spláchl ornici a bahno z polí
nad vsí Sedmpány. Naplavil do vsi bahno a kamení. Během
několika minut se déšť postaral o zatopení některých
dvorů. Silnice se změnila v říční koryto. Kanalizace u zemědělského střediska v Sedmpánech vypověděla službu,
a tak hasiči měli o práci postaráno, museli zasahovat.
Přívalový déšť ještě doprovázelo krupobití. Kroupy
ucpaly lidem okapy a voda se valila z polí. Někteří občané ze Sedmpán měli zatopené dvory, garáže, pergoly.
Touto cestou chci poděkovat všem občanům v Sedmpánech, kteří přišli pomoci, aby voda lépe odtékala kanalizací. Také děkuji starostovi Josefu Kornovi, který se
snaží řešit situaci, zemědělskému družstvu a hlavně
všem hasičům i z okolí.
Antonín Ryšavý, starosta hasičů v Sedmpánech

Občané Trhového Štěpánova a okolí

14. května padaly kroupy a ničily úrodu na zahrádkách“ foto
z archivu města

Václav Mach a jeho pálivá radost

Zajímavého koníčka má Vašek Mach, který pracuje
jako obsluha víceúčelového hřiště v Trhovém Štěpánově.
Kromě dlouholetých sportovních aktivit jej pohltilo
i pěstování chilli papriček. V rozhovoru se pokusíme
proniknout do základních tajů této záliby.

Filius Blue 30000 SHU

Jaké byly počátky Vašeho svazku s chilli?
Někdy před šesti lety jsem se zúčastnil společenské
akce, kde se mj. vystavovaly chilli papričky. Když jsem
viděl jejich rozmanité tvary, barvy a ochutnal některé
z nich, zaujala mne myšlenka, vypěstovat si svoje vlastní.
Brouzdáním po internetu jsem si opatřil základní informace k pěstování a pustil se do toho. Zpočátku jsem začínal na nějakých 3–4 druzích, které jsem pěstoval v květináči za oknem. V té době jsem si vybíral méně náročné
typy.
Méně náročné typy? Co to znamená?
Na světě existují stovky druhů chilli papriček rozto-

Peguin Mix 30000 SHU
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divných tvarů, velikosti a barev. Obecně je lze dělit
do pěti základních typů. Já jsem začínal s druhem Capsicum annum, kde jsem si vybral k pěstování takové,
které vyžadovaly menší pěstitelskou náročnost, převážně s ohledem na místo, světlo, zálivku apod. Rok od roku
jsem pak přecházel i k náročnějším a pálivějším druhům,
zejména typu Capsicum chinense a nyní již pěstuji jak
za oknem na parapetu vevnitř i venku, tak ve skleníku
i na záhonech.

Squash Jamaican Yellow 100000 SHU

Sparkler 160000 SHU

Habanero Orange 325000 SHU
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Zmínil jste pálivost papriček. Je skutečně nebezpečná pro běžného konzumenta?
Papriky obsahují látku Kapsaicin, která právě způsobuje pálení. Množství kapsaicinu obsaženého v konkrétním druhu papriček se udává v SHU (Scovilleově stupnici pálivosti). V současné době se již tato hodnota měří
pomocí chromatografických metod. Uváděné hodnoty
odpovídají podmínkám ideálním, čili přibližným maximálním možným hodnotám, kterých jsou zmíněné odrůdy schopny dosáhnout. Záleží na odrůdě, podnebí,
stanovišti, půdě. Pro názornost běžná sladká paprika má
hodnotu 0 SHU, klasická známá kulatá feferonka má
cca do 5000 SHU, Jalapeňo cca 5000-10000 SHU, cayenský pepř 40000 SHU, omáčka Tabasco 45000 SHU. Tyto
uváděné hodnoty pro běžného konzumenta nebezpečné
nejsou. Trochu jiná je situace u pálivějších druhů, kdy
hodnoty dosahují přes 1 mil. SHU. Tady je třeba obezřetnosti nejen konzumenta, ale i pěstitele. Při kontaktu s takovými papričkami mohu z osobní zkušenosti doporučit
latexové rukavice. Pálivost v ústech při pozření ztlumíte,
ale když si po styku s papričkou sáhnete na jakoukoli
sliznici vašeho těla, hlavně do oka, nezbývá vám než čekat, až to peklo odezní.
A na jakou hodnotu uvedeného SHU jste si při konzumaci již troufl?
V daném případě nejde o to trhat nějaké rekordy.
Když papričky dozrávají, láká vás to ochutnávat čerstvé
plody. Tak jsem i já začínal od těch méně pálivých a vyzkoušel jsem vlastně všechny své výpěstky, k nimž patří
i nyní nejpálivější paprička světa Carolina Reaper
(cca 1,5 mil. SHU). Každý pěstitel si stanoví své cíle
a k těm mým patří hlavně radost z hezkých „kytek“ v široké barevné škále květů a plodů a zpracování výpěstků
do nejrůznějších omáček, nakládaných zelenin apod.
Rekordy v pojídání nehoním a sem tam ochutnat „miliónku“ mi stačí. I když v době sklizně každodenní pojídání alespoň jedné papričky, se stalo již moji drogou. V letošní sklizni očekávám dozrání 19 druhů nejrůznějších
hodnot pálivosti, tak mám z čeho vybírat.
Sklizeň, to je asi vrcholný okamžik pěstitele. Jak to
probíhá u chilli papriček?
Dozrávání je postupné a odvíjí se zas od jednotlivých
typů. Semínka seji od ledna a první papričky ke konzumaci přicházejí od srpna a končím někdy v říjnu. Vrcho-
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lem je pak podzimní Chillibraní, kde se sejdeme s kamarády, na něž se mi již také podařilo tuto zálibu přenést,
zasedneme a ochutnáváme své výpěstky. Poté nastává
období výroby nejrůznějších past, omáček, a nakládaných pokrmů. Nejpálivější druhy jdou převážně na sušení a využijí se v zimě do jídel jako koření.
Koření, to je asi hlavní užití chilli v kuchyni?
Ano, ale i čerstvé papričky vydrží bez újmy až týden
v lednici, můžeme je i zamrazit, ale tím ztrácí na své typické pikantní chuti. To je škoda, některé voní po tabáku, oříšcích, citrusech. Sušením ztrácí chilli na pálivosti,
ale dobře vysušené a uskladněné ve vzduchotěsné nádobě vydrží skoro bez omezení. No a pak už jen přidávat
při grilování, pečení, do gulášů, omáček, těstovin. Já už
si ani polévku bez chilli neumím představit. A jak se
říká, kromě „krupičné kaše“ jej mohu skoro do všech jídel. A pokud to někdy přeženete, nejjednodušší je použít
jakýkoli výrobek s laktózou, dobrou slivovici či špek
a brzy bude po pálení.

Brown Butlah 1,5 mil. SHU

Je skutečně chilli tak zdravé, jak se říká?
Chilli paprička především patří mezi rostliny významně posilující imunitní systém. Kapsaicin povzbuzuje metabolismus, přijatou potravu pak spalujete rychleji a snižuje se riziko přibírání na váze. Dále přispívá
k lepšímu rozkladu potravy a trávení jídel, působí antibakteriálně a ničí choroboplodné zárodky ve střevech.
No a lepší trávení, to je i čistší organizmus. Kapsaicin
zabíjí i rakovinotvorné buňky, působící rakovinu prostaty. Povzbuzuje krevní oběh, snižuje hladinu cholesterolu, ředí krev. Čerstvé plody pomáhají snižovat vysokou
hladinu inzulinu v krvi. Obsažený v krémech zmírňuje
bolesti kloubů a přidává se do masážních emulzí na prohřátí svalů.
Chilli je tedy prospěšné pro každého?
Pokud někdo trpí problémy s močovým měchýřem,
ledvinami či akné, měl by k chilli přistupovat s obezřetností, či se mu raději vyvarovat. Stejně to platí i pro osoby s přecitlivělým žaludkem, kterým může způsobit pálení žáhy. V obecné rovině jsou však zdravotní přínosy
při konzumaci papriček či užívání výrobků z nich nezpochybnitelné.
Co tedy na závěr poradit všem, kteří by si chtěli
k rajčatům a paprikám vypěstovat i nějakou tu „pekelnou kytku“?
V první řadě si zvolte takové druhy, jejichž nároky
na pěstování jste jim schopni poskytnout. Pro začátečníky doporučuji semínka odrůdy Capsicum Annum. Tento druh je poměrně nenáročný a rychleji roste. Nejprve je
třeba nechat semínka vyklíčit. Mně se osvědčují rašelinové tablety či kvalitní výsadbový substrát. Naklíčená
semínka pak je nutno přesadit do vhodné nádoby, naplněné substrátem. No a pak zaručit dostatek světla, pravi-

Carolina Reaper1,5 mil. SHU; fota z rodinného alba

delnou zálivku (ale pozor, chilli nemá rádo přemokření).
Pokud si nejste jisti kvalitou substrátu, přihnojte. Hnojivo na klasické papriky postačí. Přijdou barevné květy
(bílé, fialové) a pak začnete pozorovat přebarvování plodů do finální fáze (červená, oranžová, žlutá, modrá, fialová). Doba, která uplyne od výsadby do dozrání plodů
se pohybuje od 6 do 9 měsíců dle druhů. Dozrálé plody si
nejlépe vychutnáte v syrovém stavu přímo z „kytky“.
Takže s chutí do toho a nezapomeňte, že kapsaicin, obsažený v chilli papričkách má vliv i na vaši náladu. Na jeho
výskyt v krvi tělo reaguje produkcí hormonů štěstí. Chilli je tak výhodné po všech stránkách. Pomůže vám
předcházet mnoha nemocem, hubnout a dokonce vám
i zvedne náladu.
Děkujeme p. Machovi za malý výlet do pálivého chilli
světa a přejeme mu bohatou letošní sklizeň
Štěpánka Bézová
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Háčkujeme pro dobrou věc
O háčkovaných chobotničkách pro předčasně narozené děti a sluníčkách k Vánocům pro osamocené ležící
seniory v domovech důchodců jsme se již zmiňovali.
Stejný úspěch měla i purpurová srdíčka, háčkovaná pro
sestřičky a lékaře ke Dni nedonošených dětí a přinesla
spoustu radosti. Nyní jsme naši činnost rozšířili o účast
v akci „Háčkujeme pro dobrou věc“. První háčkované
podložky pod hrníčky pro domovy důchodců a hračky
pro dětské stacionáře a dětská rehabilitační centra již
sklidily velké nadšení u obdarovaných. Zářící oči a šťastné úsměvy na fotografiích i děkovné pozdravy, které
nám předávají od vděčných klientů koordinátorky, nám
dávají radost a chuť v těchto akcích pokračovat.
Klub aktivního stáří

Podložky pod hrníčky pro domovy důchodců

Děkovné pozdravy nám dávají chuť v háčkování pokračovat;
foto z archivu Klubu

Hračky pro dětské stacionáře

Oprava střechy sokolovny
Možná jste si všimli, že sokolovna v Trhovém Štěpánově přišla o svůj komín, a nejen to – celá eternitová krytina na přístavbě sokolovny září novotou. Byla vyměněna za bezpečnou cemento-vláknitou krytinu. Dále byly
do sokolovny zakoupeny nové židle (30ks) a stoly (20ks).
Současně byla provedena oprava parketové podlahy.
Vzhledem k tomu, že pořádáme akce také venku, byla
zakoupena elektrocentrála o výkonu 5,5 kW, elektrický
rozvaděč a 5ks pivních setů. Tato zařízení jsou plně využívána na akcích, které pořádáme – Štěpánovský trhák,
Neckiáda, Drakiáda apod. Centrálu využívají také mladí

hasiči při svém prázdninovém soustředění ve Střechově.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se
zúčastnili prací na opravě střechy sokolovny, nebo jakkoli pomáhají na akcích pořádaných Sokolem Trhový
Štěpánov. Velký dík bych také ráda vyjádřila Městu Trhový Štěpánov a České obci sokolské – bez jejich finančního přispění bychom nebyli schopni na tyto opravy či
nákup vybavení „dosáhnout“. Děkuji také Vám všem
za podporu Sokola Trhový Štěpánov a přeji Vám krásné
léto plné sluníčka a pohody.
Mgr. Hana Pokorná

Poupata rozkvetla v Sedmpánech
I když na tréninky chodíme pravidelně, rok od roku
mají naše výkony sestupnou tendenci. Abychom tento
propad zastavili, rozhodli jsme se po zralé úvaze prorazit
na poli kulturním. V loňském roce proto rozkvetla pod
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volejbalovou sítí „Poupata“. Po úvodních vystoupeních
ve Vlašimi jsme si dodali odvahy a přijali pozvání
i na cizí hřiště. Tím se stal sál sedmpánského kulturního
domu a zde již tradiční večer k oslavě MDŽ.
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V sobotu 24. 3. jsme dorazili sice až po setmění, ale
ihned po příjezdu jsme za rozsvícenými okny registrovali sál nabitý k prasknutí a elektrizující atmosféru všude
kolem. Bleskové navléknutí kostýmů ve sklepní kostymérně a už jsme byli připraveni rozkvétat. Po prvních
krocích spadla nervozita i z nejuzavřenějšího poupátka
a po čtvrthodinovém programu jsme se rozvinuli v barevný květ za potlesku oslavenkyň i jejich doprovodu.
Nádavkem jsme poté místním ženám přidali ještě zdravici k jejich svátku, která opěvovala jejich charakter
a oslavila činy, jimiž se zapsaly do paměti obce. Přestože
choreografie této části vznikla ještě při jízdě autem
do Sedmpán, i teď se ozval na konci potlesk a nikdo nás
nehnal do předem nastartovaných vozů, které jsme si
pro jistotu ke vchodu do sálu připravili.
Po ukončení programu jsme vylezli v již civilním provedení a viděli jsme na tvářích přítomných úsměvy.
V dalším průběhu oslav jsme ještě provedli po parketě ty
největší hrdinky večera a přesvědčili se, že veškeré naše
počáteční obavy byly liché. Byli jsme nadšeni z přijetí

Poupata z Vlašimi vystoupila při oslavě MDŽ v Sedmpánech

Volejbaloví baleťáci z Vlašimi

Byli jsme nadšeni z milého přijetí místními ženami;
foto Vlaďka Janáčková

místními ženami na sále i místními muži ve výčepu.
V Sedmpánech jsme narazili na skvělý kolektiv lidí napříč generacemi, který nezkazí žádnou legraci.
Děkujeme touto cestou pořadatelům a všem přítomným oslavenkyním za přijetí a příjemně prožitý večer,
na který ještě nyní při všech trénincích vzpomínáme.
V dobrém? Ne, jen v tom nejlepším!
Volejbaloví baleťáci z Vlašimi.

Jarní bruslení
31. 3. 2018 před hasičskými zbrojnicemi v Trhovém Štěpánově a v Dubějovicích se scházely děti s bruslemi.
To mladí hasiči místo hraní na mobilu vyrazili vylepšit svoji fyzickou
kondici bruslením. Sešlo se nás
opravdu hodně. Kamarádi ze Štěpánova a Dubějovic si zahráli hokej
nebo jenom kroužili okolo stadionu
a hráli na honěnou. Někteří tam podnikli svoje první minuty na bruslení.
Chtěla bych poděkovat SDH Trhový Štěpánov za finanční podporu
pronájmu stadionu v Ledči nad Sázavou a panu Šicovi za organizaci této
akce.
Krásová Jaroslava

Mgr. Petr Zíka si také posílil svou fyzickou kondici

Zleva Pavlína Kupsová a Tereza Chvojková; foto z archivu SDH
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Čistý Štěpánovský potok 2018
V sobotu 7. 4. 2018 proběhla již tradiční akce pořádaná každým rokem Sborem dobrovolných hasičů Trhový
Štěpánov - Čištění Štěpánovského potoka. V tomto termínu proběhla také k ní rozsahem nadřazená akce Čistá
řeka Sázava 2018 a celorepubliková Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018.
Kromě členů SDH se u hotelu Rabbit sešli i členové jiných spolků, kterým není lhostejná čistota přírody v našem městě. Počasí nám až na ranní chlad přálo. Podporou od Města byl traktor s vlekem řízený panem Josefem
Kopeckým. Vlek se nám podařilo zaplnit celý, což jistě
není dobrá zpráva. Vzhledem ke každoročnímu úklidu je
bezprostřední okolí potoka takřka čisté, většinu odpadků jsme nasbírali u silnice od nádraží k firmě Rabbit.
Mnoho odpadků se povalovala u odbočky ke Klinkerovu mlýnu, kde by si člověk podle nalezených lahví pomyslel, že je Česko zemí nejen piva, ale i vodky.

Čištění Štěpánovského potoka; foto Přemysl Chvojka

Vlek se nám podařilo naplnit celý; foto Petra Burková

Pokud by sis milý čtenáři Zpravodaje Štěpánovska dal
tu práci a zalistoval buď tištěným číslem 3/2017 nebo nalezl elektronickou verzi na webových stránkách Města,
tak srovnáním skupinové loňské a letošní fotografie zjistíš velkou účast dětí, což je jistě příslibem do budoucna,
že se tyto děti budou k přírodě chovat ohleduplně a budou pozitivně působit i na své kamarády.
Sběr odpadků byl ukončen pro děti lákavým opékáním špekáčků u Bílé skály, kromě toho také dostaly
od Jarky Krásové sladkosti a plyšáka podle vlastního
uvážení. Každý účastník také obdržel tričko Čistá řeka
Sázava 2018.
Pavel Staněk

Mistrovství Dalkovic v uzení masa a pečení bábovky
Že o kvalitní kulturní akce v Dalkovicích není nouze,
to je všeobecně známým faktem. A to je také jedním
z důvodů, proč jsou mnohé z akcí pořádaných sborem
dobrovolných hasičů v Dalkovicích tak hojně navštěvované. Dne 7. dubna 2018 tomu nebylo jinak, jen akce, která se konala v kulturním domě v Dalkovicích, byla první

svého druhu. Konal se zde totiž historicky první ročník
mistrovství Dalkovic v uzení masa a pečení bábovky.
Celkem se zúčastnilo 6 soutěžících v uzení masa a to
konkrétně František Dřevo, Lukáš Kroupa, Miroslav Petrásek, Václav Kučera, Pavel Tulach a Jiří Zeman. Pečení
bábovky se zúčastnilo 7 soutěžících a to Ivana Dřevová,

Mistrovství Dalkovic v uzení masa; foto Michal Smetana

Mistrovství Dalkovic v pečení bábovky; foto Michal Smetana
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Renata Petrásková, Marie Maštalířová, Eva Kroupová,
p. Tomášková, Alena Zemanová a Jana Tulachová. Oproti tomu „rozhodčích“ a strávníků se zúčastnilo mnohem
více. Celý večer probíhal velmi poklidně, snědené maso
se dalo počítat na celá kila, k masu se vypily desítky litrů
piva a k bábovkám zase mnoho šálků kávy, všichni soutěžící i hodnotící se vesele bavili a obecně panovala velmi
dobrá nálada.
A ptáte se, kdo tedy toto mistrovství v uzení masa
a pečení bábovky vyhrál? Hodnocení probíhalo velmi
důkladně a „rozhodčí“ nenechali nic náhodě, avšak finální verdikt nebyl překvapující. Všechna uzená masa
a bábovky byly výborné, každé svým způsobem specifické a originální, ale nakonec v tomto mistrovství zvítězili
všichni zúčastnění soutěžící. A slovem na závěr bych jen
tlumočil spokojenost všech hostů této akce, kteří doufají,

Spolková činnost

Spokojenost všech hostů vydařené akce; foto Michal Smetana

že se toto mistrovství bude znovu opakovat, aby bylo
opět co hodnotit.
Michal Smetana, kronikář SDH Dalkovice

Výlet mladých hasičů do Týnce nad Sázavou
Již tradiční akcí mladých hasičů při SDH Trhový Štěpánov se stalo čištění Štěpánovského potoka. V letošním
roce patřil k odměně za vykonanou práci výlet na festivali v rámci projektu čistá řeka Sázava. Do Týnce nad
Sázavou. 12. 5. 2018 jsme vyrazili. Počasí nám přálo. 18
dětí a 9 dospělých si určitě po celý den festival užívalo.
Děti po splnění všech úkolů (překonávání řeky Sázavy
po raftovém mostu, lanová sedačka přes šířku Sázavy,
plavba na lodičkách, nalezení ukrytých dvou kontrolních stanovišť, překážková dráha z dřevěných palet) obdrželi odměny, doprovodný program byl, pro nás, také
zajímavý. Kresba a stříkání spreji na asfalt, střílení kuší
na pirátský terč, pečení placky z vlastnoručně umleté
mouky, slavnostní zasazení lípy k výročí české státnosti.
Celý program zaštitovala zpěvačka Aneta Langerová.
Největší úspěch mělo tzv. dařiště, kde si děti zadarmo
vybrali, co se jim líbilo – plyšáci, CD, časopisy… také
jsme se zúčastnili tomboly, kde opravdu někteří z nás vyhráli několik cen. Největší počet cen vyhrála rodina Zíková a Šicová.
Tento den se opravdu vydařil. Děkuji panu Přemyslu
Chvojkovi, za dozor při překonávání Sázavy na lanovce.

Překonávání řeky Sázavy na raftu; foto Petra Burková

Panu Pavlu Staňkovi za psychickou podporu, panu Jaroslavu Lhotkovi za bezpečnou dopravu, paní Petře Burkové za hlídání naší batožiny, městu Trhový Štěpánov za finanční podporu a SDH Trhový Štěpánov za zajištění
dopravy.
Jaroslava Krásová

Markéta Ziková se připravuje na lanovou sedačku“ foto Petra
Burková
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Tradiční stavění máje a pálení čarodějnic v Dalkovicích

Stavění májky na návsi v Dalkovicích; foto Michal Smetana

Když se řekne pálení čarodějnic v Dalkovicích, všichni, kdo se této akce již zúčastnili, tak si představí něco, co
mu z této akce utkvělo v paměti. Dal bych ale ruku
do pomyslného ohně z čarodějnické hranice, že se mezi
těmito představami dozajista objeví stavění vysoké máje,
zapalování velké hranice s čarodějnicí, spousta piva,
opékání buřtů na vidlích, či živá hudba pod širým nebem na dalkovické návsi.
Nejinak tomu bylo i letos v poslední dubnový den,
který pokračoval až do brzkého prvomájového rána. Vše
začalo přípravami již celý měsíc před konáním této akce,
kdy několik členů SDH Dalkovice strávilo téměř celý den
těžbou a zpracováváním dřeva na čarodějnickou hranici.
Tyto přípravy pak pokračovaly v následujících týdnech
stavěním hranice, úpravou trávníku okolo náveského
rybníka, kde se hranice staví, přípravou máje a dalšími
činnostmi nutnými k úspěšné organizaci této akce.
Samotné stavění máje započalo deset minut před půl
osmou večer a máj stála, díky nesměrné síle všech pomáhajících vzpřímeně za necelých 5 minut. Krátce po osmé
hodině pak členové SDH Dalkovice zapálili hranici s čarodějnicí, která hořela až do druhého dne. Celý večer pak
k poslechu a tanci doprovázela stejně jako minulý rok
kapela VIRI Band, která hrála až do brzkých ranních hodin za podpory tanečnic a tanečníků všech věkových
skupin.
Celá akce proběhla jako obvykle bez problémů, pití
a jídla bylo dost, buřty se opět opékaly jak na vidlích, tak
i na „kuťácích“ všech možných tvarů a délek, májku se
podařilo úspěšně ohlídat, aby ji někdo nepodřízl a sbor
dobrovolných hasičů Dalkovice se tak, jako každý rok,
postaral o skvělou zábavu všech zúčastněných.
Michal Smetana, kronikář SDH Dalkovice
Poslední rozloučení s čarodějnicí; foto Michal Smetana

Pohádkový les Trhový Štěpánov 19.5.2018
Naposledy jsem byla v pohádkovém lese v knížce, kterou čtu častěji, než bych chtěla, své dceři Julince. Stále
pořád dokola, ale kniha je opravdu moc krásná a opravdu pohádková. Když jsem se zmínila, že se pojedeme
do pohádkového lesa podívat, Julinka se zahleděla
do dálky a myslím, že už v něm hned byla. Strašně moc
jsme se těšily a přizvaly jsme ještě další přátele, aby
s námi vyrazili na výlet. Juli počítala dny, kdy už tam
vyrazíme, a každý večer po přečtení kapitoly se ptala, kolik ještě nocí. Nakonec to bylo zítra. Naše skupina byla
zařazena na 16. hodinu. Když jsme dorazili, byli jsme
Anděl Páně II
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Fík ve škole

překvapeni, kolik aut a lidí je po Trhovém Štěpánově,
všichni směřovali po šipkách a jiní šli zase s dobrou náladou zpět k autům. Já nemám ráda s dětmi čekání, moc
lidí a přeorganizované akce, tak jsem se trochu zděsila,
co nás čeká. Ale vzpomněla jsem si na kamarádku, která
mi tuto akci doporučila, a říkala jsem si, že je citlivá
k dětem a že by nás snad do žádné tlačenice neposlala.
Procházeli jsme začátkem lesa a už to tam působilo tak
nějak zvláštně, kouzelně, asi tím očekáváním. Přišli jsme
na louku, kde byli lidé, občerstvení, oheň pro opékání
a vidím frontu na registraci. Ale ubíhala akorát, nakonec
jsme se dostali k ženám, kterým jsme hlásili jména a informovali jsme se, co a jak. Po vstupu přes indiány jsme
šli na řadu. Naše skupina byla i z jiných členů, celkem
nás bylo asi 20. Vyrazili jsme plni očekávání, já spokojená, že nejsme unaveni už na začátku z čekání a organizování. Přes stráž pohádkového lesa jsme vstoupili do tolik
očekávaného prostoru. Nemohu tu popisovat všechny
pohádkové bytosti, ale co určitě musím zmínit, že po celém dni, kdy Dlouhý sedí na stromě, aby dostál svého
jména, chaloupka na kuří nožce se stále otáčí tak, jak to
je v Mrazíkovi, v nebi je stále plno „bílých“ andělíčků
a v pekle čertíci, kteří si užívají každého nového příchozího. Zázemí lesa poskytlo nádhernou atmosféru, pohádkové bytosti byly stále dobře naladěné a trpělivé pro
návštěvníky ze světa lidí. Plnění úkolů a mapa, podle které
jsme postupovali, byly přiměřené věku a i školáky jsem viděla zaujaté. Rozhodně zde
chyběla nuda, únava, strach,
fronty a vše, co do pohádkového lesa nepatří. Bylo to
opravdu jako v té knížce a Julinka stále vzpomíná, koho
jsme viděli, s kým si povídala
a je ráda, že jsme zachránili
krásnou princeznu před drakem. Chtěla bych tímto poděkovat organizátorům za skvěle

Mrazík

odvedenou práci. Vím, co znamená zařídit akci pro stovky lidí, a je mi jasné, že zařídit akci pro stovky dětí a rodiče je ještě větší oříšek. Obrovské díky alespoň za nás,
i když myslím, že kdyby měl příležitost vyjádřit se každý,
slyšeli byste to nesčetněkrát.
Pohádkový lese, odpočívej, budeme se těšit zase
za rok! Děkujeme.
Bára Doleželová

Indiáni a jejich koně
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Mateřská škola Trhový Štěpánov

Vynášení paní Zimy do Štěpánovského potoka

Rej čarodějnic a čarodějů

Letos si jaro dalo na čas, přestože děti z Mateřské školy Trhový Štěpánov vynesly 19. 03. 2018 paní Zimu a pustily ji po potoce, stále se držela „zuby, nehty“.
V rámci návštěv služeb Města Trhový Štěpánov navštívily děti z Mateřské školy Trhový Štěpánov štěpánovskou skládku.
Nakonec jaro přeci jen zvítězilo a s ním na konci března přišli do školky herci s pohádkou „O zlaté rybce“. Děti
ze školky velmi soustředěně sledovaly její děj, který měl
poučit o tom, že kdo chce víc, nemá nic a že štěstí a spo-

kojenost nespočívá v materiálním bohatství, ale v lásce,
vzájemné toleranci a skromnosti.
Na konci měsíce dubna se mateřská škola proměnila
v čarodějnickou školku, děti přišly soutěžit a tančit
v převlecích za čarodějnice.
Ke dni matek děti s učitelkami připravily vystoupení
pro maminky. Malé děti z první třídy předváděly zvířátka a hmyz z naší přírody, recitovaly básničky a tančily
tanečky. Děti z druhé třídy (včetně předškoláků) sehrály
představení o vývoji člověka od narození po stáří. Tanči-

Ing. Roman Farion při přednášce pro děti o odpadech

Mateřskou školu navštívil cirkus

Paní učitelka Jaroslava Krásová při besídce vede malé kosáčky

Žabí rozcvička; foto z archivu MŠ
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ly, zpívaly a recitovaly básně. Odvážily se zatancovat
charleston a chlapci předvedli tanec Travolty z „Pomády“. Děti se při přípravě představení dobře bavily a měly
radost z potlesku rodičů.

Školní okénko
Květen je v mateřské škole věnován zvířátkům. V rámci vzdělávání navštívil MŠ malý cirkus s vystoupením
pejsků, s ukázkou opice, činčily a králíčka. Představení
bylo velmi zábavné, nejen pro děti, ale i pro učitelky.
Bc. Klára Záleská

Základní škola v Trhovém Štěpánově
DOPOLEDNE S BABIČKOU
V pondělí 26. 3. 2018 přišly za druháčky jejich babičky
a strávily s námi velice příjemné dopoledne. Jelikož babička v životě dítěte hraje velmi důležitou roli, dítě by
měla podporovat v aktivitách, v lumpárnách, měla by ho
umět pomazlit, povyprávět pohádku, být jeho spojencem v dospívání, rozhodla jsem se babičky pozvat do Základní školy Trhový Štěpánov a přiblížit jim prostředí,
kde jejich vnoučata tráví mnoho času.
Již ráno, když žáci svým babičkám přednášeli básničky, jistě nejedna babička slzu zamáčkla. Poté děti četly
babičkám úryvek z Honzíkovy cesty a babičky je potleskem odměnily. Malinko jsme si zazpívali a pokračovali

Babičky strávily s druháčky velice příjemné dopoledne;
foto Mgr. Lucie Kakosová

v práci, tentokrát musely babičky pomáhat a to se psaním textu o babičce. Ten, komu babička přijet nemohla,
ošizen nebyl, obětavé babičky vzaly děti pod svá křídla
a práce šla krásně od ruky. Když žák jméno své babičky
neznal, jiná babička pomohla, no svět je malý.... Svačinu
jsme si užili společným hodováním, štrůdly a tvarohová
buchta chutnaly všem. No a po občerstvení jsme opět zasedli k práci. Babičky pomáhaly nebo spíš šily kuřátka.
Po dokončení kuřátek nastal čas loučení, děti babičkám
poděkovaly a rozloučily se kytičkou.
Na toto dopoledne budeme jistě všichni rádi vzpomínat a ještě jednou, babičky, moc děkuji, že jste si udělaly
čas a přišly k nám. Tak třeba zase za rok ???
S úctou a potěšením napsala třídní učitelka,
Mgr. Kakosová Lucie
Na mojí mamince je hezké, že...
Vždyť to není tak těžké!
Na mojí mamince je nádherné, že se o nás stará, má
nás ráda, dělá pro nás to nejlepší!
Všechny děti (možná i dospělí, nevím...) si zapamatujte, že vaše maminka není špatná!
Jenom na vás křičí, protože vás, děti, chce poučit!
Chtějí, aby jste uspěli!
Díky za čtení.
Příspěvek žákyně 2. třídy

Práce žáků z 6. třídy Základní školy Trhový Štěpánov
Moudrá řeka
Řeka Vltava, která pramení na Šumavě, si tak tekla
krásnou krajinou, když ji napadlo, že by mohla cestou
v různých vesnicích vyprávět, co viděla a zažila. Jak si
usmyslela, tak udělala.
Po 3 dnech a 3 nocích doplula až do Prahy. Hrozně se
lekla – z té krásné krajiny do takhle zalidněné oblasti!
Bylo to tam ale i tak moc hezké, viděla slavný Orloj a jiné
památky.
Jednoho dne uviděla na svém břehu houf lidí, kteří
do řeky házeli různé věci. Vltava se rozzlobila, udělala
velikou vlnu a spláchla všechny lidi, kteří byli na břehu.
Tak je umokřila! Proplula Prahou a pokračovala dál až
do Labe, až do moře…

Po roce se do Prahy vrátila a viděla, že se město hodně
změnilo. Místo smogu čistší vzduch, lidé řeku vyčistili
a dokonce stavěli lávky a mosty. Radostně si tekla pod
Karlovým mostem, pluly po ní lodičky, koupali se v ní
dospělí i děti a řeka byla konečně šťastná.
Řekla si, že se sem bude vracet, aby se podívala, jak se
k ní lidé chovají.

Výprava do neznáma
Byl jednou jeden neposedný míček. A ten vždy, když
jeho majitel Marek odešel do školy, oživl. Spolu s ním
ožívala i spousta jiných hraček.
Jednoho dne odešel Marek zase do školy a míček se
rozhodl, že z pokoje uteče. Nemohl otevřít dveře, proto
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požádal o pomoc plyšového medvěda, který mu ochotně
pomohl. Míček se vydal do koupelny. Tam potkal paní
Vanu a pana Kohoutka. V kuchyni se setkal s panem Mixérem a slečnou Vařečkou.
Když se chtěl odkutálet zpět, uslyšel bouchnout vchodové dveře. Lekl se. Dveře do pokoje však byly zavřené,
a tak se odkutálel po schodech dolů. Byla tam tma, začal
se i trochu bát. V tu chvíli nějaký stroj rozsvítil. Míček
slušně pozdravil a zeptal se: „Kde to jsem?“ Stroj mu odpověděl, že se ocitl ve sklepě. Míček se rozhodl ve sklepě
na noc zůstat.
Když přišel Marek ze školy, všude míček hledal. Nemohl ho najít a byl proto moc smutný. Plakal, až z toho
trápení usnul. Také míček ve sklepě už dávno spal.
Ráno se vydal zpátky. Měl štěstí, protože Marek zapomněl zavřít dveře do pokoje. Míček radostí poskočil
a uvelebil se na svoje místo na polici.
Když se Marek vrátil ze školy, měl velkou radost – jeho
míč byl zpět! Jen mu vrtalo hlavou, jak se odtud dostal
a kde celou noc byl. To se ale asi nikdy nedoví.

Ztracená ulita
Byl jednou jeden šnek. Jednoho krásného slunečného
dne šel navštívit kamaráda. Když chtěl prolézt úzkou
štěrbinou pod plotem, nemohl se protáhnout a ztratil při
tom ulitu. Byl z toho velmi nešťastný. Doplazil se s pláčem ke kamarádovi a spolu vymýšleli, co dělat.
Vydali se do města, kde navštívili obchod s ulitami.
Ani jeden však neměl peníze a malý šnek se opět rozplakal. Bude muset žít bez ulity a to by mohlo být nebezpečné! Prodavači ulit jich bylo líto, zavolal si je a povídá:
„Chlapci, jste moji první zákazníci, a proto dostáváte
jednu speciální ulitu gratis!“
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To bylo radosti! Šnek si vybral jednu proužkovanou –
módní hit letošního léta, poděkovali a šli domů.

Malý hrdina
Jednoho dne se rodina Nováčkových rozhodla, že si
koupí malé zvířátko. Bylo jich doma 5 – taťka, mamka
a 2 dcery, Eliška a Ema. Bydlela s nimi ještě babička, kterou měli všichni moc rádi. Někdy jim babička vyprávěla
příběhy, jaké to bylo, když byla ještě mladá. Často
ve svých vyprávěních vzpomínala na svého psa Alana,
který byl jejím velikým kamarádem. Obě dívky rodiče
přemluvily, aby si pořídili štěně.
Po dvou týdnech si domů přivezli malé flekaté štěně.
Dívky měly velikou radost a daly mu jméno Alan, jako
byl kdysi babiččin pes.
Alan brzy povyrostl, naučil se dávat „pac“ i aportovat.
Jednoho dne jeli Nováčkovi na nákup a Alana vzali s sebou. Zabouchli dveře, ale nevšimli si, že uvnitř si zabouchli i klíče. Když se vrátili, zjistili, že nemohou dveře
otevřít. Eliška si všimla jednoho otevřeného okna, ale
otvor v něm byl tak malý, že se jím nemohli ani jeden
protáhnout. Jedině Alan byl tak malý, aby se do okna vešel. Doufali, že ho napadne přinést jim klíče, protože
k nim byl připevněný malý plyšový medvídek, se kterým
si Alan často hrál.
Vysadili štěně oknem do domu a čekali. Stalo se něco
neuvěřitelného - po chvíli Alan skutečně přiběhl s plyšovým medvídkem v puse a zároveň s ním přinesl i klíče.
Myslel si asi, že má medvídka aportovat.
Táta ho sundal z okna, vzal mu klíče a všichni byli
šťastni, že se konečně dostanou domů. Z Alana se stal
malý hrdina.
Pro zpravodaj připravila Mgr. Hana Pokorná

Výuka hudby v Trhovém Štěpánově
Soukromou výuku hudby v Trhovém Štěpánově jsme
zahájili v roce 1994. Zájemci o hru na hudební nástroje
byli již od počátku nejen z Trhového Štěpánova a okolí,
ale i ze vzdálenějších míst.

Barbora Červenková s učitelem hudby Miroslavem Paťhou
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V současné době nabízíme výuku hry na: akordeon,
klavír, zobcovou flétnu, klasickou kytaru a zpěv. Součástí vyučování je hudební teorie.

Výuka hudby probíhá v rodinném domku Paťhových;
foto archiv města
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Hra na sopránovou zobcovou
flétnu je určena dětem od 5 let,
na altovou flétnu od 10 let, akordeon a klavír od 7 let a na kytaru
od 8-9 let.
Studium je určeno i pro dospělé.
Připravujeme též studenty na střední a vysoké školy hudebního a pedagogického směru.
Snažíme se o individuální přístup, repertoár přizpůsobujeme
schopnostem a pracovitosti žáka.
Dvakrát ročně pořádáme koncerty pro rodiče a veřejnost. Žáci
zde hrají skladby různých žánrů
a zaměření.
Zájemci o výuku se přihlašují

buď během měsíce června nebo
v lednu - před začátkem 2. pololetí.
Před zakoupením hudebního
nástroje doporučujeme konzultaci
s učitelem.
V současnosti máme detašované pracoviště v Divišově a spolupracujeme s Montessori MŠ a ZŠ
v Říčanech.
Naším přáním je, aby hudba
obohacovala život žáka a stala se
součástí jeho vzdělání.
Dana a Miroslav Paťhovi,
Vlašimská 342, Trhový Štěpánov
Žáci Filip a Justýnka Černíkovi;
foto z alba výuky manželů Paťhových

Základní škola Trhový Štěpánov
předává finanční obnos 26 643 Kč
Na handbike pro Václava Kutálka
prostřednictvím organizace Černí koně,
dne 15. 5. 2018.
Hodně šťastných kilometrů Vašku!
To ti přejí všichni z Trhového Štěpánova.
Předání peněz ze sbírky

Dne 15. 5. 2018 k nám do Základní školy Trhový Štěpánov přijeli dva zástupci organizace Černí koně a druháci jim mohli společně s paní ředitelkou Kuželovou
a předsedou Unie rodičů panem Bouškem předat šek
na 26 643 Kč. Ředitel organizace Tomáš Pouch nám předal kontakt na matku chlapce z Plzně, který si díky dětem bude moci splnit svůj sen a pořídí si svůj vlastní
Handbike. Díky tomu bude moci jezdit nejen závody, ale
efektivně trávit svůj volný čas s přáteli. Jak nám tito páni
vysvětlili, i s postižením jde žít téměř plnohodnotný život. Chce to najít si zálibu, ve které se člověk může uplatnit a i proto je dobré, že si někdo dá tu práci a vymyslí
např. kolo či lyže pro vozíčkáře.
Během celodenní besedy se žáci svezli na trenažeru,
vyzkoušeli si, jak těžké je jezdit na handbiku a dozvěděli
se spoustu důležitých a zajímavých informací o tom, jak
bezpečně jezdit na kole, ale i přecházet přes silnici, jaké
úrazy a nástrahy na ně čekají na cyklostezkách apod.
Všem, kteří jste se sbírky zúčastnili, moc a moc děkuji, peníze šly na opravdu dobrou věc. V příštím školním
roce se budu snažit opět někomu pomoci. Děti se těší
a mají ve svých hlavičkách spoustu plánů.
S pozdravem
Mgr. Kakosová Lucie, speciální pedagog, učitel 2. A

Paní učitelka Mgr. Lucie Kakosová s dětmi při prohlídce handbiku; foto z archivu ZŠ
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Botanická zajímavost na Štěpánovsku

Rybník Doleček připomíná díky řezanu pilolistému louku, ale pod ní je průzračná voda plná života; foto archiv města

Ani při jízdě motorovým vozidlem nemůžete přehlédnout po pravé straně silnici z Trhového Štěpánova
na Vlašim malý rybník trojúhelníkovitého tvaru. Říká
se mu Doleček, na katastrální mapě má číslo 1042 a jeho
plocha činí přibližně 24,5 aru. Má kamennou hráz s přelivem a zatrubněním, maximální hloubka je asi 1,5 m. Je
majetkem města Trhový Štěpánov. Asi před dvaceti lety
byl odbahněn. Nemá vlastně žádný přítok, jen silný pramen (výše byly v mělkém údolí dříve jen louky). Břehy
Dolečku jsou kromě strany podél silnice lemovány běžnými druhy stromů a keřů, ve východním mělkém cípu
vznikla rákosina s orobincem širolistým. Rybník byl
kdysi využíván k chovu ryb, který se ukázal jako neproduktivní. Nyní je veden jako event. požární nádrž.
V letním období je hladina rybníku pokryta plovoucími trsy listů u nás vzácné vytrvalé vodní byliny řezanu
pilolistého z čeledi voďankovitých. Je to jediný druh rodu
řezan na světě. Z velmi krátkého stonku splývá do vody
svazek nitkovitých kořenů, vzhůru vyrůstají ve šroubovici mečovité listy hustě směstnané v plovoucí nálevkovité
růžici. Mohou být až 45 cm dlouhé a 4 cm široké, jdou
tuhé, na líci slabě žlábkovité, na rubu kýlnaté, na okraji
oddáleně ostnitě pilovité, tmavozelené, lysé. Může jich
být až do padesáti. Trochu se podobají listenům ananasovníku na vrcholu jeho plodenství (anannasu), event..
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listům některých druhů aloe /v angličtině se druhu někdy říká „vodní aloe“). V úžlabí listů v letním období
(červen až srpen) někdy vyrůstají květonosné stonky
s dvěma listeny. Květy jsou rozlišeny na samčí a samičí,
které vyrůstají na různých jedincích (druh je dvoudomý).
Samčí a samičí rostliny nelze bez květů rozlišit. Průměr
květů je 2 až 3 cm, samičí bývají menší. Jako téměř u všech
jednoděložných rostlin jsou trojčetné, resp. Se 3 kališními lístky a 3 široce obvejčitými bílými korunními lístky.
Samčí rostou po 2 až 6, ve středu květu s asi 12 řádně vinutými tyčinkami, kdežto na okraji květu vyrůstají i jalové, různě deformované tyčinky bez prašníků. Samičí
květy rostou jednotlivě nebo po 2 až 3, jejich semeník má
6 čnělek s dvouklanými čnělkami, ale na obvodu květu
také nacházíme několik jalových tyčinek. To ukazuje, že
vývojově byly tyto květy kdysi zřejmě oboupohlavné. Výskyt samičích a samčích rostlin na jedné lokalitě nemusí
být společný, v naší republice zřejmě převažují rostliny
samičí, ve Velké Británii, Dánsku, Švédsku a Finsku podle literatury zřejmě jen samčí. Plodem je vejcovitá ostnitá tobolka, často se však semena ani plody nevyvinou
(může to být tím, že chybějí rostliny druhého pohlaví,
chladnějším podnebím či jinými vlivy).
Jako u některých jiných vodních bylin, např. stolístků
nebo rdestů, má však řezan zajištěn i jiný, nepohlavní
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(vegetativní) a efektivnější způsob rozmnožování. Během vegetačního období si rostliny vytvářejí zvláštní pupeny zvané turiony, které se na podzim při odumírání
mateřské rostliny od ní oddělují, klesají ke dnu, kde přezimují a na jaře z nich vznikají celé nové růžice. Kromě
toho však dospělé rostliny vytvářejí olistěné výběžky.
Jako u některých jiných vodních bylin, např. stolístků
nebo rdestů, má však řezan zajištěn i jiný, nepohlavní
(vegetativní) a efektivnější způsob rozmnožování. Během
vegetačního období si rostliny vytvářejí zvláštní pupeny
zvané turiony, které se na podzim při odumírání mateřské rostliny od ní oddělují, klesají ke dnu, kde přezimují
a na jaře z nich vznikají celé nové růžice. Kromě toho
však dospělé rostliny vytvářejí olistněné výběžky (šlahouny). Polský botanik Kornatowski (1979) velmi podrobně studoval oba uvedené způsoby a dospěl k následujícím závěrům (srv. obr): turiony řezanu jsou
vřetenovité, hladké a jejich spojení s mateřskou rostlinou
je poměrně slabé, kdežto šlahouny jsou větší, a jejich
spojní s mateřskou rostlinou je pevnější. Tříleté pokusy
potvrdily, že turiony neoddělovaly od mateřských rostlin již při silném větru a vlnách a rostliny z nich vzniklé
měly jen ponořené listy a vůbec nekvetly. Mohou zřejmě
přispět k rozšíření druhu na nová stanoviště.
Naopak výběžky rostlin s listy trvale vynořenými nad
hladinou udržovaly spojní s mateřskou rostlinou
po dobu 2 až 8 měsíců a tyto rostliny vykvétaly již
od konce června. Plovoucí růžice si také vytvořily bohatý kořenový systém kotvících kořenů, v bahnitém dně
i s bohatým kořenovým vlášením. Během těchto pokusů
v Polsku autor vůbec nezjistil vytvoření semen, úspěšné
rozmnožování bylo zřejmě jen vegetativní.
Ve třicátých létech studoval květní ekologii Daumann
(1931). Objasnil, že střední část jalových tyčinek vyučuje
nektar pro nás odpudivého hnilobného zápachu, který
láká k návštěvě dvoukřídlý hmyz z čeledí bzučivkovitých
a masařkovitých a některé bráněnky, které běžně kladou
vajíčka do mršin. Přitom umožňují opylení. Naopak
nektar zřejmě odpuzuje včely, které květy jen obletují, ale
na ně nesedají.
Stanoviště řezanu pilolistého je vázáno na stojaté, poměrně minerálně bohaté vody (eutrofní) s přibližně neutrální reakcí. Na jejich dně se vytváří vrstva usazenin
zvaná sapropel, tedy bahno s mnoha organickými látkami. Tyto podmínky splňují nejlépe tůně slepých ramen
řek v zaplavených pásmech některé neobhospodařované
rybníky, zazemněná jezera, vytěžené pískovny a někdy
i kanály s mírně tekoucí vodou (Holandsko). K řádnému
vývinu růžic je podstatné i plné oslunění, ev. spíš závětrné stanoviště. Životně nezbytnými podmínkami výskytu jsou však žádné nebo malé výkyvy vodní hladiny, jinak druh nepřežije letnění rybníků a jiné zásadní změn
a rychle vymizí. Důležité je také bahnité, nikoliv písečné
dno. Kořenový systém zasahuje do hloubky asi 130 cm.
Za příznivých podmínek je řezan velmi vitální a brzy

Příroda
potlačí konkurenčně méně schopné vodní byliny, např.
rdesty. Plovoucí ostrovy řezanu jsou natolik specifické
svou formou, že v nauce o rostlinných společenstvech
umožnily vytvořit i podle jména druhu i zařízení do nejnižší vegetační jednotky – asociace (Stratiotetum aloidis).
Výsledky podrobného studia o řezanu pilolistém uveřejnily Oťáhalová a Banásová (1997) ze zaplavovaného území údolní nivy v mrtvých ramenech Moravy v Záhorské
nížině na jihozápadním Slovensku. Jsou to už vzácná
reliktní původní stanoviště tohoto druhu, která se postupně zazemňují přirozeným vývojem krajiny a mizejí
i lidskými zásahy. Životní cyklus v tamní velmi teplé
a relativně suché oblasti začínal koncem dubna nebo začátkem května, kdy rostliny přezimující u dna vyplouvaly k hladině. Jejich růžice byly asi do třetiny ponořené
do poloviny června, kdy začínaly kvést, a v druhé polovině června v době plného květu byly téměř celé nad vodou. Období květu bylo u samčích rostlin delší než u samičích – až do začátku července. Samičí rostliny jsou
obecně vitálnější, mají větší rozměry a tvořily asi 76%
všech kvetoucích. Největší zjištění průměr růžic byl kolem 70 cm. Kořenový systém růžic buď volně splýval
ve vodním prostředí, nebo sahal až do bahnitého dna;
nejdelší kořeny dosahovaly délky kolem 125 cm. Koncem
června zaznamenaly autorky již plody (tobolky), které se

Květ řezanu pilolistého; foto archiv města
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postupně skláněly pod hladinu. Tam semena dozrávala
a uvolňovala se do vody. V následujících měsících se růžice listů opět začaly ponořovat, v září byly již ze ¾ pod
hladinou a úplně ponořené v listopadu. Časová období
cyklu, ovšem závisejí na průběhu počasí v různých létech, v nichž mohou být značné rozdíly. Autorky učinily
též zkoušku klíčivosti semen udržovaných v chladné
vodě 2 roky; byla velmi vysoká.
Areál snad přirozeného výskytu řezanu je obrovský,
eurasijský a zahrnuje většinu evropských zemí kromě
Středozemní, horských systémů, nejsevernějších oblastí
Skandinávie, Krym a jihovýchodní části evropského
Ruska. Za Uralem sahá až k hornímu toku Obu na západní Sibiři.
Prof. J. Dostál (1989) v Nové květeně Československa
uvádí, že původní výskyt tohoto druhu byl vázán především na teplejší záplavová území dolního Podyjí a Pomoraví, Záhoří, Podunajskou nížinu, Košickou kotlinu
a Východoslovenskou nížinu. Rozšíření řezanu v jižních
Čechách velmi pěkně zpracovala v šedesátých létech
min. století Blažková (1970), mapku tehdy známých lokalit na našem území Štěpán (1971).
V nejnovějším a nejúplnějším díle o naší flóře – Květeně České republiky (8. Svazek) je uveden přehled všech
dosud zjištěných nalezišť. Z Podblanicka je zachycen
údaj z Malého Býkovického rybníka v přírodní rezervaci
Podlesí (Louňovice CHKO Blaník). Jejich původnost je
ovšem zpravidla nejistá až pochybná, neboť druh byl
často některými nadšenci vysazován a to už obvykle nelze zjistit. V úvahách o původnosti lokalit nutno vzít
na zřetel i možný přenos semen či částí rostlin, zejména
turionů vodními ptáky na jiné stanoviště.
Původnost lokality v Dolečku je rovněž nejistá. Rybník sice osazoval některými vodními bylinami zahrad-
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ních M. Voigst, ale řezan údajně nikoliv. V srpnu 2017
jsem zaznamenal na hladině a při břehu následující druhy: plavín štínatý (Nymphides peltata), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), okřehek menší (Lemna minor), závitku
mnohokmennou (Spirodela polyrhiza), stulík žlutý
(Nuphar luteum), bílé kvetoucí leknín (Nymphaea sp.)
a též drobná masožravá bublinatka (Utricularia sp.).
Ve zbytku mokřadu nad severním cípem Dolečku kvetla
statná šípatka širolistá (Sagittaria latifolia) původem ze
severní Ameriky, která je u nás místy pěstovaná, ale
v případě mnohem vzácnější než šípatka střelolistá
(Sagittaria sagittifolia) rozšířená hlavně v rybničních
oblastech republiky.
Řezan pilolistý byl jako poměrně vzácný druh již
v dříve v Československu zákonem chráněn a také v současné době je zařazen do kategorie silně ohrožených
druhů (C 2).
Z praktického hlediska je zajímavé, že listy řezanu
tvoří poměrně rychle velké množství biomasy bohaté
na bílkoviny, minerální látky i celulózu a mohou teda
být dobrým krmivem býložravcům. Podle některých
zpráv na severu Finska využívají zemědělci řezan jako
potrava pro kozy a rovněž ve Flóře Rumunska je zmínka
o možnosti použití jako krmiva pro prasata i drůbež. Zajímavý údaj uvádí Hejný (in Mareček 2001), že listy řezanu jsou nejčastější potravou ondater. Pro zahrádkáře
nelze ale pěstování řezanu v menších rybníčcích s jinými
vodními bylinami doporučit, neboť je rychle potlačí.
Poznámka: Za pomoc při charakteristice rybníku
děkuji starostovi Trhového Štěpánova Josefu Kornovi.
Václav Zelený

Štěpánovský trhák 2018 – 5. ročník
Stejně jako zahrádkářům nebo zemědělcům, ani běžcům není jednoduché se plně zavděčit. Pokud málo prší,
zahrádkáři lamentují a tančí dešťový tanec, když prší
moc, není to také dobře. Takže nás ani nemohly překvapit
komentáře, které bylo možné slyšet na konci letošního
sportovního odpoledne v rámci Štěpánovského trháku
2018 - „horší počasí než vloni“. Ale je to tak, pro běžce je
optimální počasí, když není moc teplo, spíš trochu zima,
neprší a nefouká, ale pro nás organizátory byl letošní ročník ideální, protože bylo krásně, slunečno, téměř letní
počasí a teploty přes 20˚C.
Štěpánovský trhák dospěl už do svého 5.ročníku, organizace se začíná stávat rutinou a tak bude pro další ročník
dobré přemýšlet nad nějakými novinkami a vylepšeními,
abychom nezaostávali za ostatními závody, kterých je
v posledních letech více než dost.
V dětských kategoriích se letos představilo rekordních
42 závodníků ve 13 kategoriích, přičemž v některých ka30

tegoriích stálo na startu i 8 závodníků, v takovém počtu
už jde o opravdový závod, je nutné nezůstat pozadu, ale
zároveň nepřepálit začátek a vydržet v tempu až do cíle.
Všechny děti ale závodily s radostí a nadšením a protože
děti disponují nevyčerpatelnou energií, byly většinou
v pohybu celé odpoledne a někteří dokonce kromě svého
závodu se stejně starými vrstevníky vyrazily i na trať
hlavního závodu v délce 5,5 km.
Na trati štěpánovského trháku se tak odehrálo několik
rodinných soubojů, které však neskončily vždy vítězstvím těch mladších rodinných příslušníků, ve třech případech došlo k opačnému výsledku, kdy rodič zvítězil
nad svým potomkem a má tak doma na další rok (nebo
do dalšího závodu) pokoj od uštěpačných poznámek. Někteří potomci už ale své rodiče sportovně přerostli a jejich
výkonnost stále roste a dosahují velmi dobrých výsledků.
Nejlepším výkonem jak v rodinných soubojích, tak i v celkovém hodnocení dosáhl z našich domácích závodníků
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Štěpán Neděla, který rok od roku stoupá výsledkovou listinou a v letošním roce se dostal již na 3.místo v celkovém pořadí a nechal za sebou mnoho výborných závodníků a vítězů předchozích ročníků. Konkurence byla
letos opravdu silná a uspět nebylo opravdu snadné, jak je
vidět z dosažených časů.
Je nutné vyzdvihnout opět skvělou organizaci Sokola
Trhový Štěpánov, poděkovat manželům Staňkovým
za poskytnutí zázemí pro organizaci a sponzorům: Město Trhový Štěpánov, Rabbit T.Š., PINKO a.s., Zemědělské
družstvo T.Š., TZB Pro s.r.o, a Elektroměry s.r.o.

Sport
Výsledky muži:
1. Šedivý Zdeněk
2. Tichý František
3. Neděla Štěpán

čas: 21,11
čas: 21,25
čas: 21,30

Výsledky ženy:
1. Adamcová Andrea čas: 25,43
2. Jiroušková Hana čas: 25,59
3. Jirásková Kateřina čas: 27,23

Kategorie muži do 18 let: 1. Zdeněch Šedivý (1. místo celkově),
2. Štěpán Neděla (3. místo celkově), 3. Josef Adamec

O umístění se musí bojovat až do posledního metru závodu –
Adam Boušek vs. Josef Kráčmer

Kategorie ženy 19-34 let: 1. Olga Poledňáková, 2. Petra Hálová,
3. Vendula Veselá

Kategorie muži 19-39 let: 1. Lukáš Hájek, 2. Vratislav Donát,
3. David Korn; foto Bohumil Boušek
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Štěstí v neštěstí
V jedné vesnici v chudé chaloupce se narodila dvojčata. Byly to dvě krásné holčičky. Dali jim jména Boženka
a Růženka. Obě měly krásné dětství a hodnou maminku, která se o ně starala. Potom přišla II. světová válka.
Brzy ztratily maminku, právě v době, kdy jí nejvíc potřebovaly. Tak žili s otcem a dvěma bratry.
Jednou když šla Boženka do lesa na houby, potkala
tam mladého myslivce Míru. Oba se do sebe na první
pohled zamilovali. Začali se scházet, kde se dalo. Jednou
Boženka zjistila, že čeká děťátko. Nikomu to neřekla,
protože se bála, co by tomu řekli doma. Právě v tu dobu
bylo vyhlášeno, že pokud jsou v domácnosti dvě ženy,
jedna z nich musí do Reichu na práci. Druhá zůstane
a bude se starat o domácnost. Růžena byla vybrána pro
práci v Německu. Božena věděla, že kdyby se vědělo o jejím těhotenství, zůstaly by doma obě. Jenže ona to řekla
pozdě. Moc toho litovala a proplakala celé noci. V tu
dobu pracovala Růžena v Německu a zažívala tam peklo.
Jednoho dne se rozhodla, že uteče. Povedlo se jí to
a brzy zaklepala doma na dveře. Byla hladová a vyhublá,
ale šťastná, že je doma. Boženka jí radostně vítala doma,
ale bylo to moc nebezpečné. Nesměla chodit ven, aby jí
nikdo neviděl. Naštěstí měli přítele na četnické stanici,
který rodině oznámil, že bude chodit kontrola. Růžena se
schovala na půdu do sena. Když přišlo gestapo, všechno
prohledali, koukli i na půdu, ale Růženu nenašli. Velké
štěstí bylo, že s sebou neměli psa. A tak odešli s nepořízenou. Kdyby jí našli, zastřelili by celou rodinu. Ještě štěstí,
že válka brzy skončila a všude nastal mír a klid. Božence
se brzy narodil kluk a byli všichni šťastni a spokojeni.
Mirka Štiková, Trhový Štěpánov

Cestička k domovu …; foto archiv města

Jubilanti
Jiřina Janisová

ze Sedmpán oslavila 85. narozeniny 17.04.2018

Jiřina Janisová ze Sedmpán; foto archiv města
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Miloslav Votruba

z Trhového Štěpánova oslavil 85. narozeniny 11.05.2018

Miloslav Votruba z Trhového Štěpánova; foto archiv města
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Anežka Zemanová

z Trhového Štěpánova oslavila 92. narozeniny 12.05.2018

Společenská kronika
02.03.2018 – Kristýnka Brabencová, Trhový
Štěpánov

Anežka Zemanová z Trhového Štěpánova; foto archiv města

Věra Brýlová

z Dalkovic oslavila 80. narozeniny 28.05.2018
Kristýnka Brabencová s maminkou Janou Vajsarovou; foto z rodinného alba

05.04.2018 – Adélka Šínová, Trhový Štěpánov

Věra Brýlová z Dalkovic; foto archiv města

Narození dětí
29.03.2018 – Tomáš Močkoř, Trhový Štěpánov

Adélka Šínová s rodiči Anetou Olišarovou a Romanem Šínem; foto z rodinného alba

Životní jubilea
Zleva Veronika Močkořová, Tomáš Močkoř, Josef
Čech a Pavel Močkoř“ foto z rodinného alba

01.06. – Marie Kopecká, Trhový Štěpánov – 75 let
02.06. – Jaroslav Cirhan, Trhový Štěpánov – 55 let
07.06. – Milan Srna, Trhový Štěpánov – 83 let
12.06. – Eva Kociánová, Trhový Štěpánov – 65 let
33
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15.06. – Anna Neradová, Dubějovice – 83 let
15.06. – Hana Skalická, Trhový Štěpánov – 80 let
16.06. – Libor Štolle, Trhový Štěpánov – 55 let
17.06. – Marie Mikešová, Trhový Štěpánov – 80 let
19.06. – Marie Motyčková, Trhový Štěpánov – 75 let
19.06. – Josef Vošický, Dubějovice – 75 let
23.06. – Eva Vošická, Dubějovice – 50 let
26.06. – Irena Neradová, Trhový Štěpánov – 60 let
26.06. – Milan Zahradník, Střechov – 55 let
29.06. – Bohumil Veselý, Trhový Štěpánov – 80 let
01.07. – Marie Dvořáková, Sedmpány – 83 let
01.07. – Božena Vávrová, Trhový Štěpánov – 60 let
07.07. – Marie Vobecká, Trhový Štěpánov – 70 let
11.07. – Zdeněk Neděla, Trhový Štěpánov – 70 let
16.07. – Jana Dondová, Dalkovice – 75 let
18.07. – Marie Vlasáková, Dalkovice – 81 let
21.07. – Ing. Pavel Navrátil, CSc., Trhový Štěpánov
		 – 65 let
27.07. – Věra Filipová, Sedmpány – 70 let
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Navždy odešli
16.04. – Jarmila Vlachová,
		
Trhový Štěpánov – ve věku 71 let
23.04. – Anna Korbelová,
		 Trhový Štěpánov, ve věku 75 let
01.05. – Drahomír Maštalíř, Dalkovice,
		 ve věku 86 let
02.05. – Pavel Novotný,
		 Trhový Štěpánov, ve věku 72 let
22.05. – Jiřina Prokopová,
		 Sedmpány, ve věku 87 let

Vzpomínka
Dne 6. června vzpomínáme nedožitých 70 let pana
Václava Špičky. Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami a přátelé.

Zlatou svatbu oslavili
Miroslav a Ludmila Petráskovi z Dalkovic

Václav Špička
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Miroslav a Ludmila Petráskovi z Dalkovic; foto archiv města

Dne 13.06.2018 uplynou dva roky, kdy nás navždy
opustil náš starostlivý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Milan Boušek. Děkujeme všem, kteří s námi
vzpomenou.
Manželka, dcery a syn s rodinou

Josef a Jiřina Petráskovi z Trhového Štěpánova

Josef a Jiřina Petráskovi z Trhového Štěpánova; foto archiv města
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Milan Boušek z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba
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Město Trhový Štěpánov
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pořádá koncert souboru

Southeast South Dakota
Choir from South Dakota, USA
(potomci rodu Vondráčků z Trhového Štěpánova)

1. července 2018 od 16:00 v kostele sv. Bartoloměje
Vstup dobrovolný
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Vás srdečně zve na oslavu
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100. V ÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
a tradiční

JARMARK
SOBOTA 23. 06. 2018
Program:
1) 10:00 hod. – Shromáždění před Městským úřadem v Trhovém Štěpánově
- občané, spolky, sdružení (uniformy, kroje)
Projev starosty, předání ocenění
Projev hostů
Požehnání městu a občanům – P. Jiří Ptáček MIC
2) Průvod městem, dechová hudba, koňské spřežení, spolky, občané
3) Kladení věnce k památníku padlým – státní hymna
4) Zasazení pamětní lípy na náměstí
5) Výstava k 100 let vzniku republiky s názvem „Proč ženy pláčou“ v Muzeu Trhový
Štěpánov
6) Obecné veselí, dechové hudby HELIGONKY, vystoupení žáků Základní školy
Trhový Štěpánov, rockové skupiny ROCKTOM a ZELENINA, pouťové atrakce
12:00 hod. – Setkání veteránů – výstava historických vozidel „S veterány Podblanickem“
7) 22:00 hod. – Ohňostroj
NEDĚLE 24. 06.2018
1) 8:30 hod. – Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje – požehnání městu a národu
– účast vedení města, spolky, sdružení …
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