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Mostem v mezilidských vztazích je láska. Křtem vodou ve jménu
Otce i Syna a Ducha svatého přijímáme účast na Boží lásce. Foto Josef Korn

Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství
je jisté!“ Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni lásky a nemáme
odvahu jít dál, můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ Když nám zemře někdo, koho
milujeme, a když se zdá, že neexistuje budoucnost, můžeme říci: „Vítězství
je jisté!“ Ráno o Velikonocích láska zvítězila nad nenávistí, přátelství nad
zradou, život nad smrtí. (Timothy Radcliff)

Zprávy z radnice
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Slovo starosty

Nové zdivo v I. PP; foto Josef Korn

Vážení spoluobčané,
všechny Vás co nejsrdečněji zdravím. Připravil jsem
pro Vás informace o dění v našem městě a celém správním území.
Začalo několik staveb (přestavby), se kterými Vás podrobněji seznámím.
Zázemí pro vzdělávání na Základní škole Trhový
Štěpánov – přístavba, nástavba a stavební úpravy
Vybrali jsme dodavatele stavby firmu ACG – Real s.r.o.,
Tábor, za vysoutěženou cenu 16.614.114 Kč bez DPH,
která zahájila přestavbu základní školy. Vybavení tříd
budeme soutěžit samostatně. Probíhají bourací práce
v suterénu, ve II. a III. poschodí. Nově bylo vyzděno
v prvním podzemním podlaží sociální zařízení pro kuchařky, pro žáky a personál ve II. podlaží. Je připravena
šachta pro výtah. Podle harmonogramu stavebních prací
bude ukončeno vyučování 14.06.2019 a nástup do školy 16.09.2019 z důvodu stavebních úprav, které nejdou
řešit za provozu školy. Hlídání žáků mimo prázdniny
bude zabezpečeno (informace u ředitelky ZŠ). Tato stavba přispěje ke zkvalitnění výuky na naší základní škole.

Demoliční práce na Základní škole Trhový Štěpánov;
foto Aleš Kamarýt

Bourání III. nadzemního podlaží základní školy;
foto Josef Korn

Postavené lešení kolem budovy – demolice III. nadzemního
patra; foto Josef Korn
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Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov (Náměstí – přechod)
Vysoutěžena firma BES s.r.o., Benešov, která převzala
staveniště stavby chodníku, přechodu a parkoviště
na Náměstí v Trhovém Štěpánově. Stavební práce budou
ukončeny do konce května 2019. Tato stavba přispěje
k bezpečnosti chodců v našem městě.

duben 2019

Příprava pro chodník a opěrnou zeď; foto Josef Korn

Zprávy z radnice

Na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově byla vyměněna část
oken a dveří; foto Josef Korn

Rekonstrukce bývalé prodejny ve Střechově
nad Sázavou – Klub hasičů
Nevyužitá prodejna potravin bude zatím sloužit jako
klub občanů Střechova nad Sázavou. Provedli jsme celkovou rekonstrukci ústředního topení s novým automatickým kotlem, elektrických rozvodů, výměnu sociálního zařízení, nové dlažby podlah, vymalování, nové
vybavení místností a vyměnili dveře a okna. Budova
bude sloužit všem střechovským občanům k jejich společenským aktivitám.

Kůrovec a větrná kalamita
Kůrovcová kalamita ničí smrkové porosty v celém státě. Nevyhne se ani nám. Kůrovec napadá i mladé porosty. Cena dřeva je na nízké úrovni, někdy sotva pokryje
náklady na těžbu a manipulaci. V této době je potřeba
porosty důkladně prohlédnout a těžit stromy, které jsou
zasaženy kůrovcem, skládky dřeva pak ošetřit chemickým postřikem.
Větrná smršť napáchala škody v lesích hlavně u Střechova nad Sázavou. Toto dřevo je nutné rychle zpracovat, aby nebylo semeništěm kůrovce. Informace soukromým majitelům lesů podá pan Antonín Rezek – lesní
odborný hospodář lesů ČR. Telefon: 724 524 419.

Nově prosklená stěna s dveřmi; foto Josef Korn

Pod větrnou smrští padla i solitérní borovice na místním
hřbitově; foto Josef Korn

Vyměna oken a dveří; foto Josef Korn

Polámané stromy i se sloupy vysokého napětí u Střechova
nad Sázavou; foto Josef Korn
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Upozornění – Dodržování obecně závazné vyhlášky
o regulaci hlučných činností
Upozorňujeme občany, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku Města Trhový Štěpánov o regulaci hlučných
činností. Nechovejte se bezohledně ke svým sousedům,
spoluobčanům. Přispějte ke klidnému a spokojenému žití
v celém našem správním území.

Podali jsme žádost o dotaci z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, vyhlášeného Ministerstvem pro místní
rozvoj, na projekt Oprava místních komunikací v Trhovém Štěpánově

To si užijete
klídečku!

Podána žádost na opravu ulice Ořechová; foto Josef Korn

Vyvážečka na dřevo
Získali jsme dotaci na vyvážečku dřeva ze SZIF ve výši
500.000 Kč. Město se podílelo finanční spoluúčastí. Vyvážecí přívěs bude využíván pro svážení kulatiny i klestu.

Podána žádost na opravu ulice K Dolečku; foto Josef Korn

Chodník není parkoviště

V kůrovcové kalamitě bude vyvážečka využita; foto Josef Korn

Žádáme občany, neparkujte na chodnících! Postavili
jsme je pro chodce a jejich bezpečnost. Porušováním tohoto zákazu se vystavujete finančnímu postihu. Děkuji
těm, kteří pravidla silničního provozu dodržují.

Žádosti o dotace

Podána žádost na opravu ulice Na Výsluní; foto Josef Korn
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Bezohledné parkování na chodníku. Děti v nejnebezpečnějším
místě musí sejít do vozovky nebezpečné zatáčky.; foto Josef Korn
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Poděkování
Na konci února odešla do penze dlouholetá zaměstnankyně Městského úřadu Trhový Štěpánov, která zde
pracovala od roku 1973, paní Františka Pacovská.
Fanynka věnovala většinu svého života obětavé práci
pro Město Trhový Štěpánov. Jsem přesvědčen, že budu
mluvit i za své předchůdce, když řeknu, že bez její pomoci
by Trhový Štěpánov nebyl tak krásným a příjemným
místem, jakým nyní je. Fanynko, z celého srdce Ti děkujeme.

Zprávy z radnice
Blahopřání
Blahopřeji panu p. Maxmiliánovi R. Rylkovi, faráři
z Keblova, který oslavil své kulaté jubileum. Děkuji panu
faráři za jeho duchovní správu místní části Sedmpány.
Přeji hodně zdraví, pohody a Božího požehnání.

Farář p. Maxmilián R. Rylko v kapli Sedmpány;
foto archiv města
Františka Pacovská; foto Josef Korn

Pozvání
Srdečně Vás všechny zvu 30. 4. 2019 od 17:00 hodin
na Stavění máje v Trhovém Štěpánově na Náměstí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

Dále přijměte pozvání na slavnostní otevření „Klubového zázemí“ dne 4. 5. 2019 od 14:00 hodin na hřišti
FK Trhový Štěpánov.

Úřední hodiny:

Každoroční setkání důchodců a oslava Dne matek
proběhne 10. 5. 2019 od 17:00 hodin v Sokolovně Trhový Štěpánov. Srdečně Vás na všechny akce zvu.

Pondělí

8:00–12:00 13:00–17:00 hod.

Středa

8:00–12:00 13:00–17:00 hod.

Pátek

8:00–12:00 13:00–15:30 hod.

Vážení spoluobčané,
děkuji za Vaši podporu a pomoc. Přeji krásné a požehnané Velikonoce.
Josef Korn, starosta města
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INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy
s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým
dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude
právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl
srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné
promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Může se stát i Vám!
§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky však bydlí v bytě u své přítelkyně. Často jezdí autem a při svých cestách se občas dopustí dopravního
přestupku. Postupně má v registru řidičů zapsáno 12 trestných bodů, o čemž je mu zasláno
oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Proti provedení záznamu mohl pan K.
podat námitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal a v důsledku fikce doručení začala běžet lhůta
pro podání námitek, kterou pan K. promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně uložil rozhodnutím panu K. sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž rozhodnutí bylo rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí byl pan
K. povinen odevzdat řidičské oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, za který mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan K. dozvěděl při namátkové kontrole provedené Policií České republiky. Následně může být obviněn z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese místa trvalého pobytu, a místem nového
trvalého pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety svou podnikatelskou
činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve výši 20 000 Kč. Tento závazek
nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral poštu, protože dojížděl za prací
a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku vymáhat exekutor. Dlužná částka se vyšplhala až
na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena srážkami ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na základě fikce doručení nabylo rozhodnutí právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl následně až
od svého zaměstnavatele.
Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015
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Město Trhový Štěpánov
a

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
vyhlašují sběrnou sobotu

13. dubna 2019
stanoviště budou na obvyklém místě:
•		 8:00 Štěpánovská Lhota – na návsi
•		 8:30 Střechov – u obchodu
•		 9:00 Dalkovice – kontejner
•		10:00 Sedmpany – kontejner
•		10:30 Dubějovice – kontejner
•		 11:30 Trh. Štěpánov – náměstí
Sbíráme:
• Veškeré domácí elektrospotřebiče
(i ledničky)
• TV, elektroniku, monitory, počítače
• Baterie, zářivky, úsporky (NE žárovky)
• Oleje, kapaliny a filtry z automobilů
• Zbytky barev a plechovky
• Zbytky úklidové chemie
• Zbytky agrochemie
7
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Velikonoční odkaz pro nás
Nedávno jsem navštívil židovský hřbitov v Trhovém
Štěpánově, který na mě vždy působí hlubokým pokojem.
Na hrobech nejsou svíce ani květiny, jak jsme zvyklí vidět na křesťanském hřbitově. Nikdo tam téměř nechodí.
Je to proto, že tragické události 2. světové války způsobily totální genocidu židovského obyvatelstva. A přitom
právě tito zde pochovaní by nám mohli povědět o dávné
tradici Velké noci jejich národa.
Svatý papež Jan Pavel II. v roce 1986 nazval příslušníky
židovského národa našimi staršími bratry. Je to pravda,
protože po mnoho set let ústně předávaná stará výpověď
tohoto národa o Velikonocích, předchází Velikonocům
tradice křesťanské. A obě tyto tradice společně dokreslují skutečnosti, důležité pro každého křesťana.
Abychom vše pochopili, musíme se vrátit do dávné
minulosti asi 1200 let před narozením Ježíše Krista. V té
době žili izraelité pod tvrdým egyptským jařmem v cizí
zemi. A protože tento národ byl vyvoleným národem
Božím, vybral si Bůh pastevce Mojžíše k tomu, aby tento
národ vyvedl do země zaslíbené (dnešní území Palestiny). Vše, co se k tomu váže, najdeme v Bibli v textech
Starého zákona, konkrétně ve Druhé knize Mojžíšově

Kříž mezi lípami u kostela sv. Havla v Podvekách;
foto Ing. Roman Farion
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Moderní ztvárnění korpusu Ježíše Krista: Italia Castel
del Monte; foto Ing. Roman Farion

(Exodus). A zde nalezneme pojednání o přípravě velikonočního beránka, nekvašených chlebů a salátu charosetu
z hořkých bylin. Právě o Velké noci, Velikonocích, dochází k odchodu (exodu) izraelského národa do země zaslíbené pod mocnou ochranou ruky Boží. A tuto událost
si izraelité každoročně připomínali o Velikonocích.
A podobně si dodnes křesťané, kromě již zmíněné židovské tradice, připomínají i vykupitelské dílo Ježíše
Krista, Božího Syna, které se odehrálo před dvěma tisíci
lety právě v době židovských Velikonoc. Při obřadech
Zeleného čtvrtku si připomínáme poslední večeři Ježíše
Krista se svými apoštoly, zradu Jidášovu a Ježíšovo zatčení. Při obřadech Velkého pátku odsouzení, ponížení
a umučení Ježíše ukřižováním a na Bílou sobotu o noční
vigilii jeho slavné vzkříšení. Příprava na Velikonoce začíná 40denní dobou postní, a to na Popeleční středu, která je dnem přísného postu. Poslední neděle před Velikonocemi se nazývá Květná, při níž se slaví slavný Ježíšův
vjezd na oslátku do města Jeruzaléma za hojné účasti
jeho obyvatelstva. V neděli po Bílé sobotě na Boží hod
přichází 50denní doba velikonoční, kterou uzavírá Slavnost Seslání Ducha svatého. Svým významem oslava Velikonoc převyšuje i svátky vánoční.
Pravdou o každém lidském životě je skutečnost, že
jednoho dne skončí. Ale víra v nesmrtelnou duši člověka
nám říká, že tomu tak zcela není. Tajemná předtucha
nám napovídá, že existence lidské bytosti pokračuje, ale
v jiné dimenzi. Vnitřní touha člověka směřuje k věčnému štěstí, které nazýváme nebem, a také k tomu, setkat
se s našimi drahými, kteří nás na věčnost předešli. Jenomže žádný člověk není dokonalý a vstupu do věčné
blaženosti nám brání naše viny (hříchy), kterých se jako
nedokonalé bytosti den co den dopouštíme.
A zde jsme u jádra Ježíšovy velikonoční oběti. On nás
totiž z našich vin svou zástupnou obětí na kříži vykoupil,

duben 2019
a tím nám opět otevřel přístup do Božího království.
Po své smrti vstal třetího dne z mrtvých a podal o tom důkaz tím, že se živý ukázal apoštolům a svým učedníkům.
Ježíšovo vykoupení člověka není jaksi automatické. Vyžaduje naše úsilí a spolupráci. Kromě víry také praktický

Události ve městě
život tak, jak nás jej učil Ježíš. Je na každém z nás, aby Ježíšova oběť na kříži za spásu naší duše nebyla marná.
Požehnané a radostné svátky velikonoční přeje
všem čtenářům
Ing. Roman Farion, trvalý jáhen

Mezi obyvateli Trhový Štěpánov najdeme přes 10 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává
každý, kdo přispívá nadaci
Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá
rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky
těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje
spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás

„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodinám,
z Benešovska pochází 55 z nich. Dárců, Dobrých andělů,
u vás najdeme přes 10. Děkujeme všem, kteří se rozhodli
nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý

příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.

Naprostá transparentnost

Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra
Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce,
který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup
do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc
přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodinám.
Markéta Křížová
DOBRÝ ANDĚL, nadace
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Z činnosti JSDH Trhový Štěpánov

Odstranění stromu Černýš 17. 3. 2019;
foto archiv JSDH
Odstranění telekomunikačního sloupu
v Sedmpánech 3. 2. 2019; foto archiv JSDH

Odstranění stromu Střechov 9. 3. 2019;
foto archiv JSDH

11.01.2019
14. 01. 2019
26. 01. 2019
03. 02. 2019
03. 02. 2019
03. 02. 2019
04. 02. 2019
Odstranění stromu Dubějovice 3. 2. 2019; foto archiv JSDH

Od začátku letošního roku hasiči zasahovali hned
u několika popadaných stromů do silnic v okolí Trhového
Štěpánova. Nejvážnější byla situace v neděli 10. 3. 2019,
kdy se přes naše území přehnala vichřice Eberhard. Během této větrné smrště naše jednotka zasahovala u několika událostí, při kterých odstranila asi 23 stromů.
Na některá místa jsme vyjížděli opakovaně.

Dopravní autonehoda u Dalkovic – převoz živých zvířat;
foto archiv JSDH
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04. 03. 2019
05. 03. 2019
08. 03. 2019
09. 03. 2019
09. 03. 2019
10. 03. 2019
10. 03. 2019

TP – odstranění stromu, Trhový Štěpánov
Rabbit
TP – odstranění stromu, Mnichovice
Záchrana osoby ze studně, Kladruby
TP – telefonní sloup v silnici, Sedmpány
TP – odstranění stromu, Trhový Štěpánov
– žel. přejezd
TP – odstranění stromu, Dubějovice
TP – odstranění stromu, Trhový Štěpánov
Rabbit
TP – odstranění stromu, Dubějovice
TP – odstranění stromu, Střechov – Dalkovice
TP – odstranění stromu, Střechov – Dalkovice
TP – odstranění stromu, Střechov
TP – odstranění stromu, Rataje
TP – odstranění stromu, Tehov
TP – odstranění stromu, Rataje

Prasata z převráceného kamiónu byla naháněna do lesní oplocenky; foto archiv JSDH
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10. 03. 2019
10. 03. 2019
10. 03. 2019
10. 03. 2019
10. 03. 2019
11. 03. 2019
11. 03. 2019
12. 03. 2019
14. 03. 2019
16. 03. 2019
16. 03. 2019
17. 03. 2019
18. 03. 2018

Hasičský nácvik – záchrana tonoucího; foto archiv JSDH

TP – odstranění stromu, Soutice
TP – odstranění stromu, Střechov
TP – odstranění stromu, Rataje
Požár – lesní porost, Libež
TP – odstranění stromu, D1 Soutice
TP – odstranění stromu, Soušice
TP – odstranění stromu, Rataje
TP – odstranění stromu, Štěpánovská
Lhota
TP – odstranění stromu, Střechov
TP – odstranění stromu, Tehov
Požár – dopravní prostředky, Střechov
nad Sázavou
TP – odstranění stromu, Černýš
DN – náklad. automobil, Trhový Štěpánov
Vojtěch Jeřábek

Kdy volat hasiče a co dělat, když hoří
Při požáru, havárii, nehodě či živelné pohromě – tedy
všude tam, kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.) Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.

Hasiče voláme když:

• hoří
• se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech
jsou uvězněni lidé a její následky mohou poškodit
zdraví osob, případně životní prostředí
• při živelné pohromě (voda, vítr …) a jsou ohroženy
životy, majetek, životní prostředí
• se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba,
případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič …)
• v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek,
vody, ledu apod.

Na tísňovou linku se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné!!!
Jak se chovat při zpozorování požáru

Zjistíte-li mimořádnou událost - požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob. Uhasit požár, jestliže je to
možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru, volejte číslo 112 nebo 150.

Při volání na tísňovou linku uveďte:

• místo a o jakou událost se jedná
• dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové
linky
• po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor
pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů

Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná
služba, policie)
• pozor na elektrický proud
• vyčkejte na místě

Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba,
policie)

• na výzvu velitele zásahu jste povinni poskytnout
osobní nebo věcnou pomoc jednotce požární ochrany
• fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže jí v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se
vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké

Volat hasiče není ostuda, podcenit situaci ano!

Každý požár s sebou zpravidla přináší vypjaté situace
a jistou dávku stresu. Člověk v takové chvíli často není
schopen objektivně posoudit, jestli zvládne zkrotit oheň
sám, a tak místo rychlého jednání zmatkuje.

Pálení klestí

S příchodem jara hasiči nabádají k opatrnosti při tradičním pálení trávy a klestí. Vegetace je suchá a hrozí
zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným
rychlým šířením do okolního prostředí. Lidé velmi často
podceňují vypalování suché trávy, které je však zákonem
zakázáno.
Každé pálení by mělo být nahlášeno na Hasičský záchranný sbor České republiky. Na internetových stránkách www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx je formulář k ohlášení plánovaného pálení.
Pokud se i přesto vymkne pálení klestí vaší kontrole,
potom neprodleně kontaktujte hasiče prostřednictvím
tísňové linky 150 nebo 112.
Vojtěch Jeřábek
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Webový formulář pro ohlášování pálení (https://paleni.izscr.cz/paleni)

Mezinárodní den žen,
ve zkratce MDŽ, připadající každoročně na 8. března,
je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací
spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen
v roce 1908 a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Po listopadové revoluci se tento svátek, který byl spojován s bývalým režimem, přestal úplně slavit. Nyní se
k radosti žen zase začíná vracet.
A proč toho tedy nevyužít…
Sice se zpožděním, 20. března, navštívil Městskou
knihovnu v Trhovém Štěpánově Klub aktivního stáří.

Nikdo nic netušil, a proto to bylo zajímavější, protože
jsme si s paní učitelkou Kakosovou a její třídou pro ně
připravili překvapení. Děti rády udělaly radost tím, že
mohly předvést, jak umí krásně hrát na flétnu a recitovat
vtipné básničky. Dále si daly práci se spoustou dárečků,
ze kterých měli všichni velikou radost. Také pomohly
s obsluhou a malým pohoštěním. Tímto bych chtěla dětem moc a moc poděkovat a především jejich paní učitelce Kakosové, která za tímto činem stála.
Také děkuji Klubu aktivního stáří za krásné posezení
a milé pozornosti.

S paní učitelkou Mgr. Lucií Kakosovou a její třídou jsme pro
seniory připravili překvapení; foto Jana Boušková

Jana Boušková děkuje Klubu aktivního stáří za krásné
odpoledne; foto Josef Korn
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Mateřská škola v knihovně
V pátek 22. března navštívily knihovnu děti z Mateřské školy z Trhového Štěpánova. Děti si již tradičně poslechly pohádku, vybarvily obrázek a prolistovaly pohádkové knížky, které se jim líbily. Děti odcházely
spokojené se sladkou odměnou.
Jana Boušková

Mladší děti na návštěvě v knihovně; foto Jana Boušková

Starší děti také odcházely spokojené se sladkou odměnou;
foto Jana Boušková

Spolkový dům Trhový Štěpánov

Návštěva Spolkového domu seniorů ze Střechova nad Sázavou;
foto Jana Vlasáková

V únoru a březnu přijali pozvání k návštěvě Spolkového domu senioři z Dalkovic, ze Střechova nad Sázavou,
z Dubějovic a z Trhového Štěpánova. Prohlédli si prostory a vybavení Spolkového domu a Muzea Štěpánovska.
Někteří občané byli mile překvapeni, co vše nabízíme
a jakými prostory disponujeme. Poté následovalo přátelské posezení při sklence vína a malém pohoštění, zpříjemněno zpěvem a harmonikou pana Bohuslava Vlasáka. Vždy všechny pozdravil a informoval o aktuálním
dění starosta města pan Josef Korn s paní místostarostkou Bc. Štěpánkou Bézovou, kterým velmi děkuji za podporu těchto akcí. Všichni přítomní se příjemně bavili,
podělili se o své vzpomínky, veselé historky, o své starosti a radosti se svými dětmi a vnoučaty. Dále vřelé podě-

Návštěva Spolkového domu seniorů z Dalkovic; foto Jana
Vlasáková

Návštěva Spolkového domu seniorů z Dubějovic; foto Jana
Vlasáková
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Návštěva Spolkového domu seniorů z Trhového Štěpánova;
foto Jana Vlasáková
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Korálkování - Mateřská škola Trhový Štěpánov

kování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a propagaci konaných setkání. Všem přeji pevné zdraví
a veselou mysl!
Korálkování se stalo v poslední době velmi oblíbenou
a módní záležitostí. Těší dvojnásobně – relaxací při tvorbě, radostí z povedeného výrobku. Výrobky z korálků
zde vytváří nejenom zručné ženy, ale i děti. A tak se
Spolkový dům v Trhovém Štěpánově proměnil v „korálkové království“. Navštívily nás děti z několika mateř-

Korálkování - Mateřská škola Zruč nad Sázavou

Korálkování - Mateřská škola Kladruby

Korálkování - Mateřská škola Zruč nad Sázavou

Korálkování - Mateřská škola Zdislavice
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ských škol: ze Zdislavic, z Vlašimi, z Kladrub, ze Zruče
nad Sázavou a místní mateřská škola. Děti s velkým nadšením za asistence paní Zdeňky Chvojkové vytvářely ozdoby z korálků. Některým se tato rukodělná aktivita natolik zalíbila, že se stala inspirací k další návštěvě. Což
nás samozřejmě velmi těší.

duben 2019

Události ve městě
zů místních umělců, výrobků z korálků a různých předmětů. Děkujeme paní Vlasákové a paní Chvojkové
za milý přístup a hezky strávené dopoledne.
Třídní učitelky
Bc. Kateřina Filipová a Renata Šandová

Zručské noviny – „Korálkování v Trhovém
Štěpánově“

Korálkování - Mateřská škola Zruč nad Sázavou;
foto Jana Vlasáková

Napsali o nás:
V pondělí 11. 2. se předškoláci z MŠ Velišská z Vlašimi vydali na výlet za dobrodružstvím. První zastávkou
jejich výletu bylo vlakové nádraží, kde si zakoupili jízdenky a vyrazili vlakem směr Trhový Štěpánov. Zde zamířili do Spolkového domu a muzea, kde se zúčastnili
korálkování. Děti si vyrobily krásnou hvězdičku z korálků pod vedením paní Chvojkové. Všem se hvězdička podařila na výbornou a měli z ní radost děti i rodiče. Dále
měly děti možnost se podívat do muzea na výstavu obra-

Mateřská škola Velišská z Vlašimi navštívila náš Spolkový
dům; foto Jana Vlasáková

Na počátku února jsme měli možnost navštívit Spolkový dům v Trhovém Štěpánově, kde se nás velmi mile
ujala vedoucí paní Jana Vlasáková. Děti byly rozděleny
do dvou skupin, jedna navštívila galerii, kde si prohlédla
obrazy místního malíře, který své mimořádné obrazy
věnoval městu. Dále jsme obdivovali starou pračku, valchu, mandl, přístroj na výrobu másla, včetně starodávných hodin a spousty dalších užitečných věcí. Děti se tak
přiblížily době, která se pro nás stala téměř zapomenutá.
Druhá skupinka se radovala z tzv. „korálkování“. Děti
dostaly předem připravenou konstrukci, kde si postupně
navlékaly korálky. Kromě radosti z vlastního tvoření
a vlastnoručně vyrobené hvězdičky si děti procvičily
jemnou motoriku. Obě skupiny se potom vystřídaly.
Za pomoci a spolupráce paní Zdeňky Chvojkové si každý z nás odnesl domů krásnou korálkovou hvězdičku.
Po cestě do školky jsme poslouchali, kdo komu hvězdičku daruje nebo si ji nechá na památku. Proto děkujeme
paní Janě Vlasákové za pozvání a za milou zkušenost.
Určitě budeme moc rádi, když se naskytne čas a příležitost si tzv. „korálkování“ zopakovat.
Lucie Náhlovská, MŠ Na Pohoří
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost nabízíme
možnost zasílání nabídek akcí na e-mail. Pokud máte
o tuto službu zájem, kontaktujte nás: spolkovydum.ts@
gmail.com, tel: 602 645 327
Zároveň uvítám od spoluobčanů a spolků náměty
na rozšíření činnosti a prohloubení spolupráce, která by
obohatila volnočasové aktivity dětí a dospělých.
Jana Vlasáková, ved. Spolkového domu Trhový Štěpánov

Pochod Spolkového domu do Restaurantu KOLIBA

Mateřská škola Velišská z Vlašimi navštívila náš Spolkový
dům; foto Jana Vlasáková

Za krásného slunečného počasí jsme přivítali turistickým
pochodem jaro; foto Jana Vlasáková
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Hasičský ples v Dalkovicích 2019

Jako každým rokem, tak i letos se v dalkovickém
kulturním domě konal hasičský ples pořádaný sborem
dobrovolných hasičů v Dalkovicích. Ples se jako vždy
konal v sobotu, která tentokrát vycházela na vizuálně
hezké datum 2. 2. 2019. Hasičský ples se opět nesl
v rytmu pohodové hudby hudební skupiny Triton pod
vedením pana Oldřicha Hrubanta. Sál kulturního
domu byl plný bavících se lidí všech věkových kategorií, kteří se smáli, tancovali, zpívali, pili a všeobecně se
dobře bavili.
Okolo desáté večerní hodiny se začaly prodávat lístky do tomboly, která je v Dalkovicích vyhlášená především tím, že je každý lístek výherní, výherní ceny jsou
velmi atraktivní a jejich množství je vysoké. Jak už
tomu ale bývá každý rok, i tentokrát nezbyly lístky
na všechny, kteří si je chtěli koupit, což bylo doprová-

zeno otevřeně projevovaným zklamáním. To celé však
netrvalo více jak několik málo minut – tak málo času
stačilo k tomu, aby se všechny lístky do tomboly vyprodaly. I tak ale byla valná většina hostů spokojená a u výdeje cen z tomboly se tvořila dlouhá fronta hostí, kteří
se nemohli dočkat svých cen. Touto cestou bychom
jako SDH Dalkovice chtěli ještě jednou poděkovat
všem sponzorům, kteří jakoukoliv formou do tomboly
dalkovického plesu přispěli.
Závěrem bych jen rád shrnul, že se letošní ples opět
velmi vydařil, sál byl plný spokojených, tancujících,
zpívajících a příjemně společensky unavených hostů,
hudební kapela Triton hrála velmi dobře a až do časných ranních hodin a celkově celý ples proběhl podle
plánu bez jakéhokoliv problému. Doufáme, že si
všichni hosté našeho plesu odnesli příjemné zážitky
a užili si tento příjemný kulturní večer. Všechny hosty, kteří přišli, ale i další, kterým to bohužel nevyšlo,
uvítáme i příští rok na dalším hasičském plese u nás
v Dalkovicích.
Michal Smetana, kronikář SDH Dalkovice

Spokojení tancující páry na hudbu kapely Triton;
foto Jan Kučera

Sál v Kulturním domě Dalkovice byl obsazen do posledního
místa; foto Michal Smetana
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Dětský karneval v Trhovém Štěpánově
V Jičíně, v krámku pod věží, dělal už 9 let ševce
Rumcajs. V řemesle se vyznal a co udělal, bylo lidem
pro radost. Řemeslo však musel pověsit na hřebík a stal
se z něj loupežník.
Udržet ho doma nedokázala ani sličná Manka. A tak
tenhleten element loupežnická opustil teplo řáholecké
jeskyně a vydal se 2. února LP 2019 do Trhového Štěpánova, aby spolu s princeznami, beruškami, kovboji,
kočkami a všelijakými jinými postavičkami, na které si
jen vzpomenete, rozvířil poklidné vody štěpánovského
dětského karnevalu. Tento uspořádali místní sokolové
a pozvali opět u nás již dobře známého Cucina, který
byl tentokrát za piráta.

kuji vám, mrňousům, kteří jste vytáhli svoje rodiče
z tepla domovů a na karneval přišli.
Věřím, že příští rok budou masky opět pěkně vychytané a že se v období masopustu na dětském karnevalu
zase v dobré pohodě sejdeme.
Ing. Alena Vilímovská

Také se malovalo na obličej a odborná porota po moc
těžkém rozhodování vyhodnotila nejlepší masky; foto
Mgr. Hana Pokorná

Děti celé odpoledne soutěžily, tancovaly, poslouchaly i pirátské
historky; foto Mgr. Hana Pokorná

Děti celé odpoledne soutěžily, tancovaly, poslouchaly i trochu děsivé pirátské historky a snad se i s rodiči
a prarodiči dobře bavily. Na památku si odnesly drobnosti z tomboly, mohly ochutnat cukrovou vatu, nebo
si dát něco na zub. Také se malovalo na obličej a odborná porota po moc těžkém rozhodování vyhodnotila
nejlepší masky, které si odnesly opravdovský dort.
Děkuji touto cestou městu Trhový Štěpánov za finanční podporu dětského karnevalu. Dále děkuji všem
sokolům, kteří akci organizačně zajistili. A nejvíce dě-

Rumcajs v řemesle se vyznal a co udělal, bylo lidem pro radost;
foto Mgr. Hana Pokorná
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Dětský karneval v Sedmpánech

Sedmpány jsou stále v mém srdci

Dětský karneval na dvě hodiny ovládl sedmpánský
kulturní dům. Na sobotní odpoledne 2. března připravili hasiči ze Sedmpán tradiční dětský karneval. V sále se
to hemžilo drobotinou, která se z miloučkých dětí pod
rukama starostlivých rodičů během pár okamžiků proměňovala – v čarodějnice, víly, princezny, kovboje, spidermany, berušky, broučky, myšky a jiné pohádkové bytosti.
Celý karnevalový mumraj uvedla do chodu trojice:
kašpárek, čarodějnice a královna. Nechyběl taneční rej,
soutěže, přednášení básniček a zpívání písniček. Každé
z dětí si pochutnávalo na sladkosti v podobě zákusku,
bonbónů a lízátek. Letošním překvapením karnevalu
bylo vystoupení královny, která nám zazpívala do mikrofonu moderní písničky.
Dvě hodiny, které rodiče, děti a příbuzní společně
prožili ve světě pohádek, fantazie a bezva muziky, byly
fajn. Těšíme se opět na vás všechny v příštím roce.
Štěpánka Bézová

Po dlouhé době jsem využila možnost strávit celý všední den v mé rodné vesnici, v domě, kde jsem vyrůstala.
Prošla jsem si známá místa a zavzpomínala na opravdu
hezky prožité dětství, ke kterému patřili bezva kamarádi
a spousta nezapomenutelných „tetiček a strýčků“. Chtěla
bych se s vámi podělit o foto, které jsem na konci tohoto
dne pořídila. Sedmpány jsou stále v mém srdci.
Eva Barešová

Nechyběl taneční rej, soutěže i přednášení básniček;
foto archiv SDH Sedmpány

Tento pohled z okna mi připomněl mé Sedmpány;
foto Eva Barešová

Vepřové hody
Zimní měsíce byly vždy ve znamení domácích zabíjaček. Jitrnice, jelítka a tlačenky. Spousta z nás již na produkty domácí zabíjačky jen vzpomíná. A tak z důvodu
zachování tradic dobrovolní hasiči z Dubějovic uspořádali 9. března 2019 tradiční vepřové hody.
Celé sobotní dopoledne parta nadšenců vařila, krájela, mlela, špejlovala, plnila, míchala a opět vařila. Všichni věděli, co mají dělat, a tak vše šlo jako po drátku. Odměnou všem bylo několik stovek jitrnic a jelit, cca 100 kg
tlačenek a 80 litrů ovarové polévky.
V průběhu odpoledne přicházeli hosté, ochutnávali
výrobky, povídali si. Všichni, kdo přišli, chválili jak zabíjačkové pochoutky, tak myšlenku setkávat se, pohovořit
si s přáteli.
Ing. A. Vošický, starosta SDH Dubějovice
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Letošní tlačenka byla opět chuťově výborná;
foto archiv SDH Dubějovice
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Všichni věděli, co mají dělat, a tak to šlo jak po drátku;
foto archiv SDH Dubějovice

Spolková činnost

Antonín Vínš z Dubějovic dosoloval zabijačkové pochoutky;
foto archiv SDH Dubějovice

Jihomoravská kapela Kozlaňáci

Taneční koncert jihomoravské kapely Kozlaňáci v Sedmpánech;
foto archiv města

Kulturní dům v Sedmpánech v sobotu 22. března 2019
rozezněla jihomoravská kapela Kozlaňáci. Pan starosta
Josef Korn vyhověl přání občanů a zajistil tuto oblíbenou
kapelu z televizního pořadu Šlágr. Popularita skupiny
podle jejích členů v poslední době rychle stoupá především
díky vystoupením v televizi. A to bylo na první pohled
vidět v Sedmpánech, protože sál byl skoro obsazen. Když
jsme se zeptali jednoho tanečního páru, co se jim na tomto hudebním triu nejvíce líbí, odpověděli: „Je to skvělá
parta chlapů. Lidé je mají rádi. Přijdou nám skromní
a vstřícní. Umí vytvořit radostnou atmosféru. A hlavně
se nám líbí jejich repertoár. Hrají nejen dechovky, ale
i jiné žánry, na které se nám, starším, dobře tancuje.“
Na oplátku nám muzikanti pochválili naše publikum.
„Když nám aplaudují lidé v sále, je to příjemný zážitek.“
Na závěr musím napsat pravdivou větu: „Taneční podvečer s Kozlaňáky se vydařil!“

Taneční podvečer s Kozlaňáky se vydařil;
foto archiv města

Celý podvečer se tančilo a veselilo; foto archiv města
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Zápis k docházce dětí do MŠ
v Trhovém Štěpánově

pro školní rok 2019/2020 se bude konat
dne 2. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hod.
v ředitelně mateřské školy.
Vezměte s sebou rodný list dítěte.
Mateřská škola Trhový Štěpánov
Co se děje v noci v lese a jaká zvířátka žijí nočním životem, jak se chovají a co k životu potřebují se děti dozvěděly od pracovníků Ekocentra. Překvapením pro ně
bylo morčátko, které si mohly pohladit.
Další zdařilou akcí byla návštěva u Rákosníčka. Ten
dětem prozradil, co se děje v rybníce na jaře. Kdo tady
bydlí a jak se stěhují žáby.

Moje první peníze. Tak se jmenovalo povídání a praktická ukázka o hospodaření s penězi. Samy děti se v rámci akce rozhodovaly, co je pro život důležité, co je postradatelné. Vydělaly si své první peníze a rozhodovaly, co si
za ně koupí. V nabídce bylo lízátko, zubní kartáček a investice na podporu lesa a zvířátek. Výsledek nás všechny
mile překvapil.

Rákosníček dětem prozradil, co se děje v rybníce na jaře;
foto archiv MŠ

Tradiční karneval v mateřské škole; foto archiv MŠ
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Pohádka Karkulčina dobrodružství; foto archiv MŠ

Návštěva Městské knihovny Trhový Štěpánov; foto archiv MŠ

Tradiční karneval byl barevným rejem různých masek, které maminky dětem připravily. Děti v kostýmech
tancovaly, soutěžily a nechyběly odměny.
Při návštěvě Spolkového domu se děti pod vedením
paní Chvojkové učily trpělivosti při výrobě náramku pro
maminku. Práce se jim podařila. Výsledek se maminkám líbil.

Do naší MŠ často zveme divadelníky s pohádkami.
Opravdu velmi zdařilou byla pohádka Karkulčina dobrodružství. I přes počáteční strach z vlka se s ním děti
vyfotografovaly.
Jeden týden v roce věnujeme návštěvě některých míst
v našem městě. Letos to byla I. třída Základní školy a školní družina, skládka odpadu, farma ZD, kostel a knihovna.
Děkujeme všem, kteří nám návštěvy umožnili.

Návštěva Farmy ZD Trhový Štěpánov; foto archiv MŠ

Ředitelka Školní jídelny Trhový Štěpánov Helena Vesecká nás
seznámila se skladbou jídelního lístku; foto archiv MŠ

Velký úspěch Jaroslava Müllera (9. třída)
v 55. ročníku Chemické olympiády
Školní kolo letošního ročníku Chemické olympiády
bylo rozloženo do několika týdnů. Náročná soutěž začala teoretickou částí, která byla zadána jako samostatná
domácí práce. Poté následovala praktická část ve škole
(90 minut) a soutěž zakončil kontrolní test (90 minut).
Celou soutěž nakonec dokončil pouze Jaroslav Müller
z 9. třídy a stal se tak vítězem. Ve všech třech částech získal dohromady 139,25 bodu.
Velký úspěch Jaroslava Müllera (9. třída) v 55. ročníku
Chemické olympiády“ foto archiv ZŠ Trhový Štěpánov
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Diplom Jaroslava Müllera z okresního kola

Diplom Jaroslava Müllera z krajského kola

Jako jediný postoupil do okresního kola, které se konalo
v pátek 1. března 2019 na Gymnáziu Benešov. Okresní
kolo soutěže obsahovalo opět teoretickou část a praktickou část, obě v trvání 90 minut. V tomto kole dosáhl Jarda
výrazného úspěchu, když se umístil na 2. místě, hned
za studentem Gymnázia Vlašim. Z celkového počtu 100
bodů získal celkem 71 bodů, a tak kromě 2. místa v soutěži se stal i úspěšným řešitelem okresního kola. Zároveň
se tímto probojoval do finálového krajského kola.
Krajské kolo tradičně proběhlo ve čtvrtek 21. března
2019 na Katedře chemie Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Soutěž zde opět měla dvě části, praktickou a teoretickou, obě po 90 minutách. I v tomto posled-

ním finálovém kole si Jarda vedl velmi dobře. Podařilo se
mu získat přes 70 bodů, což stačilo na pěkné 26. místo
a opět se stal i úspěšným řešitelem posledního kola chemické olympiády. Neméně příjemná je i skutečnost, že
v krajském kole předběhl i své dva spolusoutěžící z okresního kola a de facto se tak stal nejlepším mladým chemikem okresu Benešov.
Na závěr mi proto dovolte, abych touto cestou poděkoval Jardovi za příkladnou reprezentaci naší školy v této
náročné předmětové soutěži, za čas a za nemalé úsilí,
které věnoval přípravě a vypracovávání všech teoretických a praktických úloh.
Mgr. Jan Balšánek

Dějepisná olympiáda
V tomto školním roce se konal již 48. ročník Dějepisné olympiády. Tato soutěž je určena pro zájemce o historii z řad žáků vyšších ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý rok má
soutěž jiné téma, které je společné pro všechna postupová kola. Tentokrát se otázky v testech vztahovaly k cestování v historii. Školní kolo proběhlo již v listopadu a zúčastnilo se ho 18 žáků 8. a 9. třídy. Z nich prokázal
nejlepší znalosti Tomáš Kakos z 9. třídy. Za ním se umístil Vít Hromas z 8. třídy a Jan Horáček z 9. třídy. Všichni
22

tři pak reprezentovali naši školu v lednovém okresním
kole na Gymnáziu Benešov. A vedli si nadmíru dobře.
Tomáš Kakos obsadil 2. místo, pouhé dva body za vítězem. Jan Horáček skončil pátý a Vít Hromas jedenáctý.
Okresního kola se zúčastnilo 44 žáků a studentů z celého
okresu Benešov. Výsledky a dostatečný bodový zisk zároveň zajistily Tomáši Kakosovi a Janu Horáčkovi postup do krajského kola, které se konalo ve druhé polovině března v Kladně. Zde se opět nejvíce prosadil Tomáš
Kakos, který obsadil výborné deváté místo. Jan Horáček
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byl klasifikován na 22. místě. Do krajského kola se zapojilo 33 soutěžících. Všem třem zmíněným žákům děkujeme za předvedené výkony a za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. Martin Vrbický

Diplom Tomáše Kakose za 2. místo v okresním kole

Školní kolo Dějepisné olympiády; foto Mgr. Martin Vrbický

Veselé zoubky
Ve středu 6. 3. 2019 proběhl
v naší první třídě dvouhodinový preventivní program společnosti DM drogerie markt s. r. o.
– „Veselé zoubky“. Projekt byl
velmi dobře připravený. Žáci
zhlédli, mimo jiné, výukové
DVD „Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek“. Dozvěděli se, proč
Hurvínka rozbolely zuby, jak
o zoubky správně pečovat, osvojili si techniku správného čištění
chrupu.
Během programu se mohli
žáci aktivně zapojit a nenásilnou a atraktivní formou byli
vtaženi do diskuze. Byli seznámeni s tím, jak zuby fungují,
k čemu je potřebujeme, jak rostou a mění se, z čeho se zub skládá, co je to zubní kaz a jak mu Děti se dozvěděly, jak správně pečovat o svoje zoubky; foto archiv ZŠ
předcházet, proč navštěvovat
pravidelně zubního lékaře, jakou roli v prevenci hraje samolepku s návodem správného čištění zubů a přesýpasprávná výživa. Své nové poznatky ze zubní hygieny si cí hodiny, díky kterým ví, jak dlouho si mají zuby čistit.
Na závěr programu si děti ještě popovídaly o zoubkoprvňáčci procvičili plněním úkolů v interaktivním prové
víle a zoubkovém skřítkovi. Slíbily, že se o své zoubky
gramu. Zásady péče o zoubky si s chutí upevnili vyplněbudou řádně starat.
ním pracovního listu.
A jak jste na tom vy? Pečujete pravidelně o svůj chrup?
Třešničkou na dortu byla pro každého prvňáčka dárková taštička od DM drogerie, která obsahovala barevný
Mgr. Hana Früblingová, třídní učitelka
zubní kartáček, pastu na zuby, žvýkačky Orbit bez cukru,
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Buďme kamarádi!
Preventivní program o kamarádství a přátelství pod
názvem „ Buďme kamarádi“ představila 20. března žákům v 1. třídě lektorka Eliška Donátová ze sdružení
Etické dílny.
Děti od samého začátku prováděla programem veliká
maňásková loutka jménem Ludvík. Aby se všichni cítili
dobře, vymyslel Ludvík tři pravidla:
1/ pro ouško – nasloucháme si
2/ pro ústa – mluvíme spolu hezky
3/ pro ruce – pomáháme si
Lektorka dětem následně pokládala otázky o kamarádství a děti pomocí dobrého (zeleného) nebo špatného
(červeného) smajlíka ukazovaly, jestli je to pravda nebo
lež.
V úvodní aktivitě se ukázalo, že všechny děti si uvědomují důležitost a výhody hraní si s kamarády, důležitost slušného mluvení pro pěkné vztahy. Pochopily, že
být dobrým kamarádem se musíme naučit! Některé kamarády můžeme mít po celý život.
Kamarádské principy uměly děti hezky uplatnit v praktických scénkách s loutkou Ludvíkem. Naučily se i písničku „Ať jsi velký nebo malý“, kde zpívaly, že ať je někdo
velký nebo malý, nebo akorát, tlustý nebo hubený, na tom
nezáleží, kdokoliv může být pro někoho kamarád.
Ludvík se snažil děti naučit, jak se chovat v situacích,
které někdy mezi kamarády nastávají a s kterými si nemusí vědět rady.
Zpestřením bylo video Šimpanzi a vyprávění o Alfrédovi z cirkusu.
Preventivní program byl zaměřený především na zlepšení vzájemných vztahů dětí ve třídě i mimo ni. Děti si
uvědomily důležité principy dobrého kamarádství a dokázaly je aplikovat. Uměly se postavit vůči chování ve-

Preventivní program o kamarádství a přátelství;
foto archiv ZŠ

doucímu k šikaně, uměly projevit své emoce a vcítit se
do emocí druhých. Dokázaly ocenit dobré vlastnosti.
Děti si program užily a znovu si připomněly, že téměř
všechno se dá řešit bez konfliktů. Atmosféra ve třídě byla
příjemná, otevřená, přátelská. Děti neměly problém dodržovat domluvená pravidla.
Na památku dostali žáci od loutky Ludvíka razítko
a komu se program líbil, mohl Ludvíkovi na rozloučenou zamávat.
Abychom na Ludvíka nezapomněli, visí nám na nástěnce ve třídě jeho oblíbené Zlaté pravidlo:
Chvejte se k lidem přesně tak,
jak chcete, aby se chvali oni k vám.
Mluvte se všemi hezky, nikoho neodstrkujte a nikomu
neubližujte!
Mgr. Hana Früblingová, třídní učitelka

Ponožkový den

Ponožkový den; foto z archivu ZŠ
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Všimli jste si ve čtvrtek 21.3.2019 něčeho zvláštního?
Viděli jste někoho, kdo měl každou ponožku jinou? Pokud ano, nebylo to způsobeno lidskou roztržitostí.
Na čtvrtek 21.3.2019 připadl Světový den Downova syndromu. Letos byl věnovaný všem lidem, kteří jsou jiní,
a proto byl na jejich podporu vyhlášen Ponožkový den.
Ponožky mají symbolizovat chromozomy, jejichž anomálie způsobuje právě Downův syndrom. Každý, kdo se
chtěl zapojit a podpořit tak dobrou věc, měl ten den každou ponožku jinou. Do této akce se s radostí zapojili nejen učitelé, ale především žáci Základní školy v Trhovém
Štěpánově, kteří si Ponožkový den užili a dozvěděli se
něco nového o životě lidí s Downovým syndromem.
A jak jim ponožky slušely, můžete posoudit sami.
Mgr. Kamila Horálková
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Příroda

Včelí svět otevře novou sezonu…
Včelí svět Hulice letos vstoupí počátkem dubna již
do své sedmé turistické sezony a za dobu své existence si
získal velké množství příznivců, kteří se do jeho expozice pravidelně vracejí.
A co vy? Že jste ve Včelím světě ještě nebyli? Nebo jste
o něm dokonce ještě neslyšeli a nevíte, kde ho hledat?
Pokud je tomu tak, neváhejte a vypravte se na výlet
do malé vesnice Hulice ležící na břehu vodárenské nádrže Švihov jen 7 kilometrů vzdálené od Trhového Štěpánova.

Co můžete ve Včelím světě vnímat, vidět, cítit,
slyšet, ochutnat a čeho se dotýkat?
První, co každého příchozího přivítá hned po vstupu,
je vzduch prosycený vůní včelího vosku a medu. A pak
už je jen na samotném návštěvníkovi, aby si zvolil způsob, jakým pronikne do světa včel a začne objevovat jeho
kouzlo. Možná poprvé v životě uvidí přes síťovinu včelařského klobouku svět kolem sebe a hned v přízemí expozice zjistí, kdo tvoří včelí rodinu. Nebo objeví, jak se
včelí dům - úl v průběhu celého roku mění. Třeba si vyzkouší u dotykových obrazovek znalosti o anatomii včely
a naučí se napodobit včelí taneček, který svým „sestřičkám“ předvádí včely pátračky. Možná se přidá k těm, kdo
sestaví včelí skládačku nebo bude při čichohře hledat
cestu do svého úlu jako včela létavka.
Poznání střídá hru a zážitek. Každý návštěvník je překvapen, když vystoupá do prvního patra expozice, kde se
ocitne v úle s obřími plástvemi, kde se sám bude cítit
jako včela. Plný nabytých informací o včelích produktech pak může shlédnout videoprojekci krátkých filmů
ze života a práce včel. Zažije tak události, které jsou skryté očím běžného pozorovatele úžasného světa včel.
Tímto není ani zdaleka vyčerpán výčet zážitků. Expozice totiž zahrnuje i venkovní část s prosklenými úly, kde
může návštěvník sledovat práci živých včel či rozpoznávat
nektaronosné rostliny v záhonech a bylinkové zahrádce.
Ta je od loňského roku obohacena o hadcovou skalku
s místní vzácnou rostlinkou – endemitem, kuřičkou hadcovou. V zahradě nechybí ani domeček pro včelky samotářky a v květnu bude exteriér obohacen o nový čmelín.

Včelí svět v Hulicích otevře novou sezonu; foto archiv Včelí svět

níci si mohou vytvořit vlastní bylinkové aranžmá a popíjet při něm osvěžující medový nápoj. Určitě nebudou
chybět ani komentované prohlídky spojené s poradním

A co připravujeme pro letošní rok?
Včelí svět má co nabídnout nejen rodinám s dětmi, ale
i začínajícím, či již praktikujícím včelařům. Pro všechny
připravuje doprovodné akce – v dubnu jsou to tradičně
Velikonoce s malováním velikonočních vajíček včelím
voskem, v květnu při Muzejní noci zvou osvětlené obří
plástve návštěvníky na medovou party s možností umíchat si vlastní medový koktejl, ochutnat medovinu nebo
vyzkoušet kosmetiku s včelími produkty. V červnu zaplaví Včelí svět kytice medonosných bylinek a návštěv-

Ve výukových programech se snažíme vést k lásce ke včelám;
foto archiv Včelí svět
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dnem pro začínající včelaře. V září si může každý vyzkoušet svou kreativitu při Hrátkách s voskem a odnést
si domů obrázek zhotovený starou technikou horkého
vosku. Tečkou za sezonou bude jako každý rok zdobení
medových perníčků během Perníčkového víkendu. Nebude chybět ani tradiční šálek čaje s medem.
Všechny akce jsou doplněné o drobné dílničky pro
děti – i v průběhu celé sezony si každý může vlastnoručně vyrobit svíčku ze včelího vosku nebo namíchat koupelovou sůl z bylinek z naší zahrádky.
A když se už budete cítit unaveni, můžete si udělat
piknik v trávě. Rádi Vám půjčíme deku a košík naplníme
medovou svačinkou podle vašeho přání.

I školní výlety k nám jezdí za zážitky
Nikoho asi nepřekvapí, že je Včelí svět vyhledávaným
cílem školních exkurzí a výletů. Zážitkovými vzdělávacími programy doplňujícími školní výuku projdou každý
rok stovky žáků mateřských, základních i středních škol
či gymnázií. Ve výukových programech se snažíme vést
k lásce ke včelám jako nezbytné součásti přírodního koloběhu a zároveň ohroženému přírodnímu druhu se stále
se snižujícími počty.

duben 2019
Další početnou skupinou dětských návštěvníků jsou
včelařské kroužky a dětské tábory v letních měsících.
Jistě každý bude souhlasit, že člověk se učí celý život.
Ve Včelím světě nás o tom přesvědčují návštěvy skupin
seniorů a účastníků akademií třetího věku. Pro ně připravujeme komentované prohlídky šité na míru.

Medový obchůdek
A jaký by to byl výlet bez dárku na památku? V medovém obchůdku nabízíme kromě medů, medových cukrovinek, perníků také kvalitní medoviny. Máme bohatý
výběr přírodní kosmetiky a léčivých přípravků z včelích
produktů. Nechybí ani knihy o včelách a včelaření. V posledním období se stává oblíbeným dárkem i poukaz
k návštěvě Včelího světa, který si od nás hosté odvážejí
pro své blízké.
Ve Včelím světě se o včelách dozvíte něco nového
v každém věku.
Přijeďte, těšíme se na Vás. Určitě i vy se k nám pak
budete rádi vracet.
Jana Šimková a Jarmila Pavlicová
Více na: www.vcelisvet.cz

23. března 2019 se uskutečnilo první mistrovské utkání
našeho fotbalového A mužstva

Horní řada zleva: Kokta Zdeněk, Marvan Jan, Jelínek Bořek, Mach Roman, Novotný Michal, Bernášek Lukáš, Machovský
Marian, Setnička David. Dole: Neděla Štěpán, Kopecký Petr, Kopecký Josef, Kopecký David, Petrásek Miroslav, Provazník Pavel,
Steiner David, Chvojka Dominik. Vpředu Kahoun Vojtěch, Steiner Patrik; foto z archivu FK Trhový Štěpánov
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Společenská kronika

Narození dětí
30.11.2018 – Karolína Ivanova,
Trhový Štěpánov

02.02.2019 – Tereza Mančalová,
Trhový Štěpánov

Tereza Mančalová s bratrem Janem a s rodiči Lucií
Čermákovou a Janem Mančalem; foto Josef Korn
Karolína Ivanova se sestrou Vanesou a s rodiči Michaelou
Setničkovou a Venelinem Ivanovem; foto Josef Korn

27.12. 2018 – Roman Štefanica,
Trhový Štěpánov

Roman Štefanica s rodiči Martou a Romanem Štefanicovými;
foto Josef Korn

Jubilanti
Dáša Maštalířová

z Dalkovic oslavila 85. narozeniny 07.02.2019

Dáša Maštalířová z Dalkovic; foto Josef Korn
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Jiřina Jankovská

z Dalkovic oslavila 80. narozeniny 15.02.2019

Jiřina Jankovská z Dalkovic; foto Josef Korn

Anežka Nováková

z Trhového Štěpánova oslavila 93. narozeniny 16.02.2019

Anežka Nováková z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn
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Marie Kornová

z Trhového Štěpánova oslavila 80. narozeniny 17.02.2019

Marie Kornová z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Marie Kadeřábková

z Dubějovic oslavila 85. narozeniny 27.02.2019

Marie Kadeřábková z Dubějovic; foto Josef Korn

duben 2019
František Tomaides

z Trhového Štěpánova oslavil 92. narozeniny 11.03.2019

František Tomaides z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Alena Boušková

z Trhového Štěpánova oslavila 80. narozeniny 26.03.2019

Alena Boušková z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Společenská kronika
Marie Šimonová

z Trhového Štěpánova oslavila 85. narozeniny 28.03.2019

Marie Šimonová z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Životní jubilea
01.04
08.04
12.04.
12.04.
13.04.
13.04.
14.04.
14.04.
17.04.
17.04.
21.04.
23.04.
23.04.
26.04.
27.04.
28.04.
01.05.
01.05.
03.05.
06.05.

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

Jaroslav Brýl, Dalkovice – 87 let
Jaroslav Kužel, Sedmpány – 60 let
Zdeňka Kubíková, Trhový Štěpánov – 85 let
Vladimír Lejček, Trhový Štěpánov – 83 let
Jaroslav Uhlíř, Trhový Štěpánov – 70 let
Hana Tomaidesová, Trhový Štěpánov – 55 let
Jaroslav Turek, Trhový Štěpánov – 83 let
Marcel Bašta, Trhový Štěpánov – 50 let
Jiřina Janisová, Sedmpány – 86 let
Jaroslava Smutná, Trhový Štěpánov – 70 let
Pravoslava Mihulová, Dubějovice – 84 let
Jiřina Kůželová, Sedmpány – 88 let
Hana Früblingová, Trhový Štěpánov – 60 let
Jaroslav Brabenec, Trhový Štěpánov – 50 let
Josef Frajt, Dubějovice – 60 let
Božena Bauerová, Štěpánovská Lhota – 80 let
Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov – 82 let
František Kužel, Sedmpány – 60 let
Jaroslava Musilová, Trhový Štěpánov – 82 let
Alena Setničková, Sedmpány – 65 let
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11.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
19.05.
19.05.
27.05.
28.05.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Miroslav Vinš, Dubějovice – 89 let
Miloslav Votruba, Trhový Štěpánov – 86 let
Anežka Zemanová, Trhový Štěpánov – 93 let
Jaroslav Steklý, Trhový Štěpánov – 65 let
Jiří Frübling, Trhový Štěpánov – 65 let
Anna Hrdinová, Trhový Štěpánov – 84 let
Marie Kulíková, Trhový Štěpánov – 84 let
Ivana Suchá, Trhový Štěpánov – 55 let
Věra Brýlová, Dalkovice – 81 let
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Vzpomínka
Dne 10. března 2019 jsme
vzpomněli 2. výročí, co od nás
navždy odešel pan František
Špička. Stále nám moc chybíš.
Manželka a dcery Martina
a Hana s rodinami,
sestra Anička

Stříbrnou svatbu oslavili
08.04.2019 - František a Věra Gregorovi, Trhový
Štěpánov
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Zlatou svatbu oslavili

SDH Sedmpány

MĚSTO
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Á

pořádá

oslavu MDŽ

29.03.2019 – Josef a Helena Vošických, Dubějovice

Labutí jezero
v Sedmpánech dne 13. dubna 2019 od 17:00 hodin

Josef a Helena Vošických s vnoučaty z Dubějovic; foto Josef Korn

Zlatou svatbu oslaví
26.04.2019 – František a Miroslava Štikovi, Trhový
Štěpánov

Navždy odešli
03.02.2019 – Ladislav Kulík
Trhový Štěpánov – ve věku 54 let
30
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MĚSTO Trhový Štěpánov
srdečně zve na
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Inzerce
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
oslavu

DNE MATEK

10. 5. 2019, od 17:00 v SOKOLOVNĚ
AUTOBUS:

Střechov 16:15, Dalkovice 16:20, Sedmpány 16:45, Dubějovice 16:50
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MĚSTO Trhový Štěpánov
Vás srdečně zve na

STAVĚNÍ MÁJE
pálení čarodějnic
30. 4. 2019 od 17:00 na Náměstí
PŘÍLET ČARODĚJNIC ŠKOLOU POVINNÝCH
hudba – pohoštění
OHŇOSTROJ
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