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Zrcadlení; foto archiv města

Pod nekonečně se měnícími odstíny modrobílé oblohy se usadily syté tóny žlutozelené,
signalizující letošní pozvolný a nesmělý nástup období, v němž rozkvetou pestrobarevné
palety na zahrádkách, stříbřitá vodní hladina rybníků bude vybízet k ochlazení a naše mysl
v trpělivém očekávání ráda přijme neměnný zákon přírody. Těšme se na sladké chutě malin
v našich ústech, na podvečerní posezení s přáteli pod pergolami, na brzké ranní vlahé rosy,
na symfonii barev polí a luk za našimi domy, na vše, co nám s sebou přinesou dlouho očekávané měsíce, oblečené v pestrém mušelínu. Den ode dne vyhlížíme z oken a otevíráme
dveře s přirozenou dychtivostí, v očekávání bezmračné oblohy, zdobené zlatou, životadárnou
fontánou paprsků. Zujme své zvlhlé jarní boty a bosými chodidly vnímejme tu změnu. Léto
budiž pochváleno!
Václav Mach

Zprávy z radnice

Slovo starosty

červen 2021
Máme podány žádosti o dotace:
• Hasičská cisterna pro SDH Trhový Štěpánov
• Přemostění Štěpánovského potoka ve Střechově nad
Sázavou – stavba
• Střecha a sociální vybavení Základní školy Trhový
Štěpánov
• Asfaltace – místních komunikací
Oprava výmolů komunikací
Po letošní zimě byly místní komunikace v katastrofálním stavu. Opravy výmolů si vyžádaly statisícové finanční náklady. V případě přiznání dotace na asfaltaci bude
část opravena novým živičným povrchem.

Vážení a milí spoluobčané,
všechny Vás co nejsrdečněji zdravím.
Než jsem usedl k psaní mého příspěvku, prohlédl jsem
si červnové číslo Zpravodaje Štěpánovska z loňského
roku.
Moje úvodní slova jako by byla ušita i na tento rok.
Mokrý máj, rozvolňování atd. Situace jako přes kopírák.
Věřme, že další vývoj vezme jiný směr, ne covidový.
Budu Vás průběžně informovat o probíhajících a připravovaných projektech města a dění v našem správním
území.

Chodník Dalkovická
Do konce června bude dostavěn chodník v Dalkovické
ulici. Celková délka této stavby je 594 běžných metrů.
Přispějeme tak k bezpečnosti chodců v našem městě.
Chodníky slouží chodcům, ne k parkování automobilů.

Připravované akce:
„Vodovodní přivaděč Trhový Štěpánov – Dalkovice
a Střechov“ + „Vodovod Střechov“
Vysoutěžili jsme dodavatele stavby, firmu VHST s.r.o.,
Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov, IČO: 02464471,
za cenu 28.682.308,16 Kč s DPH.
Žádost o dotaci je podána na Ministerstvo zemědělství ČR a v prvním kole zařazena. Jestli bude vše pokračovat podle předpokladů, stavba by mohla začít v jarních
měsících roku 2022.
„Trhový Štěpánov – Dubějovice, Sedmpány – výstavba
vodovodu“
Probíhají dokončující práce na projektu, bude podána
žádost o stavební povolení. Cena stavby bude obdobná
jako u stavby „Vodovodní přivaděč Trhový Štěpánov –
Dalkovice a Střechov“.
Byla nám přiznána dotace na „Rekonstrukci požární
zbrojnice v Trhovém Štěpánově“
z Ministerstva vnitra ČR, dále jsme podali žádost
o kofinancování této akce na Středočeský kraj. Modernizace zbrojnice bude odpovídat podmínkám potřeb hasičů a JPO II.
2

Nově položená část chodníku v ulici Dalkovická;
foto archiv města

Vandalství nebo něco více – hyeny
Navštívila mě majitelka hrobu na štěpánovském hřbitově. Se slzami v očích mi vylíčila situaci, která se jí opakovaně stala. Veškerá výzdoba na hrobě byla vyházena
a zničena, vázy, kytky, svíčky, lampy, všechno zničeno
a naházeno okolo hrobu. Když jsem posledně psal o po-
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Lidé se pečlivě starají o hroby svých blízkých; foto archiv města

Údržba zeleně ve Štěpánovské Lhotě; foto archiv města

sprejované zdi kolumbária, nenapadlo by mě, že budou
překážet i mrtví. Co je to za osobu, která toto dokáže –
lidská hyena. Na hřbitov bude nainstalován kamerový
systém.

Blahopřání – poděkování
Blahopřeji paní Miroslavě Veselé k jejímu životnímu
jubileu, přeji hodně zdraví a spokojený život.
Děkuji paní Miroslavě Veselé za její práci ve funkci
kronikářky města, vážíme si její poctivé a záslužné práce,
která bude zachována pro další generace našeho města.
Děkuji.

Údržba zeleně
Letošní jaro je velice příznivé pro zemědělce, obilí
i tráva rostou jako z vody. Bohužel nová doba – nový
mrav. Není to tak dlouho, co občané vysekali každou
mez, každý příkop pro své domácí zvířectvo. Dnes je sekání veřejných prostor zcela na bedrech města. Náklady
na údržbu zeleně a sekání jdou do statisíců.

Paní Miroslava Veselá z Trhového Štěpánova; foto archiv města

Údržba zeleně na hřbitově; foto archiv města

Údržbu hřbitova znesnadňují položené předměty kolem hrobů,
jsou při sekání nebezpečné; foto archiv města

Zemřel pan Jan Lejček,
bývalý radní města, dlouholetý činovník štěpánovského fotbalu – dobrý člověk.
Pan Jan Lejček byl moudrý, rozvážný a pracovitý muž,
který s těmito svými ctnostmi pomáhal ve funkci radního města Trhový Štěpánov. Dlouhá léta budoval a rozvíjel naše město ku prospěchu našich občanů. Vyplnil tak
velkou část mozaiky, kterou od nepaměti všichni skládáme z našich skutků a práce pro naše milované město.
Pan Jan Lejček se zúčastnil brigád na stavbách a zvelebování obce, jeho šikovné ruce a nespočet odpracovaných
hodin jsou zapsány na každém kroku.
Pan Jan Lejček vedle svého hlavního zaměstnání mistra ve firmě „Vývoj Blanické strojírny“, nynější firma
Mašek, pracoval ve své sklenářské dílně, převzaté
po svém otci. Lejčkovo sklenářství bylo vyhlášené svojí
kvalitou práce v celém okolí. Nespočet staveb nese otisk
jeho poctivé práce. Pan Jan Lejček byl velkým podporo3
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Pozvání
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozval (jestli to okolnosti dovolí)
na Štěpánovský jarmark 26. června 2021 na náměstí při
hudbě.
Další kulturní akcí bude promítání letního kina
na hřišti dne 10. července 2021 filmu „Princezna zakletá
v čase“.
Premiéra dokumentárního filmu o Trhovém Štěpánově, místních částí a okolí Trhového Štěpánova (45 minut)
se uskuteční 15. srpna 2021 večer na hřišti (letní kino) se
slavnostním zahájením.
Děkuji Vám všem za podporu a spolupráci. Přeji krásné prožití dovolených a prázdnin.
Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov

Pan Jan Lejček z Trhového Štěpánova; foto archiv města

vatelem a fandou štěpánovského fotbalu. Dlouholetá
činnost v řídicím orgánu, nevynechání snad jediného
fotbalového utkání, to vše dokladovalo jeho bezmeznou
lásku a podporu milovaného klubu.
Děkuji panu Janu Lejčkovi za jeho celoživotní přínos městu a jeho občanům.
Čest jeho památce.
Návštěva pana Jurečky v Trhovém Štěpánově
Ve čtvrtek 27. května 2021 v dopoledních hodinách
navštívil Městský úřad Trhový Štěpánov poslanec Parlamentu České republiky a předseda KDU-ČSL, pan Marian
Jurečka. Návštěva byla vedena v přátelském duchu. Bývalý ministr zemědělství pan Jurečka diskutoval nejen
o svých politických postojích, ale zajímal se i o konkrétní problémy a projekty na úrovní místní samosprávy.

Pan starosta uvítal na MěÚ poslance Parlamentu ČR a předsedu KDU-ČSL, pana Mariana Jurečku; foto archiv města
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Uctění památky obětí
2. světové války
U památníku padlým na náměstí Město Trhový Štěpánov vzpomnělo dne 8. 5. 2021 76. výročí konce druhé
světové války v Evropě. S více než 60 miliony obětí se
stala dosud největším válečným střetnutím, při němž
naši vojáci bojovali proti nacistům na západní i východní frontě. Války se zúčastnila většina států světa. Pietní
akt v letošním roce proběhl v našem městě v rámci epidemiologických opatření s omezením účasti veřejnosti.
Redakce zpravodaje

Město Trhový Štěpánov uctilo památku obětí 2. světové války;
foto archiv města
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Informační kampaň ČEZ DISTRIBUCE

„Léta s letáky končí“
Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení
a přecházíme na elektronický způsob informování.

REGISTRUJTE SE A INFORMACE O PLÁNOVANÝCH ODSTÁVKÁCH
BUDETE DOSTÁVAT E-MAILEM A SMS.
Krok 1 – zaregistrujte se na webové stránce: www.cezdistribuce.cz/služby
Krok 2 – vyplňte EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování za elektřinu), datum
narození zákazníka, e-mail pro potvrzení nastavení služby.
Krok 3 – registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. Informace o odstávkách
tak mohou chodit nejen Vám, ale i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.
A máte HOTOVO!
ČEZ DISTRIBUCE, Váš provozovatel elektrické sítě

Zásahy JPO Trhový Štěpánov od 27. 3. 2021 do 28. 5. 2021
30. 3. 2021
5. 4. 2021
5. 4. 2021
9. 4. 2021
11. 4. 2021
11. 4. 2021
30. 4. 2021
5. 5. 2021
5. 5. 2021
20. 5. 2021

požár lesního porostu
odstranění stromu
požár lesního porostu
požár rodinného domu
požár kontejneru
požár skládky
záloha na vlastní zbrojnici
požár nákladního automobilu
požár rodinného domu
odstranění stromu

Dolní Rápotice
Zruč nad Sázavou
Nesměřice
Dalkovice
Štěpánovská Lhota
Trhový Štěpánov
Trhový Štěpánov
D1, 59. km
Čechtice
Tehov
Vojtěch Jeřábek

Požár rodinného domu v Čechticích; foto archiv JSDH

Požár kamiónu na D1; foto archiv JSDH

Požár lesního porostu v Nesměřicích; foto archiv JSDH
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Čistý Štěpánovský potok
S končící zimou se příroda pomalu probouzí, přichází
jaro, a tak se hasiči z Trhového Štěpánově v sobotu 10.
dubna během dopoledne pustili do úklidu břehů Štěpánovského potoka. Do čištění se pustily i děti a celkem
nás uklízelo 30 dobrovolníků. Vybaveni igelitovými pytli jsme se vydali na trasu podél Štěpánovského potoka
od hotelu Rabbit až k Černé skále. Pytle se brzy naplnily
PET lahvemi, plechovkami, skleněnými láhvemi, plastovými obaly a dalšími odpadky. Přímo u vody jsme našli
kusy železa, televizor i pneumatiky. Místo, aby tyto věci
byly uložené v kontejnerech ve sběrném dvoře, povalovaly se v přírodě. Nejvíc odpadků bylo sebráno v oblasti,
kde potok teče blízko silnice. Jsou mezi námi stále jedinci, kteří vůbec neřeší, jak se chovat k životnímu prostředí
a jak by měli naložit s odpadem. Zkrátka odhodí dopitou
lahev, krabici od pizzy, krabičku od cigaret či plechovku
od piva kamkoliv. Děkujeme Městu Trhový Štěpánov
za zapůjčení traktoru s valníkem, na který se odpad
ukládal, a následně byl odvezen na skládku EKOSO Trhový Štěpánov s.r.o. Odměnou pro všechny zúčastněné
bylo posezení u táboráku u Černé skály, kde si každý
mohl opéct špekáček či klobásku a posilnit se na zpáteční
cestu domů. Všem účastníkům patří velký dík za jejich

Hasiči z Trhového Štěpánově v sobotu 10. dubna uklidili břehy
Štěpánovského potoka; foto Tereza Jeřábková

nasazení. Je vidět, že jim příroda není lhostejná a mají
k ní vřelý vztah. Na úseku dlouhém asi 4 kilometry bylo
sebráno 420 kilogramů odpadků. Celá akce proběhla
v rámci tradiční jarní úklidové akce „Čistá řeka Sázava“,
do které se Sbor dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově pravidelně zapojuje. Její organizátoři nám poskytli
pytle na odpad i rukavice a účastníci obdrželi triko.
Vojtěch Jeřábek

Na úseku dlouhém asi 4 kilometry bylo sebráno 420 kilogramů
odpadků; foto Tereza Jeřábková

Jsou mezi námi stále jedinci, kteří vůbec neřeší, jak se chovat
k životnímu prostředí; foto Tereza Jeřábková

Vítání prázdnin s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů
v Trhovém Štěpánově si Vás
dovoluje pozvat na Vítání
prázdnin s hasiči, které se
uskuteční v sobotu 3. července 2021 od 13 hodin na víceúčelovém hřišti u místní
základní školy. Během odpoledne budou připraveny
soutěže a hry pro děti,
ve kterých si prověří svoji ši6

kovnost, sílu, mrštnost, ale i znalosti v oblasti požární
prevence a bezpečnosti nebo poskytnutí první pomoci.
Za splnění úkolů si děti odnesou drobné dárky a dobroty. Ukázku zásahu předvedou naši členové JPO II se svou
hasičskou technikou. Po celé odpoledne si děti užijí nejen soutěže, ale i skákací hrad či trampolínu. Rovněž
bude po celou dobu zajištěno občerstvení. Budeme rádi,
když mezi nás přijdete a vyzkoušíte si své schopnosti
a vědomosti. Akce proběhne dle aktuálních epidemiologických podmínek.
Vojtěch Jeřábek
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Zničený les v lokalitě Nad Lipinou
Hluboké koleje po těžbě dřeva v lese vadí obyvatelům obce Dalkovice.
Žalostný stav po těžbě dřeva je především v lokalitě Nad Lipinou, kde je
poničený přítok do vodní nádrže Lipiny. Dále je poničená cesta směrem
ke studánce, a nejen tam jsou hluboké koleje. Došlo k rozsáhlému poškození
životního prostředí v lesích a narušení významných funkcí lesa.
Jan Kučera, kronikář místní části Dalkovice
Pan starosta již několikrát dříve tuto situaci řešil a urgoval vedení
LZ Konopiště, polesí Vlašim.

Poničený přítok;
foto Jan Kučera

Vyjádření státních lesů:
Vážený pane starosto,
děkujeme Vám za upozornění na projeté koleje v lesních porostech okolí Trhového Štěpánova. Koleje vznikly
likvidací kůrovcové kalamity, kterou se snažíme zpracovávat.
Lesní závod Konopiště pravidelně vynakládá nemalé
finanční prostředky na povýrobní úpravy pracovišť
po těžbě dříví. Likvidaci kůrovcových stromů se bohužel
ne vždy podaří skloubit s vhodným klimatickým obdo-

Žalostný stav lesa; foto Jan Kučera

bím. Projeté koleje od vyvážecích souprav budou v nejbližších dnech upraveny - uvedeny do původního stavu.
S pozdravem
Ing. Vlastimil Výborný
LZ Konopiště, polesí Vlašim

Informace vlastníkům lesních podílů
v Občanském lese v.o.s. Trhový Štěpánov
Dovolte, abych Vás seznámil s několika informacemi.
Z důvodu pandemie nebyla v loňském roce svolána valná hromada a zřejmě nebude ani v letošním roce. Proto
jsme se rozhodli Vás seznámit prostřednictvím Štěpánovského zpravodaje.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám v minulých
letech, dlouhodobým působením sucha je lýkožroutem
smrkovým postupně napaden především smrkový porost. Nejvíce smrkového porostu máme, nebo jsme měli,
v lokalitě podél hřebenu za bývalou rozhlednou. Zde
byly, při těžbě kalamitního dřeva, záměrně ponechány
borovice a modříny pro vysemenění a částečnou obnovu
lesního porostu. Vlivem nárazových větrů došlo k několika vývratům, které budeme dodatečně těžit.
V roce 2019 bylo celkem vytěženo 1564 m3 kalamitního dřeva, přičemž cena za prodej nepokryla náklady
spojené s těžbou. Např. nejlepší kulatina 900 Kč za m3,
vláknina za 300 Kč a oddenky za 200 Kč.

V roce 2020 celkem vytěženo 3854 m3 dřeva a část
prodána v témže roce za obdobné ceny. V letošním roce
výkup dřeva stoupl až o 100 %. S tímto navýšením se
snad konečně dostaneme do zisku z těžby.
Za zpracování a vyřízení dotací na obnovení lesa děkujeme odbornému lesnímu hospodáři, který tuto funkci vykonává od roku 2005. Bohužel, z nedostatku financí,
jsou nám dotace kráceny o 25-30 %.
V letošním roce byl vypracován nový lesní hospodářský plán na období 2021-2030. V něm je konstatováno, že
společnost Občanský les v.o.s. hospodaří na ploše 124,21 ha.
Vytěžená plocha kalamitního dřeva do konce roku 2020
je 12 ha. Zalesnění 1 ha tzv. holiny přijde na cca 200-250
tisíc korun. Výsadbu jsme zaměřili především na listnáče (dub, buk, javor) do oplocenky a částečně jehličnany
(borovice a smrk).
V letošním roce naše společnost přijala členství
ve Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních
7

Události ve městě / Městská knihovna Trhový Štěpánov
lesů v ČR (SVOL), kde jsou nám poskytnuty veškeré informace, odborné poradny a především možnost právního
zastoupení.
Jistě Vám přicházejí nabídky na odkoupení majetku
– lesa, půdy, atd. U těchto nabídek se většinou jedná
o překupníky, kteří na těchto pozemcích hospodařit nebudou.
Někteří vlastníci lesů však situaci nezvládají a začínají
lesy prodávat, je to obrovská chyba, pořád je les solidní
příležitost k podnikání, nebo znovu bude. Nyní je extrémní situace v souvislosti s kůrovcem, ale to nebude navždycky. Každá katastrofa jednou přejde a znovu se začne
psát nová kapitola. Les něco vynáší a něco vyžaduje.
Uděláme, co bude třeba, aby les žil dál. Vidíme, jak jsou
lesy průhledné, jak prosvítají holé paseky, jak zmizely
pevné okraje lesů. Budeme muset lesy znovu vysadit a je
jasné, že je nevysazujeme pro sebe. Vzrostlé stromy už ze
sazeniček neuvidíme, to je koloběh péče o les. Někdy si
lidé neuvědomují, že některé věci přesahují délku lidského
života a že vše, s čím zacházíme, máme vlastně půjčené
a na konci našich dnů to vše odevzdáme.
Samozřejmě, že nemůžeme bránit prodeji Vašich podílů. Společníkům, kteří ručí majetkem, můžeme dopo-
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ručit, aby podali výpověď ze společnosti a podíly mu nadále zůstávají ve vlastnictví, bez dalších závazků, anebo
převedli své podíly na své nástupce, kteří budou vlastníky,
neboť účast ve společnosti se nedědí, a mohou požádat
o pachtovné. Chceme Vás požádat, abyste nás o případném prodeji nebo darování informovali, abychom věděli,
kdo je nový majitel.
Je třeba si uvědomit, že při zakládání společnosti bylo
zapsáno 89 členů, přičemž někteří neměli převedeny podíly po svých předcích na sebe. V následujících letech
klesl počet společníků, došlo k navýšení vlastníků při
převodu v dědictví. V minulých letech byli vypláceni
pouze společníci, kteří o to požádali, proto byla vyplácena
vyšší částka na podíl. Pachtovné nebylo s nikým sjednáno,
tedy nebylo vlastníkům vypláceno.
Na vytěžených plochách zůstaly různé odřezky, vršky
i silné větve, které nabízíme zdarma, a to nejen pro vlastníky, ale i pro ostatní občany. V případě zájmu volejte
pro informace tel. 604 514 719.
Za Radu společnosti Občanský les v.o.s.
Jaromír Veselý,
předseda rady

Pozvánka na výstavu
V letošním roce bude opět Muzeum Štěpánovska
součástí pohádkového putování. U nás představíme výstavu s názvem Knihy a hry našeho dětství. Výstava
určitě potěší nejen malé návštěvníky, ale i dospělé, kteří
si rádi zavzpomínají na své dětské období. Hlavním
pořadatelem celého projektu je Klub panenky ČR, tímto děkujeme za příjemnou spolupráci.
Jana Vlasáková, vedoucí Spolkového domu
Trhový Štěpánov
Paní Alena Zemanová instaluje výstavu v našem muzeu;
foto Jana Vlasáková

Knižní novinky v Městské knihovně Trhový Štěpánov
V dobrém i zlém – Michelle Sacksová
Mrazivý psychothriller o dokonalé mladé rodině, která žije svůj
dokonalý život na švédském venkově. Příběh o temných stránkách rodičovství a falešném přátelství. Mladí
manželé, Merry a Sam žijí se svým
malým synkem v domě uprostřed
překrásné švédské přírody. Zpočátku vypadá vše idylicky. Milující
manžel, oddaná manželka skvěle pečující o dítě a domácnost, krásný a udržovaný dům...
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Mlýn: fascinující příběh podle skutečné události
– Michal Vaněček
Silně emočně podbarvený životní
příběh na základě skutečné události.
Dodnes se v Mlýnu pořádají exkurze,
kde se vypráví tento příběh… Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali slib
umírajícímu otci, že uchrání jejich
mlýn a majetek proti všem. Lze takový slib dodržet za všech okolností?
Může oddanost takovému závazku
odolat i mašinériím totalitních režimů?
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Dobrá matka – Sinéad Morierty
Kate je matkou na plný úvazek a má
toho až nad hlavu. Po rozvodu zůstala
sama na své tři děti – osmnáctiletého
Lukea, dvanáctiletou Jess a sedmiletého
Bobbyho - a aby toho nebylo málo, její
bývalý manžel si založil novou rodinu.
Zdálo by se, že to stačí, ale další krutá
rána osudu na sebe nenechá dlouho čekat. Jess je diagnostikována leukemie a jediným vhodným dárcem je její starší bratr Luke.
Hoď se do pogody – Sandra Pogodová
Většina lidí má tátu, ale já mám tatu.
Můj tata je, jak to jen hezky říct… přírodní úkaz, lokální baron Prášil.
Na jeho obhajobu uvádím, že za to nemůže. Naše rodina Pogodů je totiž hodně bizarní seskupení bláznů a toto není
ani tak kniha, jako dokořán otevřené
okno do našeho obýváku. Vítejte!..
Myšlenky za volantem – Marek Eben
Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje soubor sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky
v letech 2014–2020. „Moje zkušenost
s podobnými knížkami je taková, že se
mi vždycky něco líbí a něco zase ne.
A byl bych vlastně rád, kdyby v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, abych nemusel otravně listovat a přeskakovat to, co se mi nelíbí. Ale nikdy jsem ne-

měl to srdce z knížky něco vytrhnout, připadá mi to
barbarské. A proto je tato knížka ve formě kroužkového
bloku, protože z bloku člověk vytrhne list jako nic a nemusí se trápit. Pokud někomu po přečtení zbudou jen
desky, velice se omlouvám.“
U nás doma v ZOO – Tatjana Gesler
Lea miluje zvířata a má to štěstí, že
bydlí v zoo. A navíc jsou prázdniny!
Když do zooparku přivezou gorilí mládě, které jeho matka odvrhla, prožívá
Lea nejkrásnější chvíle svého života. Jen
kdyby při péči o Banžu nemusela spolupracovat s Maxem, o pár let starším namyšleným klukem, který jí totálně leze
na nervy! Rozkošná gorilí holčička ale přes všechnu snahu nepřijímá potravu, a když se ještě nakazí infekcí, její
život je ve vážném ohrožení! Jak jenom zachránit gorilí
mládě?
Cesta ke spokojenému životu – Jana Vlasáková
Jste připraveni zažít něco, co jste ještě
nezažili? Něco ve svém životě změnit?
Cítit se lépe? Pak je má kniha - Cesta
ke spokojenému životu - právě pro Vás.
Kniha je o životě plném svobody, radosti a naplnění, který může žít každý
z nás. S úctou a radostí se stanu průvodkyní na Vaší cestě životem, která povede ke smysluplnějšímu žití, k lásce k sobě i svému okolí.
Jana Boušková,
vedoucí Městské knihovny Vlašim

Svatý na mostě
16. května se z kalendáře dozvíme, že svůj svátek slaví
všichni Přemyslové. Nejsou ale sami. Tento den je hlavně
svátkem patrona českých zemí, Bavorska, duchovních,
mlynářů, vorařů, loďařů, pocestných, strážce zpovědního tajemství a cti, ochránce před krupobitím, sv. Jana
Nepomuckého. Od jeho blahořečení v roce 1721 uplynulo letos 300 let. Je mu zasvěcena řada kostelů a kaplí, různá zpodobnění světce můžeme nalézt, často v blízkosti
vody, nejen v Evropě, ale i po celém světě. Nejvíce památek se samozřejmě nachází u nás v Čechách.
V Souticích sv. Jana máme hned třikrát. Socha českého
patrona nás uvítá už při vstupu do místního kostela.
Na bočním oltáři pak uvidíme jeho obraz, který kostelu
věnovala matka zámeckého pána Agatha Zahnová někdy
v roce 1869.
A potom je tu sv. Jan Nepomucký na torzu bývalého
mostu na Podolí, a ten už něco „zažil.“ Socha pochází
z roku 1858 a jejím autorem je sochař Franz Hergesell
z Prahy. Na most, vystavěný ve stejném roce přes řeku
Želivku, ji věnoval tehdejší zámecký pán Vincenc Zahn,

který se rovněž zasloužil o výstavbu silnice. Socha je v životní velikosti, z jemnozrnného pískovce se žulovým soklem. Na bocích soklu je vyrytý nápis „Gewidmet
V. Zahn,“ zepředu je pak letopočet 1858. Původně stával
sv. Jan mezi prvním a druhým železným obloukem starého mostu a pod ním zčásti protékala voda.

Dnes již neexistující starý most - pohled asi z roku 1949
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S pomocí strojů zapůjčených ze stavby přehrady v Nesměřicích sochu i její podstavec přemístili na mostek
u bývalého Donátova mlýna. Přesunem se však počasím
už tak narušená socha poškodila - upadla jí hlava, urazil
se nos, poničena byla i v dolní části. Byly provedeny nejnutnější opravy a sv. Jan byl v roce 1972 zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek.
V září 2009 světec znovu opustil své místo, aby se mu
dostalo potřebné odborné opravy díky dotaci, kterou
získala obec Soutice. 14. května 2010 se sv. Jan Nepomucký, už opravený a v plné kráse, na mostek opět vrátil a byl
slavnostně požehnán. V kostele se pak konala mše svatá,
následoval bohatý kulturní a zábavný program, nechyběly ani stánky s pouťovým zbožím.
Dnes se „u Jána,“ jak se tady říká, často objevují květiny, v jeho blízkosti se scházejí obyvatelé Podolí a pálí tu
čarodějnice, v poslední době se socha stala vděčnou kulisou svatebních fotografií. Svatý na mostě tak dál tiše
pozoruje a střeží život u nás v Souticích.
Dana Vlasáková, Černýš

Sv. Jan Nepomucký; foto Dana Vlasáková

V roce 1896 byla při bouřce socha zasažena bleskem,
místní osadníci se složili a nechali sochu opravit. Další
oprava přišla v roce 1910. V letech 1962 až 1964 při výstavbě nové silnice na Zruč byl výše nad jezem nad Želivkou vybudován most nový. Zdálo se, že dny sv. Jana
jsou sečteny a společně s původním mostem, který byl
určen k demolici, vyletí do povětří. Několik zdejších
osadníků ale nenávratné škodě prozíravě zabránilo.

Poznámka redakce:
Pan Vratislav Donát byl velice oblíbeným soutickým
občanem. Jako správný mlynář byl veselá kopa a velmi
přátelský a přívětivý muž. Ještě nyní je na něj v Souticích
památka. Když byl založen ve vesnici rybník, tak byl
do něj při jeho křtu bývalý mlynář vhozen – dnes se mu
říká Donaťák. Pan mlynář se též zasloužil o záchranu sochy sv. Jana Nepomuckého, která měla být vyhozena
do vzduchu i se starým mostem u mlýna. Most byl zničen, ale kamenný svatý Jan je dnes přemístěn na malý
most u turbíny a zůstala tak uchována na jeho památku.
Mgr. Ivana Hozmanová, roz. Neradová,
středoškolská odborná činnost

Lokalita Nad Lipinou a rybník Lipiny
Vážení a milí spoluobčané,
každý asi zná rybník Lipiny v Dalkovicích. Před pár
lety Město Trhový Štěpánov rybník odbahnilo – vypadá
krásně.

Pohled na rybník Lipiny; foto Jan Kučera
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Ticho a klid okolo rybníka Lipiny přímo vybízí k odpočinku
a relaxaci; foto Jan Kučera
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Rostliny v Lipinách

Kvetoucí Lipiny; foto Jan Kučera

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, synonyma Orchis
majalis, Dactylorchis latifolia, Orchis latifolia) je ohrožený
druh vstavačovitých rostlin patřících mezi byliny rostoucí na území Česka.

Vachta trojlistá; zdroj internet

Ekologie: Obývá lesní prameniště, olšiny údolních luhů
podle menších vodních toků, vzácněji příkopy podél lesních cest či náplavy. Roste na vlhkých a živinami bohatých půdách.
Popis: 20–40 cm vysoké byliny, často křehké, lodyha
na bázi vystoupavá, rovná nebo mírně křivolaká, jednoduchá nebo v horní polovině větvená. Lodyžní listy v počtu 5–10, světle zelené, tenké, 2–4jařmé. Květenství je
tvořeno jedním či několika hrozny na lodyžních větvích,
květy na 5–15 mm dlouhých stopkách, koruna 6–8 mm
dlouhá. Plodem jsou šešule. Kvete od května do června.

Prstnatec májový; zdroj Wikipedie

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata, latinsky Menyanthés bývá odvozováno z řeckého menýein – odhaliti
se, ukazovati se, a anthos – květina, zřejmě pro nápadné
květy) je bíle kvetoucí pionýrská rostlina z čeledi hořcovité, jediná z rodu vachta. Dosahuje výšky 15–30 cm.
V ČR je chráněna zákonem. Lidový název je hořký jetel
(díky hořké chuti a listům, které tvarem připomínají
právě listy jetele).
Řeřišnice hořká (Cardamine amara L.)
Rozšíření: Roste v celé Evropě s výjimkou nejsevernějších a nejjižnějších částí, dále roste na západní Sibiři.
V ČR se vyskytuje roztroušeně až dosti hojně od nížin až
do podhorského stupně.

Variabilita: Kromě široce rozšířeného, víceméně nehorského nominátního poddruhu C. amara subsp. amara
(na našich fotografiích) je rozlišováno ještě několik dalších horských poddruhů – alpsko-česká C. amara subsp.
austriaca, karpatsko-sudetská Cardamine amara subsp.
opicii, pyrenejská C. amara subsp. pyrenaea a balkánská
C. amara subsp. balcanica. Blízce příbuzný řeřišnici hořké je ještě druh Cardamine amporitana, rostoucí v Apeninách a Pyrenejích. Zajímavá je situace ohledně poddruhů rostoucích na našem území. Řeřišnice hořká
Opizova (Cardamine amara subsp. opicii) je v typických
případech naprosto odlišná svým celkovým vzhledem
a bývala považována i za samostatný druh; v jednotlivých znacích se však spíše jedná o rozdíly kvantitativní
povahy a vzhledem k dosti velké variabilitě obou poddruhů se u obou objevují morfotypy více či méně inklinující k sobě navzájem. Naopak poměrně nedávno popsaná řeřišnice hořká rakouská (Cardamine amara
subsp. austriaca) se dá od nominátního poddruhu spo11

Příroda / Školní okénko

červen 2021
lehlivě odlišit pouze na základě odlišné ploidie a velikosti pylových zrn; jde o taxon vzniklý zřejmě v dosti nedávné době. Na našem území představuje tetraploidní
řeřišnice hořká rakouská alpský migrační prvek; souvisle roste v oblasti jižních a jihozápadních Čech, jinde jen
ojediněle; naopak diploidní řeřišnice hořká pravá v těchto oblastech téměř neroste (do jižnějších částí ČR proniká spíše jen údolími velkých řek). Kontaktní zóna těchto
dvou poddruhů je zřejmě dosti úzká, v této zóně byla
zaznamenána hybridizace mezi oběma typy za vzniku
částečně plodných triploidních jedinců.
Záměny: Velmi podobné, avšak výrazně vzácnější
jsou druhy rodu potočnice (Nasturtium), které se liší
žlutými prašníky a zahnutými šešulemi; při troše zkušeností se dají oba rody odlišit i podle listů, přestože ty jsou
velmi variabilní (lístky řeřišnice hořké jsou na vrcholu
zubů či laloků kratičce hrotité).
Jan Kučera, kronikář SDH Dalkovice (zdroj internet)
Řeřišnice hořká; zdroj Wikipedie

30. duben v první třídě

Čarodějnice Verunka přinesla dětem
ovocné červy; foto Mgr. Lucie Kakosová

Zpestření výuky v čarodějnickém stylu;
foto Mgr. Lucie Kakosová

Prvňáčci plnili čarodějné úkoly;
foto Mgr. Lucie Kakosová

V pátek 30. dubna se v první třídě
čarovalo. Malí čarodějové plnili čarodějné úkoly, házeli míčkem plným
pavouků a k svačině čarodějka Verunka přinesla ovocné červy. Celý
den jsme si moc hezky užili.
Mgr. Lucie Kakosová,
třídní učitelka

Zpříjemnění výuky českého jazyka
Jak si lze zpříjemnit výuku českého jazyka a zároveň
se naučit něco opravdu praktického?
V hodině slohu jsme se dali s 9. třídou do online pečení smetanové bábovky. Celkem se zúčastnilo 16 žáků.
Odměnou všem byla dobrota na stole, jednička za pekařský výtvor s popisem a pochvala od rodičů, kteří tuto
akci také ocenili. Zde malá ochutnávka popisu od žákyně Terezky Hauptové.
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SMETANOVÁ BÁBOVKA
Moje pečení bábovky vypadalo tak, že jsem si připravila
důležité potraviny: čtyři vajíčka, máslo, polohrubou mouku, smetanu, přírodní sladidlo xylitol a kypřicí prášek.
Také jsem potřebovala formu, tam však nastal první
problém. Jaký? Jasně! Forma byla v nejvyšší polici. Vzala
jsem si židli, ale ta byla nízká, nebo teda by se dalo říct,
že jenom já jsem hodně malá. Nakonec jsem si poradila

červen 2021
jako vždy, prostě jsem vzala vařečku a formu jsem vystrkala přímo sobě na hlavu. Člověk by řekl, že byl problém
s formou vyřešen, ale co jsem zase zjistila? Formu uklízela moje sestra, takže druhá půlka se stala pohřešovanou. Konečně jsem našla i ji! Mohla jsem tedy začít.
První věc, co musíme udělat, je ta, že si odstraníme
přebytečné a otravné věci z kuchyně. Sestra se sice bránila, ale nakonec jsem ji pryč dostala. Papouška jsem
podplatila, aby byl na chvíli zticha.
Můžeme přejít k pečení. Dáme nahřát troubu na 170
stupňů. Vymažeme naši těžce vybojovanou formu máslem a vysypeme moukou. Pak se přesuneme o misku vedle a rozdělíme vajíčka na žloutky a bílky. Připravíme
suchou směs s 250 g mouky a pytlíčkem kypřicího prášku. Jdeme zpět na mokrou část, vezmeme žloutky a šleháme. Postupně přidáváme xylitol a smetanu. Smícháme
dohromady a jdeme šlehat bílky, kde nám nezbývá nic
jiného, než se modlit, že z nich ušleháme tuhý sníh, který
z nádoby nevypadne, když budeme testovat jeho tuhost.
Vše smícháme dohromady.
Následuje předposlední krok, nalijeme těsto do formy, odpálkujeme sestru, která se vrátila jako bumerang,
a dáme do trouby na půl hodiny.
Když nemáme špejli, jako jsem neměla já, tak se spolehneme na pocity. Takže když máme pocit, že je bábovka hotová, vyndáme ji. Rada: nikdy nevěřte tomu, že se

Školní okénko
ta bábovka vyklepává špatně! Já lehce nahnula formu
a najednou... plác … a bábovka skončila vedle prkýnka. V takových případech se opět pokusíme dát bábovku
na prkýnko.
A máme hotovo! Přeji, ať chutná, když už jsme se tak
nadřeli.

V hodině slohu jsme se dali s 9. třídou do online pečení smetanové bábovky; foto Mgr. Monika Mendová

Kniha – Kouzelný kámen
autorka: Magdaléna Paťhová
Pár slov o autorce
Bydlím v Trhovém Štěpánově. Jsem žákyní sedmé třídy ZŠ a mými nejoblíbenějšími předměty jsou dějepis
a literatura. Již od dětství jsem ráda četla knihy s historickou a detektivní tematikou. Mezi mé záliby patří psaní příběhů, četba, zpěv a historie.
V jedenácti letech jsem napsala svou první knížku
Rudá růže. To ve mně probudilo touhu psát další příběhy.
Povídka Kouzelný kámen, kterou jsem dokončila
v únoru tohoto roku, bude vycházet ve Zpravodaji Štěpánovska na pokračování.

Plánovaná procházka
Mlčky jsem hleděla do talíře s mlékem a čokoládovými lupínky. Žaludek se mi svíral strachem a nemyslela
jsem na nic jiného než na ten test z matematiky, co mě
dneska čeká. Za takových okolností nemám chuť k jídlu.
„Berto, sněz aspoň trochu. Ostatně, nemá cenu, abys
Autorka knihy „Kouzelný kámen“ Magdaléna Paťhová z Trhového Štěpánova; foto z rodinného alba
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Školní okénko
kvůli nějaké písemce nesnědla snídani. A hlavně, učila
ses až do půlnoci. Dokážeš to,“ vzdychala mamka ustaraně. Pohlédla jsem na ni téměř vyhaslým pohledem.
Následovalo ticho. Pak mamka nakousla nové téma. „Jo
a zapomněla jsem ti říct, že tu knihu vyprodali. Není ani
v antikvariátu, nikde.“ Teď teprve jsem promluvila:
„Cože? Opravdu nikde není k sehnání?“ „Opravdu nikde
není k sehnání,“ pokrčila mamka rameny. Vstala jsem
a začala chodit po kuchyni sem a tam. „Ale já a moji spolužáci už nemáme co číst!“ zoufala jsem. „Je to s vámi
těžké, když se zajímáte jenom o to období středověku...
Uvědom si, že jsem vám koupila za ty tři roky, co jste tím
středověkem úplně posedlí, nejmíň sto dvacet knih!“
„A byly krásné!“ zvolala jsem s náhlým úsměvem. Jestli
nechápete, o co tu celou dobu běží, tak vám to vysvětlím.
Já a moji spolužáci jsme nerozlučitelnými přáteli už
od první třídy. Před třemi lety jsem se začala zajímat
o historii a především o středověk. Když jsem jim to řekla, nadchli se pro to taky. A tak jsme přečetli těch sto
dvacet knih. Četli jsme si je ve škole o přestávkách,
na hřišti o polední přestávce a vlastně kdykoli, kdy jsme
se sešli. Čím víc jsme četli, bádali a přemýšleli, tím víc
nás středověk fascinoval a tím víc jsme toužili po nekonečných zásobách knih. Jenže teď už jsme všechno přečetli a nezbylo nám nic jiného, než je buď číst znovu,
anebo už jen přemýšlet. To taky není od věci. Například
si představujeme, jak vypadalo naše městečko s názvem
Trhový Štěpánov ve středověku. Dokonce máme jeden
nesplnitelný, tajný sen – dostat se na chvíli do té doby.
Ale i tak, člověk by měl neustále něco číst a neustále se
vzdělávat. To byl také důvod, proč jsem teď byla tak zklamaná, když mi mamka oznámila, že už žádné knihy
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o středověku nejsou. To byla pro mě a moje kamarády
hotová katastrofa. Ale s tím už nejde nic dělat.
„No, jestli opravdu nic nesníš, táta vlastně bude mít
radost. Dojí to za tebe,“ pousmála se mamka. Nato vstala
od stolu, vzala můj nedotknutý talíř a dala ho do lednice.
„Tak já jdu,“ řekla jsem a pohřebním krokem zamířila
do haly, kde jsem si oblékla lehkou mikinu a tenisky.
Otevřela jsem dveře a přivítal mě překrásný, vlhký a svěží jarní vzduch. Květen v plné kráse. Tvář se mi nad tím
rozjasnila. Krásné počasí, že by člověk snad brečel. Vzbudilo to ve mně fantazii a okamžitě jsem si začala představovat, jak to tu ve středověku vypadalo. Byla jsem najednou hrozně energická a šťastná. Test z matematiky už mě
netrápil. Copak vůbec může člověka něco trápit, když je
tak hezky? Vyběhla jsem před dům a utíkala ke škole.
Sem tam kolem mě proletěl motýl nebo včelka a občas se
mi k nosu dostala půvabná vůně jarních květin. Škoda,
že tak nádherné ráno musím strávit ve školní lavici…
„Ahoj Berto!“ pokřikovali na mě moji spolužáci, jakmile jsem vešla do třídy. Usmála jsem se. Přišlo mi, že
jsou dnes také nějak extra čilí, ale nejspíš to nebude tím
počasím. Nedalo mi to a zeptala jsem se: „Proč jste tak
nadšení?“ „Hádej, co jsme naplánovali na zítřek!“ volala
Julie. „To nevím, ale z vašich výrazů tuším, že to bude
něco, co jsme ještě nedělali,“ protáhla jsem obličej. „Přesně tak! Zítra je sobota, takže máme volné dopoledne.
Zoe navrhovala, že bychom mohli společně jít k těm lesům, co jsou kus za kapličkou sv. Václava. Co ty na to?“
obeznámil mě s nápadem Lukáš. „To by bylo super!“souhlasila jsem. No, zítra jsem si chtěla pospat, ale procházka je lepší. Začala jsem se tak těšit, že jsem si přála, aby
už byl druhý den.

Zvláštní kámen
Vstala jsem hrozně brzo. Podívala jsem se z okna. Vypadalo to na nádherný den. Takové dny já zbožňuju
a moji kamarádi taky. Hodila jsem na sebe modré tričko,
černé legíny a bílé tenisky. Rozeběhla jsem se směrem
ke kapličce.
„Čau, Berto!“ volali na mě kamarádi nadšeně. Zanedlouho jsme vyrazili do lesa. Všechny lesy jsou hrozně
tajemné!
Chvíli nás obklopovaly samé louky, ale pak jsme došli
přímo k hustému, tmavému lesu. Rozhodli jsme se, že si
odpočineme. A tak jsme si lehli do trávy, zavřeli oči a poslouchali zpěv ptáků. Bylo to úžasné. Jen Přemysl to odmítal. Miloval dobrodružství a objevování, takže nemeškal a hned zaběhl do lesa.
Najednou se z dáli ozval křik. Slyšeli jsme v něm Přemyslův hlas. Lekli jsme se, co se děje. Posadili jsme se
a viděli, jak Přemysl běží od lesa k nám. „Lidi! Tam je
něco divného!“ Automaticky nás zamrazilo v zádech.
„CO?!“ vydechli jsme současně. „No, takový velký ká14

men!“ Ulevilo se nám a obrátili jsme oči v sloup. „Už
jsem se lekla. Ty naděláš tolik povyku kvůli nějakému
kamenu!“ řekla Regína. „Měli byste ho vidět! Podle mě
takhle normální kámen nevypadá!“ protestoval Přemysl,
celý rozhozený. „A co by to teda bylo za kámen?! Není
žádný důvod, proč by tam mělo být něco speciálního!“
namítala Emma. „To jo, ale stejně! Pojďte se kouknout!“
Neochotně jsme vstali a šli za Přemyslem. Vešli jsme
do lesa. Zmocnil se nás jakýsi strach. Les byl tak hluboký, tmavý, tajemný a děsivý! Vsadili bychom se, že sem
nikdy, krom nás, nevkročila lidská noha. Občas jsme zakopli. Udržované to tu rozhodně nebylo. „Bojím se,
pojďme pryč!“ zasténala Adriana. Její zoufalý výraz by
nás býval přesvědčil, kdyby Přemysl nezavelel: „Ne, jde
se dál! Musíte ten kámen vidět!“ Povzdychli jsme si.
A najednou jsme ho uviděli. Přemek nelhal. Tak divný
kámen jsme ještě nespatřili. Byl určitě přes jeden metr
vysoký a podle jeho neobvyklého tvaru by člověk řekl, že
ho stvořila lidská ruka a ne příroda. Začali jsme ho obdi-
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vovat a obcházet. Každá strana byla uhlazená jak papír.
„Zvláštní, hodně zvláštní. A je tu tak sám, nikde jinde
žádné další kameny nejsou!“ zamyslela se Růžena. „Myslím si, že z toho moc děláme,“ zavrtěl hlavou Filip. „Bohužel to tak asi je. Ale to nevadí, i tak je to zajímavé,“
řekla jsem. Pak jsme si na kámen všichni začali sahat,
jako kdybychom pomocí toho mohli něco zjistit. A vtom
se stalo něco strašně zvláštního. Všechny nás začaly brnět ruce. „Proboha, co to je?!“ stačila ještě vykřiknout

Školní okénko / Spolková činnost
Alice. Pak se nám zatmělo před očima a pohltila nás ta
nejčernější tma. Měli jsme pocit, že někam padáme. Náhle
jsem ale úplně přestala vnímat, jako kdybych upadla
do hlubokého bezvědomí.
Magdaléna Paťhová, žákyně sedmé třídy
ZŠ Trhový Štěpánov
(povídky z knihy Kouzelný kámen budou vycházet v každém
čísle Zpravodaje Štěpánovska na pokračování)

Stavění máje v Dalkovicích
Letošní stavění máje v Dalkovicích proběhlo bez účasti
veřejnosti, tradici jsme však upadnout nenechali. V pátek
30. dubna 2021 se členové SDH Dalkovice sešli v 17:00 hodin na návsi v Dalkovicích, aby alespoň postavili tradiční
máj. Vzhledem k vládním opatřením se tato akce konala
bez účasti veřejnosti a bez tradičního pálení čarodějnic.
Jan Kučera, kronikář místní části a SDH Dalkovice

Stavění máje v Dubějovicích

Stavění máje v Dalkovicích; foto Jan Kučera

Se soumrakem se postavila hranice na zapálení čarodějnice
v Dubějovicích; foto archiv SDH Dubějovice

Největší radost z tohoto podvečera měly děti
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Spolková činnost
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Čarodějnice ve Štěpánovské Lhotě

Děvčata Anička a Klárka Kroupovi jsou natěšeny na čarodějnický podvečer; foto archiv Lhoťáci

Navečer jsme se sešli ve Štěpánovské Lhotě za dodržení hygienických pravidel; foto archiv Lhoťáci
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V naší malé obci se každoročně konalo Svatováclavské
setkání u kapličky. Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci se už dvakrát neuskutečnilo. Protože nám
toto setkání velmi chybělo, rozhodli jsme se minulý rok
v dubnu pro malé rodinné čarodějnice. Všichni byli nadšeni, hlavně si užívaly děti. Letos jsme uspořádali čarodějnice opět. Na konci vesnice u pole vyrostla hranice,
kterou připravovali místní muži. Ženy s dětmi zase nastrojily prvomájovou májku. Bylo příjemné sledovat,
s jakým nadšením zdobily děti. Navečer jsme se sešli
za dodržení hygienických pravidel. Následovalo vztyčení májky a zapálení hranice za mohutného potlesku.
Největší radost měly opět děti, které se oblékly do různých kostýmů. Následovalo opékání vuřtů a ochutnávání občerstvení. Každý přinesl nějakou sladkou nebo slanou dobrotu. Nechyběl přípitek na zdraví. Přálo nám
i počasí, takže se hezky povídalo a vzpomínalo. K dobré
náladě přispěli i místní hudebníci, kteří zahráli na harmoniky. Oživením byl skvělý trumpetista, hlas trubky se
nesl daleko do okolí. Při příjemné hudbě jsme si i zazpívali. Večer rychle utekl, děti odešly spát a my jsme se postupně, ač neradi rozcházeli. Potěšilo nás, že mezi mladé
přišli také místní starousedlíci, pro které to bylo hezké
zpestření každodenního života.
Celé čarodějnice se nesly v přátelské atmosféře. Těšíme se, že se všichni opět sejdeme u nás ve Lhotě u kapličky na Svatováclavském setkání. Jste srdečně zváni.
Lhoťáci

Na konci vesničky u pole připravili místní muži hranici;
foto archiv Lhoťáci
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Spolková činnost

Zkusme žít s láskou,
ne se strachem!

V současné době se na sebe často mračíme,
jsme podráždění a příčinou je pocit bezmoci
a strachu. Bojíme se a zlobíme se. Jenomže tohle
moc nepomáhá. Zkusme se zase radovat, to jsme
nějak zapomněli. Z čeho mít radost? Žijeme,
chodíme, potkáváme se s druhými. A to je radost. Kdyby druzí nebyli, bylo by nám smutno.
Važme si chvíle s rodinou, vždyť všichni nebudeme stále spolu. ŽIVOT JE DAR. A všichni kolem jsou také dar. Buďme rádi, že potkáme souseda. Co bychom dělali sami?
Přežili jsme, radujme se. Strach,
že se něco může stát, nás svazuje
a dráždí k negativním projevům.
Nic pozitivního nevytvoří.
Přijmout situaci je projevem
zdraví. Situace může být komplikovaná, ale strach zamotá ještě
více. Je třeba život chránit, ale
vždy s láskou. Dostáváme život
jako dar, to je důvod k radosti.
A radost, to je i o lásce. O lásce
a setkání, o lásce a dávání, o lásce
a naději. Ježíš řekl: „Já jsem cesta,
pravda a život….“ Tak jděme
za NÍM, určitě projdeme i těžkostmi a můžeme ukazovat cestu
druhým.
PhDr. Irena Lesová,
psycholog OP Charity Vlašim Dělejte, co MILUJETE, ať je Váš ŽIVOT jako DUHA – pestrý a plný barev; foto Marie
Vinšová, Dubějovice

17

Fejeton

červen 2021

Jak jsem 2x nabourala během jednoho dne
Jako maminka na mateřské jsem si užívala své
malé milované miminko
každým dnem. Dvacet čtyři hodin denně, sedm dní
v týdnu. Takže když po půl
roce otevřeli hodiny mé
oblíbené zumby, rychle
jsem využila příležitosti
a na hodinu týdně svěřila
hlídání tátovi. Ne že by nehlídal, ale vždy jsem tam
byla s nimi, takže se cítil
Ing. Anna Benešová;
jistější. Protože kdyby něco,
foto z rodinného alba
je tam přece máma. Já ale
nutně potřebovala vypadnout, abych viděla normální
lidi a alespoň na chvíli přestala přebalovat, kojit, přebalovat, kojit a přebalovat.
Takže když nastalo úterý a přiblížila se pátá hodina,
byla jsem natěšená jako Jiřík, když viděl prso. Snažila
jsem se navlíknout do legín, které se mi po porodu nějak záhadně srazily. Po dalších dvaceti minutách urputného boje jsem si svlékla napůl oblečenou sportovní
podprsenku a poraženecky jsem si oblékla svoji kojicí.
Když jsem měla sportovně vyhlížející outfit, Jirka mi
předal klíče od auta a já vyrazila. Nutno podotknout,
že řídit umím výborně. Horší je to s parkováním. Jirka
má navíc sakra dlouhé auto, ale protože má parkovací
senzory a automatické řazení, bez obav mi ho svěřil.
Hodina zumby proběhla skvěle, já si vyčistila hlavu
a mohla jsem se vrátit jako ta hodná maminka. A tehdy, na parkovišti, se to stalo. Byla jsem plná adrenalinu
a nadšení, levou nohou jsem si podupávala do rytmu
(automat má jen brzdu a plyn, víme) a pobrukovala si
písničku. A jak jsem byla rozjetá, zařadila jsem zpátečku a dupla na plyn. Auto šílenou rychlostí vyrazilo
vzad. Pak si jenom matně vybavuju zběsilé pípání zadních senzorů, které přešlo v dlouhý nepřetržitý tón,
a pak rána. Vtom mě všechno nadšení přešlo a adrenalin vyskočil tak vysoko, že jsem málem dostala infarkt.
V těchto krizových situacích reaguji velmi netypicky,
takže místo abych vylezla a obhlédla škody, zařadila
jsem a rychle ujela. Když mi tep klesl ze 200 na 150
a mozek začal fungovat, uvědomila jsem si, že jsem to
pravděpodobně naprala do zábradlí. Dojela jsem až
k baráku a začala hledat místo na parkování. Podélné
parkování je další kapitola sama pro sebe, ale já se hecla, že to dám. Najednou jsem slyšela hnusný zvuk, který prozrazoval, že bok auta se právě sedřel o pouliční
lampu. Neptejte se mě, jak se mi to podařilo. Ta lampa
mi tam prostě nějak vlezla sama. To jsou ty nevysvětlitelné věci mezi nebem a zemí, kdy se předměty samy
18

hýbou. Polilo mě horko a snažila jsem si s posledními
kousky vědomí vzpomenout na číslo na sanitku. Další
hodinu jsem seděla v autě a bála se pohnout. Když se
setmělo, konečně jsem vylezla. Nejdřív jsem se podívala na bok auta. Černé BMW na sobě mělo krásný červený pruh. Došla jsem k lampě a snažila se jí očistit vlhčenými ubrousky (když jste máma, stanou se vlhčené
ubrousky vaší povinnou výbavou, i když jste zrovna
bez dítěte), a neptejte se mě, proč jsem otírala lampu.
Říkala jsem, že v krizových situacích reaguju netypicky. Pak jsem auto obešla a posvítila na zadek. V tu
chvíli mě polil studený pot. Věděla jsem, že si klidně
můžu vzít lopatu na sníh a jít si za bytovku vykopat
hrob. Na zadním nárazníku byla díra, jako kdybych
tam odpálila granát, lak byl úplně odštípnutý, a abych
měla smrt jistou, od odštípnutého laku se rozlézal popraskaný lak do pavouka, který měl v průměru půl metru. Tohohle si Jirka všimne. I když ráno odjížděl ještě
za tmy. Tohle prostě neutajím. Jsem v pr….. Jsem v kolosální pr….. Došourala jsem se domů. Jirka zrovna
přebaloval a to, co měl malý v plínce, měl on nepochopitelně i na rukách, takže mi nevěnoval moc pozornost. Proploužila jsem se do koupelny a osprchovala se.
Snažila jsem se urovnat v hlavě, co vlastně řeknu. Měla
jsem vymyšlenou variantu o krádeži auta, napadení
mimozemšťany a roji meteoritů, které dopadaly
na zem. Jirka mezitím uložil malého a přišel do koupelny. V tom jsem rozhrnula závěs a začala improvizovat: „Miláčku, zítra ti udělám svíčkovou. A dneska večer zažiješ cestu kolem světa.“ Jirka se na mě podíval,
bylo vidět, že hluboce přemýšlí. Pak zesinal a povídá
„Tys něco udělala s autem!?“ Můj výraz byl natolik vypovídající, že jen prohodil: „Kde?“ a oblékal si bundu.
Tiše jsem zašeptala „Jen vzadu, trošičku.“ To už si
obouval boty a rychlostí světla se vyřítil ze dveří.
Uběhla hodina. Krčila jsem se na gauči a čekala, co
bude. Přišel, podíval se na mě a povídá „Jak?? Jak jsi
mohla nabourat parkovací senzor??“ „Nooo, když on
asi nějak nefungoval nebo co.“ Druhý den jsem vstala,
udělala mu snídani a šla vařit svíčkovou. Ještě mě totiž
čekala rudá čára na boku. Té si Jirka všiml, když zaparkoval v práci. V tu chvíli jsem měla zkrat a další nehodu popřela. Zarytě jsem tvrdila, že o žádné čáře nevím,
až Jirka vydedukoval, že mě musel na parkovišti někdo
nabourat. Sice mu nešlo do hlavy, jak mi mohl odřít
přední bok, ale já už mezitím věčným opakováním
sama uvěřila, že jsem podruhé jeho miláčka nenabourala. Žehlila jsem to dlouho. Bylo zapotřebí několik
jeho oblíbených jídel a hezkých večerů, nehynoucí láska a lichotky. Na další hodinu zumby už jsem šla ale
radši pěšky.
Ing. Anna Benešová, Trhový Štěpánov
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Sport

Štěpánovský trhák 2021
Uspořádat jakoukoliv veřejnou akci je věc náročná,
to jistě potvrdí každý, kdo někdy nějakou akci pořádal.
Ale uspořádat veřejnou akci v současné době, kdy není
zcela jasné, kolik lidí se může setkat venku dnes, natož
kolik se jich bude moci potkat zítra a už vůbec ne kolik
osob bude moci dýchat stejný vzduch v pondělí, to není
práce až tak náročná jako spíše průkopnická, všechno
se organizuje úplně jinak, chybí zkušenosti s pořádáním akcí tzv. distančním způsobem. A tak je pro organizaci závodu v běhu potřeba určitá kreativita, velká
pružnost, aby se vyhovělo všem nastaveným hygienicko-epidemiologickým nařízením, a také trocha odvahy,
protože jednak vůbec dopředu netušíte, v jakém počtu
se dostaví samotní závodníci a zda se také nedostaví nezvaná návštěva v podobě kontrolního orgánu, který
vám rozmetá veškeré představy o tom, jak kvalitně nařízená opatření plníte.
Všem těmto výzvám jsme se postavili a závod Štěpánovský trhák 2021 se v sobotu 10. 4. 2021 uskutečnil. Počasí uznalo naši smělost za hodnou odměny, a tak se většinu dne usmívalo na běžce slunce a teplota byla tak

akorát, aby mohli běžci odhodit všechny nepotřebné
svršky a závodit pouze v nezbytně nutném sportovním
oblečení. Do závodu o délce cca 6 km vybíhali závodníci
po jednom s časovým odstupem, trať byla opět maličko
upravená vzhledem k podmínkám na lesních cestách
(bahno, těžba atd.) a celkem se hlavního závodu zúčastnilo 45 závodníků. Kromě sobotního termínu musel být
kvůli cestovní uzávěře pro závodníky z jiných okresů
umožněn start ještě v pondělí 12. 5. 2021 a i v tento den
se proběhlo tratí téměř 10 závodníků.
Na četné požadavky jsme zařadili i dětské kategorie,
ve kterých se předvedlo celkem 11 dětí, a to na tratích
150 m a 1 km.
Jelikož se jednalo o jeden z prvních uskutečněných závodů po koronavirových zákazech, přilákal závod i běžce s vysokou výkonností, a tak letošní ročník měl nového
neokoukaného vítěze, i když po sobotě to vypadalo
na plichtu mezi učitelem a žákem, tedy Rudolfem Jánošíkem a Štěpánem Nedělou.
Celkově lze říct, že Štěpánovský trhák 2021 se vydařil,
počtem účastníků se řadí směle k ročníkům, pořádaným

Štěpánovský trhák 2021; foto archiv pořadatelů
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za běžných podmínek. Nadšení všech běžců,
rozradostněných, že si po dlouhých měsících
mohou zazávodit, dodalo pořadatelům velkou
dávku optimismu do dalších ročníků. Moc děkuji všem, co přiložili ruku k dílu, především své
pravé ruce a spolehlivé časomíře – Tomáši Nedělovi.
Bohumil Boušek

červen 2021
Výsledky muži:

Výsledky ženy:

1. Jaroslav Vítek

22:08

1. Andrea Adamcová

28:30

2. Štěpán Neděla

23:38

2. Hana Jiroušková

29:43

Rudolf Jánošík

23:38

3. Renáta Dvořáková

30:27

3. Jan Knyttl

24:10

Běh posiluje nejen tělo, ale i přátelství – mladé a rychlé štěpánovské naděje; foto Jana Boušková

Včera dorostenci, dnes muži, jak ten čas letí;
foto Jana Boušková

Sňatek uzavřeli:

Narození dětí:

22.05.2021 – Blanka Kotýnková z Vlašimi
a Roman Filip ze Sedmpán

06.04.2021 – Pavel Dušek,

Blanka Kotýnková z Vlašimi a Roman Filip ze Sedmpán;
foto z rodinného alba

Pavel Dušek s rodiči Veronikou a Pavlem Duškovými;
foto z rodinného alba
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Dubějovice

červen 2021

Životní jubilea
01.06. –
04.06. –
08.06. –
09.06. –
13.06. –
14.06. –
		
15.06 –
15.06. –
17.06. –
25.06. –
29.06. –
30.06. –
01.07. –
01.07. –
02.07. –
02.07. –
06.07. –
06.07. –
10.07. –
14.07. –
15.07. –
16.07. –
18.07. –
19.07. –
23.07. –
23.07. –
29.07. –
29.07. –

Kepková Marie, Trhový Štěpánov – 80 let
Kucharčík Ján, Sedmpány – 75 let
Polívka Miroslav, Trhový Štěpánov – 50 let
Adámek Petr, Trhový Štěpánov – 75 let
Chvojková Jitka, Trhový Štěpánov – 65 let
Smítková Jaroslava, Střechov nad Sázavou
– 81 let
Neradová Anna, Dubějovice – 86 let
Skalická Hana, Trhový Štěpánov – 83 let
Mikešová Marie, Trhový Štěpánov – 83 let
Neradová Ludmila, Trhový Štěpánov – 60 let
Veselý Bohumil, Trhový Štěpánov – 83 let
Kubík Zdeněk, Dubějovice – 70 let
Dvořáková Marie, Sedmpány – 86 let
Krásová Marie, Trhový Štěpánov – 82 let
Turková Jaroslava, Trhový Štěpánov – 55 let
Červeňáková Renata, Trhový Štěpánov – 50 let
Fantyšová Anna, Štěpánovská Lhota – 80 let
Lásková Marcela, Trhový Štěpánov – 55 let
Ing. Nekvasil Václav, Trhový Štěpánov – 75 let
Andělová Eva, Sedmpány – 81 let
Vesecká Marta, Střechov nad Sázavou – 80 let
Paučková Eva, Střechov nad Sázavou – 50 let
Vlasáková Marie, Dalkovice – 84 let
Dřevová Ivana, Dalkovice – 55 let
Kratochvílová Zdeňka, Trhový Štěpánov – 60 let
Vopálka Antonín, Trhový Štěpánov – 60 let
Srnová Vlasta, Trhový Štěpánov – 82 let
Neděla Tomáš, Trhový Štěpánov – 50 let

Společenská kronika
Vladimír Lejček

z Trhového Štěpánova oslavil 85. narozeniny 12.04.2021

Vladimír Lejček z Trhového Štěpánova; foto archiv města

Jaroslav Turek

z Trhového Štěpánova oslavil 85. narozeniny 14.04.2021

Životní jubilea
Jiřina Votrubová

z Trhového Štěpánova oslavil 80. narozeniny 21.03.2021

Jiřina Votrubová z Trhového Štěpánova; fotoz rodinného alba

Jaroslav Turek z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn
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Ruthild Lejčková

z Trhového Štěpánova oslavila 80. narozeniny 15.05.2021

červen 2021

Navždy odešli:
26.04.2021 – Jan Lejček,
Trhový Štěpánov – ve věku 81 let

Vzpomínka:
Dne 25. června 2021 by se dožil
100 let pan Ladislav Smutný
z Trhového Štěpánova. Bohužel
už není mezi námi dlouhých
33 let. Stále vzpomínáme a nikdy
na Tebe nezapomeneme.
Vzpomíná Jaroslava Smutná
s dětmi
Ladislav Smutný
z Trhového Štěpánova;
fotoz rodinného alba

Ruthild Lejčková z Trhového Štěpánova; foto archiv města

Jan Šamša

z Trhového Štěpánova oslavil 80. narozeniny 16.05.2021

Jan Šamša z Trhového Štěpánova; foto archiv města
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Město občanům
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MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
Vás srdečně zve na tradiční
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Město občanům

JARMARK
ŠTĚP

ŠTĚP

Á

SOBOTA 26. ČERVNA 2021
OD 10:00 NA NÁMĚSTÍ

10–16 hod.

12–13 hod.
19–24 hod.

ATLAS

HELIGONKY

RE-FLEX GROUP

V ÝSTAVA V MUZEU
POUŤOVÉ ATRAKCE – OBČERSTVENÍ
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