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V neděli 2. února jsme slavili svátek Uvedení Páně do chrámu, neboli Hromnice. Maličký
Ježíš byl přinesen Marií a Josefem do Jeruzalémského chrámu, aby byl zasvěcen Bohu.
Ať každý objekt, připomínající skutečnost Ježíšovy přítomnosti zde na zemi, v nás probudí
touhu Bohu patřit, milovat Ho a s láskou sloužit svým bližním.
Ing. Roman Farion

Zprávy z radnice

Slovo starosty
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práce. Stavební část je za cenu cca 5,5 milionu Kč.
Na vybavení spolkového domu budeme žádat o dotaci.
• Připravujeme žádost o dotaci na odbahnění rybníka
„Jez“ v Trhovém Štěpánově. Děkuji ZD Trhový Štěpánov a. s., jmenovitě panu předsedovi Ing. Pavlu Navrátilovi, CSc., za vstřícnost a spolupráci na tomto
projektu. Rybník byl odbahněn před 18 lety. Na fotografii vidíme, jak díky splachům ornice z polí v povodí potoka vypadá dnes.
„Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov“
Hotovou stavbu Základní školy v Trhovém Štěpánově
budeme kolaudovat 5. března 2020. Následně probíhá
výběrové řízení na dodavatele vybavení.

Vážení spoluobčané,
úvodem Vás všechny co nejsrdečněji zdravím v novém roce 2020. Zimní počasí nám připomíná spíše „středomořské pásmo“. Sníh začíná pro nás být vzácností, ale
staré české pořekadlo praví: „Zima a berňák nám nic
neodpustí“, tak uvidíme. Na jednu stranu je toto počasí
dobré pro zimní údržbu silnic, na druhé straně, a to je
důležitější, chybí podzemní voda, kterou sníh vždy doplňoval. Prameny vysychají, vodní zdroje jsou poloprázdné.
V této situaci je nyní pro nás prioritou vybudovat vodovod a zásobit pitnou vodou ze Želivky naše místní části.

Nadstavba Základní školy Trhový Štěpánov s výtahem;
foto Josef Korn

Připravujeme
• Začaly přípravy na výběrové řízení dodavatele těchto
staveb: „Vodovodní přivaděč Trhový Štěpánov, Dalkovice – Střechov“, „Vodovod Střechov nad Sázavou“
a „Výstavba vodovodu Trhový Štěpánov – Dubějovice,
Sedmpány“. Celá akce je za cenu cca 40 milionů Kč.
V případě získání dotace bude stavba realizována.
• Je zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Nástavba spolkového domu na hasičskou zbrojnici
v Dubějovicích“. V měsíci březnu by mohla být podepsána smlouva s dodavatelem stavby a zahájeny stavební

„Zvýšení kapacity Mateřské školy Trhový Štěpánov“
Stavba Mateřské školy Trhový Štěpánov probíhá podle
harmonogramu, s jarními měsíci začnou stavební úpravy venkovních herních prostor.

Z odbahněného rybníku „Jez“ zbyla je malá louže;
foto Josef Korn

Opravena malá vodní nádrž v Dalkovicích; foto Josef Korn
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Oprava havarijního stavu malé vodní nádrže v Dalkovicích
Byla provedena oprava havarijního stavu malé vodní
nádrže v Dalkovicích. Dodavatelská firma Hradecká společnost s. r. o. z Ledče nad Sázavou předala kvalitní práci.
Nádrž se napouští. Celková cena opravy činí 552 322,50 Kč.

únor 2020
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Oprava havarijního stavu studně ve Štěpánovské Lhotě
Město Trhový Štěpánov opravilo studnu ve Štěpánovské Lhotě. Byla zabudována pumpa na vodu. Bohužel
vodní zdroj, z kterého celý rok přetékala voda do místního potůčku (a to i v dobách, kdy obyvatelé Štěpánovské

Lhoty denně brali vodu k napojení dobytka), je ze dvou
třetin prázdný.
Poděkování
Děkuji všem spolkům, které letošní rok obohatily plesovou sezonu. Je to náročná a záslužná práce, která přispěla ke zpestření kultury v Trhovém Štěpánově a okolí.
Děkuji všem účastníkům Tříkrálové sbírky, kteří se
do této akce pro Charitu zapojili, zvláště pak dětem, které
tuto náročnou „Tříkrálovou cestu“ podnikly a vydržely.
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem za pomoc, podporu a těším se
na spolupráci v letošním roce. Srdečně Vás všechny zvu
20. března 2020 do Kulturního domu Sedmpány na hru
divadelního souboru Načeradec.
Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov

Oprava studně ve Štěpánovské Lhotě; foto Josef Korn

Na základě obecně závazné vyhlášky města Trhový
Štěpánov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů,
oznamujeme, že

poplatek za psa na rok 2020
je splatný do 31. března 2020
na bankovní účet města Trhový Štěpánov u České
spořitelny, a.s. : 320081399/0800 nebo v hotovosti.
Včas nezaplacený poplatek může městský úřad dle
místní vyhlášky č. 1/2019 zvýšit až na trojnásobek.
Veškeré změny, které se týkají držení psa, je poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastaly.

Přehled změn v evidenci
obyvatel za rok 2019
Počet narozených: 12 dětí
- 2 Sedmpány
- 1 Střechov nad Sázavou
- 1 Štěpánovská Lhota
- 6 Trhový Štěpánov
- 2 Dubějovice
Úmrtí: 16 občanů
- 3 Dubějovice
- 8 Trhový Štěpánov
- 2 Střechov nad Sázavou
- 1 Sedmpány
Přistěhování: 34 osob
Uzavření sňatku: 23 svateb provedených Městským úřadem Trhový Štěpánov

Přehled plánovaných kulturních, sportovních
a společenských akcí v roce 2020
Měsíc
Leden
Únor

Den

Datum

Název akce

Pořadatel

středa

01.01.

Novoroční setkání U Dubu

TJ Sokol

sobota

25.01.

Hasičský ples v Sedmpánech

SDH Dubějovice

sobota

01.02.

Hasičský ples v Dalkovicích

SDH Dalkovice

sobota

15.02.

Hasičský ples v Trhovém Štěpánově

SDH Trhový Štěpánov

sobota

29.02.

Dětský karneval v Sedmpánech

SDH Sedmpány
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Březen

Duben

Květen
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sobota

14.03.

Vepřové hody v Dubějovicích

SDH Dubějovice

sobota

bude upřesněn

MDŽ v Sedmpánech

SDH Sedmpány

sobota

15.03.

Dětský karneval v Trhovém Štěpánově

TJ Sokol

pátek

20.03.

Divadelní představení herců z Načeradce

Město Trhový Štěpánov

sobota

04.04.

Čistý Štěpánovský potok

SDH Trhový Štěpánov

sobota

18.04.

Štěpánovský trhák

TJ Sokol

čtvrtek

30.04.

Stavění máje, pálení čarodějnic v Trhovém
Štěpánově

SDH Trhový Štěpánov,
Město Trhový Štěpánov

čtvrtek

30.04.

Čarodějnice v Dalkovicích

SDH Dalkovice

čtvrtek

30.04.

Rej čarodějnic v Sedmpánech

SDH Sedmpány

čtvrtek

30.04.

Stavění máje v Dubějovicích

SDH Dubějovice

čtvrtek

07.05.

Důchodci – Den matek

Město Trhový Štěpánov

sobota

30.05.

Pohádkový les

Organizace 5. prosince

Cyklovýlet – Posázavské rozhledny
a vyhlídky

TJ Sokol

Štěpánovský jarmark

Město Trhový Štěpánov

bude upřesněn
Červen
Červenec

Srpen

Září

sobota

20.06.

sobota

bude upřesněn

Neckiáda

TJ Sokol

sobota

11.07.

Letní kino

Město Trhový Štěpánov

Příměstský tábor

TJ Sokol

bude upřesněn
sobota

25.07.

Letní kino

Město Trhový Štěpánov

sobota

01.08.

Letní kino

Město Trhový Štěpánov

sobota

15.08.

Letní kino

Město Trhový Štěpánov

pátek

28.08.

Pouťová zábava

TJ Sokol

sobota

29.08.

Rocková pouť

Organizace 5. prosince

sobota

29.08.

Dětské rybářské závody v Sedmpánech

SDH Sedmpány

neděle

30.08.

Štěpánovská pouť – SEBRANKA

Město Trhový Štěpánov

sobota

bude upřesněn

Volejbalový turnaj „O pohár města“

Město Trhový Štěpánov
Víceúčelové hřiště

sobota

bude upřesněn

Předsedova holina

Organizace 5. prosince

sobota

05.09.

Den hasičů a záchranářů

SDH Trhový Štěpánov

sobota

19.09.

Vinobraní s cimbálovou hudbou

Město Trhový Štěpánov

sobota

26.09.

Tradiční setkání u kapličky sv. Václava
ve Štěpánovské Lhotě od 15.00 hodin

Občané a chalupáři Štěpánovské Lhoty

bude upřesněn

Cyklovýlet po zrušené železnici

TJ Sokol

bude upřesněn

Drakiáda

TJ Sokol +Unie rodičů

bude upřesněn

Lampiónový průvod

Unie rodičů

bude upřesněn

Lampiónový průvod

SDH Dubějovice

Vánoční trhy v Trhovém Štěpánově

Město Trhový Štěpánov

bude upřesněn

Zdobení perníčků

TJ Sokol

bude upřesněn

Mikulášská nadílka

TJ Sokol

Říjen
Listopad

Prosinec
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sobota

28.11.

sobota

19.12.

Zpívání u kapličky v Sedmpánech

SDH Sedmpány

čtvrtek

24.12.

Zpívání u kapličky v Dubějovicích

SDH Dubějovice

čtvrtek

31.12.

Pochod na Javornickou hůru

SDH Dubějovice

čtvrtek

31.12.

Silvestr v Dalkovicích

SDH Dalkovice

únor 2020

Kůrovec ničí naše lesy
VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR!
Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast!
Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní
za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče
o lesní porosty jsou významná finanční ztráta
a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře
(OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej
neznáte, kontaktuje místně příslušný orgán státní
správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností
(ORP), kde vám sdělí nezbytné informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám
nebo prostřednictvím svého OLH informovat
o šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán SSL.
Orgánem SSL je vždy příslušný odborný pracovník
úřadu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace
na své lesy
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského
kraje lze žádat o dotace na hospodaření v lesích
(asanace, zalesnění, výchova lesních porostů,
oplocenky atd.).
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
• místní obecní úřad
• úřad obce s rozšířenou působností
• https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
• dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/
web/20994/65
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz

Zprávy z radnice

Rámcová doporučená opatření:
• Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat,
včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví nově
napadené kůrovci. Asanací se rozumí bezodkladné
odkornění dříví nebo chemický postřik celého
povrchu kmene v larválním stádiu kůrovce,
v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj vývoj
a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví
z lesa, protože tímto naopak dochází k šíření
škůdce, který v neošetřeném dříví svůj vývoj
dokončí.
• Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše,
které již nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré
souše jsou již mrtvé stromy a nemají čerstvé
lýko, které je potravou kůrovců. Tyto souše již
škůdce opustil a napadl živé jedince smrků
v jejich nejbližším okolí. Právě tyto čerstvě
napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit
a asanovat.
• Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty
a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců.
Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené jehličí)
vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto
stromech, které již nemají schopnost se přirozeně
bránit, je kůrovec schopen se velmi rychle
namnožit a rozšířit.

Foto napadeného stromu (kůrovcová souše).

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem
napadené stromy, dojde k plošnému rozpadu
lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek
a zachovejte jej budoucím generacím!

Brouka hledej
Hudební skupina Markazíni přináší všem lesníkům
a majitelům lesa novou skladbičku s názvem Brouka hledej i s klipem, která je v dnešní „kůrovcové“ době velice
aktuální. Ve zkratce lze říci, že pokud se vlastník lesa

bude řídit textem písničky, nemůže mít ve svém lese kůrovce.
Odkaz na youtobe: : https://www.youtube.com/watch?v=H0rQM-X46Bk
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Adventní koncert v Trhovém Štěpánově
Děti píší dopis Ježíškovi a my všichni ostatní cítíme,
že advent je tak trochu jiný čas. Čas mimo jiné spojený
s hudebními tradicemi, se slavnostními koncerty.
Prostor pro rozjímání u vánoční hudby, možnost zpomalit, zastavit se a vnímat kouzlo sváteční nálady kolem,
přinesla mezi nás v sobotu 14. prosince hudební skupina
Náhodná setkání z Vlašimi. V podvečer se kostel sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově rozezněl tóny vánočně
laděných skladeb a koled. Hudební repertoár provedl návštěvníky koncertu nejen po naší krásné vlasti, ale nechal je nasát i atmosféru písní z dalších koutů Evropy.
Míša, František, oba Petrové a jejich technický doprovod si na závěr svého vystoupení vyslechli srdečný potlesk všech přítomných, a to jak za kouzelný hudební
projev, tak i za poselství, které předali do srdcí všech.
Poselství víry, naděje, sounáležitosti a úsměvu.
Při odchodu ze svátečních prostor si pak nejeden z posluchačů kladl otázku, zda setkání jsou opravdu až tak
„náhodná“. My lidé jsme už takoví, že v nás druzí, s nimiž
se setkáváme, zanechávají tu negativní, tu pozitivní poci-

Hudební skupina Náhodná setkání z Vlašimi vystoupila v kostele sv. Bartoloměje Trhový Štěpánov

ty a nálady. Duše každého člověka touží po tom být naplněna těmi pozitivními, což se v případě „náhodného“ setkání se skupinou Náhodná setkání beze zbytku splnilo.
Štěpánka Bézová

Tříkrálová sbírka 2020 v Trhovém Štěpánově
V Trhovém Štěpánově proběhla
Tříkrálová sbírka 4. ledna 2020. Každý rok se 65 % výtěžku vrací do Charity Vlašim. 15 % využívá na své projekty diecézní charita, 10 % je zasíláno
na podporu projektů v zahraničí, 5 %
je na národní projekty a 5 % pokrývá
režie sbírky. Z finančních prostředků
získaných v Tříkrálové sbírce 2020
plánuje podpořit ADCH Praha tyto
své projekty:
• rekonstrukce azylového domu pro
matky a rodiny s dětmi sv. Máří
Magdalény v Kralupech nad Vltavou.
• sociální bydlení
• pomoc rodinám v nouzi
• zdravotní péče v Ugandě
V lednu 2020 se ve Vlašimi a okolí
6

Tříkrálová sbírka 2020 v Trhovém
Štěpánově; foto Josef Korn

vybralo 518.342 Kč. V Trhovém Štěpánově koledovali tito koledníci: Sára
Burková, Eliška Chvojková, Barbora
Pečenková, Anna Nedělová, Viktorie
Novotná, Marina Novotná, Eliška
Kulíčková, Michal Staněk, Pavel Močkoř, Tereza Chvojková, Bohumil Straka, Zdeněk Cirhan, Josef Morkus, Michal Kudyn, Jakub Kučera.
Sbírku v Trhovém Štěpánově koordinovali Petra Burková, Jana Nedělová, Kateřina Kolářová, Monika Beránková a Blanka Staňková. Všem
děkujeme za hladký průběh sbírky.
Jménem Charity České republiky
a Charity Vlašim přejeme všem dárcům požehnaný rok 2020 a srdečně
děkujeme za příspěvky.
Jaroslava Krásová

únor 2020
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Tříkrálová sbírka
v Sedmpánech

Tříkrálová sbírka
v Dubějovicích

V Sedmpánech chodily dvě skupinky. V holčičí skupince byla Emička Kucharčíková, Emička Jeřábková
a Mája Kucharčíková s Marečkem Kucharčíkem, který
to v roce a půl, i když bez královské koruny, uťapkal
s trochou nošení celé s námi. Ve skoro klučičí skupince
byl Lukáš a Matouš Slabý, Josefínka Podroužková, Jáchym Jeřábek a Toník Houda. Děti si obchůzku užily
a my dospělí také.
Ing. Dana Kucharčíková, DiS.

Seznam dětí:
Šic Jakub – ZŠ Trhový Štěpánov, 2. třída
Šicová Aneta – ZŠ Trhový Štěpánov, 2. třída
Šic Marek – ZŠ Trhový Štěpánov, 5. třída
Dušek Vojtěch –ZŠ Trhový Štěpánov, 5. třída
Novotná Kristýna – ZŠ Trhový Štěpánov, 5.třída
Dušek Josef – Gymnázium Vlašim, 3. třída víceletého
gymnázia
Dne 5.1.2020 se konala v Dubějovicích tříkrálová sbírka. Josek Dušek doprovázel děti na trubku a na flétnu ho
střídala Anetka Šicová s Vojtou Duškem. Anetka, Jakub
a Marek Šicovi začínali jako 3 králové, v polovině cesty
Marka vystřídala Kristýna a Kubu Vojta a v této sestavě
jsme naše koledování zakončili. Přikládám fotky pořízené Pavlem Duškem a musím děti opět pochválit, všude
zpívaly celý text s předtroubením či předehrou fléten
a lidé je s potěšením poslouchali, některé dojaly a odměnou za téměř čtyřhodinové koledování jim byly obdržené sladkosti a pochvala. Moc děkujeme všem občanům
Dubějovic, že přispěli na tříkrálovou sbírku, za sladkosti pro děti a za vřelé přijetí koledníků. Jsme rádi, že jsme
mohli přispět, a doufáme, že bude sbírka úspěšná.
Hana Vošická, vedoucí skupinky koledníků

Tříkrálová sbírka 2020v Sedmpánech; foto Jana Kucharčíková

Tříkrálová sbírka
Vážení a milí!
Tříkrálová sbírka slaví letos 20 let. Za dvacet let se dostala do povědomí široké veřejnosti. Přináší mnoho
osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle mohou zažít pocit soudržnosti a radosti, právě
to je největší posláním sbírky.
Z celého srdce děkuji jménem svým i jménem Charity
Vlašim našim milým koledníkům za jejich nadšení,
odvahu, chuť pomáhat a všem dárcům a příznivcům
za jejich štědrost a vřelé přijetí koledníků.
S pomocí Vás všech se v letošním ročníku TKS 2020
ve Vlašimi a širokém okolí vybrala rekordní částka
ve výši 539 865 Kč. Z této částky se 65 % výtěžku vrátí
zpět do regionu do Charity Vlašim, která finanční prostředky využije na vybudování Komunitního centra
v Tovární ulici ve Vlašimi. V tomto komunitním centru
bude zázemí pro terénní sociální a zdravotní služby,
občanskou a psychologickou poradnu, zázemí pro neformální pečující, kteří pečují o své blízké v domácím
prostředí, komunitní centrum pro seniory – Klub trénování paměti, Univerzitu třetího věku, Akademii třetího věku, klub seniorů, hravou výtvarku, půjčovnu
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, místo vzá-

Tříkrálová sbírka 2020 v Dubějovicích; foto Hana Vošická

jemné materiální pomoci (charitní obchůdek, sociální
šatník). Více na webových stránkách http://komunitnícentrumvlasim.cz
Podrobnosti (vybranou částku, systém přerozdělování financí, vybrané podpořené projekty, doprovodné
akce a další) o celonárodní Tříkrálové sbírce se dozvíte
na webových stránkách https://www.trikralovasbirka.
cz/. Aktuality týkající se Tříkrálové sbírky z Vlašimi
a okolí můžete sledovat na FB Tříkrálová Sbírka Vlašim.
Jana Srbová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí
Email: trikralova.sbirka@charitavlasim.cz
7
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 ve Vlašimi a okolí dle obcí

Obec
Bílkovice
Bolina
Bolinka
Buková, Tisek
Ctiboř
Dálkovice
Daměnice
Domašín
Dub
Dubějovice
Hrazená Lhota, Polánka
Chlum
Javorník
Kladruby
Kondrac, Krasovice
Libež
Louňovice a Jinošov
Malovidy

vybráno Kč
Obec
6 116
Miřetice
6 614
Načeradec
4 176
Nemíž
5 170
Nesperská Lhota, Chobot, Hradiště
7 174
Nespery
2 040
Pavlovice
5795
Pravětice
23 105
Pravonín
2 885
Radošovice
12 900
Rataje
2108
Řimovice
8 780
Tehov, Petříny
14 650
Trhový Štěpánov
14 369
Veliš, Ostrov, Sedlečko, Lipiny
19 661
Vlašim
6 606
Vracovice
2 936
Zdislavice
7 831
Znosim
Celkem vybráno 539 865 Kč
Všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme!
Charita Vlašim

Obec
Bernartice
Bezděkov
Borovsko
Brzotice
Blažejovice, Vítonice
Čejtice
Dolní Kralovice
Dolní Rápotice
Ježov
Kačerov
Keblov
Loket

Výsledek Třikrálové sbírky ve farnosti Keblov 2020
vybraná částka
Obec
7 174
14 707
Martinice
4 749
Němčice
2 784
Píšť
1 650
Sedlice
1 050
Sedmpány
6 621
7 190
Snět
1 875
Střítež
12 420
21 063
Šetějovice
1 995
Tomice
6 648
Vranice
2 700
Vraždovy Lhotice
4 195
Všebořice
2 924
Radíkovice
8 253
Zahrádčice
2 550
9 049
Hulice
2 749
3 750
Rýzmburk, Hulice
Celkem vybráno 146 385 Kč

35% na projekty arcidiecézní charity
• Rekonstrukce azylového domu pro matky a rodiny
s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou
• Sociální bydlení
• Pomoc rodinám v nouzi

vybraná částka
4 353
3 867
2 690
860
3 120
7 630
4 510
3 980
3 133
3 316
8 600
3 150
3 170
5 638
2 350
510
6 471
8 221
1 750
3 640

• Zdravotní péče v Ugandě
65 % výtěžku bude poskytnut Charitě Vlašim, jejichž
služby mnozí již užívají:
• Pečovatelská a poradenská služba Farní Charity Vlašim

Všem dárcům, i těm, kdo se sbírkou pomáhali, srdečné Pán Bůh zaplať!
P. Maximilián R. Rylko O. Praem administrátor farnosti
8

vybráno Kč
8 248
14508
2900
5163
5089
10135
2 109
15367
22682
6515
11010
6197
18427
15013
206204
20550
14252
2580
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Zásahy JPO Trhový Štěpánov od 24. 11. 2019 do 31. 12. 2019
29. 11. 2019
07. 12. 2019
09. 12. 2019
11. 12. 2019
16. 12. 2019
18. 12. 2019
24. 12. 2019
27. 12. 2019

Planý poplach
Planý poplach
Požár – lesní porost
TP – únik nebezpečných látek
Požár – EPS na PCO
Požár nákladního automobilu
Požár – lesní porost
TP – pátrání po pohřešované osobě

Únik oleje v Souticích; foto archiv JSDH TŠ

Dubovka
Střechov nad Sázavou
Dubovka
Soutice
Zruč nad Sázavou
D1 – 56. km
Soutice
Trhový Štěpánov

Požár EPS na PCO ve Zruči nad Sázavou;
foto archiv JSDH TŠ

Požár kamiónu na D1;
foto archiv JSDH TŠ

V roce 2019 jednotka vyjížděla k 83 zásahům (23x požár,
2x dopravní nehoda, 44x odstranění stromu, 4x uvolněná střecha, 2x pád elektrického sloupu, 1x úklid komunikace, 1x likvidace nebezpečného hmyzu, 1x záchrana
osob z hloubky, 1x záchrana osob z vody, 1x transport
pacienta, 2x únik nebezpečných látek a 1x pátrání po pohřešované osobě).
K událostem jsme vyjížděli 23x v pondělí, 13x v úterý,
9x ve středu, 6x ve čtvrtek, 8x v pátek, 9x v sobotu a 15x
v neděli.
Na cestě k zásahům jsme ujeli 1 166 km a strávili na nich
73 hodin a 29 minut. Aby při našich výjezdech byla naše
Požár lesa v Psářích; foto archiv JSDH TŠ

Výbor SDH Trhový Štěpánov 2020.
První zleva: Jaroslava Krásová jednatel, Vojtěch Jeřábek náměstek starosty, Josef Korn
starosta SDH, Roman Kudyn velitel, Monika Beránková mladí hasiči.
Druhá řada zleva: Jiří Drnovec ml. zástupce velitele, Milan Boušek strojník, Milan
Příhoda člen, Vratislav Donát člen, Jiří Drnovec strojník, Lubomír Pazour velitel JPO II,
Jaromír Veselý preventista, Jiří Tomaides člen, František Boušek strojník.

technika a vybavení akceschopné,
pravidelně
provádíme
údržbu
a opravy. Rovněž věnujeme spoustu
hodin výcviku a školení. Děkujeme
vedení města a Vám, spoluobčanům
Trhového Štěpánova a blízkého okolí, za podporu.
Všechny akce Sboru dobrovolných hasičů a zásahů JPO II   jsou
pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách www.hasicistepanov.cz a na facebooku SDH Trhový Štěpánov. Zde jsou k vidění
i fotografie z našich výjezdů a ostatní činnosti sboru.
Vojtěch Jeřábek,
SDH Trhový Štěpánov
9
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SDH Trhový Štěpánov
cem SDH do Okresního sdružení hasičů. Bratr Roman Kudyn
se stal velitelem sboru a referentem MTZ. Bratr Lubomír Pazour st. bude vykonávat funkci
strojníka a pokladníka sboru.
Sestra Jaroslava Krásová se stala
jednatelkou, kronikářkou a vedoucí dětí. Sestra Monika Beránková je referentka žen. Bratr
Jaromír
Veselý
pokračuje
ve funkci preventisty sboru
a Jiří Drnovec ml. se stal zástupcem velitele sboru. Novému výboru přeji mnoho úspěchů a vykročení tím správným směrem.

V pondělí 13. 1. 2020 se uskutečnila výborová schůze SDH
Trhový Štěpánov, při které proběhly volby do vedení sboru.
Členy výboru SDH jsou: Josef
Korn, Vojtěch Jeřábek, Roman
Kudyn, Lubomír Pazour st., Jaroslava Krásová, Jiří Drnovec
ml., Monika Beránková, Jaromír Veselý, Bohuslav Šiška, Josef
Kopecký, Jiří Drnovec st., František Boušek, Petr Korn, Lubomír Pazour ml., Jiří Tomaides,
Milan Příhoda, Milan Boušek,
Jaroslav Lhotka a Vratislav Donát.   Již na výroční valné hromadě byl opětovně zvolen starostou bratr Josef Korn. Dále byl bratr Vojtěch Jeřábek
zvolen náměstkem starosty sboru, delegátem a zástup-

Vojtěch Jeřábek,
SDH Trhový Štěpánov

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově Vás
srdečně zve na Hasičský ples, který se uskuteční 15. 2.
2020 od 20 hodin v místní sokolovně. K poslechu a tanci
Vám zahraje kapela TRITON. Čeká Vás nejen skvělá zábava, výborné občerstvení a hlavně bohatá tombola,
ve které bude minimálně 600 hodnotných cen. Vyhrát

můžete zahradní plynový gril, živé prase, aku šroubovák,
kávovar, ruční mixér, vysoušeč vlasů, vstupenky do divadla Broadway, cestovní kufr, carvingové boby, poukazy
na odběr zboží a mnoho dalších cen. Těšíme se na Vás.
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov

Zpráva o činnosti městské knihovny za rok 2019
• počet registrovaných čtenářů:
183
• z toho je 109 dospělých a 74 dětí
a mládeže do patnácti let
• počet nových knih: 293
• z toho 277 beletrie a 16 naučných knih
• proběhlo 7408 výpůjček
• z toho bylo půjčeno 673 periodik, dospělým 5597 knih a dětem 1138 knih
• počet návštěv webových stránek: 3638
do knihovny přišlo celkem
2520 návštěvníků
• z toho 1774 návštěvníků půjčoven a studoven, 40 využívajících internet, 706 návštěvníků
kulturních akcí, což jsou děti
z 2.,3. a 4. třídy - čtenářský
kroužek, děti z mateřské a zá10

Předškolní děti v naší knihovně;
foto Jana Boušková

kladní školy a děti předškolkové
s maminkami.
A na tyto kulturní akce bych
chtěla navázat. Všechny tyto akce
probíhají během půjčovní doby,
aby nemusela být knihovna uzavřena. Všem čtenářům děkuji
za pochopení, když se v knihovně
střetnete s těmito skupinkami, jelikož v knihovně není úplné ticho.
Ale díky těmto akcím nám návštěvnost stoupá a v této virtuální
době je zázrak, že děti chtějí přicházet a číst.
Akce probíhají v úterý od 12:45
do13:45, pátek od 8:00 do 9:30
a 12:30 do 13:30 - pokud byste se
jim chtěli raději vyhnout.
Jana Boušková, vedoucí Městské
knihovny Trhový Štěpánov
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Spolkový dům Trhový Štěpánov

Paní PhDr. Mgr. Libuše Váňová z Benešova přednášela o betlémech a betlémářství; foto Jana Vlasáková

Účastníci přednášky o betlémech; foto Jana Vlasáková

Korálkové království
Na podzim loňského roku se Spolkový dům opět proměnil v tzv. „ korálkové království “. Korálky u nás mají
dlouholetou tradici, tato rukodělná činnost zaujala nejen
tvořivé ženy, ale i děti. Navštívily nás děti z místní mateřské školy, z mateřské školy Kolonka a Velišská Vlašim
a žáci třetí třídy Základní školy Sídliště Vlašim za účelem vytvoření vánoční ozdoby z korálků pod vedením
zkušené paní Zdeňky Chvojkové. Děti si korálkování
užívaly a měly obrovskou radost z vlastnoručně vyrobeného výtvoru. Zároveň si prohlédly muzeum, stálou expozici i aktuální výstavu včelařů a rybářů. Úspěšně

zvládly kvíz k tématické výstavě a obdržely zajímavé odměny. Odcházely s pocitem radosti a spokojenosti a my
všem děkujeme za příjemně prožitý společný čas.

Paní Zdeňka Chvojková pomáhá dětem ze Základní školy Sídliště Vlašim vytvořit vánoční ozdoby; foto Jana Vlasáková

Děti z Mateřské školy Trhový Štěpánov s paní učitelkou Jitkou
Tomaidesovou tvoří výtvory z korálků; foto Jana Vlasáková
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Vánoční koncert skupiny Ráchel
V prosinci proběhl v muzeu Vánoční koncert hudební
skupiny Ráchel. Nádherný zážitek, příjemné vánoční naladění. Poté následovalo znamenité pohoštění, které při-

Vánoční koncert skupiny Ráchel ; foto Jana Vlasáková

pravili členové Klubu aktivního stáří. Všichni přítomní
si užívali pohodu a sváteční adventní čas!

Slavnostní pohoštění připravili členové Klubu aktivního stáří;
foto Jana Vlasáková

Adventní putování

Projekt Adventní putování; foto Jana Vlasáková

Žáci 3. třídy v adventním čase denně obdrželi andělské psaní
a plnili různé úlohy; foto Jana Vlasáková
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Žáci třetí a čtvrté třídy místní základní školy a štěpánovští předškoláci projevili zájem zapojit se do projektu
„Adventní putování“. Jedná se o soubor čtyřiadvaceti
ilustrovaných dopisů a úkolů, které děti hravě provedly
adventním časem a vtáhly je do příběhu sourozenců Dorotky a Vincentka, kteří se vydali na cestu za vánočním
tajemstvím. Věříme, že se děti příjemně předvánočně
naladily a zažily společné kouzelné dobrodružství.

Zajímavost
V roce 2019 navštívilo Muzeum Trhový Štěpánov
1020 návštěvníků, včetně dětí. Největší návštěvnost měla
výstava rybářů, kterou zhlédlo 310 návštěvníků. Všem
návštěvníkům nesmírně děkujeme za přízeň a podporu!

Splněné přání
„Ježíškova vnoučata“ je projekt Českého rozhlasu. Propojuje lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.

Kresba Linda Ryšavá

Paní Marie Hatašová Brožová poslední dobu strávila
v domově důchodců v Benešově. Měla touhu vypít si kávičku s panem prezidentem. Koncem listopadu, v adventu, jí bylo přání splněno v rámci projektu „Ježíškova
vnoučata“ (www.jeziskovavnoucata.cz). Jak je vidět,
do poslední chvíle byla paní Marie plná chuti do života!
Bohužel 5. ledna 2020 ve věku 81 let zemřela.
Štěpánka
Bézová

Paní Marie Hatašová Brožová z Trhového Štěpánova popíjí kávičku s panem prezidentem; foto archiv města

Napsané přání
paní Marie; foto
archiv města

John Jaroslav Kynčl, Ph.D., Sc.C. (manžel Miloslavy Marie
Kynčlové M. D. – rozené Tomaidesové z Trhového Štěpánova)
John Jaroslav Kynčl se narodil 16. srpna 1936 v Praze.
V roce 1959 dokončil studium farmacie na Masarykově
univerzitě v Brně a v roce 1963
obdržel doktorát přírodních
věd na Univerzitě J. E. Purkyně
v Bratislavě. Od r. 1961 působil
ve výzkumných ústavech farJohn Jaroslav Kynčl, Ph.D., Sc.C.
Občanství Česká republika a USA.
Žije v LakeBluff, Illinois, USA.

maceutického průmyslu SPOFA a v laboratoři molekulární biologie Československé akademie věd, kde objevil
a vyvinul originální lék Glypressin, který se významně
uplatnil v endokrinologii a je užíván celosvětově. V roce
1967 obdržel titul kandidát věd. Po invazi sovětských
vojsk opustil s rodinou Československo a ve výzkumu
v oboru farmakologie pokračoval v zahraničí. V letech
1968–1970 působil jako A. v. Humboldt Fellow na Univerzitě v Heidelbergu, odkud se přesunul do USA. V letech
1970 – 1972 pokračoval ve svém výzkumu na Cleveland
Clinic v Ohiu a poté nastoupil do Abbott Laboratories
13
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na předměstí Chicaga, kde řídil po třicet let výzkumný program této
nadnárodní farmaceutické společnosti. Extenzivně publikoval v mezinárodní literatuře teoretické medicíny a získal v této oblasti přes třicet
US patentů.
Svou vědeckou kariéru završil Jaroslav Kynčl objevem Hytrinu, prvního léku, který umožňuje normální funkci zvětšené prostaty bez potřeby chirurgie. Tento nový a převratný léčebný koncept umožňuje moderní neinvazivní léčbu onemocnění, které postihuje téměř celou světovou
populaci mužů ve vyšším věku. V roce 1998 byl Jaroslav Kynčl zařazen
do publikace Who is Who in America. V roce 2017 mu byla Ministerstvem zahraničních věcí České republiky udělena Cena Gratiasagit.
(čerpáno z knihy Na přelomu časů)

Kniha „Na přelomu časů“
John Jaroslav Kynčl
Koláž rozhovorů, fotografií, dopisů i vzpomínek na Bohumila Hrabala a Jiřího Koláře je nejen mozaikou humoru a poetických obrazů, ale
i galerií toho, co se v domácím i exilovém kulturním prostoru v minulém
století odehrávalo. Kniha zábavným způsobem naznačuje zřejmé příbuzenství vizuální a verbální poezie obou básníků. Jejich prostorem bez
hranic tak procházejí Miloš Forman i Jiří Menzel, Pavel Tigrid i Joska
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Skalník, Meda Mládková a Jiří Stivín, Jindřich Chalupecký a Josef Hiršal, Václav Havel i Jiří Mucha a mnozí další.
Vše začalo v dubnu 1989 cestou Bohumila Hrabala
do Spojených států amerických, kam ho pozvala bohemistka April Gifford, jeho poslední múza Dubenka. Během série autorských čtení na amerických univerzitách
se Hrabal v Chicagu setkal s manželi Kynčlovými a řadou jejich přátel z československých exulantských kruhů. Tam někde se zrodil nápad natočit film o Hrabalově
pobytu v USA a spojit ho s připravovaným filmem o Jiřím Kolářovi, společném intimním příteli Hrabala
i Kynčlových, žijícím tehdy v pařížském exilu. Práce
na filmu se daly do pohybu. Hýbaly se však i dějiny, během natáčení došlo v Praze k listopadové revoluci, k přelomu časů, kdy se otevřely hranice. Svět byl najednou
zase na nějaký čas krásnější. I proto můžeme v závěru

Občané Trhového Štěpánova a okolí
knihy číst z autorova dopisu o pražském promítání kolářovského filmu tyto kouzelné a tehdy nadějeplné věty:
„Sešli jsme se v Mánesu a pan prezident kvůli tomu zkrátil o celé odpoledne svou návštěvu Sovětského svazu, kde
byl zrušit Varšavský pakt. Když přišel s paní Olgou
do salonku, Jirka Stivín pohotově zahrál na píšťalu slavnostní fanfáry z Libuše. Přišli všichni, kdo nám při natáčení pomáhali, a tak jsem jim jako poděkování rozdal
faksimile toho sborníku Život je všude, který pro tu příležitost svázal Jan Sobota v Texasu a do kterého pan Kolář každému vyrobil krásnou muchláž Prahy k poctě
slavného proroctví Komenského. Zdálo se mi, že se jim
všem video líbilo, jen se všichni divili, že už nejsou takoví mladíci, jak si mysleli…“
Tuto knihu je možno si zapůjčit v naší Městské knihovně Trhový Štěpánov.

Výherci kvízu z předešlého Zpravodaje Štěpánovska
V minulém čísle Zpravodaje Štěpánovska jsme otiskly
dvě fotografie pořízené z Trhového Štěpánova. Čtenáři
měli uhodnout, odkud jsou fotografie pořízeny a co je
v dáli vidět. První fotografie byla pořízena ze židovského
hřbitova a v dáli není vidět rybník, jak se zdá na fotografii, ale solární elektrárna. Tuto první hádanku uhodl Vojtěch Jeřábek z Trhového Štěpánova. Na druhé fotografii

je lávka přes Štěpánovský potok, která se nachází pod
údolím Zadní Stracha. Tuto fotografii správně identifikoval pan František Tomaides z Trhového Štěpánova. Oba
výherci byli obdarováni hodnotnou cenou. Gratulujeme.
Město Trhový Štěpánov

Výherce Vojtěch Jeřábek v pozadí se zasněženou solární elektrárnou; foto archiv města

První fotografie byla pořízena ze židovského hřbitova a v dáli
není vidět rybník, ale solární elektrárna; foto Josef Korn

Výherce František Tomaides z Trhového Štěpánova správně
uhodl lávku přes potok pod údolím Zadní Stracha. Foto archiv
města
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Pohled objektivem fotoaparátu na tajemnou krásu

Domov můj – barevně rudá obloha při západu slunce v Trhovém Štěpánově; foto Petr Skalický

Tajemná krása v okolí Trhového Štěpánova; foto Vít Švajcr
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Zaniklá tvrz v Dalkovicích – část druhá
Vážení a milí spoluobčané,
asi si říkáte, jak asi vypadala tvrz v Dalkovicích. Trochu
jsem bádal, hledal a našel jsem
záznam SAS poř. č. 13-34-21/1
– tvrziště Dalkovice je významné archeologické místo.
Napsal jsem email přímo
do Národního památkového
Znak národního památústavu. Přibližně za měsíc mi
kového ústavu
přišla odpověď:
Dobrý deň, vážený pán Kučera,
tvrziště Dalkovice evidujeme v Státním archeologickém seznamu ako tzv. významnú archeologickú lokalitu.
Je to typ archeologického územia, kde sa nachádzajú
hodnotné relikty zaniknutých objektov, alebo významné
archeologické nálezy a situácie. Tvrzištia a relikty tvrzí
sú jedným z charakteristických prvkov, ktoré sú evidované ako významné archeologické lokality. Ich relikty sa
často zachovali v podobe výrazných reliéfnych tvarov,
keďže boli opevnené zväčša pomerne mohutnými zemnými valmi a výraznými priekopami. V prípade tvrze
v Dalkovicích nie je podľa charakteru konfigurácie terénu pochybností o jej polohe a približnom rozsahu.
Na základe terénnych reliktov však možno predpokla-

Návrh tvrze v Dalkovicích; kresba Katka Adamová

(Upozorňujeme, že kresba je chráněna proti kopírování,
a to nejen autorským zákonem.)
dať, že šlo o typickú kruhovú tvrz s prstencovým valom
a priekopou, s vyvýšeným jadrom, na ktorom stála vežovitá stavba.
Kronikář sboru a obce Dalkovice – Jan Kučera

Nová webová stránka SDH Dalkovice
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám oznámit, že je již
spuštěn nový web Sboru dobrovolných hasičů Dalkovi-

ce, a to na adrese www.sdhdalkovice.info.
Kronikář sboru a obce Dalkovice – Jan Kučera

Vánoční nohejbalový zápas
V pondělí 23. prosince 2019 proběhl tradiční vánoční
nohejbalový zápas mezi členy SDH Dalkovice a bratrů
SDH Trhový Štěpánov na štěpánovském hřišti. Nohejba-

Hráči hráli s plným nasazením; foto archiv SDH Dalkovice

Předvánoční nohejbal. Horní řada zleva: Milan Veselka, Jan
Žížala, Patrik Steiner, Roman Kudyn, Jaroslav Kroupa, Lukáš
Kroupa, Vojta Kahoun, Michal Smetana. Dolní řada zleva:
Hynek Dřevo, Petr Pokorný, Pavel Vobecký ml., Miroslav Petrásek, Pavel Vobecký; foto archiv SDH Dalkovice
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listů se sešlo dost, hrálo se na dvou hřištích zároveň
v počtu 3x3 a 3x4.
Poté, když turnaj v 15:00 hodin začal, se rozeběhly líté
boje, které někdy rozhodovaly o větším umu či neumu
hráčů. Samozřejmě, že někdy stačilo i tolik potřebné
štěstí. Turnaj se hrál přibližně do 17:00 hodin, poté se

únor 2020
unavení hráči přesunuli do místní restaurace.
Turnaj probíhal v přátelské sportovní atmosféře za pošmourného počasí a všichni zúčastnění už se nyní těší
na další ročník.
Kronikář sboru a obec Dalkovice – Jan Kučera

Rozsvítili jsme vánoční stromeček a zahájili tak dobu adventní
V sobotu 30. listopadu den před první adventní nedělí uspořádala obec Dalkovice ve spolupráci s místním
sborem dobrovolných hasičů Rozsvěcování stromečku
s vánočním hodováním.
Vše začalo okolo 17. hodiny večerní, kdy začali přicházet první návštěvníci.
V prostoru místního obchodu bylo připravené občerstvení, např. vánoční cukroví, koláče, perníky, vánoční
punč a svařák.

Starosta SDH Jan Kroupa pronesl uvítací řeč. Pak se
rozezněly zvuky vánočních písní a koled a kolem půl
sedmé jsme rozsvítili vánoční strom.
Zazpívali jsme koledy, dali si teplý svařák nebo punč
a večer si krásně užili. Všichni si po celou dobu pochutnávali na nabízených dobrotách. Vánoční punč i svařák
tekl proudem. Sousedé si navzájem přáli krásné a pohodové vánoční svátky, Zkrátka nastala ,,TA“ pravá zimní
vánoční pohoda. Nejhezčí na tom všem byly rozzářené
oči dětí, které hltaly světýlka
na stromečku a těšily se, že už
brzy budou sedět doma u svého
vánočního stromečku společně
se svými rodiči.
Na první ročník Rozsvícení
vánočního stromu, přišlo přibližně 60 návštěvníků. Moc děkujeme za hojnou účast, která
pro nás byla v mnohém velkým
překvapením.
Kronikář sboru
a obec Dalkovice – Jan Kučera

V Dalkovicích se zpívaly koledy při rozsvěcení vánočního stromku; foto Jan Kučera

Silvestr a oslava Nového roku v Dalkovicích
Jako již tradičně každý rok, i v roce 2019 probíhalo 31.
prosince silvestrovské posezení a přivítání Nového roku
v kulturním domě v Dalkovicích. Klasicky byla hojnost
jídla, pití, hudby a dobré nálady. I když se nás sešlo něco
málo přes 30.
Chvilinku před půlnocí se hosté odebrali na náves,
kde se letos na oslavu nového roku kromě tradičního připíjení sektem a přání
všeho
nejlepšího
do nového roku, odpaloval
velkolepý
ohňostroj.
Kronikář sboru
a obec Dalkovice –
Jan Kučera
Silvestrovské posezení v Dalkovicích; foto Jan Kučera
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Oslava příchodu nového roku se neobešla bez ohňostroje; foto Jan Kučera
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Činnost SDH Sedmpány

Vánoční akce „Česko zpívá koledy“ u kapličky v Sedmpánech;
foto Tomáš Svoboda

V prosinci, jako každým rokem, jsme chodily nejen obdarovat
děti na Mikuláše, ale i naše seniorky. Zleva: Markéta Setničková, Vlaďka Janáčková, Hanka Jeřábková, Štěpánka Bézová,
Zdeňka Holečková, Anetka Jeřábková, Veronika Vargová;
foto Petr Janáček

Zpívání v Sedmpánech
Vánoční zpívání opět potěšilo sedmpánské publikum
Čas letí neuvěřitelně rychle, a tak se ani nechce věřit, že
letos v prosinci je již 10. výročí, kdy se scházíme před sedmpánskou kapličkou, abychom přispěli svojí troškou
do mlýna k předvánoční atmosféře a zpříjemnili čas strá-

vený popíjením lahodného svařáku při přátelském sousedském setkání na návsi. Děje se tak většinou na konci adventního času, kdy máme doma naklizeno, vůně cukroví
se line ze všech koutů a nastala ta správná doba, kdy si můžeme plně vychutnávat těšení na blížící se vánoční svátky.

Pro nepřízeň počasí se vánoční zpívání uskutečnilo v místním kulturním domě. Horní řada zleva: Jana Svobodová, Hanka Filipová, Hanka Jeřábková, Markéta Setničková, Štěpánka Bézová, Zdeňka Holečková, Ála Matějovská. Dolní řada zleva: Petra Svobodová, Ondřej Svoboda; foto Tomáš Svoboda
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Rádi si chodíme zazpívat a potěšit se nejen se svými
sousedy, zároveň si užíváme zpěv sami mezi sebou.
Máme radost ze společného scházení, z dobré nálady při
zkouškách, zasmání se. To je všechno, co drží dobrou
partu pohromadě.
Letos se náš soubor poněkud obměnil. Začala s námi
zpívat Ála Matějovská, po odmlce se vrátila Hanka Jeřábková a naše řady omladil desetiletý Ondřej, člen koncertního sboru Pueri gaudentes.
Svoji generálku jsme si odzpívali v Mnichovicích při
vysvěcení betlému před místním kostelem a před počet-

ným obecenstvem se nám dostalo slov díků a uznání.
V Sedmpánech jsme tentokrát, vzhledem k nepřízni
počasí vystoupili v kulturním domě, což se setkalo s příznivou odezvou. Příjemně vytopený a narychlo vánočně
vyzdobený sál se zcela zaplnil. Na závěr jsme dokonce
museli přidávat a přítomní si s námi společně zazpívali.
Podle mnoha ohlasů bylo vystoupení úspěšné, z čehož
máme upřímnou radost.
Přejeme všem krásný nový rok, hodně zdraví a štěstí
a těšíme se, že nám zachováte i nadále svoji přízeň.
Jana Svobodová

Zpívání v Mnichovicích při vysvěcení betlému před místním
kostelem. Betlém vyřezal a vymaloval pan Martin Lichtenberg
z Mnichovic.; foto Tomáš Svoboda

Sedmpány - tradiční procházka o Štědrém dnu, kdy chodíme
nakrmit zvěř do lesa; foto Tomáš Svoboda

Vánoční besídka ve Střechově nad Sázavou
Vánoční besídka pro děti proběhla v sobotu 7. prosince 2019 ve Střechově nad Sázavou pod záštitou místních
hasičů v Klubu hasičů. Rodiče doma napekli a přinesli
dobroty, děti si hrály, vystřihovaly, zdobily perníčky a lepily papírové ozdoby. Venku před Klubem hasičů ozdo-

bily a rozsvítily vánoční stromek. Máme radost, že si děti
tento den užily stejně jako my dospělí. Děkujeme všem,
kteří pomáhali s přípravou této akce.
Petr Pohnan

V Klubu hasičů mají střechovské děti pěkné zázemí; foto Petr Pohnan
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Střechovské děti v místním Klubu hasičů vyráběly vánoční ozdoby; foto Petr Pohnan

Spolková činnost

Tento den patřil hlavně dětem. Radovaly se z ozdobeného stromečku; foto Petr Pohnan

Advent v Dubějovicích
Nastal adventní čas a v Dubějovicích jsme ho opět jako
loňský rok zahájili tvořením dětí. Děti zdobily perníčky,
adventní věnce, vyráběly si svícny a vytvořily spoustu
krásných ozdob. Některé ozdoby si odnesly domů, ale
většina ozdob skončila na stromečku, který zdobil kapličku po celou vánoční dobu. Moc se dětem povedl. Děkujeme Městu Trhový Štěpánov za finanční příspěvek.

A už se přiblížil méně radostný čas pro děti - čerti.
Některé děti je očekávaly s velkými obavami, některé se
nebály vůbec, ale hlavní je, že všechny děti ve vsi zůstaly
a nikoho si čerti neodnesli. Moc čertům, Mikuláši a andělu děkujeme, protože to jako každý rok měli krásně
připravené.

Mikuláš v Dubějovicích; foto archiv SDH Dubějovice
V naší klubovně v Dubějovicích již třetím rokem rodiče s dětmi
vyráběli vánoční dekorace a zdobili perníčky; foto archiv SDH
Dubějovice

A konečně nastaly VÁNOCE. Děti si již rozbalily dárky, nám již trochu slehlo po štědrovečerní večeři a vyda-

Maminky pomáhaly dětem při tvoření vánočních výrobků;
foto archiv Dubějovice

V Dubějovicích se stalo již tradicí o Štědrém večeru se sejít
u kapličky a zazpívat si koledy; foto archiv SDH Dubějovice
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li jsme se společně zazpívat si koledy ke kapličce, kde nás
ke zpěvu doprovázely děti na hudební nástroje. Bylo to
příjemné a milé setkání, všichni jsme si popřáli krásné
vánoce, děti si v rychlosti sdělily, co kdo dostal pod stromeček, a po zahřátí svařákem jsme pomalu odcházeli
zpět do svých domovů.

únor 2020
s malými dětmi se přidali až v Javorníce. Děti bez velkých obtíží, my s většími, jsme se vyškrábali na Hůru,
kde jsme se setkali s lidmi z okolních vesnic, popřáli
jsme si vše nejlepší do nového roku, opekli buřty a vydali se zpět. Počasí nám přálo, a tak jsme všichni po této
procházce měli opravdu dobrý pocit, že jsme udělali
něco pro zdraví.

Ke zpěvu koled nás doprovázely děti na hudební nástroje;
foto archiv SDH Dubějovice

Týden utekl jako voda a je tu Silvestr. O Silvestru se
každoročně vydáváme na Javornickou hůru, někdy nás
jde méně, někdy více, letos nás bylo kolem 40. Někteří

O Silvestru se každoročně občané Dubějovic vydávají pěšky
na Javornickou hůru; foto archiv SDH Dubějovice

Hasičský ples SDH Dubějovice
25. ledna2020 se uskutečnil již tradiční ples Sboru
dobrovolných hasičů z Dubějovic.
Ples je vždy jednou z nejvýznačnějších našich akcí
za rok. A proto jsme rádi, že si i letos do Kulturního domu
v Sedmpánech našlo cestu tolik hostů. Téměř zaplněný
sál sliboval dobrou náladu a hezký kulturní zážitek.
Na začátku plesu přivítal všechny hosty starosta SDH
Dubějovice a popřál všem krásný večer. Poté začalo taneční veselí. Hosté tančili a bavili se, na všech přítomných byla vidět dobrá nálada.
V deset hodin následovalo předtančení, tentokrát
v režii dubějovických hasičů. Devět plavců předvedlo při
sestavě synchronního plavání, že „hasiči se vody nebojí“.

Předtančení – devět plavců z Dubějovic předvedlo synchronní
tanec; foto archiv SDH Dubějovice

Kamil s Markem se starali o pitný režim tanečníků; foto archiv
SDH Dubějovice

Velké poděkování patří také hudební skupině Vořežprut z Vlašimi; foto archiv SDH Dubějovice
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Poté se prodávala tombola, o půlnoční přestávce proběhlo losování vstupenkových lístků o hodnotné ceny.
Po celý večer byl zaplněný parket. K tanci hrála tentokrát
hudební skupina Vořežprut z Vlašimi. Ve 2:30 hod. přestala hrát hudba. Hosté se rozcházeli, objednaná doprava
dle požadavku rozvážela hosty.

Spolková činnost / Školní okénko
Dobrá nálada a usměvavé tváře hostů byly odměnou
za práci spojenou s organizací plesu.
Tak nashledanou na Hasičském plese Sboru dobrovolných hasičů z Dubějovic v roce 2021. Pravděpodobně
30. ledna 2021.
Ing. Antonín Vošický, starosta SDH Dubějovice.

Mateřská škola Trhový Štěpánov
Děti se učily o zdravém
stravování, zvířátkách
i přírodě
Děti v mateřských školách
získávající v rámci projektu
Zdraví dětem přehled o původu
potravin a zdravém stravování.
V naší školce proběhly programy Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa a Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem. Děti se při
nich dozvěděly mnoho užitečných a zajímavých informací,
které využijí v běžném životě.
Například to, co je zdravé a potřebné pro jejich správný růst
a vývoj. Program nabídl pestrý
program a neustálé střídání rozmanitých činností, což děti bavilo a udrželo jejich pozornost
po celou dobu.
Přivítali jsme také lektorku Naučné programy pro mateřské školy nabízejí dětem rozmanité činnosti; foto archiv MŠ
z Centra Ochrany fauny ČR
z Hrachova u Sedlčan, která přijela s programy U pejska k snědku, aby je nebolelo bříško. Z řeči těla zvířátek se
a kočičky a Za Krakonošem. Pohádku O pejskovi a kočič- děti učily, kdy je pohladit a kdy na ně naopak nesahat.
ce děti již znaly, ale dozvěděly se, co zvířátkům připravit Dozvěděly se také, který pejsek je na hlídání a který
na mazlení. Zábavu si děti
užily při udržování dlouhé
srsti pejsků. Nasmály se při
vybírání blešek z kožíšku.
Jako pozornost si mohly prohlédnout želvičku, která byla
v naší třídě jako doma.
V druhém programu se
děti dozvěděly, kdo hlídá
naše hory, který kopec je nejvyšší a co si dát do batohu při
výletu do přírody. Na Moravě
sklidily víno, u rybníků si zarybařily a nakonec se spustily
do hluboké jeskyně a prozkoumaly temné podzemí.
Olga Polivková,
ředitelka MŠ

Děti si mohly prohlédnout želvičku, která byla v naší třídě jako doma; foto archiv MŠ
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Základní škola Trhový Štěpánov
Projekt Krabice od bot

Můžete to zkusit i vy. Budete mít také tak krásný pocit,
ten který jsme měli s dětmi ze čtvrté třídy.
Třídní učitelka Mgr. Kakosová Lucie

Žáci čtvrté třídy se opět rozhodli, že udělají dobrou
věc a zapojili se do projektu Krabice od bot. Projekt
spočívá v tom, že ten, kdo
chce, přinese nějaký drobný
dárek pro chlapce či dívku
v podobném věku, tj. v našem případě 8 až 10 let.
Ve třídě jsme naplnili celkem 5 krabic od bot. A to tři
pro dívky a dvě pro chlapce.
Krabice jsme zabalili do vánočního balicího papíru
a označili cedulkou, komu
je daná krabice určena. Dárky jsem odvezla na sběrné
místo, kterým je Azylový
dům ve Vlašimi. Věřím, že
dárky od nás udělají radost
tomu, kdo by jinak žádný
dárek letos nedostal. Budeme se snažit do tohoto pro- Děti přinesly drobné dárečky a celkem napljektu zapojit i v příštím roce. nily 5 krabic; foto Mgr. Lucie Kakosová

Práce dětí čtvrté třídy

Anna Nedělová
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Jan Vosecký

Krabice jsme zabalili do vánočního papíru
a zaslali na potřebnou adresu; foto Mgr. Lucie Kakosová
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Narození dětí

Jubilanti

25.10.2019 – Matyáš Hejný

Marie Brixíová

Trhový Štěpánov

z Dubějovic oslavila 85. narozeniny 6. 12. 2019.

Vzpomínka
Dne 15. 2. 2020 by se dožila
90 let naše maminka, tchyně, babička a prababička,
paní Anežka Houdková
ze Střechova.
Vzpomínají syn a snacha
s rodinami

Anežka Houdková ze Střechova nad Sázavou; foto
z rodinného alba

Matyáš Hejný s rodiči Vendulou Bouškovou
a Ladislavem Hejným; foto Josef Korn

30.11.2019 – Jan Forman
Sedmpány

Jaroslav Lhotka;
foto z rodinného alba

Dne 7. 2. 2020 uplynou čtyři roky, kdy vzpomínáme
s vděčností, úctou a láskou
na pana Jaroslava Lhotku,
který odešel z kruhu rodiny a přátel. Jeho život byl
naplněn láskou k rodině
a poctivou prací. Kdo jste
ho měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Manželka,
syn a dcera s rodinami

Navždy odešli:

27.12.2019
Hana Přenosilová,
Trhový Štěpánov
– ve věku 54 let

Jan Forman s rodiči Veronikou a Jaroslavem Formanovými;
foto z rodinného alba

Hana Přenosilová;
foto z rodinného alba
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Životní jubilea
01.02. –
05.02. –
		
07.02. –
09.02. –
12.02. –
		
12.02. –
15.02. –
16.02. –
17.02. –
18.02. –
19.02. –
		
22.02. –
26.02. –
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Antonín Novotný, Trhový Štěpánov – 70 let
Ludmila Früblingová, Trhový Štěpánov
– 75 let
Dáša Maštalířová, Dalkovice – 86 let
Miroslav Vávra, Trhový Štěpánov – 60 let
Marta Kratochvílová, Trhový Štěpánov
– 84 let
Blanka Olišarová, Trhový Štěpánov – 55 let
Jiřina Jankovská, Dalkovice – 81 let
Anežka Nováková, Trhový Štěpánov – 94 let
Marie Kornová, Trhový Štěpánov – 81 let
Antonín Málek, Štěpánovská Lhota - 89 let
Anna Ziburová, Střechov nad Sázavou
– 82 let
Růžena Vopálková, Trhový Štěpánov – 80 let
Jaroslava Čermáková, Trhový Štěpánov
– 80 let

27.02. –
02.03. –
02.03. –
11.03. –
12.03. –
18.03. –
26.03. –
27.03. –
27.03. –
		
28.03. –
28.03. –
29.03. –
29.03. –
31.03. –

Marie Kadeřábková, Dubějovice – 86 let
František Skalický, Trhový Štěpánov – 84 let
Zdeňka Rulfová, Trhový Štěpánov – 83 let
František Tomaides, Trhový Štěpánov – 93 let
Anna Fantyšová, Trhový Štěpánov – 80 let
Dana Paťhová, Trhový Štěpánov – 55 let
Marie Kubálková, Trhový Štěpánov – 70 let
Marie Kadlecová, Trhový Štěpánov – 85 let
Květoslava Plešavská, Trhový Štěpánov
– 65 let
Marie Šimonová, Trhový Štěpánov – 86 let
Jiří Kopecký, Trhový Štěpánov – 55 let
Miloš Sviták, Trhový Štěpánov – 55 let
Hana Vávrová, Trhový Štěpánov – 55 let
Věra Prokopová, Trhový Štěpánov – 85 let
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MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
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Vás zve na

ZÁHROBNÍ KOMEDII EDUARDA ROVNERA
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DĚTSKÝ KARNEVAL
dne 29. února 2020 ve 14:00 hodin
v Kulturním důmě v Sedmpánech.
Občerstvení zajištěno, vstup dobrovolný.
Bude se na Vás těšit kašpárek Nazdárek.
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Šéfredaktorka Zpravodaje Bc. Štěpánka Bézová, mistostarostka@trhovystepanov.cz, telefon: 724 383 697. Členové redakční rady:
Mgr. Květa Kuželová, Olga Polívková, Jana Boušková, Miroslava Veselá, Jana Vlasáková. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Za drobné
chyby se omlouváme. Grafická úprava: Miroslav Horák – Region Design, tisk BOFTISK s.r.o. Nymburk. Náklad 750 ks. Uzávěrka 25. 1. 2020.
Předáno pro grafické zpracování 31. 1. 2020.

28

