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Foto archiv Města

Jistě jste si někdy všimli duhovitého oblouku na obloze při končícím dešti.
Kapky deště stále padají a sluneční paprsky je osvětlují, což způsobuje, že se
světlo láme a vytváří duhu. V měsíci červenci byla v Trhovém Štěpánově,
směrem na Javornickou hůru, k vidění duha dvojitá, což je výjimečný úkaz.
„Když uvidíme v Boží přírodě duhu, tak je tato znamením smlouvy mezi Bohem
a člověkem, kterou Bůh velmi dávno uzavřel po potopě s praotcem Noem.
Duha nám připomíná stálou Boží láskyplnou péči o každého z nás. O mě, o mou
rodinu, o svět lidí.“

Zprávy z radnice

Slovo starosty

srpen 2019
„Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov“
Stavba probíhá dle harmonogramu. Je připraveno zakrytí stavby krytinou, od poloviny srpna započne montáž výtahu, jsou nataženy rozvody elektrické energie,
vody a kanalizace. Díky profesionálnímu přístupu všech
zúčastněných (investor, dodavatel, projektant, stavební
dozor) probíhá stavba bez problémů.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v úvodu mého příspěvku co nejsrdečněji pozdravil.
Letní počasí a tropické teploty připomínají spíše oblasti Středomoří. S vysokými teplotami začínají vysychat
přítoky rybníků i některé studny. Je potřeba s vodou šetřit. Studenti užívají prázdniny, štěpánovští školáci budou
na letošní rok vzpomínat, díky přestavbě základní školy
se jim prázdniny prodloužily o jeden měsíc.

Stropy nadstavby zaklenuté ocelovými I profily v budově ZŠ;
foto Josef Korn

Probíhá a připravuje se několik stavebních akcí, se
kterými Vás seznámím.

Příprava pod střešní krytinu; foto Aleš Kamarýt

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov
Náměstí – přechod)
Stavba byla dokončena a zkolaudována. Věřím, že přispěje ke zlepšení bezpečnosti chodců v našem městě.

Připravené vstupy pro výtahový tubus v budově ZŠ; foto Josef Korn
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Nový přechod pro chodce na Náměstí v Trhovém Štěpánově;
foto Josef Korn
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Klubové zázemí Střechov nad Sázavou – Klub hasičů
Po rekonstrukci domu č. p. 51 ve Střechově nad Sázavou vznikl pro občany místní části prostor pro volnočasové aktivity. Přeji Střechovákům, aby toto místo bylo
hojně využíváno a přispělo k pohodě a přátelství všem,
kdo ho navštíví.

Zprávy z radnice
Stavební úpravy v Mateřské škole Trhový Štěpánov
Koncem září 2019 by měla být podepsaná smlouva
s dodavatelem stavby, pak mohou započít stavební práce.
Tato akce nijak nenaruší chod mateřské školy, zvýší její
kapacitu o 25 žáků.
Nástavba Spolkového domu v Dubějovicích
Připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby,
počítáme se započetím stavebních prací v roce 2020.
Kůrovcová kalamita
Kůrovcová kalamita, která zasáhla naše lesy, je katastrofická. V současné době je napadeno cca 60 % smrkového porostu. Toto číslo se každým dnem zvyšuje.
Dřevo se prodává za minimální cenu. Dříve znamenal
les v hospodářství finanční jistotu, když bylo potřeba,
„sáhlo se do lesa“, to platilo i v obcích. Doba se otočila,
lesy se budou muset dotovat a osazovat porosty, které budou odolnější i proti suchu.

Slavnostní otevření Klubu hasičů ve Střechově nad Sázavou;
foto Petr Křepela

Odvážení klestu kůrovcové kalamity; foto Josef Korn
Místní občané a návštěvníci si rádi přišli Klub hasičů prohlédnout; foto Petr Křepela

Na akci byl pozván starosta Města Vlašimi, Mgr. Luděk Jeništa;
foto Petr Křepela

Oprava místních komunikací v Trhovém Štěpánově
– asfaltace ulic
Díky přiznané dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
začne asfaltace ulic - Na Výsluní, Ořechová, K Dolečku.
Akce musí být dokončena do konce roku.

Oznámení odběratelům pitné vody z městského
vodovodu v místní části Dalkovice
Rozhodnutím Zastupitelstva města Trhový Štěpánov
ze dne 24. 4. 2019 zajišťuje provozování vodovodu v Dalkovicích od 28. 7. 2019 Vodohospodářská společnost Benešov.
K tomuto datu Město Trhový Štěpánov dofakturuje vodné. Občané Dalkovic budou všechny záležitosti ohledně
fakturace, vodoměrů, atd. řešit s Vodohospodářskou
společností Benešov.
Třídění odpadů
Žádám občany, aby třídění odpadů věnovali pozornost a byli důslednější. Kontejnery, které máme na tříděný odpad v Trhovém Štěpánově a v místních částech,
jsou zahlceny odpadem všeho druhu, o třídění se vůbec
nedá mluvit. Odvozce kontejner prohlédne a v případě
namíchání odpadů ho neodveze, čímž vzniká další komplikace, která zatěžuje rozpočet města.
Vážení spoluobčané,
Děkuji Vám za spolupráci a podporu. Přeji krásné dny
prožité v našem městě. Srdečně Vás zvu na tradiční Štěpánovskou pouť 25. srpna 2019, která se bude konat
na Náměstí. Přeji stálé zdraví.
Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov
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Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 15 839,66 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel města a místních částí recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO₂ nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském
roce vyřadili 15 839,66 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho
následně předali k recyklaci, jsme uspořili 227,34 MWh
elektřiny, 9 225,99 litrů ropy, 1 097,57 m³ vody a 11,63 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 52,97 tun CO₂ ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 221,83 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu téměř 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných

míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny
o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má
zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší
sběrné místo
na www.sberne-dvory.cz
nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Změna úředních hodin pro veřejnost pobočky
České pošty s.p. Trhový Štěpánov od 1.8.2019
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 – 12:00 hod.
08:00 – 13:00 hod.
08:00 – 12:00 hod.
08:00 – 13:00 hod.
08:00 – 12:00 hod.

a

13:00 – 17:00 hod.

a

13:00 – 15:00 hod.

a

13:00 – 17:00 hod.

Telefonní číslo České pošty s.p. Trhový Štěpánov: 954 225 763
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Události ve městě

Štěpánovský jarmark
Tradiční Štěpánovský jarmark připadl letos na sobotu
22. června a byl spojen s celodenním doprovodným programem, ve kterém si každý z nás našel, co se mu líbí.
Pro posluchače a milovníky dechové hudby zahrála
od jedenácté hodiny kapela Křídlovanka. Kapela je složena z profesionálních hráčů – absolventů konzervatoří
a vysokých uměleckých škol. Převážná většina muzikantů Křídlovanky hraje v předních českých symfonických
nebo dechových orchestrech nebo učí na uměleckých
školách. Posluchači si je mohli užít do sytosti – koncerto-

vali s krátkými přestávkami téměř šest hodin. Děkují
za pozvání do Trhového Štěpánova a těší se na další spolupráci. Své umění předvedli i heligonkáři. Ve Spolkovém domě od devíti hodin ranních si mohli zájemci prohlédnout Výstavu hraček. Děti se mohly vydovádět
na pouťových atrakcích. Navečer si přišli na své zase posluchači rockové muziky hudební skupiny Koczkopes
a Rocktom. Do půlnoci byl prostor k tancování pod širým nebem štěpánovského náměstí.
Štěpánka Bézová

Dechová kapela Křídlovanka hrála na Štěpánovském jarmarku;
foto archiv města

Křídlovanka je složena z profesionálních hráčů a zpěváků;
foto archiv města

Poděkování
Je začátek roku a k nám do Střechova nad Sázavou se
do místního bývalého obchodu přesunuli řemeslníci.
Pracovalo se hodně, renovovalo, před očima se postupně
proměňovalo staré vybavení za nové. Je tu konec května
a Klub hasičů je připraven k předání členům SDH. V klubovně se uklízelo po stavebních pracích, aby vše bylo připraveno na ten krásný den. Sobota 29.6.2019 je den, kdy
se slavnost uskutečnila. Hasiči od rána pracovali. Naše
ženy připravily pohoštění a mohlo vše začít. V 15:00 hodin odpoledne nejdříve všechny přivítal starosta Města
Trhový Štěpánov pan Josef Korn a vysvětlil, jak probíha-

la rekonstrukce budovy. Místostarostka Štěpánka Bézová nám popřála, ať Klub hasičů slouží dobré věci a přátelským mezilidským vztahům. Potěšilo nás, že nás
navštívil i pan starosta Města Vlašim, Mgr. Luděk Jeništa s rodinou, který zde vyrůstal, prožil dětství a mile
promluvil k občanům.
Děkujeme Městu Trhový Štěpánov za podporu. Děkujeme pracovité paní Janě Zemanové, která uklidila celý
Klub, aby vše bylo včas a v čistotě předáno.
Hana Havlínová, starostka SDH Střechov nad Sázavou

Místní občané jsou spokojeni s interiérem Klubu hasičů; foto Petr
Křepela

SDH Střechov poděkoval panu starostovi i paní místostarostce,
kterou hasiči obdarovali krásnou květinou; foto Petr Křepela
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Den otevřených dveří
V sobotu 22.6.2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Zájemci si mohli prohlédnout kompletní
techniku, výstroj a výzbroj. V hasičské garáži byly k nahlédnutí fotografie z výjezdů i výcviků jednotky a ostatní činnosti sboru. Naši hasiči ochotně odpovídali na zvídavé otázky dětí, ale i dospělých. Děti byly rády, že si
mohly sednout do hasičského auta nebo záchranného
člunu, na hlavu nasadit helmu nebo obléknout hasičský
kabát. V zasedací místnosti hasičské zbrojnice si návštěvníci mohli prohlédnout historické helmy, fotografie, prapor a kroniky sboru. Pro děti bylo připraveno ně-

Návštěvníci si mohli prohlédnout kompletní techniku, výstroj
a výzbroj v hasičské zbrojnici; foto archiv JSDH

kolik disciplín z požární všestrannosti. Děti zdolávaly
bariéru, probíhaly kužely, proskakovaly pneumatiky
a také shazovaly proudem vody naplněné lahve. Za odměnu si každý odnesl diplom malého Hasíka a zmrzlinu.
Největší odměnou pro děti byla trampolína a skákací
hrad, kde si mohly zařádit. Celý den bylo pro návštěvníky zajištěno občerstvení. V 15 hodin byla ohlášena ukázka zásahu naší jednotky. Diváci viděli příjezd hasičských
vozů na ohlášené místo zásahu. Hasiči po příjezdu zjistili, že se jedná o požár odpadu, který následně uhasili.
Děkuji všem, kdo se na akci podíleli, a zároveň všem,
kteří se k nám do hasičské zbrojnice přišli podívat. Váš
zájem nás mile potěšil.

Ukázka zásahu požáru odpadu; foto archiv JSDH

Dopoledne s hasiči
11. 6. 2019 připravili členové jednotky pro děti z Mateřské školy v Trhovém Štěpánově na místní požární nádrži „Dopoledne s hasiči“. S dětmi jsme si povídali o naší
práci dobrovolných hasičů a seznámili je s událostmi,

ke kterým naše jednotka vyjíždí. Jelikož panovalo velmi
teplé počasí, svezli jsme je na člunu a poté si upekly buřty. Na konci si děti užily sprchu, kterou jsme je pokropili.
To se dětem samozřejmě líbilo.

Mateřská škola Trhový Štěpánov strávila celé dopoledne s hasiči;
foto archiv JSDH

Děti se svezly na člunu pod dohledem hasičů; foto archiv JSDH
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Soutěže v požárním útoku

Ostatní činnost sboru

8. 6. 2019 uspořádal SDH Keblov soutěž v požárním útoku
„ O pohár starosty“, kde jsme obsadili 5. místo.

Členové našeho sboru se dne 5. 5. 2019 zúčastnili mše svaté
za hasiče, u příležitosti svátku sv. Floriána. Mše se konala
v kostele sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově.

6. 7. 2019 se konala soutěž u příležitosti 105 let sboru
v Dubějovicích, které jsme se také zúčastnili. Zde jsme
skončili na 7. místě.

30. 5. 2019 se členové jednotky zúčastnili akce, kde společně s SDH Vlašim ukázali dětem z MŠ Tehov naši techniku
a různé vybavení.
1. 6. 2019 členové sboru navštívili veletrh PYROS 2019,
který se konal na výstavišti v Brně.
15. 6. 2019 se zástupci našeho SDH zúčastnili žehnání
hasičské zbrojnice v nedalekých Kladrubech.

1. 7. 2019 se odstraňoval padlý strom v ulici Nádražní, Trhový Štěpánov; foto Josef Korn

Požár pole v Radíkovicích; foto archiv JSDH

Odstranění stromu a uvolnění elektrických drátů v ulici Nádražní
Trhový Štěpánov; foto Josef Korn

Požár stohu v Pavlovicích; foto archiv JSDH

Zásahy JPO Trhový Štěpánov od 9. 5. 2019 do 24. 7. 2019
24. 5. 2019
28. 5. 2019
29. 5. 2019
13. 6. 2019
15. 6. 2019
16. 6. 2019
19. 6. 2019
19. 6. 2019
30. 6. 2019
1. 7. 2019
1. 7. 2019
1. 7. 2019
1. 7. 2019

Požár kazatelny
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
Požár – lesní porost
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
Požár osobního auta
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
TP – uvolněná střecha
TP – odstranění stromu

Mnichovice
Sedmpány
Sedmpány
Střechov
Černýš
Trhový Štěpánov
Dubějovice
Trhový Štěpánov
Tehov
Trhový Štěpánov – Nádražní
Rataje
Trhový Štěpánov – Dubějovická
Sedmpány – pivovar
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1. 7. 2019
1. 7. 2019
1. 7. 2019
1. 7. 2019
1. 7. 2019
1. 7. 2019
1. 7. 2019
1. 7. 2019
2. 7. 2019
4. 7. 2019
7. 7. 2019
10. 7. 2019
18. 7. 2019
24. 7. 2019

TP – spadlý telekomunikační sloup
TP – odstranění stromu a uvolnění elektrických drátů
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
TP – odstranění stromu
Transport pacienta
Požár stohu
TP – odstranění stromu
Požár pole
Požár osobního auta
DN – nákladní x osobní automobil

srpen 2019
Sedmpány
Trhový Štěpánov – Nádražní
Tehov
Trhový Štěpánov – GFK
Dubějovice
Trhový Štěpánov – RABBIT
Střechov
Trhový Štěpánov
Trhový Štěpánov
Pavlovice
Trhový Štěpánov
Radíkovice
Střechov D1/52. km
Malovidy
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov

Blahopřání
Blahopřeji panu Karlu Kulíkovi k jeho životnímu jubileu
70. narozeninám, které oslavil 26.7.2019. Karel pracoval
dlouhá léta ve Sboru dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov v mnoha funkcích výboru. Je platným členem sboru.
Děkuji za jeho práci pro hasiče a Město Trhový Štěpánov.
Josef Korn, starosta města

Knižní novinky
Konec léta – Anders de la Motte
Strhující krimidrama z pera oceňovaného švédského
bestselleristy Anderse de la Motte. Za soumraku na konci léta roku 1983 prolezl pětiletý Billy Nilsson dírou
v plotě ze zahrady do kukuřičného pole – a nevrátil se
domů. V poli našli jen jednu jeho botu. Příbuzní, policie
i sousedé po něm několik dní marně pátrali. Příběh ze
zapadlé jihošvédské vesnice obletěl celou zemi, zdevastoval rodinu Nilssonových a po čase se na něj zapomnělo.
A pak, dvacet let poté, potká Billyho starší sestra Veronica na skupinové terapii ve Stockholmu mladíka, který
začne vyprávět o svém zmizelém kamarádovi. O tom,
jak si s ním hrál v zahradě. O skrýších, které důvěrně
znala i Veronica… a které měly zůstat neodhaleny. Stejně
jako pravda o tom, co se stalo onoho horkého večera.
Tiché roky – Alena Mornštajnová
Kolik toho víme o svých nejbližších? Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě a tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná
babička při poslední návštěvě v léčebně oslovila „Blanko“? Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka Žáka, oddaného komunisty, který celý svůj život zasvětil budování
8

Sourozenci Kulíkovi zleva: Jan, Marie, Karel – oslavenec, Václav, Jarka; foto z rodinného alba

socialismu, lásce ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost
měla být stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu.
Ale jak se říká: Chcete-li Boha rozesmát, povězte mu
o svých plánech. A tak se v jednom okamžiku oba příběhy slijí do jednoho a ukáže se, že nic není takové, jak se
doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to být mělo.
Miluj mě jakkoli – Jennifer Probstová
Caleb Pierce začal pracovat v otcově stavební firmě
Pierce Brothers už jako mladý kluk. Od počátku snil, že
se vypracuje do vedení a firma jednou přejde pod jeho
křídla. Otcova závěť ale říká něco jiného. Firma zůstane
Calebovi pouze v případě, že ji povede spolu se svými
dvěma bratry, se kterými se navzájem dávno odcizili.
Najít společnou cestu nebude jednoduché, zvlášť když si
každý z nich přeje úplně něco jiného. Věci se ještě víc
zkomplikují, když si Caleba najme designérka Morgan,
aby pro její bohaté klienty postavil dům snů. Calebovi se
její nabídka moc nezdá, nezbývá mu ale než přijmout,
jinak se podle Morgan může rozloučit se skvělou reputací i stálými zákazníky.
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Sestra ve stínu – Lucinda Riley
Na luxusní sídlo Atlantida na soukromém poloostrově ženevského jezera se sjíždí z různých koutů světa šest
mladých žen, které přivedla domů smutná událost: smrt
jejich adoptivního otce. Každá ze sester dostává jako dědictví i dopis s údaji, podle nichž může najít svou biologickou rodinu. Také Star zanechal otec dopis se stopami
vedoucími k její rodině. Mlčenlivá, hloubavá Star se
po nich ale obává vydat. Nespokojenost s vlastním životem ji však nakonec přiměje k činu.
Těžká noc – Lenka Lanczová
Po pětiletém vztahu by měl přijít další stupeň - bud‘
svatba, anebo rozchod. Patrik zvolí druhou možnost
a Erika je náhle opuštěná a nešťastná. Místo po Patrikovi
se snaží zaplnit intenzivními nezávaznými zážitky, které
však také nejsou tím pravým ořechovým. Nová láska
na sebe ale nenechá dlouho čekat a Erika je zase šťastná,
zamilovaná a milovaná. Jenže ani nový vztah není tak
úplně bez mráčku - Eriku tíží jisté tajemství a navíc ani
soužití s potenciální tchyní není zrovna jednoduché ...
Nezapomenutelná cesta – Nicholas Sparks
Když bylo Landonovi sedmnáct, život se mu navždy
změnil. Landon končil střední školu a rozhodně se nehodlal zatěžovat starostmi dospělých. A ani ve snu ho
nenapadlo, že by se mohl zamilovat, natož do dcery
místního faráře. Ale srdce mu velelo jinak. Když Landon
Carter, syn známého kongresmena, potká poprvé Jamie
Sullivanovou, dceru místního duchovního, je to jako blesk

Knižní novinky Městské knihovny Trhový Štěpánov; foto Jana
Boušková

z čistého nebe. Jamie je těžce nemocná a ví, že její dny jsou
sečteny. A přestože ji většina spolužáků považuje spíše
za podivínskou, Landon dochází k poznání, že se do Jamie k vlastnímu úžasu hluboce zamiloval. Jamie je i přes
vědomí své neodvratitelné nemoci plná optimismu. Landonovi ukazuje, jak důležitá jsou přátelství a pomoc druhým, jakou hodnotu má láska k bližnímu. Landon díky ní
poznává, jakou hodnotu má odpuštění. Landon ví, že žádný lék na světě nemůže Jamie vyléčit, dopřát jí delší život.
On jí však může poskytnout něco, co si na své tak krátké
pozemské cestě vždycky přála. Může jí dát lásku a manželství, které potrvá, dokud je smrt nerozdělí.
Jana Boušková, vedoucí
Městské knihovny Trhový Štěpánov

Ze života Spolkového domu a Muzea Štěpánovska
V sobotní červnové odpoledne se v zahradě Spolkového domu v Trhovém Štěpánově slavil Den dětí, společně
s Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a Pinďou – postavičkami z legendárního Čtyřlístku. Přišly děti místní
i z okolí, některé v doprovodu dospělých. Byly připraveny zajímavé soutěže, sladké odměny, perníčky pro štěstí

Den dětí se slavil společně s Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou
a Pinďou; foto Jana Vlasáková

Děti bavila tvůrčí dílnička; foto Jana Vlasáková
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a nechyběla ani tvůrčí dílnička. Paní Dagmar Fleková
vytvářela dětem na obličejích výrazné malůvky. Přítomní si také v Muzeu Štěpánovska prohlédli výstavu hraček
– autíček, která velmi zaujala. Do celé akce bylo zapojeno
několik ochotných dobrovolníků, kterým náleží velkole-

pé poděkování. Na chvíli se zastavil i starosta města pan
Josef Korn. Všichni se báječně bavili, užívali veselí, radosti a sluníčka. Prožili spoustu krásných zážitků a odcházeli s pocitem spokojenosti!
Jana Vlasáková, vedoucí Spolkového domu

Paní Dagmar Fleková vytvářela dětem na obličejích výrazné
malůvky; foto Jana Vlasáková

Mgr. Olga Bílková - jedna z dobrovolníků, která si sobotní odpoledne s dětmi také užívala; foto Jana Vlasáková

Zážitková přednáška První pomoci, kterou ve Spolkovém
domě Trhový Štěpánov pořádala Charita Vlašim

O záchraně života přednášela Mgr. Martina Pacovská;
foto Jana Vlasáková
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Paní magistra nám předala nespočetné množství důležitých
informací, které jsou spjaty s nezbytnou první pomocí;
foto Jana Vlasáková
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S P O LKOV Ý D Ů M
V T R H OV É M Š T Ě PÁ N OV Ě

N A B Í D K A K U R ZŮ
2 019 –2 02 0
Jazykové kurzy:

lektorka Mgr. Zdeňka Kulíková
koná se v úterý
kurz Aj – začátečníci
kurz Aj – mírně pokročilí
kurz Aj – konverzační kurz

Kurz kreslení:

vedoucí Ing. Alena Vilímovská
koná se v pátek

Kurz korálkování
a paličkování:

vedoucí pí. Zdeňka Chvojková
koná se v pondělí

Do kurzů se můžete přihlásit na tel. 602 645 327
nebo na e-mail: spolkovydum.ts@gmail.com.
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Pozvání na výstavu –
NESMÍME ZAPOMENOUT
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zapůjčila u příležitosti 80. výročí vytvoření
Protektorátu Čechy a Morava, smrti studenta Jana Opletala a uzavření českých vysokých škol Spolkovému domu
v Trhovém Štěpánově výstavu připomínající události
podzimu roku 1939 a s nimi spojené osobnosti. Výstava
je zpřístupněna od začátku července a potrvá do 15. září
letošního roku.

Štěpánovské maminky
Jsou to 2 roky, kdy jsem při procházce Štěpánovem
zjistila, že potkávám maminky, které vůbec neznám.
A to je na poměry Štěpánova zvláštní. Dostala jsem tedy
nápad začlenit nově přistěhované, přivdané nebo čerstvé
maminky mezi nás, starousedlíky. Začala jsem tedy pát-

První setkání štěpánovských maminek; foto Mgr. Pavla Krucká

rat, kdo je tu nový, zjišťovat si na ně kontakty a postupně
je oslovovat. Výsledek se zdál nadmíru dobrý, většina
z nich byla mým nápadem nadšená. A tak netrvalo dlouho a konalo se první setkání štěpánovských maminek.
Od té doby těchto setkání proběhla již celá řada. Konají
se zhruba jednou měsíčně u nás na zahradě, kde je dostatek prostoru a aktivit pro dovádění dětí. Mamky se mezitím snaží vypít kafíčko  Postupně se mění tváře naší
skupiny, některé maminky odchází zpět do zaměstnání,
jiné přichází s prvním miminkem a další rozšiřují řady

Hrátky dětí v pískovišti; foto Mgr. Pavla Krucká

Na zahradě je dostatek aktivit pro dovádění dětí

12

srpen 2019

Občané Trhového Štěpánova a okolí

svého potomstva. Pro zjednodušení komunikace jsme si
vytvořily i skupinu díky mobilní aplikaci, takže můžeme
rychle reagovat na zprávy ostatních. Díky mé první myšlence vzniklo nejedno nové přátelství a za to jsem velmi
ráda. Další setkání proběhne na přelomu července a srpna a proto, pokud by tu byla maminka (místní či z okolní
vesnice), která by se ráda mezi nás přidala, určitě ji rády
přivítáme. Nebojte se mě oslovit, až potkáte tyrkysový
kočárek s dvěma kloučky, budeme se těšit 
Mgr. Pavla Krucká

Rádi přivítáme nové maminky; foto Mgr. Pavla Krucká

Zahradnická radost
a ozdoba
Každým rokem je balkon domu rodiny Steklých v Trhovém Štěpánově ozdoben krásnými muškáty. Tato květinová ozdoba dělá radost nejen majitelům domu, ale i kolemjdoucím. A zvláště ještě zahřeje u srdce, když na nás
zamává z květinového ráje usměvavé děvčátko Veronika.

Paní Michaela Steklá s dcerou Veronikou Michaelou Steklou;
foto Josef Korn

Krvokvět
Před 15 lety jsme dostali cibulku
této květiny, jejíž název je Krvokvět.
Rostlinu necháváme na podzim zaschnout a uklidíme do chladné místnosti. Na jaře ji začneme zalévat
a přihnojovat. V květnu ji přeneseme ven a ona se odvděčí krásnými
květy, které kvetou asi 2 týdny. Letos
nám jich vykvetlo 13.
Marie a Jan Polívkovi

Blahopřání
Blahopřeji panu Janu Polívkovi
z Trhového Štěpánova u příležitosti 70. narozenin. Přeji spokojenost
a stálé zdraví.
Josef Korn, starosta města
Marie a Jan Polívkovi; foto Josef Korn
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185 let od narození starosty Ferdinanda Knížka
V Trhovém Štěpánově v dávné
minulosti žily, či se zde narodily
zajímavé osobnosti, na které již
vymizely z paměti lidí jakékoliv
vzpomínky. Díky digitalizaci národních a rodinných archivů se
daří objevovat nové informace,
dokumenty a fotografie, které nám
mohou tyto osobnosti opět připomenout. Jednou z nich je bývalý
okresní starosta Ferdinand Knížek. Narodil se 11. srpna
1834 v Týnci nad Labem v č. p. 73 katolickým rodičům
Ignáci a Františce Knížkovým. Začínal jako c. k. poštmistr v Kamenici nad Lipou a svatbu se svou ženou Josefou roz. Kostkovou (pocházela z Kostomlat) měl 24. listopadu 1857 v chrámu sv. Bartoloměje v Trhovém
Štěpánově, kam se v souvislosti se svým povoláním přestěhoval. V té době je již zapsán jako kupec a měšťan,
bydlící v č. p. 195. Byl to velký dům na náměstí, známý
z mnoha štěpánovských pohlednic, který patřil rodině
Dubových. Zde se mu narodila v roce 1859 dcera Matilda. A následovaly další děti. V roce 1861 Antonie, r. 1862
Marie a r. 1865 Ferdinand (zemřel roku 1877 na srdeční
problémy). V té době již Ferdinand Knížek zastával
funkci okresního starosty. (V 60. letech 19. století to byla
funkce v rámci nově zřízené okresní samosprávy.) Roku
1865 se mu narodila dcera Albína a v matrice je zapsán
jako c. k. poštmistr. Knížkovým se roku 1869 narodila
dcera Bohumila a roku 1873 syn Rudolf. O něm se zmíním později. Roku 1873 je Ferdinand Knížek zapsán
jako starosta a roku 1876 se mu ve Štěpánově č.p. 63, kam
se tehdy Knížkovi přestěhovali,narodil poslední syn Karel. V té době již funkci starosty nevykonával a byl požádán vlašimskými Auerspergy, aby se stal knížecím
správcem nemovitostí v polském Krakow-Podgórze, kde
se vyskytuje ještě kolem roku 1910. V roce 1914 se stěhuje
do Kamenice nad Lipou, kde pracuje jako správce velkostatku a 14. března 1927 zde umírá. Pochován je na kamenickém lesním hřbitově na Bradle. Jeho syn, štěpánovský rodák Rudolf Knížek (na fotografii ve vojenské
uniformě), se narodil 23. října 1873 a stal se vojákem

z povolání. Udělal slušnou vojenskou kariéru, když v letech 1891 – 1895 studoval Dělostřeleckou kadetní školu
ve Vídni, 1. září 1895 byl povýšen na kadeta – důstojnického zástupce, 1. listopadu 1896 na poručíka, 24. října
1900 na nadporučíka a 25.října 1909 na podplukovníka.
Svatbu měl ve vojenském kostele v Brně na Králově Poli
12. června 1920 s Leonií Theresií Böhmovou. V té době je
v matrice zapsán jako major a přednosta intendance
6. čsl. divize v Brně. O jeho další vojenské kariéře není
nic známo. Zemřel v Opavě 8. února 1963. Fotografie
štěpánovských občanů Ferdinanda a Rudolfa Knížkových byly získány z veřejně dostupného archivu rodiny
Gřeškových na internetu.
Jan Holík, Praha 4

Tradiční dětské odpoledne v Dubějovicích
Stalo se již tradicí, že počátkem června pořádají místní hasiči dětské hasičské odpoledne. Tradice pořádání
dětského odpoledne je již tak dlouhá, že ti, pro které
jsme na počátku vše připravovali, připravují ho dnes
s námi pro malé.
Jako každé naší akci, tak i této předcházely dlouhé
přípravy. Občerstvení, příprava her, materiálu, a v neposlední řadě zajištění financí. Finančně přislíbilo pomoc
14

Město Trhový Štěpánov a materiálně RABBIT Trhový
Štěpánov a Wrigley Confections Poříčí nad Sázavou.
V sobotu 15. června ve 14:00 hod. vše vypuklo. Úvodním hlásáním Mirek Vojta přivítal přítomné, hlavně
děti. Řekl několik organizačních věcí a pozval děti k první disciplíně - jízdě zručnosti. Na startu bylo 20 dětí rozdělených do 2 kategorií. Malé děti do 6 let a starší děti.
Hlavním kriteriem pro umístění byl čas, ve kterém
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účastník projel dráhu. Všechny děti se snažily co mohly,
byly prostě úžasné.
Další hlásání pozvalo děti na hasičský překážkový
běh. Děti „vyfasovaly“ helmu a proudnici a po dráze podobné běžným překážkám okrskové soutěže musely proběhnout dráhu. Při tom musely napojit hadici na proudnici a proběhnout cílem. Hlavním kritériem byl opět
dosažený čas. Celkem proběhlo cílem 22 dětí. Za všechny disciplíny byly děti odměňovány sladkými odměnami. Po ukončení hlavních disciplin bylo pro děti připraveno občerstvení, které měly zdarma.

V mezičase si mohly děti vystřelit lízátko, nebo růži,
nafouknout balonky. Ale největší úspěch měla skluzavka
a velký a malý skákací hrad. Zde děti strávily pod dozorem rodičů zbytek odpoledne. Poslední akcí byl nástup
všech dětí a vyhlášení výsledků. Zvítězili všichni, kteří se
přišli bavit a soutěžit. Tři nejlepší v jednotlivých soutěžích byli vyhlášeni zvlášť. Všichni dostali diplom a hodnotné ceny.
Ing. Antonín Vošický
starosta SDH Dubějovice

Dětské odpoledne zahájil Miroslav Vojta s Antonínem Vošickým; foto archiv SDH Dubějovicee

Děti si mohly vystřelit růži nebo lízátko; foto archiv SDH Dubějovicee

Nohejbalový turnaj v Sedmpánech
šti. Zápasy probíhaly ve velkém nasazení až do pozdního
odpoledne. Poslední zápas turnaje byl zároveň i finálový,
kdy proti sobě nastoupil tým Kozlíků a tým Lišáků. Konečné první místo obsadili Kozlíci ve složení Blažek Miroslav ml., Blažek Ondřej a Kužel David, trenér Blažek
Miroslav st. Poděkování patří nejen zúčastněným, ale
i obsluze, která se o nás starala až do pozdních nočních
hodin. Těšíme se na další ročník.
Ing. David Kužel

Vítězové – zleva David Kužel, Ondřej Blažek, Miroslav Blažek
st., Miroslav Blažek ml; foto Markéta Blažková

Již tradičně se koncem měsíce června konal v Sedmpánech nohejbalový turnaj, pořádaný místním SDH. Letošního ročníku se zúčastnilo 6 týmů. Od brzkých ranních hodin se připravovalo bohaté občerstvení v podobě
grilovaného prasete, čepovaného piva a dalších pochutin. Od 9 hodin se rozpoutala bitva na nohejbalovém hři-

Někteří jedinci měli zranění a hru museli přenechat kamarádům; foto Petr Hovorka
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105 let sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích

Setkání rodáků zahájil pan farář Jarosław Ścieraszewski mší svatou; foto archiv SDH Dubějovice

28. července 2019 oslavil Sbor dobrovolných hasičů
v Dubějovicích 105 let od založení. Je to zvláštní pocit
ohlédnout se do časů našich dědů a sledovat dlouhou
a bohatou historii sboru. Ještě v roce 1914 byla zakoupena
dvouproudá koňská stříkačka. Bylo také nutné postavit
hasičskou zbrojnici. To se zdařilo po splacení stříkačky
v roce 1921 (stříkačka i hasičská zbrojnice se dochovaly
do dnešního dne). Následovala 2. světová válka, normalizace a poté opět demokracie. Sbor dobrovolných hasičů
v Dubějovicích přežil všechny doby bez poskvrny a letos
slaví 105. výročí od založení. V současné době má sbor
56 členů, z toho 21 dětí.
Sbor od svého založení plnil a plní funkci ochrany lidí

a majetku v Dubějovicích a v blízkém okolí. V současné
době sbor disponuje dvěma stříkačkami PS 12 a zásahovým vozidlem Iveco. Sbor se účastní hasičských soutěží
a oslav hasičů až se čtyřmi družstvy – muži A, muži B,
děti, družstvo koňské stříkačky. Nedílnou součástí činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích byla
a je kulturní činnost. Pro děti sbor pořádá dětské odpoledne, bruslení a spoustu dalších akcí podporujících
zdravý životní styl. Pro dospělé zase hasičský ples, stavění máje, vepřové hody, …
6. 7. 2019 připravili hasiči pro občany Dubějovic a pro
sbory dobrovolných hasičů z okolí Sraz rodáků a hasičskou soutěž u příležitosti 105 let sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích. V 10:30 hod.
zahájil oficiální program pan farář Jarosław Ścieraszewski mší
svatou. Poté proběhly oficiality
spojené s oceněním zasloužilých
hasičů, předáním pamětních
plaket panu Josefu Kornovi, starostovi Města Trhový Štěpánov,
a panu faráři Jarosławu Ścieraszewskému. Na závěr zazpívaly
několik písní zpěvačky ze Sedmpán. Odpolední program probíhal na místním sportovišti. Nejdříve byla předvedena historická
technika (koňská tažená stříkačka SDH Dubějovice), potom proběhla soutěž v hasičském sportu
v kategorii mužů, žen a dětí. Sešlo

Pan starosta Josef Korn srdečně přivítal všechny přítomné; foto archiv SDH Dubějovice
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se celkem šestnáct hasičských družstev. V kategorii mužů zvítězilo
družstvo SDH Zruč nad Sázavou,
v kategorii žen družstvo SDH Keblov a v kategorii dětí družstvo SDH
Dubějovice. Po celou dobu soutěžící podporovalo velké množství fanoušků.
Rád bych poděkoval všem sponzorům, kteří nejen dnes, ale i při
jiných akcích podporují finančně,
nebo technicky náš sbor. Jsou to
mimo jiné Město Trhový Štěpánov,
RABBIT Trhový Štěpánov a.s., ZD
Trhový Štěpánov a.s., Truhlářství
Panel Dušek Dubějovice, ZD Zdislavice, p. František Martínek ze
Sedmpán, SDH Trhový Štěpánov,
SDH Zdislavice, Lom Bernartice, …
Na závěr se sluší popřát. Přeji
dubějovickým hasičům, aby užívali
hasičské dovednosti a hasičskou
techniku jen na soutěžích a námětových cvičeních a aby co nejméně
museli zasahovat při živelných pohromách.
A budoucnost? V Dubějovicích
zůstávají naše děti, zakládají rodiny. Nejen oni (muži i ženy), ale i jejich děti se zapojují do veřejných
i hasičských činností. Tak by si to
naši předkové, zakladatelé Sboru
dobrovolných hasičů v Dubějovicích, přáli. Myslím, že by na nás
byli pyšní.
Ing. Antonín Vošický, starosta
SDH Dubějovice

Spolková činnost

Všichni přítomní si užívali slavnostní program; foto archiv SDH Dubějovice

Děkujeme sousedům ze Sedmpán, že přijali naše pozvání a zazpívali pro radost; foto
archiv SDH Dubějovice

Soutěže v hasičském sportu se zúčastnilo šestnáct družstev; foto
archiv SDH Dubějovice

A nechyběla ani ukázka historické dubějovické stříkačky; foto
archiv SDH Dubějovice
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Rocková pouť v Trhovém Štěpánově – letos to bude fakt pecka!

Dívčí pop-rocková kapela The Apples; foto archiv kapely

v Karlových Varech, k nám do Trhového Štěpánova vtrhne kapela TH!S, jejímž členem je
Vojta Kotek – skvělý herec, režisér a hudebník. Členové kapely o sobě říkají toto: „Jsme
pražská root – rocková kapela, která se zvukově a hudebně inspiruje americkým sedmdesátkovým hard rockem. Hrajem v klasickým složení: dvě kytary, basa, bicí, zpěv a to všechno
rychle a nahlas. Nepoužíváme samply a v záplavě současný chemický muziky jsme tak trochu na druhý straně barikády a neprogresivně
o sobě tvrdíme, že: “Přinášíme do muziky něco
starýho!”. Začínali jsme jako cover-band, ale
po deseti letech hraní po hospodách pro kámoše jsme posbírali pár zkušeností a hlavně odvahu pustit se do vlastních pecek. Z našeho aktuálního panickýho EP “We are TH!S…” můžete
sami posoudit, jestli to byl dobrej nápad. Každopádně nás hraní baví a baví nás o to víc,
když to baví i vás!“
Rockovou pouť důstojně uzavřou naši staří známí metaloví Rubicon River, kteří nadchli svým vystoupením
v loňském roce. Snad jenom pro připomenutí. Rubicon
River je šestičlenná kapela z Vlašimi a Týnce nad Sázavou, hrající melodický heavy metal. Dvě kytary, klávesy,
baskytara, bicí a sólový zpěv – v takovéto sestavě lze zahrát a složit téměř cokoliv. Kapela si zakládá na živém
vystupování a vlastní tvorbě s českými texty.
Jak vidíte, je opravdu na co se těšit. Přijďte si to s námi
společně užít a pobavit se!
Kateřina Kolářová

Již tradičně se letos o štěpánovské pouti uskuteční minifestival Rocková pouť. Akce proběhne v sobotu 24. 8. 2019
od 18 hodin u nádraží.
Rockovou pouť odstartuje svým vystoupením benešovská kapela Recept. Jedná se o další kapelu v řadě, se
kterou k nám přijede náš dlouholetý kamarád Pepa Štěpánovič a podle jeho slov se máme opravdu na co těšit.
Kluci hrajou většinou cover verze největších metalových
pecek – jen namátkou Aces High od Iron Maiden a další.
Kluky na pódiu bude střídat dívčí pop-rocková kapela
The Apples, která se na české hudební scéně objevila již
v roce 1999, kdy oslavila dvojnásobné vítězství v televizní show Karla Šípa Rozjezdy pro hvězdy. V roce 2001
s písní Petra Jandy „Tak řekni“ vyhrála
soutěž Děčínská kotva a svůj drtivý nástup podtrhla ještě jako předkapela legendární skupiny Olympic při jejím
koncertu v Lucerně. Následovala řada
účinkování v televizních pořadech.
V roce 2010 vydala své autorské CD
Drž mě. V roce 2012 přijala skupina
The Apples pozvání od Chrise Normana (ex Smokie), a vystoupila s ním jako
předkapela na jeho turné po celé České
republice. Nezapomenutelnou zkušeností téhož roku byla i účast v televizní
soutěži „Československo má Talent“,
kde se probojovala do semifinále. V této
době se skupina věnuje hlavně koncertní
činnosti po celé Evropě.
A pak to přijde… Letos nám opravdu štěstí přálo a udělali si na nás čas
v nabitém kalendáři. Po „rozehrání se“
na mezinárodním filmovém festivalu Kapela TH!S, jejímž členem je herec Vojta Kotek;foto Pavel Hejný
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Příměstský tábor
Z pohádky do pohádky i kolem světa
Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...
Kdepak! Báječným, skvělým,.... pohádkovým! Doba sluníčka, odpočinku a prázdninové pohody láká k poznávání jiných světů, k cestování. A proto jsme se v rámci již
7. ročníku (to to letí) příměstského tábora pořádaného
Sokolem Trhový Štěpánov vypravili do světa – ve dnech
8. – 12. 7. 2019 jsme cestovali v tom pohádkovém, od 15.
do 19. 7. jsme projeli křížem krážem některé kontinenty.
Od smělých cestovatelských plánů nás neodradil ani rekordní počet malých cestovatelů – v 1. týdnu jich bylo 75,
ve 2. týdnu 60 ve věku od 4 do 12 let. Nad zdárným průběhem obou cest bdělo 9 dospělých a 4 praktikanti.
Náš hlavní stan jsme letos již podruhé rozložili v sokolovně Trhový Štěpánov. V 1. týdnu převzala nad každým dnem vládu jedna pohádková postava – Rákosníček, Ferda Mravenec, Včelí medvídci a nesměl chybět ani
slavný Krteček. S nimi jsme každý den vyráželi za dobrodružstvím a získávali cenné bodíky. Rákosníček nás
zavedl do Vodního domu v Hulicích, kde jsme se prima
vyřádili, Včelí medvídci nás provedli zajímavým Včelím
světem tamtéž. Celotýdenní klání 4 týmů vyvrcholilo

v pátek Šmoulí diskotékou, na které nechyběly odměny
a slaďoučká zmrzka. Každý tým si také připravil opravdové divadelní představení ze „své“ pohádky.
A o tom, jak jsou děti soutěživé, jistě svědčí i pokřik
modrého týmu, který jsem pro Vás vybrala:
„My jsme modrý krtečci,
nejsme žádný blbečci.
Autíčko si postavíme,
pak raketou odletíme.
Myšky, lišky, krtečci,
jsme největší borečci!“
V 2. týdnu jsme startovali, jak jinak než z Evropy,
na dlouhatánských košťatech s hodnou čarodějnicí Bertou.
Postupně jsme navštívili Asii, Afriku a Ameriku. Poznávali jsme zvířata na těchto kontinentech i život jejich
obyvatel, pekli jsme např. „hady“ nebo navštívili proslulý karneval v Rio de Janeiru. Tím naše cestování v pátek
vyvrcholilo, ale nesmím zapomenout na středeční celodenní výlet. Letos jsme se vydali na zámek Berchtold
a představte si, že jsme tady potkali některé naše pohádkové kamarády! Pěkně jsme si užili ve zdejším Dětském
ráji a zařádili si dokonce na motokárách a koloběžkách!

V 1. týdnu jsme měli 75 dětí, ve 2. týdnu 60 dětí ve věku
od 4 do 12 let

V 1. týdnu převzala nad každým dnem vládu jedna pohádková
postava

Návštěva Vodního světa

V 2. týdnu jsme cestovali na různé kontinenty světa
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Asi se ptáte, kdo vyhrál naše celotýdenní soutěžení?
No přece všichni! Každý „cestovatel“ si odnesl drobný
dárek, nového kamaráda, zážitek, vzpomínku... a o to
nám všem šlo.
Velké poděkování patří všem, kteří se o hladký průběh příměstského tábora postarali, bříška naplnili, znavené cestovatele pochovali, ba i slzičku utřeli... všem ve-

doucím, praktikantům a všem lidem „okolo“. Zvláštní
dík patří hlavní vedoucí, letošní mistryni převleků, která
nedala kompas z ruky a při obou cestách vedla naše kroky tím správným směrem.
Dále děkujeme p. Peroutkovi ze Zruče n. S. za bezproblémovou dopravu na našich cestách a za trpělivé řidiče.
Velký dík zaslouží také pracovnice jídelny ZD Trhový
Štěpánov za péči o naše bříška.
ZD Trhový Štěpánov a firmě
Pinko děkujeme za sponzorské
dary.
Určitě se mnou budete souhlasit, že cestování je poměrně
finančně náročné, a proto děkujeme Městu Trhový Štěpánov, že
nám svojí finanční podporou
obě naše cesty umožnil.
Nakonec bych chtěla poděkovat všem malým „cestovatelům“,
kteří byli letos prostě super! Tak
co, milí Hanzelkové a Zikmundové, kam pojedeme napřesrok?
Hana Pokorná
Nakonec chceme poděkovat všem malým „cestovatelům“, kteří byli letos prostě super!;
fota z archivu Příměstského tábora Trhový Štěpánova

Slavnostní pasování předškoláků Mateřské školy
Trhový Štěpánov

Slavnostní pasování předškoláků Mateřské školy Trhový Štěpánov; foto Josef Korn

20

srpen 2019

Školní okénko

Rozloučení žáků 9. třídy se Základní školou
Trhový Štěpánov
Je tomu 9 let, co jsme jako malé natěšené dětičky poprvé vstoupily do velkých dřevěných dveří, které se
za námi právě teď zavírají, a každý půjdeme jinou cestou.
Za dva měsíce nám začne další etapa našeho života. Čas
utekl jako voda a my jdeme dál. Víme, že tuhle školu
s nejlepší paní ředitelkou Mgr. Květou Kuželovou, budeme moci navštěvovat, ale to nám nenahradí dny strávené
pohromadě ve třídě.
Když jsme vstoupili do 1. třídy, naší třídní učitelkou
byla úžasná Mgr. Hanka Früblingová. Naučila nás číst,
psát, počítat, zažili jsme s ní mnoho krásných výletů
a chvil. Na konci 4. třídy jsme se s naší milovanou paní
učitelkou museli rozloučit, protože jsme přecházeli do 5.
třídy. Tam na nás čekal skvělý pan učitel Mgr. Martin
Limburk. S ním jsme během jednoho roku byli na mnoha výletech, které jsme si společně užili. Po 5. třídě nastal
přelomový rok, protože jsme přestupovali na 2. stupeň,
který byl o mnoho těžší. Přišla 6. třída a s ní i nový třídní, nezapomenutelný pan učitel Mgr. Jan Balšánek. Ten
nás několikrát vzal do Chlumu, kde jsme strávili příjemný čas jako celá třída. Měli jsme i několik naučných výletů, kde jsme získali důležité zkušenosti a ponaučení.
Od tohoto ročníku jsme pravidelně jezdili na Klub mladého diváka, který jsme měli vždy obohacený návštěvou
skvělých míst: například návštěvou letiště, Vyšehradu,
muzeí atd.
V 7. třídě jsme všichni vyrazili na hory, kde jsme zdokonalovali naše lyžařské dovednosti. Za super hory patří
poděkování paní učitelce Mgr. Martině Novákové, panu

učiteli Mgr. Petru Dymákovi a panu učiteli Mgr. Martinu Limburkovi. V osmém ročníku se naše třída účastnila různých olympiád. Tou nejúspěšnější byla dějepisná
olympiáda, na kterou své svěřence skvěle připravil pan
učitel Mgr. Martin Vrbický. Porazili jsme několikrát
prestižní školy našeho okresu, a to je skvělé. Poslední
ročník se nesl v duchu přípravy na přijímací zkoušky.
S pomocí našich učitelů jsme všichni přijímací zkoušky
zvládli a těšíme se na své nové školy.
Na Základní školu v Trhovém Štěpánově budeme
vždycky rádi vzpomínat. Dnešní datum není vyznačené
v kalendáři jako státní svátek, ani jako významný den,
ale pro nás, kteří chodíme do této základní školy, je tento
den téměř tím nejdůležitějším dnem v roce. Na tento den
jsme se ve velké většině těšili hned od 1. září. Myslím si,
že nejen my žáci, ale i vy učitelé. Je sice polovina června,
ale dneškem končí pro štěpánovské žáky školní rok. Pro
nás deváťáky je to náš poslední den na této škole a troufáme si říct, že končí i období našeho bezstarostného
dětství. Každoročně jsme se tak jako ostatní žáci strašně
těšili na konec školního roku a začátek prázdnin. Letos
poprvé necítíme jen nadšení z nadcházejících prázdninových dnů, ale určitě i rozpaky. Dnes se musíme rozloučit s částí svého života a zároveň přivítat novou životní etapu. A teď jsme na konci 9. ročníku a všem učitelům
bychom chtěli poděkovat za jejich trpělivost a za spoustu
věcí, které nám předali. Nikdy na Vás nezapomeneme.
Budete nám chybět.
Děkujeme za vše s láskou, vaše 9. třída.
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Recepty na letní grilování od rodiny Hegerových
z Trhového Štěpánova
Grilované špízy z mletého masa – Šašlik
Potřebujeme k přípravě:
• 200 g mletého vepřového masa
• 500 g mletého hovězího masa
• 150 g tvrdého sýra 30% nastrouhat na hrubo
• svazek petrželky, česnekové pažitky, hrst oregana...
bylinek, co kdo snese
• 2 stroužky česneku
• 1 vajíčko – nemusí nutně být
• sůl a pepř
• špejle
Příprava:
Připravíme si mleté maso. Já osobně preferuji mírně
složitější variantu přípravy a maso si melu sám. Zřejmě
má nedůvěra v koupi mleté směsi na tácku je větší než
pohodlnost. Stačí té přípravě dát trošku něhy a výsledek
je nejen pocitově, ale hlavně chuťově mnohonásobně lepší.
Vyzkoušejte to!
Základem dobré chuti je důkladně promíchat oba
druhy masa, ať se nám nestane, že budeme mít část jen
vepřového. Po spojení a promíchání masa přidáme vajíčko s kořením, které opět promícháme. Připravenou masovou směs zabalíme do potravinářské fólie a necháme ji
alespoň dvě hodiny odpočinout a zatuhnout v ledničce.
Připravíme si špejle, které můžeme předem namočit
do vody, omezíme tím hoření špejlí. Rukama lehce namočenýma ve vodě si rozdělíme maso na stejné části
a začneme z nich tvořit válečky, do kterých vložíme špejle
a dotvarujeme do výsledného tvaru.
Grilujeme na dobře rozpáleném a připraveném grilu
z každé strany 2-3 minuty. Já osobně špízy postupně pomalu otáčím a tím dosáhnu křupavé krusty po celém povrchu

špízu. Hotové špízy nechám minutku odpočinout a servíruji s pečivem, zeleninovým salátem a bylinkovým bulgurem.Chuť špízu vhodně doplní domácí tatarka nebo
dresing.

Tabouuleh – bylinkový bulgur
Suroviny:
• 120 g bulguru
• 1 lžička soli
• 4 rajčata
• 40 g nati hladkolisté petrželky (váženo bez stonků)
• 20 g lístků čerstvé máty
• šťáva z 1/2 citronu
• 4-5 lžic olivového oleje
• granátové jablko
Postup:
1. Bulgur zalijte 250 ml vroucí vody, osolte zarovnanou lžičku soli, zakryjte pokličkou a zvolna povařte
5 minut. Vypněte a nechte 15 minut dojít doměkka.
2. Zatímco se vaří bulgur, rajčata nakrájejte nadrobno
(pokud jste četli Kuchařku pro dceru, pak už dávno víte,
že je třeba nejdřív vyříznout tuhé místo, kde do rajčete
vrůstá stopka, odborně nazývané – bubák). Petržel
i mátu nasekejte nahrubo.
3. Uvařený bulgur smíchejte s olivovým olejem a citronovou šťávou. Pokud se bojíte přílišné kyselosti, použijte
nejprve poloviční množství šťávy a zbytek vmíchejte až
po ostatních surovinách, zcela podle své chuti. Do ochuceného bulguru zamíchejte rajčata a bylinky a nakonec
dosolte, dopepřete, případně dokyselte. Nechte deset minut marinovat při pokojové teplotě.

Grilované mňamky rodiny Hegerových z Trhového Štěpánova; foto z rodinného archivu
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Neteř pana Mariana Hegera si vychutnává večeři; foto z rodinného archivu
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Sport

FK Trhový Štěpánov – dorost 2018/2019
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Sokol Zvole / SK Vrané nad Vltavou
TJ Úročnice Benešov
Tělovýchovná jednota Slovan Hradištko.
Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky / SK Pyšely
Tělovýchovná jednota Sokol Ostředek/ FK KAVALIER Sázava
TJ Sokol Pravonín / TJ Sokol Kondrac
FK Trhový Štěpánov
SK Bystřice,
Sportovní klub Rapid Psáry/ Tělovýchovná jednota
Viktoria Vestec
FK Týnec nad Sázavou „B“
TJ Sokol Mezno
Sokol Chotýšany / FK Bílkovice
TJ Sokol Jankov / TJ Svoboda Ratměřice
TJ Slavoj Čerčany

Záp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
21
19
19
18
16
15
10
10
11

0
3
3
0
2
2
1
5
5
1

2
4
7
6
8
10
11
11
14

Skóre Body
154:36 66
139:55 60
101:40 57
93:47
56
85:70
50
74:45
46
66:53 35
71:69
35
104:77 34

26
26
26
26
26

11
7
4
4
4

1
1
1
1
0

14
18
21
21
22

85:111
80:99
32:133
44:176
37:154

34
22
13
13
12

FK Trhový Štěpánov – starší žáci 2018/2019 – skupina A
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
Tělovýchovná jednota Sokol Ondřejov / SK Chocerady
Sportovní klub Posázavan Poříčí nad Sázavou
FC Křivsoudov / TJ Sokol Čechtice
Fotbalový klub Soběhrdy
FK Trhový Štěpánov
TJ Sokol Pravonín / TJ Sokol Kondrac
TJ Sokol Postupice / Sokol Chotýšany
SK Bystřice
TJ Sokol Struhařov

Záp.
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
8
6
5
5
4
3
2
1
0

0
0
1
1
0
2
0
0
0
0

0
1
2
3
2
5
6
7
8

Skóre Body
33:2
24
39:11
19
32:19
16
21:23
15
32:12
14
21:18
9
16:27
6
9:31
3
7:67
0

FK Trhový Štěpánov – starší žáci; foto archiv FK Trhový Štěpánov
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Nábor nových členů
Na konci června uspořádal náš Fotbalový klub Trhový Štěpánov nábor nových členů. Přišlo celkem 32 dětí,
které jsme poté rozdělili dle věkových kategorií.
Dohromady dáváme nově mladší žáky, starší přípravku – tyto dvě kategorie už začaly i s tréninky. Mladší přípravka se začne scházet po prázdninách.

Nestihli jste přijít – nic se neděje, rádi bychom doplnili nově vznikající družstva, abychom vstoupili do nového fotbalového ročníku v hojném počtu. Máte tedy stále
čas přijít a zkusit si to na hřišti s novými kamarády.

Nábor nových členů do Fotbalového klubu;
foto archiv FK Trhový Štěpánov

Během působení si děti osvojí základy pohybových aktivit
a prvky kopané; foto archiv FK Trhový Štěpánov

Kontakt: Neděla Tomáš 602689025

Narození dětí

Vlasta Srnová

z Trhového Štěpánova oslavila
80. narozeniny 29. 7. 2019

4. 7. 2019 – Jan Korn, Trhový Štěpánov

Vlasta Srnová
z Trhového Štěpánova;
foto Josef Korn

Životní jubilea

Jan Korn s bratrem Vojtěchem a s rodiči Lucií a Davidem
Kornovými; foto z rodinného alba

Jubilanti:
Marie Krásová

z Trhového Štěpánova oslavila
80. narozeniny 1. 7. 2019

Marie Krásová
z Trhového Štěpánova;
foto Josef Korn
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06.08.
13.08.
16.08.
16.08.
18.08.
21.08.
23.08.
25.08.
29.08.
02.09.
05.09.
07.09.
10.09.
14.09.
16.09.
18.09.
19.09.
20.09.

– Věra Hochová, Trhový Štěpánov – 90 let
– Alena Tomaidesová, Trhový Štěpánov – 82 let
– Stanislava Kopecká, Dalkovice – 84 let
– Jaroslav Hancko, Střechov nad Sázavou – 60 let
– Helena Kupsová, Trhový Štěpánov – 86 let
– Jan Lejček, Trhový Štěpánov – 80 let
– Miroslav Holeček, Sedmpány – 55 let
– Marie Lonská, Sedmpány – 60 let
– Alena Králová, Trhový Štěpánov – 81 let
– Martin Svoboda, Střechov nad Sázavou – 50 let
– Ludmila Petrová, Trhový Štěpánov – 75 let
– Helena Vesecká, Trhový Štěpánov – 55 let
– Jitka Peroutková, Trhový Štěpánov – 65 let
– Marie Marešová, Trhový Štěpánov – 50 let
– Václav Kopecký, Trhový Štěpánov – 81 let
– Božena Doubová, Sedmpány – 85 let
– Ivana Jeništová, Trhový Štěpánov – 55 let
– Dagmar Donátová, Trhový Štěpánov – 88 let

srpen 2019
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20.09. – Jaroslav Jirotka, Trhový Štěpánov – 50 let
21.09. – Jaromír Doškář, Střechov nad Sázavou – 65 let
30.09. – Josef Fantyš, Štěpánovská Lhota – 82 let

Dne 13. září 2019 by oslavila sté
narozeniny naše maminka, babička, paní Marie Smutná z Trhového Štěpánova. Odešla od nás
před 23 roky. Stále ji máme v našich srdcích. Nikdy nezapomeneme a s láskou vzpomínáme.
Rodina Smutných

Vzpomínka
Kdo pro nás žil a rád nás měl, též
v našich srdcích nezemřel. Dne
19. července 2019 tomu byly
3 roky, co nás navždy opustil
pan Roman Kepka.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami
Roman Kepka z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Dne 25. srpna vzpomeňte první smutné výročí náhlého
odchodu pana Miroslava Setničky z Trhového Štěpánova.
Kdo jste ho měl rád, vzpomeňte
s námi.
Za vzpomínku děkují: maminka,
manželka, děti, vnoučata,
sourozenci s rodinou a známí
Miroslav Setnička z Trhového
Štěpánova; foto z rodinného alba

Marie Smutná
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Dne 22. srpna tomu bude rok, co nás po těžké nemoci
opustil náš tatínek, dědeček, bratr a druh, štěpánovský
rodák z chalupy V Zámku č. p. 153, pan Vratislav Simandl. S láskou vzpomínáme.
Vratislav Simandl ml., syn s rodinou

Navždy odešli:
08.05.2019 – Pravoslava Mihulová,
Dubějovice – ve věku 84 let
10.06.2019 – Irena Čermáková, Trhový
Štěpánov – ve věku 67 let
30.06.2019 – Jiřina Kůželová, Sedmpány – ve věku 88 let
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POZVÁNKA
na oslavu 90. výročí založení Včelařského spolku v Trhovém Štěpánově
Oslava se uskuteční v sobotu 5. října 2019 v Trhovém Štěpánově
Program:

9:00 – 10:30
10:30 – 13:30
13:00 – 16:30
		
16:00 – 18:00

vernisáž výstavy o historii Včelařského spolku v Trhovém Štěpánově, Muzeum
slavnostní schůze členů ZO ČSV, hotel Rabbit
Včelí produkty a jejich využití v praxi – Vlastimil Dlab, přednáška pro veřejnost,
konferenční sál hotelu Rabbit
heligonky, konferenční sál hotelu Rabbit
Ochutnávka medu, medoviny a medového pečiva
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