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Mrazy konečně naplno udeřily a nastal čas těch správných zimních radovánek. Letos panují ideální podmínky nejen pro lyžování a sáňkování, ale i pro
bruslaře. Zabruslíte si uprostřed přírody a k tomu úplně zadarmo. Na zamrzlém rybníce Žoldánka je založen nový hokejový tým. Honba za gumovým
pukem dá pořádně zabrat do těla. Na všech bruslařích je vidět pocit radosti
z pohybu.
Foto: Josef Korn
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Slovo starosty

Místnosti mají cca 130 m² a po celkové rekonstrukci (náklady cca 500.000 Kč) budou sloužit svému účelu. Uvolněné prostory bývalé družiny přebudujeme na posilovnu
pro základní školu a veřejnost.

Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že Vás mohu pozdravit v novém roce
2017, ve kterém nás čeká mnoho úkolů.
Letošní zima, která podle meteorologů patří k nejtužším za posledních sedmdesátsedm let, nás určitě zdrží
od zahájení plánovaných rekonstrukcí ulic a prací odkázaných na počasí. Věřím, že se vše dožene a plánované
akce se včas dokončí.
Mateřská škola Trhový Štěpánov
S platností nového školského zákona (předškolního
vzdělávání - od 1.1.2017) nastává obcím povinnost přijmout do předškolního zařízení všechny děti s trvalým
pobytem v Trhovém Štěpánově a místních částí, ale také
okolních obcí, které jsou s námi smluvně svázané. Znamená to, že v roce 2017 je třeba přijmout všechny předškoláky, v roce 2018 – čtyřleté, v roce 2019 – tříleté,
v roce 2020 – dvouleté děti. S naplněním zákona musíme
navýšit kapacitu mateřské školy o jednu třídu (25 dětí)
s celým zázemím (šatny, WC, výdejna jídla, atd….) Městské zastupitelstvo rozhodlo zpracovat projekt zařízení,
který bude tuto situaci řešit. Do projektu bude zahrnuto
severní křídlo (hospodářská budova). Musíme zrušit jednu bytovou jednotku
a služby, kterým musíme
zajistit náhradní prostory
v budově č. p. 143 pošta
a č. p. 51 stará radnice.

Pan František Štika při rekonstrukci WC v družině školy;
foto Josef Korn

2

Rekonstrukce družiny
mládeže v základní škole
Z nedostatku prostorů
ve stávající družině město
přistoupilo k náhradnímu
řešení a to rekonstrukci
bývalého bytu školníka.

Oprava elektrické přípojky
Na křižovatce ulic Sokolská a Nad Školou vznikla porucha podzemního vedení NN pro základní školu, ta je
nyní nouzově připojena.
Výměna kabelů bude
v celé délce od křižovatky k budově základní
školy. Oprava se protáhne z důvodu špatného
počasí a mrazu. Prosím
v těchto místech o zvýšenou pozornost řidičů
i chodců.
Oprava elektrické přípojky
u základní školy; foto Josef
Korn

Zvon Monika (Mamona)
V polovině ledna při
zvonění zvonu Monika
(umíráček) upadlo kované srdce. Je to nejmenší
zvon ve věži v kostele
sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově. Srdce
váží kolem 20 kg, opravu
zajistí odborná zvonařská firma.
Pan Jiří Hejný při zjišťování
závady u zvonu Monika
v kostele sv. Bartoloměje
v Trhovém Štěpánově;
foto archiv

Kované srdce zvonu Monika; foto Josef Korn
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schválilo. Pan heraldik čerpá vždy z historie nebo historických událostí dané obce, je v nich symbolicky zachycen život jejich předků, proto bychom na tyto symboly
měli být patřičně hrdi a vážit si jich.

Nevhodně zaparkovaná auta překážející při zimní údržbě;
foto Josef Korn

Zimní údržba
Letošní zima prověřuje jak techniku, tak i lidi, kteří se
starají o naše ulice, cesty a veřejná prostranství. Žádám
spoluobčany, aby při těchto pracích s námi spolupracovali a omezili parkování v místech, kde se zimní údržba
provádí. Děkuji všem, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu
a pomohou s úklidem sněhu před svými domy.

Znak: Zeleno-zlatě dělený
štít. Nahoře dvě dvojice zlatých
zkřížených obilných klasů vedle sebe. Dole zelená dubová
větévka se dvěma odkloněnými listy mezi dvěma dvojicemi
červených žaludů. Štít je dělen
na dvě části v souladu s historickým rozdělením obce mezi
Znak obce Dubějovice
dvě panství – vlašimské a soutické. Horní pole je inspirováno dvěma hospodářskými
dvory, na které ukazují dvě dvojice zkřížených zlatých
obilných klasů. Zelené pole, jehož barva je barvou venkova, přírody a také zemědělství. Dubová větévka je
mluvícím znamením ve vztahu k názvu obce.
Vlajka: List tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a žlutý.
V zeleném pruhu dvě dvojice žlutých zkřížených obilných klasů vedle sebe. Ve žlutém pruhu zelená dubová
větévka se dvěma odkloněnými listy mezi dvěma dvojicemi červených žaludů. Vlajka opakuje podobu znaku.

Vlajka obce Dubějovice

Paní Marie Motyčková při úklidu veřejného prostranství;
foto Josef Korn

Blahopřání
Blahopřeji panu faráři Jiřímu Cymanowskému k jeho
životnímu jubileu, děkuji za jeho záslužnou službu a otevřené srdce pro nás občany. Přeji všechno nejlepší, hodně
zdraví a Boží požehnání.

Mikroregion Český Smaragd
Rozhodnutím městského zastupitelstva bylo ukončeno členství v Mikroregionu Český Smaragd a to
k 31.12.2016. Majetkové vypořádání proběhlo po vzájemné dohodě.

Poděkování
Po 18 letech ukončila práci kronikářky místní části
Dubějovice paní Marie Vojtová. Za tuto dlouhou dobu své
práce zaznamenala a zdokumentovala události a život
v Dubějovicích a v blízkém okolí. Za její obětavou a záslužnou činnost jí děkuji a přeji hodně zdraví a pohody.

Obecní symboly místní části Dubějovice
Městská rada rozhodla o pořízení obecních symbolů
(vlajka, znak) pro místní část Dubějovice. Heraldický
návrh zpracoval Stanislav Kasík z Roudnice nad Labem.
Na veřejné schůzi si občané vybrali z představených návrhů. Městské zastupitelstvo tento vybraný znak a vlajku

Vážení spoluobčané,
letošní rok bude velice náročný, čeká nás mnoho úkolů.
Věřím, že ve spolupráci s Vámi vše zvládneme. Děkuji
za vaši podporu. Krásný zbytek zimních dnů, hodně pohody a zdraví Vám přeje
Josef Korn, starosta
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Město Trhový Štěpánov
Schválený přebytkový rozpočet na rok 2017
Pol.

Rozpočtové příjmy

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
1333
1341
1343
1345
1351
1355
1361
4112
4116

Daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost
Daň z příjmu fyzických osob – samostatná výdělečná činnost
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob – za obec
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Poplatky za uložení odpadů – Ekoso
Poplatek ze psů
Poplatky z užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod výtěžku z provozování loterií
Odvody z výherních hracích automatů
Správní poplatky
Neinvestiční přijatý transfer ze SR /na činnost státní správy/
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR /ÚP na VPP/

4000,00
150,00
400,00
4 100,00
640,00
6 920,00
1 600,00
8 800,00
25,00
180,00
50,00
60,00
620,00
60,00
450,00
28,00

Celospolečenské funkce lesů
Vnitřní obchod
Pitná voda /nájem vodovodu 363/
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/
Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ/
Využití volného času dětí a mládeže /pronájem víceúčelové hřiště/
Ostatní zájmová činnost a rekreace /turistické známky, pronájem SD/
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n. /nájmy a prodej pozemků, prodej majetku,
geometr. plány, věc. břemena, služby/
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejná zeleň /prodej dřeva z obce/
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací /úroky/
Převody z rozpočtových účtů – tvorba rezerv vodohospodář. infrastr.
Ostatní činnosti j.n. /nahodilé příjmy/
Rozpočtové příjmy celkem
Čerpání úvěru „projekt Brusel“ - Rekonstrukce MěÚ, Nástavba Spolkového domu
v Dubějovicích, Obnova objektu čp. 46 Střechov

2 600,00
250,00
438,00
12,00
5,00
2,00
12,00
5,00
6,00
40,00
60,00
350,00
20,00
360,00

ODPA
1037
2141
2310
3314
3315
3319
3349
3399
3421
3429
3511
3612
3632
3639
3722
3745
6171
6310
6330
6409
8123

Příjmy celkem
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v tis. Kč

60,00
35,00
100,00
10,00
300,00
60,00
32 808,00
5 427,67

38 235,67
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ODPA
1014
1037
2141
2212
2219
2221
2310
2321
2341
3111
3113
3141
3314
3315
3319
3326
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3519
3543
3612
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3745
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Rozpočtové výdaje
Útulek pro psy
Celospolečenské funkce lesů/provoz + 4,20 pojištění/
Vnitřní obchod /provoz/
Silnice /opravy komunikací 800, údržba 100, asfaltace ulic 800/
Ostatní záležitosti pozemních komunikací /údržba cest, mostů; chodníků 100;
chodníky Vlašimská 1500/
Provozování veřejné silniční dopravy /příspěvek Benebus 260, opravy 50/
Pitná voda /mzdy 35, úroky 40, provoz 175, přivaděč Dalkovice-Střechov 300/
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly /úroky 90, provoz 170/
Vodní díla v zemědělské krajině /provoz 50, rybník U Jezu 100/
Předškolní zařízení /příspěvek provozní 500, k odchodu dětí do ZŠ 2,5; opravy 30,
PD přestavba MŠ 250/
Základní školy /příspěvek provozní vč. plavání 1220, balíčky pro 1. třídu 25,
proplacení dopravy výlety 25, opravy 50, rekonstrukce družiny 300/
Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání /příspěvek provozní
350, opravy 30, výměna elektrické pánve 100/
Činnosti knihovnické /knihy a časopisy 55, mzdy 280, provoz 120/
Činnosti muzeí a galerií /mzdy 65, provoz 70/
Ostatní záležitosti kultury /kroniky mzdy 35, kulturní domy provoz 200,
příspěvek Podblanický hudební podzim 20, Spolk. dům Dubějovice 384,28/
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí /památníky, kapličky, křížky, pamětní desky, kaple Dalkovice 250/
Činnost registrovaných církví a náboženských společností
Rozhlas a televize /opravy 30/
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj – tisk 240/
Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ – věcné dary 60,
finanční dary 210, akce města 250, provozní výdaje 90/
Sportovní zařízení v majetku obce /mzdy 476, telefonní poplatky 8/
Ostatní tělovýchovná činnost /příspěvky na činnost 285, provoz –
odměny, PHM 85, projekt oprava kabin fotbal. hřiště 250/
Využití volného času dětí a mládeže /+ víceúčelové hřiště u ZŠ/
stravování tábor hasiči 15, provoz hřiště 130, úroky 80
Ostatní zájmová činnost a rekreace /+ Spolkový dům/ – mzdy 412, provoz SD 163,
příspěvky na zájmovou činnost 4/
Všeobecná ambulantní péče
Ostatní ambulantní péče /servis výtahu do zdravot. střediska/
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným /příspěvky/
Bytové hospodářství /mzdy 22, běžné opravy 150, provozní výdaje 298,
projekt č.p. 46 Střechov 1 645,67/
Veřejné osvětlení /pojištění 13, smlouva servis 50, elektřina 350, provoz 222/
Pohřebnictví /provoz 20, střecha 130/
Územní plánování /územní plán 102, regulační plán 25/
Komunální služby a územní rozvoj j.n. /výstavba obce – mzdy 1780, pojištění 5,
geometrické plány 150, výkup pozemků 1000, provozní výdaje 803; pořízení
traktoru 500, odkladová plocha Na Braňce 200/
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů /provoz 1699, pojištění 1, projekt kompostéry 180/
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň /provoz 500/

v tis. Kč
10,00
1 000,00
260,00
1 700,00
1 600,00
310,00
550,00
260,00
150,00
782,50
1 620,00
480,00
455,00
135,00
639,28
280,00
30,00
30,00
240,00
610,00
484,00
620,00
225,00
579,00
20,00
20,00
24,00
2 115,67
635,00
150,00
127,00
4 438,00
25,00
1 880,00
500,00
5
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3749
3900
4351
4359
5512

6112
6171
6310
6320
6330
6399
6409

8124
8124
8124
8124
8124
8124
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Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny /příspěvek ČSOP 25/
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - příspěvky na akce
místních organizací /FK TŠ 6, TJ Sokol Příměst. tábor 15+6, SDH 5x6, Organizace 5. prosince Pohádkový les 10+6, Unii rodičů 6/
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení /příspěvky/
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče /příspěvky 10/
Požární ochrana - dobrovolná část /vč. jednotky JPO II 440 (mzdy 280, opravy 70,
vybavení, servis, oděvy, PHM 90), provozní výdaje ostatní SDH 93, pojištění 25,
mladí hasiči 30, hasičský sport 40 (4x10), rezerva na krizové výdaje 20,
příspěvek na činnost ost. SDH 5x20/
Zastupitelstva obcí /odměny 1730, provoz 25/
Činnost místní správy /mzdy 1800, provoz 1345, právní služby 100, osobní auto pojištění 12, úroky 21, nájem kopírka 24, moduly účet. programů 40, příspěvky 11,
projekt čp. 269 MěÚ 3397,72/
Obecné příjmy z finančních operací /bankovní poplatky/
Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění budov, mobiliáře, elektroniky
Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – vodohospod. infrastruktura
Platby daní a poplatků /daň PO za obec, odvody DPH/
Ostatní činnosti j.n. /úroky úvěr MŠ aj. 25, platba daní a poplatků – staveb.
povolení aj. 75/
Rozpočtové výdaje celkem
Financující položky:
splátka úvěru č. 4 – vodovod TŠ
splátka úvěru č. 5 – víceúčelové hřiště u ZŠ
splátka úvěru č. 8 – dostavba vodovodu a kanalizace TŠ
splátka úvěru č. 10 – zateplení MŠ, úprava křižovatky II/126, oprava komunik.
Střechov
splátka úvěru ŠkoFin – Škoda Yeti
splátka úvěru č. 11 – „projekty Brusel“
Financující položky celkem

Výdaje včetně splátek úvěrů celkem:

25,00
79,00
210,00
10,00
748,00

1 755,00
6750,72
38,55
69,00
300,00
900,00
100,00
33 969,72
372,00
918,00
672,00
1 080,00
131,95
1 092,00
4 265,95

38 235,67

Přehled plánovaných kulturních, sportovních
a společenských akcí v roce 2017
Měsíc

Den

Datum

Název akce

Pořadatel

Leden

So

28.01.

Hasičský ples v Sedmpánech

SDH Dubějovice

Únor

So

04.02.

Hasičský ples v Dalkovicích

SDH Dalkovice

So

04.02.

Dětský karneval v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Březen

So

11.03.

Vepřové hody v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Duben

So

14.04.

Bruslení s hasiči

SDH Dubějovice

So

14.04.

Pomlázková zábava

TJ Sokol

So

22.04.

Divadlo v Sedmpánech

SDH Sedmpány
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Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září
Říjen

Zprávy z radnice
Ne

30.04.

Čarodějnice v Dalkovicích Hudba: Galaxie

SDH Dalkovice

Ne

30.04.

Rej čarodějnic v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Ne

30.04.

Stavění máje, pálení čarodějnic v Trhovém
Štěpánově

Město, SDH Trhový
Štěpánov

Ne

30.04.

Stavění máje v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Pá

05.05.

Setkání důchodců – Den matek

Město

So

13.05.

Den matek v Sedmpánech

SDH Sedmpány

20.05.

Pohádkový les X. ročník

Organizace 5. prosince

Turistický výlet

ZŠ + Unie rodičů

Hasičský den na Konopišti

SDH Dubějovice

So

10.06.

Dětské odpoledne v Dubějovicích

SDH Dubějovice

St

21.06.

Rozloučení s předškoláky na MěÚ

Mateřská škola

So

24.06.

Vítání léta - jarmark

Město

So

24.06.

Nohejbal v Sedmpánech

SDH Sedmpány

So

24.06.

Sraz harmonikářů v Dalkovicích

SDH Dalkovice

Út

27.06.

Akademie

Základní škola

Pá

30.06.

Malá promoce 9. ročníku na MěÚ

Základní škola

So

01.07.

Neckiáda

TJ Sokol

So

05.07.

Dubějovické bodlo

SDH Dubějovice

Příměstský tábor

TJ Sokol + ZŠ

So

12.08.

Nohejbalový turnaj „O pohár města“

Víceúčelové hřiště

So

19.08.

Volejbalový turnaj „O pohár města“

Víceúčelové hřiště

So

20.08.

Pouťová zábava v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Pá

25.08.

Pouťová zábava

TJ Sokol

So

26.08.

Rocková pouť III. ročník

Organizace 5. prosince

Ne

27.08.

Štěpánovská pouť

Město

So

02.09.

Loučení s prázdniny

SDH Dubějovice

So

16.09.

Předsedova holina XI. ročník

Organizace 5. prosince

So

07.10.

Drakiáda

TJ Sokol

So

14.10.

Sedmpánský guláš

SDH Sedmpány

Lampiónový průvod

ZŠ, Unie rodičů,
TJ Sokol

Listopad

Prosinec

So

18.11.

Adventní koncert Richard Pachman

Spolkový dům

So

25.11.

Vánoční jarmark

Město

So

16.12.

Zpívání u vánočního stromku Sedmpány

SDH Sedmpány

Ne

24.12.

Zpívání u kapličky v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Ne

31.12.

Silvestrovský pochod na Javornickou Hůru

SDH Dubějovice

Ne

31.12.

Silvestr v Dalkovicích

SDH Dalkovice

Ne

31.12.

Silvestrovský přípitek
na Náměstí v Trhovém Štěpánově

SDH Trhový Štěpánov
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Poplatky za odvoz a likvidaci odpadu v roce 2017
A/ Kdo má popelnici, obdrží složenku na zaplacení od Technických služeb Vlašim, kterým poplatek uhradí:
Odvoz jedné popelnice stojí
1.221 Kč
866 Kč osamělá osoba

Příspěvek města
272 Kč pouze bytový fond
272 Kč pouze bytový fond

B/ Od ceny popelnic se odvozuje cena poplatku
za odvoz a likvidaci odpadu, kterou zaplatí Městskému úřadu občan, který popelnici nemá:
-

částku 949 Kč zaplatí za nemovitost vlastník
s trvalým pobytem
částku 594 Kč zaplatí za nemovitost osamělý
vlastník s trvalým pobytem
částku 551 Kč zaplatí za nemovitost vlastník
s trvalým pobytem ve Štěpánovské Lhotě
částku 712 Kč zaplatí za nemovitost vlastníci
rekreačních objektů (je to 7/12 z celkové roční
částky 1.221 Kč)

Splatnost poplatku za odvoz odpadu je do 31. října 2017.
Můžete platit v hotovosti na Městském úřadě nebo platebním příkazem na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.
Upozorňujeme, že výše poplatku za odvoz odpadu se
může každý rok měnit, jelikož se odvozuje od výše ceny

Občan uhradí za popelnici TS
949 Kč
594 Kč

za popelnici. Proto doporučujeme při platbě na účet si
předem ověřit buď telefonicky na MěÚ nebo na webu
města aktuální cenu platnou pro ten který rok.

Poplatky ze psa v roce 2017
Poplatky ze psa jsou splatné do 28. února 2017.
Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč, za každého
dalšího psa 150 Kč. Příjemci všech druhů důchodů platí 50 Kč.
Můžete platit v hotovosti na Městském úřadě nebo
převodním příkazem na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.
Poplatek podléhá oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti - přihlásit nového psa, a odhlásit
psa, pokud ho už nemá. Na to se mnohdy zapomíná
a Městský úřad potom vymáhá poplatek zbytečně.

Sběr oděvů
Kontejner na sběr použitých oděvů a textilních materiálů je přistavěn na Náměstí v Trhovém Štěpánově

Pan Antonín Přenosil třídí odpad; foto Josef Korn
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k dalším stávajícím stanovištím na tříděný odpad. Kontejner na sběr textilu je bílé barvy s označením TEXTIL.
Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis co
do kontejneru patří a co nikoliv. Do tohoto kontejneru
patří veškerý čistý a suchý textil – oděvy, bytový textil, tj.
záclony, závěsy, ložní prádlo, ručníky, potahy, ubrusy
a deky, spárovaná nositelná obuv (doporučujeme svázat
každý pár k sobě) v zavázaných nebo zauzlovaných PE
pytlích nebo taškách. Do kontejneru nepatří znečištěný
nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, stany, spací pytle, netextilní materiály, komunální odpad,
elektrospotřebiče. Textil doporučujeme ukládat zabalený do igelitových tašek nebo pytlů. Mějte prosím na mysli, že s tímto textilem je ručně manipulováno a volný
textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Vytříděné ošacení a textilní materiály jsou poskytovány
charitativním organizacím v rozsahu jejich požadavků,
kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné
v krizových situacích nebo v centrech pomoci. Ta část,
která není již vhodná k nošení se dále třídí na savé materiály vhodné pro výrobu čisticích hadrů, netkaných textilií, geotextilií dále na materiály určené pro výrobu tzv.
hadrových lepenek.
Štěpánka Bézová

únor 2017
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Přehled sběru oděvů za rok 2016
Měsíc

Město

Množství (kg)

Leden

Trhový Štěpánov

224

Únor

Trhový Štěpánov

213

Březen

Trhový Štěpánov

340

Duben

Trhový Štěpánov

239

Květen

Trhový Štěpánov

283

Červen

Trhový Štěpánov

153

Červenec

Trhový Štěpánov

193

Srpen

Trhový Štěpánov

239

Září

Trhový Štěpánov

562

Říjen

Trhový Štěpánov

212

Listopad

Trhový Štěpánov

356

Prosinec

Trhový Štěpánov

371

Celkem

3385

Turistická nálepka
Máme dobrou zprávu pro sběratele turistických nálepek, protože i Město Trhový Štěpánov už má tu svou.
Barevná, širokoúhlá samolepka, zobrazující ve fotografické kvalitě Turistická známková místa Města Trhový
Štěpánov, miniaturu příslušné známky, stručný popis
místa a jeho GPS souřadnice. Může Vám posloužit jako
doplněk sbírky Turistických známek, nebo jako samostatná sběratelská hra pro turisty. Turistické nálepky
jsou číslovány shodně s Turistickými známkami. Jsou
vytvářeny postupně, a tento postup je možné sledovat ne
webu www.turisticke-znamky.cz a také každoročně vydávané Mapě Turistických známkových míst.
Cena Turistické nálepky Města Trhový Štěpánov je
10,- Kč.
Štěpánka Bézová

Turistická nálepka Města Trhový Štěpánov

Knihovna informuje
Od 1.1. 2017 je zvýšen registrační poplatek.
Děti do 15 let. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kč
Studenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kč
Důchodci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kč
Ostatní čtenáři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč
Činnost knihovny v roce 2016
Půjčeno
Knih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6542
Časopisy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772

Pan Antonín Václavík je věrný návštěvník knihovny v Trhovém
Štěpánově“ foto Josef Korn

Nové knihy
Beletrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Naučná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Registrovaní čtenáři
Děti do 15 let. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ostatní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Navštívilo nás celkem 3087 návštěvníků.
Z toho: . . . . . . . . . . . .  využívající internet 319
. . . . . . . . . . . .  děti ze školy a školky 303
Jana Boušková

Nejžádanější autoři beletrie v naší knihovně – Michal Viewegh,
Magda Váňová, Táňa Keleová – Vasilková; foto Josef Korn

9

Informace pro občany

únor 2017

Tříkrálová sbírka
v Trhovém Štěpánově

Tříkrálová sbírka
v Dubějovicích

Dne 7.1.2017 pořádal SDH Trhový Štěpánov v našem
městě Tříkrálovou sbírku. Výsledky sbírky budou známy po 18. lednu 2017. Dovolte mi poděkovat těm, kteří
věnovali i volnou sobotu této sbírce. Jedná se o Lucii Tomaidesovou, Lenku Vilímovskou, Terezku Chvojkovou,
Míšu Staňka, Elišku Chvojkovou, Elišku Fialovou, Aničku Nedělovou, Bohouška Straku, Sárinku Burkovou,
Adélku Vilimovskou, Michala Kudyna a Marka Štolle.
Také bych ráda poděkovala dozoru: Jitce Tomaidesové,
Janě Nedělové a Monice Beránkové. Závěrem velice děkujeme těm, kteří na sbírku přispěli. Peníze budou využity na podporu služeb Farní charity Vlašim.
Jaroslava Krásová

Dne 07.1.2017 se konala Tříkrálová sbírka v Dubějovicích. Seznam dětí z Dubějovic:
Šic Jakub – MŠ Trhový Štěpánov
Šicová Aneta – MŠ Trhový Štěpánov
Šic Marek – 2. třída ZŠ Trhový Štěpánov
Dušek Vojtěch – 2. třída ZŠ Trhový Štěpánov
Novotná Kristýna – 2. třída ZŠ Trhový Štěpánov
Vaculíková Nela – 2. třída ZŠ Trhový Štěpánov
Dušek Josef – 5. třída ZŠ Trhový Štěpánov
Vaculíková Liliana – 5. třída ZŠ Trhový Štěpánov
Z důvodu velké zimy jsme byli na 2 party a po celou
dobu hrál Josef Dušek na trubku střídavě s flétnou (když
zamrzla trubka), Vojtěch Dušek nosil hvězdu a ostatní se
střídali za 3 krále. Musím děti pochválit, všude zpívaly
celý text s předtroubením a dokázaly lidi dojmout. Jsme
rádi, že jsme mohli přispět a doufáme, že bude sbírka
úspěšná.
Hana Vošická, vedoucí skupinky koledníků

zleva Josef Dušek, Marek Šic, Anetka Šicová, Jakub Šic, Vojtěch
Dušek; foto Hana Vošická

zleva horní řada: Michal Kudyn, Adéla Vilimovská, Bohumil
Straka; zleva dolní řada: Marek Štolle, Sára Burková, Anička
Nedělová

V Sedmpánech chodily děti
na Tříkrálovou sbírku
za farnost Keblov
zleva Emička Jeřábková, Jášík Jeřábek, Emička Kucharčíková,
Vítek Kucharčík, Honzík Kucharčík, Standík Kapusta;
foto Dana Kucharčíková
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Tříkrálová sbírka 2017
Trhový Štěpánov

11 491 Kč

Dalkovice

1.600 Kč

Dubějovice

11.880 Kč

Sedmpány

7.265 KČ

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 dle kasiček
Beránková M. – Trhový Štěpánov

2.691 Kč

Halamová I. – Trhový Štěpánov

1.848 Kč

Vlasáková M. – Dalkovice

1.600 Kč

Tomaidesová J. – Trhový Štěpánov

3.603 Kč

Krásová J. – Trhový Štěpánov

3.349 Kč

Vošická H. – Dubějovice

11.880 Kč

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 Vlašim a okolní obce – celkem vybráno 448.595 Kč.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 ve farnosti Keblov – celkem vybráno 108.682 Kč

Poděkování
Vážení dobrovolníci, dárci a příznivci Tříkrálové
sbírky.
Jménem svým i jménem Farní charity Vlašim Vám
všem z celého srdce děkuji za letošní Tříkrálovou sbírku.
Velice Vám DĚKUJEME, že šíříte poselství naděje, lásky,
radosti a Božího požehnání. S radostí Vám oznamuji, že
i v letošním 17. ročníku Tříkrálová sbírka předčila naše
očekávání. Podařilo se vybrat 448.529 Kč. Což je
o 27.026 Kč víc než v loňském roce. Ještě jednou Vám
všem děkujeme a srdečně Vás zveme na benefiční

koncert „Děkujeme Vám 2017“, který se bude konat
18.02.2017 v Kulturním domě Blaník od 16:00 hodin
do 18:00 hodin. Těšit se můžete na bohatý hudební program, vyhlášení a předání cen vítězům 3. ročníku
výtvarné soutěže „Tříkrálové pomáhání“ na téma „Jak
pomáhá Charita“, dále zážitkový doprovodný program
pro děti. Aktuální informace o Tříkrálové sbírce můžete
sledovat i na FB Tříkrálová sbírka Vlašim a okolí.
Koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a okolí
Jana Srbová

Informace Veřejné obchodní společnosti
Občanský les Trhový Štěpánov
Veřejná obchodní společnost Občanský les, v.o.s. (dále
jen společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 02.01.1995. Společnost
byla založena společníky za účelem hospodaření na lesním pozemku parcela číslo 1458/1 zapsané na LV č. 650
a 652 v katastrálním území Trhový Štěpánov, katastrální
pracoviště Benešov, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků – společníků. Velikost podílu vlastníka odpovídá
tomu, kolik prokazatelně vlastní osmsetšedesátřetin
z pozemku parcela číslo 1458/1 v katastrálním území
Trhový Štěpánov. Předmětem činnosti společnosti je
hospodaření na lesním porostu parcely číslo 1458/1 v ka-

tastrálním území Trhový Štěpánov. Od založení společnosti došlo k převodům na jiného vlastníka především
dědictvím, darováním či prodejem, a tím došlo k rozdělení podílu až na čtvrtiny z jednoho podílu, tedy značnému navýšení počtu vlastníků s nízkým procentem vyplácení podílu. Rozhodne-li se vlastník převést podíly,
společnost doporučuje podíly převést jako celek, nedělit
celé podíly na menší díly. V posledním čtvrtletí minulého roku bylo osloveno několik desítek vlastníků s návrhem na koupi od společnosti „Správa lesních podílů“.
Z dostupných informací vyplývá, že se uvedená společnost zaměřila na vlastníky s jedním a více podíly, tedy
11
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o podíly pod jeden zatím neprojevila zájem. Otázkou je,
zda společnost má čistý záměr, nebo posléze prodá se
ziskem jiné fiktivní společnosti a podobně. Naší společnosti Občanský les, jde především o zachování lesa v Trhovém Štěpánově. Dále bych Vás chtěl seznámit s plánovanou probírkou: vytěženo a prodáno 516,9 m3 vlákniny

Musíme si uvědomit, že les není pole, kdy na jaře zasejeme
a na podzim sklidíme; foto Josef Korn

únor 2017

smrk – borovice, 82 m3 břízy a 2 m3 dub – buk. Z neplánované těžby (vývraty, kůrovec) bylo vytěženo a prodáno 60,6 m3 kulatiny. Z prořezávky, probírky a suráků:
zpracováno 80 Prm palivového dřeva, které bylo prodáno většinou vlastníkům společnosti. Požadavky na palivové dřevo vlastníkům společnosti byly v minulém roce
splněny. Musíme si uvědomit, že les není pole, kdy na jaře
zasejeme a na podzim sklidíme. Les roste 80 – 100 let,
proto není možné pokrýt navyšující se poptávku po palivovém dřevu, naší společností. V našem je několik dřevozpracujících firem, na které se mohou občané obrátit,
samozřejmě v topném období to bývá často nereálné.
Každý rok společnost připravuje výroční valnou hromadu, předpokládaný termín duben 2017. Pevný termín
bude zveřejněn na našich webových stránkách a společníci budou obesláni pozvánkou. Závěrem, bych chtěl požádat vlastníky, kteří se nerozhodli pro vstup do společnosti, nebo uzavření pachtovní smlouvy se společností,
mohou tak učinit během letošního roku. Další informace o společnosti a formuláře najdete na webové stránce
www.obcanskyles-trhovystepanov.cz .
Jaromír Veselý, předseda v.o.s. Občanský les

Malý Jiří s Velkým srdcem
Mockrát zdravím všechny, kteří budou číst tento článek. Někdy, kdy se vídáváme v nějakém místě, vidíte mne
– pana faráře Jiřího Cymanowského – a ptáte se: Kdo to
je? Odkud se tady vzal? Co tady dělá? Pan starosta Josef
Korn měl takový návrh, abych něco o sobě napsal u příležitosti 50. narozenin (23.12.1966). Doufám, že to, co tady
napíšu, bude krokem v lepším poznání se, a s nesmělostí
myslím, že to poznání bude na cestě kamarádství.
Narodil jsem se v malém městečku Pszczólki (Včelky). Je to úplný sever Polska, blízko Baltského moře. Jsem
nejmladší mezi pěti sourozenci. A moji rodiče zemřeli už
před několik lety. Máma Salomea prožila během druhé
světové války nucené práce v Německu. Tatínek Jan těžce pracoval od svých 12 let. V r. 1943 byl vzat do německé armády, potom prožil zajatecký tábor, z kterého uprchl a utekl do polské armády v Anglii. Tito lidé – moji

Pan farář Jiří Cymanowský; foto Josef Korn
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rodiče – prožili těžké časy a oni mě učili žít. Učili, jak
hledat dobro, jak hledat pravdu. Jak statečně trvat v dokonaných volbách přesto, že ne vždycky je to lehké. Moji
rodiče jsou pro mne nedosažitelným vzorem životní
moudrosti, práce a trpělivosti. Po základní škole učil
jsem se na opraváře lokomotiv na polských drahách.
Nejvíce mě bavilo kovářství – do dneška s velkou sympatií vzpomínám na měsíce strávené v kovárně. Když mi
bylo 18 let vstoupil jsem do Kongregace kněží mariánů.
V této řeholi chtěl jsem být řeholním bratrem. (Řeholní
bratr, to je řeholník, který jako všichni řeholníci skládá
tři sliby řeholní: čistoty, chudoby a poslušnosti, ale
na rozdíl od kněží nepřijímá kněžských svěcení, neslouží mše svaté ani nezpovídá.) Komunita, ve které žiji, je
Kongregace kněží mariánů, to je apoštolská řeholní společnost založená před třemi sty lety v Polsku Otcem Stanislavem Papczyńskim. Loni jsme měli velkou radost Otec Stanislav Papczyński je od 5. 6. 2016 svatým
katolické církve. To znamená, že je vzorem pro věřící lidi
na celém světě. Naše řehole sjednocuje kněze a bratry
povolané ke službě Kristu a církvi pod ochranou Neposkvrněné Panny Marie a po jejím vzoru. Kněží mariáni
dnes pracují na mnohých místech v Polsku, v Evropě
i na světě. V naší řeholi je jeden Čech – Otec Jiří Ptáček
MIC, kterého znáte. Je farářem naší farnosti. V minulosti, zvlášť v XVIII. a XIX. století bylo u mariánů přes 20
spolubratrů. Často to byli velmi dobře vzdělaní lidé
na Karlově universitě v Praze. Jako bratr jsem měl první
řeholní sliby 8. září 1986 roku. Pracoval jsem na několika
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místech jako zahradník, kostelník, zámečník atd. V tomto období učil jsem se hrát na varhany a od r. 1988 už
jsem hrál na plný úvazek ve Varšavě. Ale Pán Bůh, všechno na to ukazuje, se mnou měl jiné plány. Celá řada zážitků, životních okolností dovedla mě do přijetí kněžských svěcení 2. května 1999. Od tohoto dne snažím se
plnit své řeholní povinnosti jako kněz. Od r. 1999 pracoval jsem na několik různých místech. Byly to malé dědiny, střední města a také hlavní město Polska – Varšava;
pracoval jsem s dětmi, s mládeží, s manžely a seniory.
Pracoval jsem s alkoholiky, narkomany, bezdomovci ale
také s inteligencí – profesory university, politiky, vojenskými důstojníky. Od roku 2007 pracuji v České republice. 26. srpna 2007 přijel jsem do našeho řeholního domu
v Brumově-Bylnici na Moravě na Valašsku. Pamatuji si
dokonce hodinu příjezdu. Ve 20.35 hod. jsem byl na místě. To, co je důležité v našem životě, si často pamatujeme
s podrobnostmi. Dvě léta jsem pomáhal ve farnosti Brumov-Bylnice a potom jsem zůstal administrátorem farnosti Nedašov. 1. července 2013 jsem přijel na Hrádek
a od tohoto dne někdy můžete vidět „malého kněze“, jak
mi říkají děti a mládež, v černém VW Polo.
Co tady dělám? Jako katolický kněz a řeholník modlím se a pracuji a snažím se jít cestou života spolu s Vámi.

Věřím, že máme dobrého Boha v nebi, věřím, že Pán Ježíš skrz smrt na kříži a vzkříšení z mrtvých vysloužil
nám odpuštění hříchů. Věřím, že Duch Svatý pomáhá
nám poznat i konat dobro, jestli ho o to prosíme. Přestože zážitků a zkušeností v mém životě už bylo dost, nejsem ani psycholog, ani psychiatr, ani pedagog atd. Nejsem odborník na žádnou z pozemských dějin vědy. Ale
jako kněz můžu sloužit spravováním svátosti, modlitbou
za živé a mrtvé. Můj úkol je tvořit možnosti, aby Pán Ježíš mohl působit, a člověk, každý člověk, mohl poznat
dobrého Boha a aby každý sám mohl se v dobrém Bohu
zamilovat. 50 let uteklo opravdu rychle. Tuto zkušenost,
myslím, že má každý, kdo padesátku už prožil. Ještě jednou zdravím všechny občany, a přeji moc dobra a Božího požehnání do nového roku 2017.
Pan farář Jiří Cymanowský

Omluva
V posledním čísle Zpravodaje Štěpánovska číslo 6 –
prosinec 2016 v článku „Rozloučení s Pavlem Kaletou“
došlo k nedorozumění autora článku.
Autor článku není Rut Fialová, ale švagr zesnulého
pana Kalety - Bohuslav Kolman.

Rok 1937 v našem městě
V měsíci lednu mnozí z nás přemítají nad tím, co nového nám nadcházející rok přinese, co nás čeká a čím
bude naše město žít. Zastavme se na chvíli a připomeňme si, čím žili a jaké problémy řešili naši předkové před
osmdesáti lety.
Rok 1937 začal velmi nepříznivým počasím. Polní
práce na jaře zdrženy. Rozpočet na rok: potřeba 77.924 Kč,
úhrada 48.839 Kč, schodek 29.085 Kč. Narodilo se 21 dítek, pochováno 26 osob. Oddaných párů z T. Štěpánova
a přifařených obcí bylo 13. Pod Pasekou prodány parcely
na stavbu domků za cenu 3,- Kč za m2.
V březnu odvedeno pouze 6 branců. V dubnu uspořádal Sokol „branný svaz“, při čemž společně se soutickým
Sokolem provedeno cvičení ve střelbě a házení ručních
granátů u Šimákova mlýna. Okrašlovací spolek za pomoci obce se usnesl upraviti cestu do Sedla. Byla vystavěna kamenná hráz, aby se hlína nesesouvala do cesty.
Občanská záložna dala obci pěkný dar, zřídila svým nákladem betonový chodník pod parčíkem u sv. Jána.
Opraveny hodiny na věži.
Mluví se hodně o zavedení elektriky do Trhového Štěpánova. Taková věc samozřejmě nenalezla doposud dost
pochopení u některých členů obecního zastupitelstva, ač
se mohla dostat subvence 40 %. Věc se stala terčem vtipů,
když který si vlivný měšťan prohlásil: „Počkáme, až jak se
to jinde osvědčí!“ Chodíme tedy dále po tmě, protože petrolejové malé lampy, řídce postavené, vždy nesvítí. Nejhů-

ře je v době dešťů, není radno jíti večer od nádraží do města. Malá ilustrace. Přišel jistý pán na návštěvu, šel večer
na náměstí, padl přes hromadu štěrku. Postál ve tmě, čekal, co na to řeknou druzí. Přišel kdosi, upadl také, za ním
leží třetí na hromádce. Host pravil domácím: „Ti štěpánovští lidé, jsou náramně trpěliví, svalili se přes hromadu,
ale ani jeden z nich nezaklel.“ Není divu, že inteligence
v Trhovém Štěpánově dlouho nevydrží. V tomto roce odchází pět učitelů na lepší místa. I vrchní strážmistr Roman
Lamka odchází do Bechyně. Odborný učitel Vojtěch Španihel, vzdělavatel Sokola, odchází do Libáně.
Okresním školním inspektorem pro okres Benešov
a Vlašim jmenován Václav Drbohlav. Před Husovou
slavností zahrál Sokol divadlo v přírodě. Večer pak se
všecky spolky a občanstvo účastnilo průvodu k hranici,
kde byla konána slavnost. Včelařský spolek uspořádal 18.
července v rámci zborovských oslav cyklistické závody.
U pomníku padlých vzpomenuto 20. výročí bitvy u Zborova a položen věnec hrdinům. Dne 29. srpna byl ve Vlašimi slavnostně otevřen okresní úřad. K jedinečné této
slavnosti byly pozvány spolky a korporace ze všech obcí.
Ze Štěpánova vypraven ozdobený vůz, na němž se vezli
zástupci obce a jiní občané. Hasičský sbor a Sokol se
účastnili v krojích. Občané nemusí jezdit na okres až
do Benešova jako dosud. 18. července zemřel Jan Letáček, stavitel. 14. září zemřel prezident T. G. Masaryk.
Vpodvečer jeho pohřbu uspořádán smuteční průvod
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na sokolské hřiště, kde hasičský sbor rozžehl hranici.
U hranice promluvil o zesnulém Josef |Mánek, řídící učitel v. v. 27. září navštívil Štěpánov arcibiskup pražský
kardinál Karel Kašpar.
Dne 28. října konalo sokolstvo štafetový běh s poselstvím, které zaslalo předsednictvo České obce sokolské
všem jednotám. Toho dne donesly všecky jednoty sokola
poselství ČOS větvičkovým během do svých domovů.
Večer, za přítomnosti všeho členstva, bylo poselství Jednoty přečteno. Nato vyslechnuty rozhlasem projevy
všech činovníků ČOS, kteří povzbuzovali členstvo k pilné činnosti sletové.
Mluví se mnoho o elektrizaci města. Obecnímu zastupitelstvu předložena žádost s podpisy více než 100 občanů. Jedná se s Lužnickým Elektsvazem. Po dohodnutí

a rozpočtu usneseno přikročit k elektrizaci města příštího roku. Kampelička oslavila 40leté trvání jubilejní valnou hromadou. Zakoupila vlastní dům. Důvěra k této
záložně roste, podobně i k Občanské záložně. Hasičský
sbor konal několik cvičení za vedení Josefa Prokopa jako
velitele a J. Bouška, podvelitele. Sehrány 3 divadelní hry
a 1 hasičský ples. Včelařský spolek měl 94 činných členů.
Vysázel 860 ovocných stromů a 3000 jiných. Konány dvě
přednášky, ples a cyklistické závody. Sokol uspořádal
8 divadelních představení, 2 taneční zábavy. V knihovně
je 850 knih.
Miroslava Veselá, kronikářka města,
e mail: kronika@trhovystepanov.cz
(zpracováno dle Pamětní knihy města Trhový Štěpánov)

Stalo se před šedesáti lety
do 21. dubna 1956 byl Státní tajnou bezpečností (STB)
zatčen a uvězněn štěpánovský farář P. Rudolf Tichý. Jako
důvod zatčení byl ten???, že měl nějaký poměr s 11 -12letými ve škole. Nikdo však nevěděl konkrétně důvod, aby
toho byl schopen a proto zatčen. Dne 23. dubna 1956 byla
na žádost Rodičovského sdružení do štěpánovské školy
pozvána STB. Na zatčení se nic neměnilo. Na jeho zatčení se tehdy ohlíželo jako na kampaň proti církvi, neboť
on měl 100% účast dětí na výuce náboženství, i když to
ve škole nebylo jako povinný předmět a to neměl žádný
farář na Vlašimsku (Vlašim tehdy byla ještě okresním
městem). Náboženství bylo tehdy považováno jako
„tmářství“ a to se musí potírat. Byly to ideologické útoky
proti katolické církvi a tradičnímu náboženskému životu venkova. V pondělí 28. května 1956 měl P. Rudolf Tichý ve Vlašimi soud. Soudem mu bylo navrhováno 10 let
vězení. Byl zde odsouzen na 3 roky vězení. Soudního
přelíčení se zúčastnili svědci??? Za obec byli přítomni
pan Karel Bíba, předseda MNV a pan Novotný, tajemník
MNV. V červnu 1956 si P. R. Tichý podal odvolání proti
vysokému trestu, jak mu radil jeho dobrý právník z Prahy. Konal se nový soud v Praze – Pankráci a zde byl opět
odsouzen na 3 roky vězení. Do Prahy se k soudu dostavili svědci, co se k soudu ve Vlašimi nedostavili. Po propuštění z vězení pracoval P. R. Tichý manuálně na stavbě
vodní přehrady na Orlíku. Později
zde pracoval v administrativě. Vypracovával výplatní listiny dělníků
stavby. Po získání povolení od tehdejšího Úřadu pro věci církevní
k výkonu duchovní služby působil
jako duchovní ve farnosti Třebsko
u Příbrami. Bydlel v Příbrami, ulice Krátká, č.p. 23 se svojí sestrou,
která mu dělala kuchařku a hospoPohřeb Pátera Rudolfa Tichého
dyni již ve Štěpánově.

Ve 4. čísle 2016 Zpravodaje Štěpánovska (srpen 2016)
kronikářka paní Miroslava Veselá uveřejnila zápis z kroniky, co se ve Štěpánově událo před šedesáti lety – roku
1956. Co je vlastně kronika? Zpravidla chronologický
zápis událostí, pamětní kniha s takovými zápisy. V kronice roku 1956 je popisováno, co se událo v měsíci lednu,
únoru, březnu, dubnu. Další měsíce nejsou uváděny. Je
to snad všechno pravda, co je tam popsáno? Vlastně
na tu dobu před šedesáti lety se nesmělo do kroniky
všechno napsat. Předem to muselo být někým schváleno
a podpisem potvrzeno. Ve starší generaci jsou ještě pamětníci této doby. Střední a mladé generaci to není mnoho známé. Zápisy v mnoha sděleních jsou nepodstatné,
neúplné. Protože podstatné události - pravdivé a hlavně
pravdivě - nesměly být v kronice popsány. Doba je dnes
zcela jiná, žijeme v demokracii, i když je „blbá nálada“.
Můžeme říkat,
co chceme a nejsou z toho žádné postihy nebo
vězení. Co tehdy v kronice zapsáno nebylo?
Nesmělo být !!!
V týdnu od 16.

Pan Josef Lebeda z Javorníka;
foto Štěpánka Bézová
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Zemřel 11. listopadu 1989. Pohřeb měl 18. listopadu
1989 z kostela na načeradecký hřbitov. Pohřební obřady
vedl P. biskup Liška. Účast na pohřbu byla velká, jak
kněží, řádových sester i lidí ze širokého okolí. Byl to svědomitý člověk do posledních časů svého života. Na pomníku hrobu, kde byl pohřeb, měl vytesáno svoje jméno,
narození, pouze datum úmrtí bylo potřeba vytesat. Vy
čtenáři, kteří jste P. R. Tichého znali osobně, nebo Vás
ještě učil náboženství, rozpomeňte se jak to tehdy vlastně bylo. Byla to doba totalitního režimu a nepřekáželi jen
faráři, ale třeba i sedláci – jako pan Kerouš z Dubějovic,
který se musel vystěhovat, aniž by věděli opravdu, proč
to s nimi takto dopadlo. Není zbytečné o těchto přípa-
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dech vědět a mluvit, aby se více neopakovaly. Jeden starý
citát říká: „Není na světě člověka, aby se zachoval lidem
všem“. Kronika je velice dobrá věc, může se z ní čerpat
i po letech. Vám, paní Veselá, děkuji, že jste chtěla čtenářům přiblížit něco z minulosti a přeji Vám, aby se práce
kronikářky města dařila a mohla jste bez překážek a cenzury psát jen pravdivě o tom, co se událo a v roce 2016
uplynulém. Mohla jste budoucím sdělit, aby to neupoutalo v zapomnění. Že v předešlé době -před „sametovou
revolucí“ - bylo zcela zbytečné psát nějaké žádosti nebo
podpisové archy občanů. Přikládám tento důkaz, který
neměl žádnou cenu.
Josef Lebeda, Javorník
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Vracíme důstojnost nemoci, stáří i umírání
Společnost RUAH o.p.s. začala na Benešovsku před 5
lety pomáhat lidem nemocným, seniorům a umírajícím,
aby i v těžkém období života mohli zůstávat doma, mezi
svými blízkými. Dnes za sebou mají zkušenosti ze stovek
rodin, kterým poskytli své služby. Pomáhají všude tam,
kde chce rodina pečovat o svého blízkého doma. S odbornou pomocí totiž zvládnete i to, na co byste si sami možná
netroufali. Nevyřešíme za vás vše, ale jsme vašimi partnery, dokud to potřebujete. Poradíme vám, jaké možnosti
ve vaší situaci máte, kdo vám může pomoci, jak získáte
finanční podporu. Také vám budeme naslouchat, když
máte strach z toho, co vás čeká, jste unavení a nevíte, jak
si s novou situací poradíte. Nabídneme vám naše zkušenosti a uděláme vše, abyste mohli i těžké období života
prožít se svou rodinou co nejlépe, podle vašich představ.
Půjčíme vám nebo pomůžeme zajistit pomůcky pro domácí péči, jako je polohovací postel, chodítko, WC židlička, invalidní vozík apod. Asistentky vám jsou oporou při
zajištění péče tak, abyste mohli zvládnout i další potřeby
své a svých blízkých. Pomohou s hygienou, oblékáním,
podáním stravy apod. Vystřídají vás v péči tak, abyste se
mohli starat i o sebe a také o další členy rodiny, nebo pracovat. I těžce nemocní a umírající mají volbu, zda budou
v nemocnici, nebo ve svém domově. Často tomu brání
strach, že rodina tak těžkou péči nezvládne. Lékaři a zdravotní sestry mobilního hospice RUAH vám jsou nablízku
24 hod denně 7 dní v týdnu. Lékaři se postarají, aby nemocný zbytečně netrpěl bolestmi ani jinými obtěžujícími

příznaky. Navštíví vás
doma a vysvětlí vám
ochotně vše, co potřebujete ke své péči vědět.
Nastaví léčbu a bude
s týmem dalších pracovníků RUAH řešit aktuální potřeby péče. Zkušené zdravotní sestry vás
navštíví i několikrát
denně. Naučí vás vše, co Péče o těžce nemocné pacienty;
potřebujete umět, abyste foto z archivu RUAH o.p.s.
se o své blízké postarali.
Ošetří nemocné i s intenzivní péčí na infuzích, lineárním
dávkovači léků proti bolesti, dovezou kyslík a další přístroje, které nemocnému ulehčí život a dopřejí mu důstojný čas. Zvednou vám telefon a ochotně poradí ve dne
i v noci. Zkušenosti těch, kteří péči RUAH využili, jsou
často dojemné. Shrnula je paní Anna, která se starala
o svého umírajícího manžela: „I když to bylo těžké, jsem
na sebe hrdá, že jsem to s pomocí RUAH zvládla a udělala
pro něj to nejlepší, co bylo možné.“ Všechny služby RUAH
stojí na profesionalitě a lidskosti. Věříme, že zlepšovat náš
život a vztahy mezi lidmi můžeme jen svým přístupem
a odborností. Vážíme si všech lidí, kteří chtějí o své blízké
pečovat a je pro nás ctí, že je můžeme podpořit tak, aby to
zvládli.
Marta Vacková, ředitelka RUAH o.p.s.

Do Česka přišla zima, jakou známe z dětských let
Máloco je tak nespolehlivé jako předpověď počasí,
především dlouhodobější odhad počasí je disciplína,
která i přes nejmodernější technologie a desítky meteorologických satelitů ve vesmíru vyvolává často emoce
a nekonečné diskuse, protože uvěříme-li, že letošní léto

bude výjimečně horké a pak nám proprší celá dovolená
nebo spolehneme-li se, že zima bude mírná a poté nám
na konci února dojde uhlí ve sklepě, je to jednoduše
k vzteku. Podobné předpovědi jsme si vyslechli i před letošní zimou, někteří odborníci dokonce upozorňovali,

O víkendu se na Žoldánce sejde i více než 50 lidí;
foto Bohumil Boušek

Běžkaři na Cyklostezce vozíčkářům přátelská mají ideální podmínky pro tento sport; foto Kateřina Boušková
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že naše české zimy se začnou spíše podobat typem počasí zimám v severní Itálii. A to jsou přesně ty okamžiky,
kdy jsme rádi, že většina dlouhodobých předpovědí nevychází. Pokud se někdo poslední 2 roky snažil prodat
sněhovou frézu za aspoň trochu slušnou cenu a neuspěl,
momentálně si vrní blahem a ten komu se prodat podařilo, prohledává internetové obchody, aby našel stroj,
který mu ten prodaný nahradí. Do Česka přišla zima,
opravdová zima, jakou známe z našich dětských let,
zima, kterou maloval pan Lada a která do naší zeměpisné polohy patří. V některých oblastech ČR totiž během
posledních 2 týdnů napadlo více než 160 cm sněhu a to je
víc, než v některých letech napadne v Alpách. Rodiče
dětí vytáhli z nejzazších koutů půdy sáňky, boby, kluzáky a brusle, děti nechali počítače počítači a den co den
přemýšlejí, zda vyrazit bruslit na rybník nebo bobovat
na kopeček. To je dilema, které několik zim nemusel nikdo řešit. Led na rybnících umožnil bruslení poprvé
na Nový rok a jelikož nebylo po sněhu ještě ani památku,
led byl jako zrcadlo a na takovém průhledném ledu asi
málokdo v životě bruslil. Hned druhý den napadl sníh
a tak nastala potřeba sníh z ledu uklízet, ovšem pokaždé
se našlo dostatek rodičů a prarodičů, kteří přiložili ruku

Kultura
k dílu a zachránili tím bruslení i pro další dny, ať už
po napadnutí nového sněhu nebo oblevě. Včasným zásahem se podařilo led na rybníku Žoldánka udržet i v situaci, kdy led při oblevě povolil a následně na něj nasněžilo.
Opět nastoupilo několik dobrovolníků, kteří sníh uklidili a následně vodou z rybníka polili, což byla při teplotě
skoro -10 st. C jistě příjemná práce. A tak se bruslí a o víkendových dnes se na Žoldánce schází i více než 50 lidí.
Navíc stráň u rybníka je vynikajícím kopečkem pro jízdu
na bobech a tak nabízí Žoldánka vyžití vskutku multifunkční. Sněhu je letos také dostatek, a tak vyznavači bílé
stopy, tedy běžkaři, mají téměř ideální podmínky a ujeté
kilometry přibývají nebývalým tempem, slunečné dny
posledních dnů lákaly k pohybu v přírodě a tak jen budeme doufat, že nám příznivé zimní počasí vydrží co nejdéle, děti si dostatečně užijí zimních radovánek, zdokonalí
se v bruslení a v dospělosti budou moci vzpomínat jako
my dříve narození, jaké to bylo, když byla opravdová
zima. Škoda jen, že takové krásné zimní počasí nepřišlo
o nějakých 10 dnů dříve, nejenže by sníh vylepšil sváteční
atmosféru Vánoc, ale děti by vánoční prázdniny strávily
více na ledě a sněhu než u televize a pohádek.
Bohumil Boušek

Jak trávil předvánoční čas Klub aktivního stáří?

Klub aktivního stáří; foto Mgr. Stanislav Kužel

Začali jsme již tradičně večeří v restauraci u pana Uhlíře. Večeře byla výborná jako každý rok, kam na ni závěrem roku vždy chodíme. Ke sváteční a radostné náladě
nám přijel zahrát pan Dorážka z Lokte na harmoniku,
při které jsme si s chutí všichni zazpívali, a nikomu se
domů ani nechtělo. Čekaly nás však další odpolední středy do Vánoc. Každý jsme přinesl nějaké pěkné jehličnany a vyráběli jsme adventní věnce na ozdobu svých domovů. Měli jsme také pozvanou paní Zdenu Chvojkovou,
která nás po tři středeční odpoledne navštěvovala a učila
vyrábět z korálků vánoční ozdoby, což se nám moc líbilo. Někteří z nás navštěvují i její kroužek „Korálkování“,
kde vyrábíme další ozdoby a moc se nám to líbí. Paní
Chvojkové moc děkujeme za trpělivost s námi, je velice

Výrobky z korálků žen z aktivního stáří

Vánoční dekorace – závěs do okna
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ochotná a ráda pomůže, když si nevíme rady. Také jsme
vyráběli z polystyrenu vánoční stromečky a andělíčky
s korálky či různými ozdobami jako závěs do okna nebo
na dveře. Potom již jen zbývalo sestrojit a ozdobit vánoční stromeček. Těsně před Vánocemi jako každý rok, nám
přijel zahrát a zazpívat pěvecký soubor „Rachel“ z Načeradce krásné vánoční koledy. Při družném posezení
a pohoštění, které pro zpěváky i nás členy, ženy připravily, se ještě více umocnila sváteční předvánoční nálada.
Každá žena přinesla doma upečené vánoční cukroví,
na kterém jsme si ke kávě pochutnali a zazpívali koledy.
Popřáli jsme si navzájem hezké vánoční svátky a odešli

do svých domovů. Sešli jsme se ještě před Silvestrem, poseděli při kávě, cukroví a výborných chlebíčkách, které
připravila p. Jarka Čermáková. Také jsme se rozloučili se
starým rokem 2016, zavzpomínali, co nám přinesl dobrého i špatného a s přáním stálého zdraví a všeho dobrého v novém roce 2017 se rozešli. V novém roce bychom si
přáli a rádi přivítali nové členy z řad seniorů, kteří by
chtěli s námi trávit každé středeční odpoledne. Budeme
se na vás těšit. Přejeme všem čtenářům stále dobré zdraví a pohodu po celý rok 2017.
Hana Skalická
foto František Skalický

Vánoční večeře v restauraci u pana Uhlíře

Při vánočním posezení nás navštívil pan starosta Josef Korn

Masopust – obnovení tradice
Masopust je období, které začíná svátkem Tří králů
6.ledna a končí Popeleční středou. Vychází především
z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva.
Masopustní tradice, spojené s průvody maskovaných
lidí, byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi
O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již ze 13. století. Naši dávní předkové si
na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli, což bývalo
mnohdy církvi trnem v oku. Tehdy ovšem býval maso-
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pust poněkud hlučnější a rozpustilejší nežli dnes. Každý
se snažil si užít masopustních kratochvílí jak nejlépe
uměl. Veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. Vždyť
i čeští králové v tu dobu strojili nákladné masopustní
kvasy, na kterých hodovali se všemi pozvanými.
Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny
masopustu, spojené s radovánkami a hodováním.
Masopustní neděli se také říkalo neděle taneční. Hned
po obědě vyhrávali hudebníci na návsi a zvali tak k muzice do hospody. Hned jak dohráli, tak se začaly otvírat
vrata statků a dveře chalup a muži i ženy mířili k hospodě, kde už na ně čekali muzikanti se svými nástroji. Pivo
teklo proudem, z bot tanečních párů se jen kouřilo a veselého křiku neubývalo ani v časných ranních hodinách.
Druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo
v tanci. To byl tak zvaný „mužovský bál.“ Na tokovou zábavu neměla svobodná chasa přístup a musela se spokojit s přihlížením. V kole bylo vidět jen samé ženáče
a vdané. Hudebníci pilně vyhrávali, protože furianští
sedláci na nějakou tu zlatku nehleděli.
Masopustní úterek býval svátečním dnem. Byl to také
tolik očekávaný den maškar, již bylo všude plno. V průvodu maškar bývaly figury nejrůznějšího druhu.
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Čím byla maska pitvornější, tím budila větší pozornost.
Zúčastňovali se ho různé masky a ať už šlo o četníky,
žebráky, cikány nebo jiné maškary, hlavní postavou byl
většinou šašek. Jeho oděv byl zdobený barevnými papírky, na hlavě měl špičatou šaškovskou čepici a v ruce nesl
bič na odhánění nemaskovaných.
U každého stavení hudba zahrála dva až tři kousky.
Maškary byly většinou odměňovány koblihami, vejci,
uzeným masem, ale i obilím a penězi.
Masopust byl zakončen tradičním „pochováním
basy“, které symbolizovalo na 40 dní konec tanečních
a hudebních veselic.
Začátkem roku se ve Spolkovém domě sešli zástupci
TJ Sokol Trhový Štěpánov, FK Trhový Štěpánov a hasičů
společně s vedoucím Spolkového domu, který je požádal
o spolupráci při obnově této krásné vesnické tradice.

Kultura / Spolková činnost
Samozřejmě není možné v dnešní době přesně dodržet
poslední dny masopustního veselí se všemi jeho zvyklostmi. Po vzájemné dohodě jsme dospěli k závěru, že
po mnohaleté přestávce obnovíme Masopustní průvod
v Trhovém Štěpánově.
Masopustní průvod začne v sobotu 25. února 2017
v 10 hodin po slavnostním povolení k obchůzce od pana
starosty. Pak se průvod vydá městem. Přesnou trasu tady
neprozradím, budeme se snažit obejít co nejvíce stavení.
Souběžně s průvodem budou ve Spolkovém domě probíhat vepřové hody, na které bych Vás chtěl jménem svým
i jménem všech organizátorů této velké akce pozvat.
Zde také skončí průvod masek a bude pokračovat hodování u plných stolů za doprovodu hudby.
Ještě jednou Vás srdečně zveme!
Mgr. Stanislav Kužel

Hasiči hodnotili
30. prosince 2016 proběhla na hotelu RABBIT výroční
valná hromada SDH Trhový Štěpánov. Výroční valné
hromady se zúčastnilo i 20 mladých hasičů. Celou schůzi
zahájil starosta Josef Korn. Mimo jiné byla zhodnocena
činnost za rok 2016. Hasiči JPO II v tomto roce vyjížděli
k požárům, zasahovali technikou, vyprošťovali automobily, odklízeli padlé stromy, zasahovali u požárů budov,
stohu, pole, automobilů, kontejnerů, kůlny, lesa …. .
Za tuto práci patří všem aktivním členům JPO II velké

poděkování. Obětují svůj volný čas ve prospěch našich
občanů. Slavnostnějším bodem bylo předávání ocenění
a přijetí nových členů do řad mladých hasičů. Celkem
bylo přijato 11 dětí. Ty stvrdily vstup do řad hasičů slibem na hasičský tesák. Nebudu vyjmenovávat veškerou
činnost hasičů – to by byl jiný příspěvek, hlavně bych
chtěla popřát všem do dalších let hodně zdraví a sil
do další práce.
Za SDH Trhový Štěpánov Jaroslava Krásová

Jan Vosecký skládá hasičský slib; foto Josef Korn

Eliška Chvojková skládá hasičský slib; foto Josef Korn
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Výlov Náveského rybníka v Dalkovicích
Na svátek Dne boje za svobodu a demokracii, který se
slaví na 17. listopadu, se v Dalkovicích konal výlov Náveského rybníka. Výlov probíhal především z důvodu
umožnění opravy hráze, která již neplnila svůj účel tak,
jak měla. Hráz byla postavena z drátěných konstrukcí
naplněných kamenem, avšak po více než 10 letech
od stavby hráze se drátěná konstrukce pod vlivem působení vody a mrazu začínala rozpadat a musí dojít k její
opravě. Z toho důvodu bylo potřeba rybník vypustit.
Proto se vybraná brigáda sestavená z členů sboru dobrovolných hasičů Dalkovice 17. listopadu sešla, aby rybník
vypustila a vylovila z něj všechny ryby. Celá akce probíhala během mrazivého svátečního čtvrtka, podmínky
tak nebyly zcela ideální, proto byla nutná posilnění
ve formě četných horkých silných grogů, čajů s rumem
či buřtech na pivu, o které se ve svátek postarala paní
Ivana Dřevová ve svém smíšeném zboží, za což jí jménem celého sboru velmi děkujeme. Výlov začal rozebráním stávajícího stavidla, které bylo po letech tolik zatuhlé, že muselo dojít k rozřezání dřevěných fošen, aby se
mohlo vůbec rozebrat a voda tak mohla odtéct pryč
z rybníka. Po odtečení většiny vody rybník odhalil
po svých okrajích opravdu velké množství škeblí, které
byly následně převezeny do Lipinského rybníka. Kromě
četného počtu škeblí už však bohužel rybník neskrýval
žádné velké počty ryb. V rybníku nebyl snad jediný kapr,
za to zde bylo spoustu malých karasů, plotic, cejnů

a k velkému překvapení sboru asi 7 štik, z nichž ta největší měřila přes 60 centimetrů. Většina ryb byla převezena
opět do Lipinského rybníka, či do rybníků v Trhovém
Štěpánově. Teď přes zimu zůstane rybník vypuštěn, aby
důkladně vymrznul a v letošním roce dojde k opravení
hráze tak, aby mohl rybník opět plnit svou funkci i v následujících letech.
Kronikář SDH Dalkovice Michal Smetana

Horní řada zleva: Jan Žížala, Richard Donda, Vratislav Zrno,
Jan Žížala ml., Michal Smetana, František Dřevo, Milan Kořínek, Jiřík Neufus, dolní řada zleva: Miroslav Petrásek, Lukáš
Kroupa; foto z archivu SDH Dalkovice

Silvestr 2016 a oslava nového roku 2017 v Dalkovicích
Rok se s rokem sešel a jako už tradičně každý rok, tak
ani tentokrát tomu nebylo jinak a 31. prosince 2016 v kulturním domě v Dalkovicích proběhla silvestrovská oslava a přivítání nového roku. Opět bylo dostatek jídla, pití,
piva i jiného alkoholu, tančilo se, zpívalo se a obecně pa-

Horní řada zleva Milan Kořínek, Jan Žížala, dolní řada zleva
Dan Donda, Míša Šancová, Lucka Petrásková, Tereza Vaníková, Nikola Kořínková; foto Michal Smetana
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novala velmi dobrá a veselá nálada. Několik minut před
půlnocí se osazenstvo odebralo na dalkovickou náves,
kde si všichni připili na nový rok 2017 a také odpálili
ohňostroje, petardy a jinou zábavní pyrotechniku. Někomu rok 2016 přinesl smutek, někomu přinesl radost,
někomu milá překvapení, někomu naopak nemilá, někomu se splnila jeho přání, někdo na jejich splnění stále
čeká, někdo splnil svá předsevzetí, někdo naopak ne.
Na ničem z toho však v moment odbití půlnoci nezáleželo, starý rok nahradil rok nový a všichni ve společnosti
své nejbližší rodiny, partnerů a partnerek, kamarádů
a známých oslavili konec roku, své úspěchy, zapili dobré
i špatné dny minulého roku a popřáli si vše nejlepší
do roku nového. Tímto bych všem jménem celého sboru
dobrovolných hasičů v Dalkovicích rád popřál vše nejlepší do nového roku, především hodně zdraví, které je
ze všeho nejdůležitější, spoustu štěstí a nesčetně osobních i pracovních úspěchů. Ať je rok 2017 rokem, kdy si
konečně splníte svá přání a předsevzetí, a ať vám rok
2017 přinese jen radost a milá překvapení.
Michal Smetana,
kronikář SDH Dalkovice

únor 2017

Spolková činnost

Vánoční zpívání u kapličky v Dubějovicích
Dubějovští občané se sešli v 21.00 hodin na Štědrý
den u kapličky. Všichni dostali vytištěné koledy, protože
mnozí neznali slova. Popíjelo se svařené víno. Ke zpěvu
hrál Josef Dušek na trubku a Eliška Čermáková na flétnu. Bylo to krásné večerní setkání

Dubějovští občané zpívají o Štědrém večeru u kapličky;
foto Marie Vojtová

Štědrovečerní zpěvy doprovází Josef Dušek na trubku;
foto Marie Vojtová

Silvestrovský pochod na Javornickou Hůru
Jako každý rok i letos asi 30 dubějováků se zúčastnilo
pochodu na Javornickou Hůru. Někteří šli celou cestu
pěšky, někteří se dovezli auty .

Silvestrovská procházka na Javornickou Hůru;
foto Marie Vojtová

Na procházce pořádně vyhládlo; foto Marie Vojtová

Jak se žije u nás v Sedmpánech ….
Další rok uběhl jako voda a máme tu leden 2017
a s ním přichází čas rekapitulace uplynulého roku
a předsevzetí do toho nového.
Myslím, že ten loňský rok jsme zvládly my – sedmpánské hasičky – co se uskutečněných akcí týká, na jedničku. Každá z nás máme své soukromé radosti, ale i starosti, jak zvládat rodinu, zaměstnání, zkrátka
povinností máme dost. I přesto všechno se snažíme občanům Sedmpán zpestřit kulturní život. Člověk si to ani

neuvědomuje, ale za ta dlouhá léta se z nás stala parta
lidí, která už spolu něco prožila. Stojíme při sobě v dobrém i ve zlém!
I když náš každoroční program má téměř stále stejný
scénář, přesto k několika malým změnám došlo. Od začátku roku jsme absolvovaly vydařený Dětský karneval,
MDŽ tentokrát zpestřila hra na harmoniku pana Vlasáka, čarodějnice měly opět úspěch. Přes léto se nescházely
u ohníčku při opékání špekáčků jen seniorky, ale občas
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Sedmpánské zpěvačky při vánočním vystoupení ve Střechově
nad Sázavou; foto Josef Korn

jsme trávily teplé večery v parku na návsi i my. Zpestřovaly jsme si podvečery hrou na kytaru a zpěvem.
Čas utíká a byl tu náhle prosinec. Mikulášská nadílka
pod názvem „Mikuláš, anděl, čerti a naše seniorky“
mnohé napovídá. Obcházely jsme nejen děti, kterých je
tu poskrovnu, ale stejně nedočkavě na nás čekaly i seniorky. A nadílka byla oboustranná! My rozdávaly perníčky a dostávaly na oplátku něco na zahřátí. A přišla první
významná změna, když se akce „Česko zpívá koledy“
zúčastnili poprvé i sedmpánští chlapi. Byl to další prima
prožitek! Pak jsme měly již potřetí pěvecké vystoupení
v Keblově a další novinkou byla premiéra, kterou jsme
zažily ve Střechově, kde nám vytvořili mimořádně pěkné prostředí s úžasnou atmosférou. Překvapila nás velká
účast, kdy se sešlo asi 70 posluchačů. Zpívaly jsme u zářivě svítících stromků a krásného, ručně vyrobeného
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betlému od paní Anety Linhartové ze Střechova nad Sázavou. Při zpívání koled jsme tentokrát měly doprovod,
kdy si s námi po celou dobu pobrukoval pán, který se
nám poté představil jako Ladislav Vrchota, český varhaník, který vystupuje u nás i v zahraničí, a jehož věta „Váš
zpěv se mi moc líbil, je vidět, že zpíváte od srdce a nevadí, že nemáte žádné hudební vzdělání, snažte se to nadšení udržet i nadále,“ nás neskutečně potěšila. Však jsme
místním občanům přislíbily účast i pro příští rok. A pak
přišla třešnička na dortu. Byl tu 23. prosinec, kdy se zpívalo u nás u kapličky. Zážitek z tohoto setkání byl umocněn tím, že se tak stalo v předvečer Štědrého dne.
Za mrazivého počasí přišel vhod výborný svařák a drobný dárek, který každý obdržel, bude tento pěkný večer
jistě připomínat. Jak už jsem zmínila na počátku, chceme, aby po nás v Sedmpánech zůstal kus dobré práce
a hezkých prožitků. Protože jak se říká „Pokud neděláte
něčí život lepší, tak marníte čas.“ Lidem přinášejí takovéto akce potěšení a radost, zvláště ti „dříve narození“ přijímají s povděkem každé oživení někdy jednotvárného
života, a proto bychom měly pořádat podobných akcí co
nejvíce, abychom vyvolaly dobrý pocit a vykouzlily
úsměv na tváři všem našim spoluobčanům.
Jana Svobodová

Ladislav Vrchota se svou manželkou

Hernička ve Spolkovém domě
Jakmile se zhoršilo počasí a dny se staly kratšími, řešily jsme s místními maminkami, kde se budeme scházet, abychom se nemusely vzájemně jedna na druhou
vázat, u koho se sejdeme příště a v případě nemoci dětí
to zase rušit, a tak jsme objevily herničku ve Spolkovém domě. Stanovily jsme si tedy den – a to pondělí
dopoledne a pravidelně se zde sejdeme v případě, že
jsou naše děti zdravé. Jedno pondělí před Vánoci jsme
se dohodly, že si zde uděláme malého Ježíška. Pan Kužel, správce Spolkového domu, nám totiž nabídl, že si
můžeme pro děti vybrat nějakou hračku, která v herničce zrovna chybí a nás zaujali tři dřevěné motorické
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hračky a jelikož jejich nákup vyšel před Vánoci, rozhodly jsme se, že je dětem předáme formou dárku pod
stromeček. A tak jsme si donesly zabalené hračky, maličký stromeček a něco dobré ke kávě a udělaly si Vánoce. Pro děti to bylo příjemné zpestření a tak jsme s nimi
rozbalily dárečky, pak si uvařily kafe a děti si začaly
hrát. Touto cestou bych ráda poděkovala panu Mgr. Stanislavu Kuželovi za nabídku vybrání hraček a následně
jejich koupi a za ochotu herničku přizpůsobovat našim
dětem. Dále chci za všechny maminky vyjádřit velké
díky za možnost využívání herničky. Je to místo, kde se
můžeme potkat, popovídat, děti si pohrají. Vždyť
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Spolková činnost

na mateřské dovolené jsme jen omezený čas, naše děti
nikdy nebudou tak maličkaté jako doposud a tak využijme tento čas a scházejme se. Domácnost počká,

tu za nás sice nikdo neuklidí, ale dětství našim dětem
určitě nenahradí.
Maminky od paseky 

Zleva Simonka, Honzík, Matýsek, Lukášek a Filípek;
foto z archivu maminek

Zleva maminka Pavla s Honzíkem, maminka Olga s Matýskem
a maminka Andrea s Filípkem; foto z archivu maminek

Cvičení s našimi nejmenšími v Mateřské škole
Je čtvrtek odpoledne, něco málo po třetí hodině a já
a další maminky oblékáme své maličké ratolesti a vydáváme se směr školka. Od půl čtvrté nás tam totiž čeká
pravidelné cvičení s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Výjimka však potvrzuje pravidlo a tak s námi
občas vyrazí i starší sourozenci, školkou povinné . Cvičení vede paní učitelka Jitka Tomaidesová. Již po příchodu nás pozdraví s milým úsměvem a nabídne kávu.
S ostatními maminkami se střídáme a pokaždé přineseme něco dobrého a usedáme k maličkým stolečkům
a naše děti vyráží poznávat hračky ve školce. Vše prozkoumají, nejedna polička zůstane otevřená a my si mezitím popovídáme o strastech a slastech uplynulého týdne
a probereme samozřejmě i novinky, které se v našem městě udály. Po této kratičké pauze má pro naše malé děti

Zleva maminka Olga s Matýskem, maminka Jitka s Moničkou,
maminka Zuzka se Simonkou, maminka Naďa se Standou, maminka Andrea s Kájou a Vašík, zády sedí Jitka Tomaidesová;
foto Pavla Kořínková

paní učitelka Jitka připravené cvičení. Někdy povídáme
básničky, jindy postavíme „opičí dráhu“ nebo se hraje pohádka. Po těchto aktivitách jdeme zpátky k maličkým stolečkům a vyrábíme . Vyrábění je tematické – před příchodem Mikuláše, jsme vyráběli malé čertíky, s blížícími
se Vánoci zase vánoční stromeček. Vzhledem k věku našich dětí, který je přibližně od roku do tří let, vyrábíme
spíše my maminky, ale děti jsou s námi  a snaží se pomáhat. Za všechny maminky, bych na závěr chtěla poděkovat paní učitelce Jitce Tomaidesové za přípravu všech
aktivit a trpělivost s dětmi. Už nyní se těším na další čtvrtek, až se opět sejdeme ve školce.
Pavla Kořínková, maminka dvou čiperů

Paní učitelka Jitka Tomaidesová; foto Pavla Kořínková
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Děti z Mateřské školy vyplouvají do roku 2017.

Masopustní rej celé školky; z archivu MŠ

Užíváme si Masopust v mateřské škole

Vplouváme ponorkou do roku 2017

Vplouváme lodí do roku 2017

„Masopust držíme, nic se nevadíme
Pospolu
proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali
Poznovu“
Tak začíná týden, ve kterém se děti naší MŠ seznamují s tradicí lidové zábavy. K té patří Masopust, pro dnešní

děti karneval. A tak se dozvídají, že to je doba veselí
a legrace, co znamená slovo masopust a co je půst. Společně vyrábíme masky, improvizujeme, zpíváme. Při
dramatizaci se ztotožňujeme s postavami, využíváme
neverbální komunikaci. Při samotném karnevalu tančíme, soutěžíme a hlavně si všechno užíváme.

Základní škola
Žáci 7. třídy se v rámci výuky Českého jazyka pokusili básnickými prostředky vyjádřit, kterou roční dobu
mají nejraději. Jejich práce jsem shrnula do jedné s názvem „Rok“. Nikdo si nezvolil léto, proto jsem pouze pro
úplnost doplnila pomocí internetu.
Mgr. Hana Pokorná
ROK
Na kalendáři se utrhl další list a konečně začala zima.
Tancující vločky se zvolna snášejí k zemi a vytvářejí koberec, který se třpytí jako diamanty. Studená peřina pokryla celý kraj a uložila všechny rostliny a zvířata
24

ke spánku. Mráz namaloval dětské tváře na růžovo
a přebarvil celý svět na bílo. Mám rád zimu kvůli bílé
barvě a vůni cukroví
Šimon Neděla
Zima se pomaloučku přehoupla k jaru, které na zemi
rozprostřelo jasně zelený koberec. Na něm září bílé a žluté korálky, které tu někdo rozsypal. Ptáčci zpěváčci přilétli z velké dálky a otevřeli si svoje zpěvníky, aby začali
s námluvami. Jaro mám rád, protože venku je zase živo.
Tomáš Kakos
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Chaloupka – Sára Burková 3. třída

v bazénu. Nechávám se hladit a hýčkat slunečními paprsky, nikam nespěchám a užívám si sladké chvíle nicnedělání. Neruší mě ani bzučení včel, ani šplouchání
vody, ani křik dětí při prázdninových hrách.
z internetu

Sněhulák – Markéta Mastíková 3. třída

Obloha je modrá jako šmolka. Slunce nasedlo do svého zlatého kočáru, aby se vydalo na svoji neúnavnou
pouť po obloze. Ptáčci již naplno rozbalili své noty. Vedle louky s milióny barevných korálků se sklánějí zlaté
klasy pšenice v očekávání brzké sklizně. Nad nimi se
ladně třepotají křídla motýlů. Chtěli byste je chytit? Kdepak! Vždycky na vás vyzrají.
Slunce pořádně připaluje a jediné zchlazení nabízí
snad jen náruč stromů blízkého lesa nebo chladivá voda

Léto pomalu končí. Barevní parašutisté se snášejí
k zemi, aby malíř podzim mohl rozmíchat své barvy
a převzít vládu nad vším živým i neživým. Ptáci si povídají na drátech – o čem asi? Brzy mi zamávají na rozloučenou. Závoj mlhy se protrhává a já pozoruji posmutnělé
slunce, kterému pomalu docházejí síly. Na podzimu je
nejlepší, že si všechny barvy spolu hrají.
Jaroslav Müller
Každé ráno se postupem času objeví křehké ledové
pavučinky, které však brzy roztají. Ale jen do té doby, než
se opět chopí vlády Paní Zima, aby nám ukázala svoji
horší i krásnou tvář.
Jan Horáček

Síla citátu je v tom, že v několika málo slovech,
dovede vyjádřit velké a pravdivé myšlenky.
Žáci 9. ročníku reagovali na citát, který si sami zvolili.
,,Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš?
I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“
John Winston Lennon
Překrásný citát, který ukazuje, kolik toho jde říci v pár
větách. Co ale tento citát v sobě ukrývá a na co ukazuje?
Ukazuje na to, že život dokáže být skvělý, něžný a příjemný, ale umí dát člověku také pořádnou pecku do zad.
Říká nám, že až ta rána přijde, nesmíme se z toho zhroutit. Každý má v životě těžké chvíle, které vás dostanou
na dno a myslíte si, že žít už nemá smysl. V těchto chvílích si musíte říci, že máte to štěstí, žít na této a plnit si
své sny, tak proč sedět v koutě a smutně snít, když můžete vyběhnout ven a konečně žít.
Štěpán Neděla

John Winston Lennon; kresba z internetu
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Ani jsem se nemusela dlouho rozmýšlet, protože citáty mám ráda, a ačkoliv jich znám mnoho, vybrala jsem si
tento: ,,We can speak hundreds of languagues, we can be
thousands of nationalities... but our hurts beat the
same.“ Pronesl ho můj oblíbený herec z filmu Harry Potter - Michael Gambon - představitel Albuse Brumbála.
Citát mluví o rovnosti lidí a má pravdu. Záleží snad
na tom, jakou barvu pleti máme, jaké národnosti jsme,
nebo jakým jazykem mluvíme? Zdali máme o deset kilo
víc, nebo že nevlastníme vilu z třemi bazény? Když si tohle čtete, možná si říkáte, že na takových věcech opravdu
nezáleží, ale rozdíly tu budou vždycky. Někteří lidé by se
měli nad sebou zamyslet a uvědomit si, že i ti, kteří nejsou podle jejich představ, mohou mít dobrá srdce.
Monika Vargová
Citátů je mraky, některé vtipné, smutné, ale téměř
všechny jsou pravdivé. Hledal jsem na internetu dlouho,
který by mě zaujal, až jsem konečně našel. ,,Pokud má se
mnou někdo nějaký problém, může si ho nechat. Je to
koneckonců jeho problém.“ Dnes byl rodičák, máma
měla problémy s mými známkami. Myslím si - její problém, až budu chtít, tak se zlepším. Táta má problém
s mojí leností – pravdou je, že líný nejsem, jen se mi to
nechce dělat. Jeho problém. A mohl bych pokračovat
s dědou, babičkou nebo učitelkou. Jedno je jasné – já
mám svých problémů dost a nemám zájem, aby mi ostat-
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ní problémy přidělávali. Pokud budu mít problém, se
kterým budu chtít pomoct, tak Vám řeknu! 
žák 9. třídy
(z důvodu nepřidělávání problémů tomuto žákovi, není
uvedeno jeho jméno - děkuji za pochopení)
,,Možná opravdu přijde čas, kdy lev a beránek budou
mírumilovně ležet bok po boku, ale já přesto sázím
na lva.“ Prohlásil, řekla bych, že už dnes zapomenutý,
humoristický spisovatel Henry Wheeler Shaw. Už tehdy
totiž Henrymu došlo, co se ve světě děje. No, ne? Sami se
prosím zamyslete nad dnešní světovou situací. Dnes to
funguje tak, že máme mnoho organizací, které nás chrání. Nikdo netouží po válce, nikdo nechce jaderný konflikt, a tak se většina států dohodla, že uzavře mnoho
dohod a státy se spojí. Vypadá to tedy, že všichni jsou
v rámci možností spřátelení a různě si pomáhají. Toto se
nepokouším vyvrátit, ale utvrdit názor Henryho Shawa.
Představte si velké státy jako lvy, co mírumilovně leží
bok po boku s malými státy - beránky. Náš stát a mnohé
jiné se dají považovat za beránka - malého a zranitelného. Henry moc dobře věděl, že lev nepotřebuje beránka
k výpomoci nebo pro svůj prospěch, ale potřebuje se
s ním nakrmit. Asi všichni víme, že pokud nastane problém, tak by každý z nás vsadil na lva, než na malého
beránka. Válku s Ruskem nebo jinou velmocí bychom
nevyhráli. Žijeme sice ve spojenectví, ale dá se mu věřit?
Adéla Vilímovská

Zima, zima, zima
Zima, zima, zima všude je veliká,
všude sníh, všude led na tři zámky zamyká.
Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví,
Severák tasil kord k útoku se hotoví.
Zima, zima, zima všude je veliká,
koho smích nehřeje, ten to rýmou odpyká.
Kdo si teď nezpívá, marně dlaně zahřívá,
tak jdu k vám, se mnou sen, bílá závěj, bílý den.
Zima, zima, zima – Hanka Zagorová

Ulice Vlašimská zahalena mrazivou přikrývkou; foto Josef Korn
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Zamrzlý splav u koupaliště v Trhovém Štěpánově; foto Josef Korn
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Pohled na zasněžené město Trhový Štěpánov; foto Josef Korn

Uplynulý rok v číslech
Dnes se již máloco obejde bez administrativy. A tak
i v kanceláři Záchranné stanice pro zvířata ve Vlašimi
se její jednotliví pacienti průběžně mění v čísla, pod
kterými se zapisují do příjmové evidence, třídí do tabulek a na konci roku prochází závěrečnou bilancí. Co
ošetřené zvíře, to jedno číslo. Poslední zvířecí pacient
roku 2016 dostal přiřazenou číslici 534. „V roce 2016
jsme přijali celkem 534 zvířat, zástupce 73 druhů. Nejvíce jsme jich přitom ošetřovali v měsících květnu a červnu, kdy největší nápor tvořila mláďata,“ informuje Jaroslava Syslová, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim. Celých 61% pacientů uplynulého roku
byli ptáci. Nejčastěji poštolky a kosi. 38% zvířat náleželo
k savcům. Ti byli druhově zastoupeni především ježky
a netopýry. Zbylé jedno procento přijatých živočichů
pak tvořili plazi. „Nejvíce jsme přijímali zraněné živočichy a vzápětí osiřelá a zraněná mláďata. Nejčastěji to byli
malí pěvci, ježci a také dravci či netopýři. Řada z nich
byla pokousána psem či kočkou, donesena malými dětmi anebo se jednalo o ptáčata vypadnutá z hnízd. A to
i přesto, že řadu mláďat se podařilo díky našim radám
v průběhu telefonického rozhovoru s jejich nálezci ponechat v přírodě a zabránit tak jejich zbytečnému odchycení, zejména srnčat a zajíčků. Mláďata přijatá do stanice
jsme uměle dokrmovali. Některá ptáčata jsme podložili
do náhradních hnízd k adoptivním rodičům,“ doplňuje

paní Syslová. Zraněná zvířata se do stanice dostávala
nejčastěji z důvodu pokousání psem či kočkou, popálení
elektrickým vedením, sražení dopravou anebo nárazu
do prosklené plochy či jiné bariéry. Nechyběla však ani
zvířata vysílená, otrávená či postřelená. Řada živočichů
byla uvíznutá v okolí lidských staveb a museli být vyprošťováni. Na podzim také nechyběla pozdní ježčí mláďata s nízkou hmotností pro úspěšné přezimování, kterým stanice bude zajišťovat péči až do jara tohoto roku.
„Z pacientů roku 2016 se nám podařilo zpátky do přírody navrátit 191 živočichů. Dalších 56 živočichů zůstává

Ošetřování poraněného vydřího mláděte
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Mláďata kalouse ušatého, pro které ošetřovatelé vyrobili náhradní hnízdo a vrátili je rodičům

v naší péči a řadu z nich na jaře vypustíme. Navíc jsme se
v roce 2016 již tradičně podíleli na záchranných transferech obojživelníků v průběhu jarní migrace. S velkou pomocí dobrovolníků jsme tak přenesli celkem 9 262 obojživelníků! Při transferech mlžů z vypouštěných rybníků
jsme pak přenesli ještě 448 mlžů,“ pokračuje výčtem Jaroslava Syslová. Uplynulý rok uměl ošetřovatele také
překvapit nevšedními případy. Například odchytávali
jestřába, který se zranil při lovu slepic a zůstal v kurníku. Jeli si pro lišku s vodítkem, za které se zasekla mezi
dvěma domy. Ošetřovali mládě vydry, které po střetu

Liška s vodítkem, která se zaběhla a za vodítko uvízla

se sekačkou na trávu přišlo o část nohy, anebo si spolu
s hasiči vyzkoušeli záchranu přimrzlé labutě, která se
nakonec ukázala být pouze líná a z ledu sama odkráčela.
„Velký dík patří našim praktikantům a dobrovolníkům,
kteří nám pilně pomáhali nejen s ošetřováním zvířat, ale
také s úklidem a údržbou zázemí stanice. Skvělou práci
odvedla také naše veterinářka Martina Simandlová.
A v neposlední řadě děkuji všem našim sponzorům
a podporovatelům, bez nichž bychom se nemohli naší
práci věnovat,“ dodává na závěr paní vedoucí.
Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim,
Ing. Michala Jakubův
foto z archivu ZO ČSOP Vlašim

Milý dárek a poděkování
Každoročně přispívá Unie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov organizaci FOR HELP na léčbu autistických dětí. Finanční příspěvek (2x ročně 850,- Kč) je hrazen z peněz,
které Unie rodičů obdrží z bleskových sběrů papíru na ZŠ
Trhový Štěpánov. Žáci pomáhají nemocným dětem v oblasti rehabilitace, zvířecí terapie, ozdravných pobytů
u moře a při nákupu zdravotních a komunikačních pomůcek. Od organizace FOR HELP každoročně dostáváme symbolický drobný dárek a poděkování za pomoc.
O ten letošní se chci podělit i se čtenáři Zpravodaje.
Děkuji tímto všem rodičům a žákům za přístup
ke sběru papíru. Rok od roku jsou výsledky lepší, mám
opravdu velkou radost z této týmové spolupráce.
Mgr. Květa Kuželová,
ředitelka školy
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Narodili se

Společenská kronika
19.12.2016 – Nella Barková, Trhový Štěpánov

24.09.2016 – Kryštof Vošický, Dubějovice

Kryštof Vošický s rodiči Adrianou Mudrončíkovou
a Ondřejem Vošickým; foto z rodinného alba

13.12.2016 – Vítek Kamarýt, Trhový Štěpánov
Nella Barková s rodiči Ivetou Knotkovou a Ondřejem
Barkem; foto z rodinného alba

Životní jubilea

Vítek Kamarýt s bratrem Jonáškem a s rodiči Vendulou
Veselou a Vítkem Kamarýtem; foto z rodinného alba

19.12.2016 – Anna Hejzlarová, Trhový Štěpánov

Anna Hejzlarová s bratrem Matoušem a s rodiči Noemi
a Jakubem Hejzlarem; foto z rodinného alba

02.02. – Marian Steiner, Střechov – 75 let
05.02. – Miroslav Polívka, Trhový Štěpánov – 90 let
07.02. – Dáša Maštalířová, Dalkovice – 83 let
07.02. – Martin Alexandr Damborský, Trhový Štěpánov
		 – 50 let
12.02. – Marta Kratochvílová, Trhový Štěpánov – 81 let
14.02. – Eva Kulíčková, Trhový Štěpánov – 70 let
14.02. – Antonín Holakovský, Sedmpány – 65 let
15.02. – Anežka Houdková, Střechov – 87 let
15.02. – Marta Matoušů, Trhový Štěpánov – 70 let
16.02. – Anežka Nováková, Trhový Štěpánov – 91 let
16.02. – Marie Chvojková, Trhový Štěpánov – 84 let
16.02. – Marie Hospergrová, Trhový Štěpánov – 75 let
18.02. – Antonín Málek, Štěpánovská Lhota – 86 let
26.02. – Karel Kordina, Trhový Štěpánov – 50 let
27.02. – Marie Kadeřábková, Dubějovice – 83 let
02.03 – František Skalický, Trhový Štěpánov – 81 let
02.03. – Zdeňka Rulfová, Trhový Štěpánov – 80 let
08.03. – Jaroslava Špirková, Trhový Štěpánov – 60 let
08.02. – Věra Janoušová, Trhový Štěpánov – 50 let
08.02. – Dana Setničková, Trhový Štěpánov – 50 let
10.03. – Ludmila Kupsová, Trhový Štěpánov – 60 let
11.03. – František Tomaides, Trhový Štěpánov – 90 let
11.03. – Jiří Vinš, Dubějovice – 65 let
11.03. – Ludmila Šimonová, Střechov – 60 let
12.03. – Jarmila Vlachová, Trhový Štěpánov – 70 let
13.03. – Jiřina Prokopová, Sedmpány – 86 let
19.03. – Hana Špičková, Trhový Štěpánov – 70 let
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19.03. – Josef Petrásek, Trhový Štěpánov – 50 let
24.03. – Milada Kratochvílová, Trhový Štěpánov – 60 let
27.03. – Marie Kadlecová, Trhový Štěpánov – 82 let
28.03. – Marie Šimonová, Trhový Štěpánov – 83 let
29.03. – Otakar Krucký, Trhový Štěpánov – 60 let
29.03. – Richard Donda, Dalkovice – 75 let
31.03. – Věra Prokopová, Trhový Štěpánov – 82 let

Jubilanti
Drahomír Maštalíř

z Dalkovic oslavil 85. narozeniny 02.12.2016

únor 2017

Navždy odešli
12.12.2016 – Jakub Filip, Trhový Štěpánov
– ve věku 23 let
12.12. 2016 – František Vošický, Dubějovice
– ve věku 77 let
18.12.2016 – Věra Vošická, Dubějovice
– ve věku 85 let
16.01.2017 – Věra Křížová, Trhový Štěpánov
– ve věku 89 let
21.01.2017 – Vladimír Cigler, Trhový Štěpánov
– ve věku 84 let
27.01.2017 – Ladislav Kuba, Sedmpány
– ve věku 60 let

Vzpomínka
Dne 11.12. 2016 jsme vzpomínali na odchod naší maminky, paní Emilie Polivkové, která nás opustila ve věku
83 let před 24 roky.
30.12.2016 uplynulo už 46 let, kdy od nás odešel ve věku
66 let náš tatínek pan František Polivka.
Dne 13.01.2017 uplynulo již 14 let, kdy nás opustil bez
rozloučení náš drahý a milovaný syn, manžel, tatínek,
strýček a bratranec pan Oldřich Petrásek.
Drahomír Maštalíř; foto Josef Korn

Zlatá svatba
Jan a Františka Lejčkovi

z Trhového Štěpánova oslavili zlatou svatbu 07.01.2017

Manželé Lejčkovi; foto Josef Korn
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Stále na všechny naše drahé vzpomínáme a děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
Zarmoucená rodina Petráskova,
Martínkova a Bartišova
Vzpomínáme s vděčností, úctou a láskou na pana Jaroslava Lhotku, který odešel z kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků 07.02. 2015. Jeho život byl naplněn poctivou
prací a službou pro rodinu i přátelé. Prosím, vzpomeňte
s námi.
Helena Lhotková,
manželka s rodinou

únor 2017

Inzerce

PROPAGAČNÍ ČOKOLÁDA
MĚSTA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
MOŽNOST ZAKOUPENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ.
Cena 35 Kč za 1 kus.

Vyrobila čokoládovna CARLA spol. s.r.o., Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika.
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Inzerce

únor 2017

Hotel RABBIT

Nabízí 42 lůžek v 1-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
TV a wifi internetem. Dále je k dispozici společenská místnost pro 70 hostů.
Součástí hotelu je relaxační centrum, které se nachází v suterénu budovy
a zahrnuje saunu, Whirpool (vířivá koupel), hydromasáže, relaxační masáže
celého těla prováděné odborným specialitou a další formy regenerace.
Hosté mohou navštívit restauraci hotelu a ochutnat místní speciality.
Restauraci je možné využít také pro rodinné oslavy, svatební hostiny,
firemní akce jako jsou semináře, kurzy, školení, večírky, atd.
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