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Pro prvňáčky nastala nová životní etapa
Děti se učí tím, co vidí, slyší, co prožívají. Aby se naučily mnoho dobrého,
musí se cítit bezpečně. Zdrojem bezpečí pro vaše dítě jsou učitelé, ale i vy,
rodiče. Je-li dítě milováno a cítí podporu, samo se stává citlivým a ohleduplným k druhým lidem. Proto i Vám, rodičům, držíme pěsti, aby i vy jste
byli dobrými učiteli pro život vašich dětí.

Zprávy z radnice

říjen 2019

Slovo starosty

Vnitřní práce na jedné z odborných učeben; foto Josef Korn

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás všechny co nejsrdečněji
zdravím. Ostré slunce ranní mlhy nám začíná přibližovat období přicházejícího podzimu. Asi nemůžeme říci
nejkrásnějšího období v roce, každé roční období je nejkrásnější a výjimečné. Je krásný slunečný den, ale je
krásný i deštivý den, podle toho, jak si jej dovedeme užít
a jak za něj jsme vděčni. Radostný člověk s radostí v srdci
řekne, byl to krásný den, rok, život, naopak pro škarohlída s negativní energií se ještě žádný dobrý den nenašel.
Jsem rád, že v našem městě převažují právě občané té
první skupiny, s kterými se dá spolupracovat a tvořit
dobré věci. Díky Vám všem s radostí v srdci. Díky Vám
můžeme budovat naše město, zkrášlovat naše okolí a mít
radost z každého dne.

Dokončovací práce na krytině nadstavby ZŠ; foto Josef Korn

Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov
Stavební práce probíhají podle harmonogramu, je
kompletně hotová střecha, vnitřní rozvody sítí, začíná
štukování vnitřků, je funkční výtah, dodělává se fasáda.

Pokládka krytiny střechy ZŠ; foto Aleš Kamarýt
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Montážní práce výtahu ZŠ; foto Josef Korn
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Položena první podkladová vrstva v ulici K Dolečku;
foto Josef Korn

Oprava účelových komunikací
Opravili jsme účelové komunikace ve Střechově nad
Sázavou k Posadovskému mlýnu a do lokality „Na Říčce“.
V Trhovém Štěpánově účelovou komunikaci „Do Žlábku“.

Schodiště do nové přístavby ZŠ; foto Josef Korn

Zvýšení kapacity Mateřské školy Trhový Štěpánov
Je podepsána smlouva s vysoutěženým dodavatelem
stavby ACG-Real s.r.o. Tábor, je předáno staveniště, začaly bourací práce. Doba realizace stavby je 10 měsíců
od podepsání smlouvy.
Oprava místních komunikací v Trhovém Štěpánově
Je podepsána smlouva s vysoutěženým dodavatelem
COLAS CZ, Praha 9 – Vysočany, předali jsme staveniště.
Začaly přípravné práce pro asfaltaci v ulici Na Výsluní,
Ořechová, K Dolečku. Práce budou ukončeny kolem poloviny listopadu.

Opravená účelové komunikace ve Střechově „Na Říčce“;
foto Josef Korn

Asfaltace ulic Na Výsluní, Ořechová, K Dolečku; foto Josef Korn

Oprava účelové komunikace v Trh. Štěpánově; foto Josef Korn
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kuji za službu občanům v živnosti sklenářství. Přeji stálé
zdraví, pohodu a spokojenost.
Poděkování
Dne 24. 9. 2019 zemřel Bohumil Musil, dlouholetý
školník v Základní škole Trhový Štěpánov. Děkuji panu
Musilovi za jeho práci pro základní školu. Děkuji za vedení místní skupiny Svazarm, kde pořádal dětské závody
minikár. Děkuji za dlouholetou práci pro město Trhový
Štěpánov při údržbě a opravách veřejného osvětlení. Bohumil Musil byl platným občanem Trhového Štěpánova.
Čest jeho památce.

Opravená účelová komunikace v Trhovém Štěpánově
„Do Žlábku; foto Josef Korn

Kůrovcová kalamita
Kůrovcová kalamita nezadržitelně postupuje smrkovými porosty nejen u nás, ale teď už skoro po celé republice. Majitelům lesů vznikají obrovské škody. Dřevo je
na minimální finanční ceně, téměř neprodejné. Jedno
z posledních odbytišť je zatím Čína.

Pan Bohumil Musil při závodech minikár; foto z rodinného alba

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za podporu a spolupráci, přeji spokojeně
a ve zdraví prožitý podzimní čas. Srdečně Vás zvu na Vánoční trhy dne 30. 11. 2019 na Náměstí v Trhovém Štěpánově.
Vkládání kulatiny mechanickou rukou; foto Josef Korn

S pozdravem Josef Korn,
starosta města Trhový Štěpánov

Informace pro občany

Nakládání kulatiny do lodních kontejnerů pro Čínu;
foto Josef Korn

Blahopřání
Blahopřeji panu Janu Lejčkovi k jeho životnímu jubileu 80. let. Děkuji za jeho celoživotní práci, jak ve veřejné
funkci radního města, činovníka TJ Sokol – fotbal. Dě4

V souvislosti se změnou zákona o pohřebnictví
musí každý provozovatel hřbitova, tedy i město Trhový Štěpánov, vypracovat nový hřbitovní řád a také vzory nových smluv o pronájmu hrobového místa. Na zapracování nových ustanovení zákona, což je činnost
časově velmi náročná, se v současné době pracuje
a po schválení zastupitelstvem budou občané písemně
vyzýváni k podpisu nových smluv.
Přemístění urny v rámci hřbitova není exhumací, ale
může být provedeno pouze se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele hřbitova, tzn. Města Trhový Štěpánov. Prosíme, aby občané informovali nejen
o uložení lidských pozůstatků do hrobu, ale i o uložení
uren a případně i o jejich dalším přemístění. Každý provozovatel hřbitova musí ze zákona vést evidenci o tom,
kdo je uložen na veřejném pohřebišti.

říjen 2019
Na Městský úřad se musí vždy nahlásit:
– pohřbení do hrobu
– umístění urny
– přemístění urny
Městský úřad Trhový Štěpánov

Svoz odpadů
Město Trhový Štěpánov
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

vyhlašují sběr elektro a nebezpečných odpadů

Události ve městě
Jedná se o vozidlo Dacia Dokker, které již slouží a pomáhá
lidem, kteří to potřebují.

Štěpánovská pouť 2019
Krásným slunečným počasím se letos v Trhovém Štěpánově rozzářila neděle 25. srpna 2019. Jako by tušila, že tento
den je výjimečný konáním Štěpánovské pouti. Program
byl zahájen tradičně mší svatou v kostele sv. Bartoloměje.
Děti se mohly svézt na nejrůznějších atrakcích, koupit si

v sobotu 19. října 2019

stanoviště budou na obvyklém místě:
• 8:00 Štěpánovská Lhota – na návsi
• 8:30 Střechov – u obchodu
• 9:00 Dalkovice – u kontejneru
• 10:00 Sedmpány – u kontejneru
• 10:30 Dubějovice – u kontejneru
• 11:30 Trhový Štěpánov – na náměstí
Sbíráme:
• veškeré domácí elektrospotřebiče – například:
• fény, roboty, holicí strojky, ventilátory
• ledničky, mrazáky, pračky, topné spotř.
• elektroniku, TV, monitory, počítače
• baterie, zářivky, úsporky
• (obyčejné žárovky NENOSTE)
• oleje, kapaliny a filtry z automobilů
• zbytky barev a plechovky
• zbytky úklidové chemie
• zbytky agrochemie
• nevyužité léky

Předání sociálního automobilu
pro Charitu Vlašim

Známé písničky od kapely Sebranka si zazpívali příznivci
dechovky na Štěpánovské pouti; foto Štěpánka Bézová

hračku i dobrotu. Dospělí se těšili, že na pouti potkají své
známé nebo spolužáky ze školy. Slavnost ubíhala v příjemné atmosféře. Po celý pouťový den se mohli posluchači
těšit hudbou i zpěvem s kapelou Sebranka a s heligonkáři. Známé písničky si zapívalo i obecenstvo. Všem organizátorům a účinkujícím patří upřímné díky za jejich
práci, která vyústila v tento pěkný zážitek pro všechny.
Štěpánka Bézová

Dne 30. 7. 2019 se uskutečnilo předání sociálního automobilu pro Charitu Vlašim. Město Trhový Štěpánov také
přispělo finanční podporou na nákup nového automobilu.

Město Trhový Štěpánov finančně přispělo na nákup nového
automobilu pro Charitu Vlašim

Děti, ale i rodiče se mohli svést na kolotoči, nebo vystřelit růži
ve střelnici; foto Štěpánka Bézová
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Taneční koncert kapely Babouci

Taneční koncert nejstarší jihočeské dechovky Babouci, pan Josef Vilímovský z Trhového Štěpánova sedí uprostřed na židli;
foto Hana Novosádová

Babouci, nejstarší jihočeská dechová kapela, zavítala
i do Sedmpán, kde v sobotu 21. září v Kulturním domě
potěšila své fanoušky. Vstupenku si mohli zakoupit zájemci v předprodeji na městském úřadě nebo v den koncertu přímo na místě. Vstupné bylo 100 Kč. První píseň
měli Babouci zahrát ve 14:00 hodin. Ale špatná dopravní
situace na dálnici D1 zavinila, že se kapela dostavila až
ve 14:45 hodin, kde již na ní čekal do poslední židle obsazený sedmpánský sál. Po zahrání první písně přivítal
pan starosta Josef Korn početnou kapelu a všechny přítomné v sále. Popřál obecenstvu hezky prožité odpoledne. Josefovi Vilímovskému z Trhového Štěpánova vřele
poděkoval za finanční příspěvek na tento koncert. Všichni

přítomní v sále tento dobrý skutek pana Josefa Vilímovského ocenili velkým potleskem.
V Sedmpánech kapela Babouci nehrála poprvé. V kronice jest psáno: „6. dubna roku 1991 u nás vystoupila další
jihočeská kapela a to „Babouci“, kteří hráli svou typickou
dechovku s mužským zpěvem. Taneční zábava od osmé
hodiny večerní do třetí hodiny ranní stála včetně dopravy
3.700 Kč.“
Babouci už 151 let udržují původní styl kapely a v jedenáctičlenném obsazení hrají a zpívají sami bez sólových
zpěváků a to především lidové písničky. Klub skalních
příznivců Babouků je rozsáhlý a blížící se ke dvěma tisícům.

Pan starosta Josef Korn přivítal jihočeskou dechovku Babouci
v Kulturním domě Sedmpány; foto Andrea Kuželová

Sál byl příznivci této známé kapely obsazen do poslední židle;
foto Štěpánka Bézová
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O co déle kapela měla zpoždění, o to déle hrála, než
bylo původně naplánováno. Na konci koncertu se s námi
vřele rozloučil pan kapelník Tomáš Staněk, poděkoval
za skvělou atmosféru v sále a představil nám jmenovitě
celou kapelu. V sále zazněl velký aplaus a mladá děvčata

Události ve městě
předala kapelníkovi kytici s poděkováním.
A co přejeme Baboukům my? Hlavně všem hodně
zdraví, ať Vás to baví takhle krásně hrát a zpívat!
Štěpánka Bézová

Svatováclavské setkání ve Štěpánovské Lhotě
V sobotu 28. září odpoledne se uskutečnilo již šesté
tradiční setkání u kapličky. Zahájení provedl pan
Ing. Václav Nekvasil. Přivítal všechny přítomné domácí,
chalupáře a příznivce ze Štěpánova, Dalkovic a Střecho-

Pan Nekvasil uvedl i několik aktuálních informací ze
Lhoty. Naše místní část má k dnešnímu dni 17 trvale žijících obyvatel. Jako rodák a patriot vidí, že Lhota se stává místem, kde je dobré žít. Potom všechny přítomné

Ing. Jan Kroupa a pan Josef Veselý zahráli na harmoniky;
foto Josef Korn

Svatováclavskou mši svatou sloužil pan farář P. Jiří Ptáček
MIC, paní Ester Kroupová četla písmo svaté; foto Josef Korn

Lhoťáci popřáli k svátku panu Ing. Václavu Nekvasilovi;
foto Josef Korn

va. Zvláště srdečně uvítal pana faráře Jiřího Ptáčka, který po křesťansku zahájil naše Svatováclavské setkání mší
svatou. Hudbou a zpěvem ji doprovodili manželé Kroupovi. Křesťanskou tradici naší státnosti, kterou jsme si
dnešním svátkem připomněli, bychom si měli nejen připomínat, ale i bránit před vlivy cizích kultur.
Impulsem prvního setkání zde bylo dokončení opravy naší kapličky, která je zasvěcena sv. Václavovi, a to
nám dalo i tradiční termín, který vždy rok předem
upřesňujeme. Letos nám to vyšlo přesně na sv. Václava.
Příští rok je navržena sobota 26. září 2020.

pozdravil pan starosta Josef Korn a popřál příjemnou
zábavu. Jsme rádi, že si vždy najde čas a zavítá mezi nás.
Místní a příchozí ženy připravily spoustu dobrot. Stoly
byly plné slaných jednohubek, chlebíčků, sladkých koláčů, bábovek, závinů a dalších zákusků. Každý si mohl
vybrat podle chuti. A pak již následovalo přátelské posezení při občerstvení pana Kučery a pana Pokorného.
Všichni jsme se těšili na hudbu, zahráli místní Ing. Jan
Kroupa s manželkou Ester a Josef Veselý. Měli jsme velkou radost z toho, že opět přijel Ing. Láďa Strnad z Drahňovic s přítelkyní Dianou, která zahrála na klávesy.
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Při hezké hudbě se zpívalo, povídalo, vzpomínalo,
ochutnávalo, mnozí si i zatancovali. Příjemné odpoledne
za příznivého počasí se protáhlo až do pozdních hodin
a ač neradi, postupně jsme se loučili a budeme se těšit
zase za rok.
Na závěr je třeba poděkovat panu Ing. Václavu Nekvasilovi za organizování celé akce, paní Fantyšové a Ne-

kvasilové za úklid kapličky a prostranství před ní.
A hlavně velký dík patří technické četě města (pánové
Kopecký, Šiška, Keznikl, Nerad) za přípravu stanu a posezení.
Poděkování patří všem za výbornou atmosféru, popřejme si hodně zdraví, ať se za rok zase sejdeme.
Lhoťáci

Při hezké hudbě se zpívalo, povídalo, vzpomínalo, ochutnávalo,
mnozí si i zatancovali; foto Josef Korn

Pan starosta Josef Korn a pan farář P. Jiří Ptáček MIC;
foto archiv Lhoťáci

Z činnosti JSDH Trhový Štěpánov
Zásahy JPO Trhový Štěpánov od 25.7.2019 do 22.9.2019
2. 8. 2019
6. 8. 2019
6. 8. 2019
7. 8. 2019
15. 8. 2019
26. 8. 2019
6. 9. 2019

Požár pole
Požár nákladního automobilu
Požár osobního automobilu
Požár pole – planý poplach
Požár pole
Likvidace nebezpečného hmyzu
Záchrana osob a zvířat z vody

Vracovice
Zdislavice
Střechov D1/52. km
Divišov
Sedmpány
Sedmpány
Soutice

8.8.2019 proběhla ukázka techniky a zásahu při požáru na dětském táboře ve Střechově nad Sázavou.
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov

Hašení požáru na poli v Sedmpánech; foto archiv JSDH
Trhový Štěpánov
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Pole se podařilo uhasit; foto archiv JSDH Trhový Štěpánov

říjen 2019

Záchrana osoby z vody; foto archiv JSDH Trhový Štěpánov

Události ve městě

Ukázka techniky a zásahu při požáru na dětském táboře
ve Střechově nad Sázavou; foto Tereza Jeřábková

Informace z Městské knihovny
Knihovníček
Se zahájením nového školního roku se opět začalo
s minikroužkem pro naše nejmladší čtenáře. Scházíme
se každý pátek po 8. hodině ráno v knihovně, kde si děti
pohrají, prohlížejí knížky a obvykle si i nějakou půjčí
domů. Nenásilnou formou si tak pomalu budují vztah
ke knihám a literatuře. Tímto děkujeme vedoucí Městské knihovny Janě Bouškové za to, že nám umožnila se
takto scházet a děti se tak i díky ní do knihovny těší
a rády vrací.
Mgr. Pavla Krucká
Štěpánovské maminky na minikroužku v Městské knihovně
Trhový Štěpánov; foto Jana Boušková

Štěpánovské vinobraní
Letní prázdniny a čas dovolených je sice nenávratně
pryč, zoufat ale nemusíme. Přichází babí léto a s ním
spojené vinobraní, které se letos poprvé uskutečnilo
i v Trhovém Štěpánově. Zářijové sobotní odpoledne za-

plnili nádvoří Spolkového domu natěšení návštěvníci,
které přivítal hlavní iniciátor této akce, starosta města
pan Josef Korn. Vinobraní slavnostně zahájil perkmistr
pan Pavel Kupsa a všem přítomným nabízel z koštýře

Vinařské právo perkmistra; foto archiv vinařů

Městský perkmistr pan Pavel Kupsa před zahájením vinobraní;
foto archiv vinařů
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ochutnávku vína. Rozezněly se libé tóny cimbálové muziky Trnka, zábava byla v plném proudu. Ve vnitřních
prostorách Spolkového domu byla k vidění a poté
i k ochutnání ukázka výpěstků vinné révy pěstitele pana
Zdeňka Jedličky z Kladrub. Fialovočervené i zelenožluté
vyzrálé bobule byly znamenité. Většina hostů projevila
zájem prohlédnout si Muzeum Štěpánovska i Spolkový

dům, návštěvníci byli uchváceni příjemnými prostory
a pozitivní atmosférou. Lahodné vínko teklo proudem,
pochutiny z grilu voněly, zpívalo se a později i tančilo,
lidé z radosti a z lásky k vínu si užívali veselí, pohody
a nyní zůstaly v srdcích nádherné vzpomínky.
Jana Vlasáková,
vedoucí Spolkového domu Trhový Štěpánov

Vynikající soubor Trnka nás všechny rozezpíval při ochutnávce
dobrého vínka; foto Tomáš Svoboda

Hlavním iniciátorem Štěpánovského vinobraní byl pan starosta
Josef Korn; foto Tomáš Svoboda

Slečna na housle krásně hrála a zpívala; foto Tomáš Svoboda

Perkmistr pan Pavel Kupsa natáhl do koštýře zlatavý mok;
foto Tomáš Svoboda
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Druhá interpretka na housle předvedla stejně perfektní výkon;
foto Tomáš Svoboda
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Události ve městě / Občané Trhového Štěpánova a okolí

Poděkování – Štěpánovské vinobraní
Druhou zářijovou sobotu se konala na nádvoří Spolkového domu v Trhovém Štěpánově jedinečná událost.
Bylo to První Štěpánovské vinobraní, které inicioval starosta města pan Josef Korn. Ano, čtete dobře. Dnes totiž
není vinobraní výsadou jenom Moravy, ale odehrává se
i na mnoha místech Čech.
Tento den bylo počasí už od rána pro tuto příležitost
jako stvořené. Ve 14 hodin přivítala vedoucí Spolkového
domu paní Jana Vlasáková pana starostu a paní místostarostku Štěpánku Bézovou. Poté, co perkmistr pan
Pavel Kupsa natáhl do koštýře zlatavý mok, aby všem
přítomným naplnil sklenku, slavnost, při které bílé
a rudé víno teklo proudem, mohla začít. O pití ani jídlo
nebyla nouze, ale co by to bylo za vinobraní bez pořádné
cimbálové muziky, která celou atmosféru podbarvila
podmanivými tóny moravských písní. O to se postaral
vynikající soubor Trnka, jehož hudba dokázala rozezpí-

vat většinu milovníků vína a který dal příjemnému odpoledni ten správný říz. Však také muzika musela přidávat a došlo dokonce i na tanec.
Dobrá nálada a veselí panovalo u všech stolů. Premiéra Štěpánovského vinobraní v pěkném prostředí Spolkového domu se zkrátka mimořádně vyvedla a ochutnávka
lahodných vinných hroznů pocházejících z úrody pana
Jedličky z Kladrub, byla tou správnou tečkou na závěr.
Vřelý dík patří panu starostovi Josefu Kornovi a celému
jeho ansámblu za rozšíření štěpánovských aktivit a perfektní zvládnutí celé akce. Věřme, že premiéra Prvního
Štěpánovského vinobraní bude mít v dalších letech
spoustu repríz a bude přinášet občanům i nadále jen potěšení a radost.
Ještě jednou díky.
Jana Svobodová

Šikovné ruce usměvavé hudebnice na cimbál; foto Tomáš Svoboda

Paní Jana Svobodová - třetí zleva; foto Tomáš Svoboda

Trampové z Holého vrchu
Když se řekne tramp, je známo, že se jedná o výletníky,
kteří rádi tráví čas v lůně přírody.
Teplé zářijové počasí je jako stvořené ke vzpomínání
na staré hezké časy, kdy jsme se celá parta chlapů sebrali,

„Na hlídce“; foto archiv města

Trampové z Holého vrchu; foto archiv města
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sbalili batožinu s jídlem, pitím a teplou dekou a šli jsme
řadu dnů trávit čas s kamarády do přírody. Lokalita Holý
vrch v katastrálním území Trhový Štěpánov je pro nás
ideálním místem, kde jsme si právě mohli zavzpomínat,
udělat ohniště, zahrát na kytaru a zazpívat staré známé
trampské písničky. To je přesně to, co nás dříve lákalo,
přitahovalo a naplňovalo štěstím.
„Pro toho, kdo si chce odpočinout od stresu a alespoň
na chvilku zapomenout na starosti, je tohle to pravé,“ říkají naši trampové z Holého vrchu.

Houbaři mají žně
Pan Václav Vladyka z Trhového Štěpánova chodí
z lesa s plnými košíky domů každý den. Má svá místa
a ta nám neprozradil. Je to až k nevíře, ale košík má plný
praváků. Pan Vladyka má houbaření jako velkého podzimního koníčka. Doma má svá místa, ale pro pravé hřiby se vypravuje do jiného rajónu než je Trhový Štěpánov.
Svěřil se s tím, co dělá s takovým množstvím pokladů
lesa: „Něco si nechávám pro svou rodinu, zbytek rozdávám známým.“

Pan Václav Vladyka a jeho poklady z lesa; foto Josef Korn
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Vzpomínky pana Jaromíra
Novotného (syna pana
učitele Bohumila Novotného)
O vojně, aneb
sloužili jsme za Lomského a Dzúra
Obávám se, že vše níže uvedené, ač mravnostně zcela
nezávadné, je pro dámy zcela nezábavné. Nakonec - posuďte samy a sami.
Větrem a věkem již hodně ošlehaní gentlemani-záložkové mi zajisté potvrdí, že vojna je zážitkem, který se
z paměti vymazat nedá. Když jsem se vrátil do civilu,
dlouho jsem přemýšlel, co mi vojna vlastně přinesla pozitivního. Marnost nad marnost, na nic jsem nepřišel.
I když, přece jen několik nepatrných záblesků… Poznal
jsem Písek, překrásné město Fráni Šrámka, od spolubojovníků z jižního Slovenska jsem se naučil jadrné maďarské nadávky, nepatrně jsem pronikl do tajů šarišské hutoriny - východoslovenského nářečí, které má s běžnou
slovenštinou společného jenom nemnoho. Blíže jsem
poznal, jak s některými lidmi dokáže zamávat moc, pokud té moci dostanou moc, na své schopnosti až přespříliš. Příkladem za všechny budiž velitel našeho praporu,
jenž jako kdyby z oka vypadl tragikomické figurce, kterou perfektně ztvárnil Roman Skamene v Tankovém
praporu. I s jeho (ne)vzrůstem, explozivní povahou, neskutečnou zapáleností pro věc socialismu a dalšími povahovými skvosty – jako přes kopírák. A teď já, se svými
193 centimetry, proti jeho napoleonskému mindráku –
to byla jízda! Už jen četař Babinčáková tam scházel...
Zažil jsem poměrně dost ostrých poplachů s výjezdem, takže jsem v „pohodlí“ kabiny V3Sky, coby spolujezdec, procestoval naši matičku vlast křížem krážem.
Naše kolona jednou dokonce jela přes Vlašim, Štěpánov,
Zruč a dále. To fakt hodně, hodně bolelo, do smíchu mi
nebylo ani trochu. Když jsme se blížili k Dolečku, lehce
přiškrceným hlasem jsem pronesl, že jsem odtud
a támhle, ukázal jsem k Pasece, bydlíme. Řidič Viktor,
bezva kluk od Komárna, najednou začal, vlastně za mě
a i místo mě, slovensko-maďarsko-(trošku)česky strašně
klít a naprosto nereprodukovatelným způsobem na vojnu nadávat a vydrželo mu to až k Souticím. Nejvíc perlil
v těch serpentinách pod Štěpánovem, kde se celý brunátný od klení ještě navíc přetahoval s volantem.
Byl jsem i tam, kam bych se tehdy jako civilista prakticky jistotně nedostal, aniž bych ale o to jakkoli dobrovolně usiloval. Mám na mysli vojenské výcvikové prostory – újezdy, které jsem „navštívil“, například Libavá,
Doupov, Nepomuk, Boletice a další.
Na prvně jmenovaný újezd Libavá mám dvě hezké
vzpomínky. S Viktorem jsme dostali za úkol přivážet
na Libavou naftu, kterou jsme brali v přáslavických ka-
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sárnách. Samozřejmě jsme se hodně a hodně snažili nebýt v blízkosti, i jen v očním dostřelu, lampasáků, jejichž
hlavním a za všech okolností až posvátným „pracovním“
přikázáním byla buzerace. Tento fenomén ve své bezbřehé
absurditě byl prý tím, co vojnu dělalo vojnou - tak nevím. Z výše uvedeného důvodu jsme jednou obětovali
i vojenský oběd a zašívali se s V3Skou, jak to jen bylo
možné, hlad nás ale nakonec stejně dohnal. Viktor byl
s financemi úplně na suchu, já měl pro život zachraňující
okamžiky schovanou desetikorunu, tak jsem s ní vyrazil
do světa velkých nákupů. Když jsem pak v jedné samoobsluze přišel k pokladně, celkový součet ale činil 10,30 Kčs
(tehdy ještě Kčs). Smutně jsem pokrčil rameny, že tolik
nemám, a sáhl do košíku, že tedy odnesu jeden rohlík
zpět, aby cena byla v lati. A tu paní pokladní, taková ta
správná moravská matinka v nejlepších letech, s gestem
milionáře a krásným hanáckým nářečím pronesla, spíše
zazpívala: „Něhájtě táák, tož dobrééé!“ Snad jsem jí v tom
překvapení i poděkoval, jistý si ale nejsem.
Když už jsme se někdy toulali kolem Olomouce, z čehož vzešlo jen několik naprosto vzácných okamžiků svobody na vojně, velice rychle jsme se dohodli, že se podíváme do baziliky na Svatém Kopečku, nikdo z nás dvou
tam dosud nebyl. V3Sku jsme zaparkovali a vyrazili. Jenomže: gentlemani mi opět potvrdí, na vojně ztratit
nebo si nechat ukrást zbraň – ani nedomyslet. Tak jsme
si vzali samopaly s sebou. Bazilika zdaleka nebyla tak liduprázdná, jak jsme čekali, spíše naopak, a ačkoli jsme se
sebevíc snažili, aby ty kvéry nebyly moc vidět, dílem
jsme budili údiv, dílem pohoršení. Stáli jsme za posledními lavicemi v tiché pokoře, což byl až takový snový
pocit, a ani jsem si přitom neuvědomil, že jsem bezděky
rukama naprosto „zválcoval“ svou čepici. Vypadala pak
příšerně. Před námi, v oné poslední lavici, seděly dvě stařenky, úplné věchýtky, a něco si mezi sebou polohlasně
- pološeptem povídaly. Opravdu jsem „nešpicloval“, jen
jsem zaslechl, že … do rodného Kácovce se už nepodívá,
tak dlouhou cestu by nezvládla. Docela to se mnou cuklo. Když jsme pak vyšli ven, Viktor šel k autu a já před
bazilikou čekal, než obě paní vyjdou. Představil jsem se
a omluvil se (bylo mi šíleně trapně, ale zvědavost byla
silnější), že jsem zcela náhodou v jejich rozhovoru zaslechl slovo Kácovec a zda má na mysli ten, který je hned
vedle Tichonic a blízko Kácova? Chvíli ticho, doprovázené jen odevzdaným pohledem už unavených, pohaslých
očí, pak že ano a proč prý se ptám? Odvětil jsem, že
z toho kraje pocházím a v Tichonicích se narodila moje
babička Anna, rozená Machková, jestli si ji náhodou nepamatuje. Rodinu Machků prý znala, rodiče i děti - své
vrstevníky, ale která z nich byla Anička, už si nevzpomene.
Protože bylo zcela evidentní, že rozhovor s úplně cizím,
vysokým chlapem, navíc v maskáčích a se samopalem, je
pro tu paní poněkud stresující, na nic víc jsem se už neptal, i když jsem chtěl (jak se jmenovala za svobodna,
jestli občas vzpomíná na kácovské poutě a na panorama
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s podveckým kostelíkem, zda někdy byla ve Střechově,
jakým řízením osudu se ocitla tak daleko…), poděkoval
jsem a odešel.
Když jsem s časovým odstupem tuto příhodu vyprávěl mé babičce, které už také bylo přes osmdesát, její reakce byla principielně dosti podobná – jenom tiše pokývala hlavou.
Jen jsem si ověřil ono známé - svět je někdy strašně
malý a pořád se zmenšuje.
Jaromír Novotný, Brzotice

Soukromý letecký den
Musím se pochlubit – prožil jsem a také si dosyta užil
soukromý letecký den. A jak jsem k němu přišel, rád povím.
Psal se rok 1988, počátek léta. Tak jako u téměř každé
chalupy na vesnici v té době, i my jsme měli na dvoře
takovou malou zoologickou zahradu, králíky počínaje
a nevím čím konče, což samozřejmě obnášelo, mimo
jiné, i sušení sena.
Za stodolou máme pěkný palouk, z něhož je překrásný výhled téměř na všechny strany. Je vidět Melechov,
špička Blaníku s rozhlednou, samozřejmě Javornická
hůra, Jordán nad Chabeřicemi a dokonce i návrší před
sjezdem do Zbraslavic.
Tak si tam tak jednou na tom palouku klidně suším
a suším, když jsem podvědomě zaregistroval známý
zvuk vojenské stíhačky. Podíval jsem se směrem na Javornickou hůru, kde v dálce něco přes kilometr letěly
dva letouny MiG 21, a jen tak z plezíru jsem jim těmi
hráběmi zamával. Jenomže tímto zcela neuváženým, až
trestuhodným, počinem začalo cosi neuvěřitelného.
Jedna stíhačka letěla dál ve svém původním kurzu, ta
druhá, protože pilot mé zamávání prakticky jistotně zahlédl, prudce změnila směr letu ke mně. Pro jistotu jsem
pilotovi ještě jednou zamával, aby si mě snad nespletl
s nějakým jiným leteckým nadšencem, a já opravdu nadšený byl. Pak mi ale začaly tuhnout rysy ve tváři. Když
byl ode mě pár set metrů, pilot sklopil příď mašiny
a střemhlavě se řítil přesně tam, kde jsem stál. Ten psychologický účinek byl naprosto děsivý a natolik hypnotizující, že jsem nebyl schopen absolutně ničeho, ani sebemenšího pohybu. Už jen dávka z velkorážného
kulometu chyběla.
Poslední, co mi ještě prolétlo hlavou, ten chlap se fakt
zbláznil – končím! Zlomek vteřiny před tím, než nade
mnou prosvištěl, dokonale zafungoval sebezáchovný reflex a já, vůbec nevím jak, ležel na zemi jako přibitý
a s hlavou přikrytou rukama, což pilota nejspíš náramně pobavilo a jal se v té zvrhlé zábavě na můj účet pokračovat. Hodně rychle jsem byl zpátky na nohou, nejprve
jsem zkontroloval, jestli mi katanou nezkrátil hrabiště,
a pak pátral, kde je MiG, kterého pilot mezitím nad lesem
za vesnicí už otáčel. Mimoděk jsem se rozhlédl kolem
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sebe po zemi, jestli tam nenajdu nějaké kameny, kterými bych si to s tím šílencem vyřídil. Měl štěstí – na několikrát do roka sekaném trávníku kameny obvykle nebývají.
Když opět letěl ke mně, už nemířil přesně na mě, ale
trochu vedle, a jakmile byl ode mě asi tak na 3-4 hody
kamenem, v mžiku položil stroj na levé křídlo, takže byl
křídly téměř kolmo k zemi, a kolem mě proletěl, odhaduji nejnižší možnou rychlostí, takovým pomalým, táhlým
obloukem. A během tohoto průletu mě levým prostředníčkem vyfuckoval, což jsem mu bleskově oplatil. Pak
mašinu srovnal, přiložil pod kotel, zamával křídly a nepochybně s pocitem dobře vykonaného díla uháněl kamsi
za svým souputníkem.
Po chvíli jsem se začal vzpamatovávat a nejdříve jsem
sám sebe přesvědčoval, jestli se mi to všechno jenom nezdálo. Ne, nezdálo. Pak jsem přemýšlel, jak asi byl vysoko, respektive nízko, když jsem viděl pilotův vztyčený
prostředníček, jeho rozesmátou tvář s pusou od ucha
k uchu a plnou bílých zubů, a na trupu a křídlech MiGu
jsem zcela zřetelně rozeznával jednotlivé nýty. Nemohlo
to být víc než několik málo desítek metrů, na ty počty by
mi prsty jedné ruky přebohatě stačily.
Ze sušení už nebylo nic, a když jsem přišel domů,
manželka se mě bezelstně ptala, jestli jsem také slyšel
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„ten strašný rachot“. Ujistil jsem ji, že „ten strašný rachot“ jsem také slyšel, a nejen to, a všechno jsem jí odvyprávěl. Drahá polovička byla po pilotovi hned druhá
v pořadí, která se na můj účet rovněž skvěle a už nikoli
bezelstně pobavila.
Plyne z toho poučení – nedrážděte hráběmi vojenského
pilota, obzvláště když nevíte, jak je zrovna naložený.
Vždycky bude mít navrch a vy budete pro legraci, nejen
jemu.
Nemnoho dní stačilo k tomu, abych se na celý ten příběh, nejprve pohledem uražené chlapské ješitnosti, začal dívat z úplně opačné strany, tedy jako na něco naprosto jedinečného a neopakovatelného, s nádechem
tajemné vůně sci-fi. Po revoluci jsem převelice litoval, že
jsem si tehdy nepoznamenal datum tohoto zážitku. Maximálně bych se vynasnažil, abych onoho pilota vyhledal a třeba i jen mezi dveřmi, s flaškou skotské v ruce,
mu za ten životní zážitek poděkoval. Na ten se opravdu
zapomenout nedá, i při vědomí, že pilot v té chvíli nejspíš porušil absolutně všechno, co se v jejich profesi dalo
porušit.
Čas letí jako zběsilý, láhev skotské stále připravená a já
jsem pořád dlužníkem. Asi jím bohužel i zůstanu.
Jaromír Novotný, Brzotice

Policie ČR Benešov pátrá
Policisté pátrají po muži, který se ve Vlašimi pokusil
zaplatit nákup odcizenou platební kartou – jeho jednání
zachytily nainstalované kamery. Policisté tak žádají veřejnost o pomoc a spolupráci.
Vlašimští policisté pátrají po muži, který se dne 11. července letošního roku pokusil v jednom obchodním domě
ve Vlašimi o platbu odcizenou kreditní kartou. Během
transakce muže zachytily nainstalované kamery a policisté tak znají jeho podobu. Vzhledem k tomu, že se doposud policistům nepodařilo muže vypátrat, žádají tak
veřejnost o pomoc a spolupráci. Pátrají po muži, jehož
zdánlivé stáří je 30 – 35 let. Je vyšší hubené postavy.
Na hlavě měl krátce střižené světlé vlasy a tou dobou černé sluneční brýle. Oblečen byl do černého trika, přes které měl rozepnutou kostkovanou košili. Na nohou měl
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tmavé kalhoty. Přes pravé rameno nesl černý batoh.
Platební kartu stejný den, tedy 11. července, odcizil
dosud neznámý pachatel z vozidla, které řidička zaparkovala na volně přístupném pozemku v obci Sedmpány
u zemědělského objektu. Od vozu se na chvíli vzdálila.
Toho pachatel využil a do dopravního prostředku se
vloupal. Z předního sedadla spolujezdce odcizil tašku
s celým jejím obsahem, včetně platební karty.
Jakékoliv informace, které by přispěly ke ztotožnění
muže, který se pokusil o platbu odcizenou kreditní kartou,
přijmou policisté na telefonních číslech 974 871 750,
735 785 869. Využít můžete také linku tísňového volání
158.
nprap. Bc. Veronika Čermáková,
tisková mluvčí Policie ČR Benešov
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Bezpečnostní akce TISPOL
Akce TISPOL probíhala každý všední den v době
od 16. do 20. září letošního roku na různých místech benešovského okresu. Zúčastnilo se jí celkem 8 policistů
dopravní a 28 policistů pořádkové služby. K dispozici
měli mj. i monokulární dalekohled, za pomoci kterého
mohli přestupky řidičů dokumentovat. Zejména se zaměřovali na to, zda se řádně věnují řízení, zda jsou oni
i případné osádky připoutáni bezpečnostními pásy,
nebo zda za jízdy nedrží záznamové a hovorové zařízení.
Během celé akce nakonec zkontrolovali 366 vozidel a jejich řidičů. Blokové pokuty v celkové výši 12 500 korun
přitom udělili celkem 46 z nich. Čtrnácti za to, že nebyli

připoutáni bezpečnostními pásy, sedmi za nevyhovující
technický stav jejich vozidla. Zbylé přestupky se týkaly
tzv. jiného jednání. Celkem 16 řidičů policisté oznámili
do dalšího správního řízení na příslušný úřad a to veskrze za nerespektování stanovené rychlosti.
Přestože se přestupku v rámci této akce dopustil přibližně každý osmý řidič, je nezbytně nutné na dodržování povinností ze strany řidičů stále dohlížet. Obdobné
akce jsou proto plánovány i na další blízké období.
por. Bc. Eva Stulíková,
tisková mluvčí Policie ČR Benešov

Jak se zachovat v koloně a jak správně utvořit
záchranářskou uličku?
Pár rad při zdržení v dopravní zácpě
Téměř všichni řidiči se shodnou na tom, že nemají
rádi kolony na silnicích. Brzdí je totiž na jejich cestách
a prodlužují tak dobu jejich jízdy. Kolony ale nevznikají
jen tak, vždy existuje příčina a kolona je jen jejím následkem. Dopravní zácpa může vzniknout po dopravní nehodě, po delším stání na semaforech, z důvodu prací
na silnici, vlivem snížené rychlosti v určitých úsecích
a v mnoha dalších případech. Víte ale, jak se správně zachovat a řadit, když dojíždíte pomalu jedoucí nebo stojící
kolonu?

• V případě, že dojíždíte kolonu nebo stojíte
v koloně jako poslední, nechte zapnutá výstražná
světla.
• Zastavte s dostatečným odstupem od vozidla,
které v koloně již stojí.
• Již po příjezdu na místo kolony se ihned řaďte
za ostatní řidiče. Dávejte pozor na to, jakým
směrem se řadí vozidla před vámi, a následujte je.
Řidiči, kteří se ocitnou v koloně, ihned neznají příčinu
jejího vzniku, proto je třeba, aby neprodleně začali vy-

tvářet záchrannou uličku. Jedním z důvodů dopravních
komplikací může být totiž již zmíněná dopravní nehoda.
Složky integrovaného záchranného systému se na místo
potřebují dostat co nejrychleji. Při záchraně lidského života a zdraví rozhodují vteřiny, proto je velice důležité
znát správné řazení a vytvořit tak uličku pro zasahující
složky. Od října minulého roku vešla v platnost novela
zákona, která upravuje pravidla tvorby uličky pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy. Jak tedy správně
vytvořit záchranářskou uličku?

• Záchranářskou uličku je třeba vytvářet ihned,
jakmile se ocitnete v koloně.
• Pokud jedete po dvouproudové komunikaci,
vozidla se rozestupují k okraji. Řidiči v levém
pruhu se řadí vlevo a řidiči v pravém pruhu se
řadí vpravo.
• Na tříproudové komunikaci se řidiči v levém
jízdním pruhu řadí vlevo ke svodidlům, řidiči
jedoucí ve středovém a pravém pruhu se řadí
vpravo ke krajnici.

Policie České republiky,
KŘP Středočeského kraje

Bezpečnostní desatero
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky, připravilo pro naše
spoluobčany informační leták „Bezpečnostní desatero“.
Důvodem, který vedl k vydání tohoto informačního letáku, je fakt, že každý rok dochází v domácnostech
po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umí-

rají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem
a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní
problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet
obětí a výši škody na majetku.
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
generální ředitel HZS ČR
15
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Cesta na divoký západ
První týden v srpnu 2019 se rozhodlo 49 mladých hasičů a ostatních dětí od 4 do 18 let osídlit s deseti šerify
divoký západ (původní indiánské území). Zvacím dopisem byli budoucí kovbojové informováni o nelehkém
životě při stavbě železnice, westernového městečka se
saloonem s barem, post office (pošta), bankou a šatlavou.
Během stavby se museli kovbojové postarat taky o stravu
a zábavu. To se jim opravdu zdařilo.
Kovbojům se podařilo postavit železnice až k obydlí
indiánů. Vlak, který opravdu jel (díky panu Petru Kornovi – děkujeme). Díky počasí (tento rok nám vyšlo)
jsme se mohli koupat, vyrábět a hrát hry – jízda na koni,
hod kloboukem na cíl, lov papoušků, dojení krav a mnoho dalších. Nepříjemné bylo, že jsme byli přepadáni bandity a museli jsme naše městečko ubránit, ošetřit zraněné nepřátele a donutit je prozradit úkryt ukradených
dolarů, protože náš bankéř po loupežném přepadení
zbankrotoval. S bojem proti požáru, který také v našem
městě propukl, nám pomohli indiáni z SDH Trhový Štěpánov. Při putování po indiánském území jsme se dostali až na kovbojské území Šiklův mlýn. Návštěva proběhla
v přátelském duchu, i když navečer banditi vyhodili
do vzduchu velkou studni a starou stodolu. Naši kolego-

vé nám ukázali lasovaní, jízdu na koni, akrobatické prvky s kolty, mulu (kříženec koně a osla) a dramatické výstupy ze života na divokém západě. V průběhu dne jsme
si mohli zasoutěžit. Do našeho Střechov – City jsme se
vrátili ve večerních hodinách. V dalších dnech jsme museli ubránit poštovní dostavník, který se snažili přepadnout banditi. Protože se nám to povedlo, tak někteří kovbojové dostali svůj první dopis v poštovní obálce v životě.
Městečko jsme postavili, s indiány se skamarádili
a o sebe se postarali. Týden rychle uběhl a museli jsme se
vrátit do svých domovů. Všem jsme dokázali, že se ničeho nebojíme a že se naše rodiče nemusí bát o nás.
Pokřik:
„Hej, hej, hej,
šerifové jsou nej,
o diamanty se poperem,
pro výhru si dojedem,
všechny týmy rozstřílíme a v salónu to oslavíme.“
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, bez kterých
by tato cesta na divoký západ neproběhla.
Děkuji Janě Nedělové, Kačce Kolářové, Jitce Tomaidesové, Martině Kudynové, Jaroslavu Lhotkovi, Renatě
Vopálkové, Jiřímu Drnovcovi ml., Monice Beránkové,

Letošní tábor SDH Trhový Štěpánov „Cesta na divoký západ;
foto Josef Korn

Kovbojové ve westernovém městečku - Šiklův mlýn;
foto archiv SDH Trhový Štěpánov

Velké zasedání kovbojů; foto archiv SDH Trhový Štěpánov

Slalom na koni; foto archiv SDH Trhový Štěpánov
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Vojtovi Jeřábkovi a všem instruktorům do 18 let. Poděkování patří také našim sponzorům, bez kterých by naše
cesta byla ještě namáhavější.
Děkujeme restauraci Nad Zámeckou zdí v Trhovém
Štěpánově (že nás nenechali umřít hlady), Městu Trhový
Štěpánov, TJ Sokol Trhový Štěpánov, ZD Trhový Štěpánov, SDH Trhový Štěpánov, firmě RABBIT Trhový Štěpánov, pile Veselka.
Zvláštní poděkování patří Blance Staňkové, Marcele
a Milanovi Jařábkovým, Monice Beránkové, Báře a Miroslavovi Červovým, Vojtovi Jeřábkovi a Lence Vilímovské.
Jaroslava Krásová

říjen 2019

Kovbojové ve Střechov-City; foto archiv SDH Trhový Štěpánov

Den hasičů a záchranářů
Opět po roce zorganizovali členové Sboru dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově Den hasičů a záchranářů. Letošní se uskutečnil i přes krajně nepříznivé počasí 7.9.2019 jako tradičně u fotbalového hřiště. Hned
v úvodu děkuji všem, za přípravu a realizaci této akce.
Od 12 hodin k nám začala přijíždět první družstva a přicházeli diváci. Ve 13 hodin proběhl nástup týmů a Den
hasičů a záchranářů byl tímto zahájen.
Po nástupu nás čekala první ukázka zásahu. Hasiči
JSDH Zdislavice a ZZS Benešov předvedli vyproštění

zraněné osoby z havarovaného automobilu a následný
transport pacienta do sanitního vozu.
Během celého odpoledne byla k dispozici automobilová plošina HZSP Sellier&Bellot Vlašim, ze které si bylo
možno prohlédnout okolí z výšky. Rovněž byla možnost
prohlídky sanitního vozu, kde na dotazy odpovídali
zdravotníci ZZS Benešov.
Hlavním programem odpoledne však byla soutěž
v požárním útoku, který bývá mezi hasiči označován
jako královská disciplína. Každý člen týmu musí předvést svou šikovnost a rychlost, aby se útok vydařil co nej-

V 13:00 hodin proběhl nástup všech soutěžících;
foto Denisa Majtaníková

Vítězné družstvo SDH Chmelná; foto Tereza Jeřábková

Ukázka zásahu při dopravní nehodě; foto Tereza Jeřábková

Ukázka uhašení požáru; foto Tereza Jeřábková
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lépe a hlavně nejrychleji. Družstvo tvoří 7 členů, kdy každý má předem určenou pozici (strojník, savice, košař,
béčka, rozdělovač, levý a pravý proud). Před zahájením
útoku si družstvo na dřevěnou základnu připraví stroj,
rozdělovač a sadu hadic. Vše si musí poskládat tak, aby
co nejrychleji vše spojili a roztáhli útočné hadicové vedení. Po startu vše vypadá pro diváka zmateně, nicméně
každý člen týmu má svůj úsek hadic, které musí zapojit,
a ví, kam má běžet. Zakončením útoku je sestřik terčů.
V ten moment se zastaví časomíra.
V letošním roce u nás soutěžilo rekordních 25 družstev (6x děti, 8x ženy, 11x muži) z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Soutěž zahájily útoky dětí, po nich následovaly
ženy a závěr odpoledne patřil mužům. Všichni se snažili,
aby dosáhli co nejlepšího umístění. To se povedlo dětem
z Trhového Štěpánova, ženám z Keblova a mužům ze
Chmelné, kteří si odvezli nejvíce cen. I pro ostatní soutěžící jsme měli drobné dárky. Vítězům ženské a mužské
kategorie byl společně s pohárem a dalšími sponzorskými dary předán i poukaz na dvacetikilogramové živé sele.
Chtěl bych poděkovat ženskému družstvu z Trhového
Štěpánova za jejich první účast na hasičské soutěži. Nevedly si vůbec špatně. Skončily sice na nepopulárním
4. místě, ale od 3. místa je dělila 1 sekunda.
Před vyhlášením výsledků nás čekala ještě druhá
ukázka a tou byla likvidace požáru. Zásah opět provedli
členové JSDH Zdislavice.
Během odpoledne měli soutěžící i diváci možnost
v našem stánku s občerstvením ochutnat skvělé špízy,
kuřecí steaky, klobásy, bramboráky nebo dětmi oblíbené
párky v rohlíku. K tomu se točilo vynikající pivo Ferdinand, malinovka či coca-cola. Vzhledem k chladnému
počasí se vařily čaje a káva na zahřátí. Ty nejvíce zmrzlé
zahřálo i něco ostřejšího.

Spolková činnost
Za provedení ukázek zásahů děkujeme členům JSDH
Zdislavice a zdravotníkům ze ZZS Benešov. Rovněž děkujeme ZD Trhový Štěpánov a SDH Vlašim za dodávku
vody, firmě RABBIT za zapůjčení chladícího vozu, HZSP
Sellier&Bellot za přistavení automobilové plošiny, Zdeňku Kubíkovi za zapůjčení časomíry a firmě BUPI Brzotice za vystavení vozu Kia.
Velké poděkování patří letošním sponzorům, kterými
bylo Město Trhový Štěpánov, Peter GFK spol. s r.o. Trhový Štěpánov, ZD Trhový Štěpánov, VOD Zdislavice, RABBIT Trhový Štěpánov, Farma Vilímovský Trhový Štěpánov, EKOSO Trhový Štěpánov, Podblanické uzeniny
Matoušek Kondrac, Pivovar Ferdinand Benešov, Pinko
Benešov, Stavmat Vlašim, David Pistorius Pavlovice,
Volkswagen Financial Services a Velux.
Věříme, že si odpoledne, i přes chladné a nevlídné počasí, všichni užili a rádi se k nám příští rok zase vrátí. Již
nyní plánujeme, čím náš příští Den Hasičů a záchranářů
v Trhovém Štěpánově vylepšíme a jakou ukázku nebo
techniku Vám předvedeme.
Vojtěch Jeřábek

Ceny pro vítěze; foto Tereza Jeřábková

Premiéra dívčího týmu na hasičské soutěži
Náš tým vznikl neplánovaně. O prázdninách jsme se
nudily, a tak nás napadlo, že bychom mohly zkusit složit
štěpánovský dívčí tým. Přes léto jsme měly pár tréninků,
kde jsme si vyzkoušely útok, abychom nebyly ty nejhorší.
Chtěly jsme si soutěž hlavně užít, vyzkoušet něco nového
a zažít nějakou tu legraci. I když jsme věděly, že se neumístíme na 1. místě, tak jsme do toho vrhly po hlavě.
Nastal den D a i když jsme celou dobu braly soutěž
s nadhledem, tréma přece jenom přišla. Na motivaci
a odlehčení nálady jsme s holkami sepsaly smlouvu
o odměně za náš výkon. I když jsme se na stupni vítězů
neumístily, braly jsme to jako výhru.
Za náš dívčí tým bychom hlavně chtěly poděkovat našemu trenérovi Vojtěchu Jeřábkovi za jeho ochotu a trpělivost při našich trénincích.
Nikola Kopecká

Družstvo žen Trhový Štěpánov, Nikola Kopecká, Kristýna
Kulíčková, Iveta Veselá, Leona Brožová, Tereza Jeřábková,
Andrea Čermáková, Adéla Šaňková; foto Denisa Majtaníková
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Rybářské závody v Sedmpánech

Každý účastník rybářských závodů získal
cenu; foto Petra Struhařová

Dětské rybářské závody v Sedmpánech“ foto Tomáš Svoboda

Dne 24. srpna se konaly v Sedmpánech dětské rybářské
závody. Zahájení závodů proběhlo prezentací, seznámením s pravidly a zaplacením symbolického startovného.
Účastnilo se 16 dětských a 12 dospělých závodníků. Závody jsme zahájili v 8 hodin a ukončili ve 13 hodin. Ryb
se nachytalo poměrně hodně, braly především menší kolem 20 cm.Děti si závody moc užily, některé chytaly

i po ukončení do pozdních hodin. Počasí nám přálo,
k občerstvení jsme podávali grilovanou klobásu a ohřátý
párek. Po ukončení závodu jsme pogratulovali všem přítomným a hlavně výhercům celého závodu. Předaly se
diplomy a ceny. Večer se pekly rybí řízky. Všichni si celý
den moc užili a těší se na další ročník.
Petra Struhařová

Dětské rybářské závody v Dubějovicích
Dne 14.9.2019 se v Dubějovicích konaly dětské rybářské závody a rozlučka s prázdninami. Počasí bylo víc než
příznivé a tak ve 14.00 hod. mohly závody odstartovat.
Zúčastnilo se devět malých rybářů a zanedlouho po startu již Marek Šic vytahoval první rybu. Ryby braly a tak
se přidávali další se svými úlovky. Libor Exner a Josef
Filip měřili úlovky a dohlíželi po celou dobu na průběh
závodů, za což jim děkujeme. Také děkujeme rybářům
Paní Jaroslava Filipová s dětmi při nástupu na vyhlášení cen
vítězů; foto Hana Vošická

Jakub Šic s uloveným kapříkem; foto Hana Vošická
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Fotbalový turnaj v Dubějovicích – děti s rodiči;
foto Hana Vošická
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Soutice za hodnotné ceny. Téměř všichni mimo dvou
dětí chytily nějakou rybu, ale každý odcházel spokojený
a s cenou. První cenou byl rybářský prut, který si odnesli Novotní, na druhém místě se umístil Marek Šic, na třetím Jakub Šic. Po zakončení závodů jsme si všichni společně opekli buřty a odebrali jsme se na hřiště, kde na nás
čekal fotbalový zápas s dětmi. Sice jsme se snažili, ale
bohužel už dětem nestačíme, takže jsme se my dospělí

Spolková činnost
spíš uklízeli do brány nebo do obrany. Hráli jsme do vyčerpání sil a se setměním jsme se vrátili na náves, kde
jsme se občerstvili a šli chystat noční bojovku. Bojovka
se vydařila, všichni kromě jedné ji absolvovali bez úhony
a celou zvládli projít. Děkujeme strašidlům, bylo to fajn.
Děkujeme městu Trhový Štěpánov za finanční příspěvek
a firmě RABBIT Trhový Štěpánov za špekáčky. Den jsme
si moc užili a konečně jsme se po prázdninách sešli.

Motorkáři ukončili svoji letošní sezónu
Ukončení motorkářské sezóny 2019 s příjemným posezením. Byla to spontánní akce a nakonec se velice podařila. Na trati se střídaly všechny věkové kategorie. Jez-

dilo se do večerních hodin a končilo se občerstvením
u ohně.
Aleš Kamarýt
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Jak se vodník Michal na soutickém „Donáťáku“
nemohl dočkat
Po nepřívětivé zimě se Michal rozhodl provést inventuru rybí obsádky. Vše bylo v pořádku. Kapři, amuři, líni
a všechna ta rybí čeládka přečkala zimu dobře. Při rozhovoru s nejstarším kaprem Honzou si Michal povzdechl:
„Copak nás asi letos čeká? Zda se budou na „Donáťáku“
konat všechny ty akce, o nichž hovořil předseda Jiří Říha
na výroční členské schůzi? Musíme se na to dobře připravit.“ Spokojeně bafal ze své dýmky. Začalo poučování
a nabádání meších kaprů k opatrnosti při shánění potravy. „Pozor na červy, žížaly a zejména brambory!“ Na záludnost těchto lákavých nástrah doplatilo vloni několik
i starších kaprů.“ A jak ten čas běžel, byl tu Michalem
očekávaný měsíc květen, kdy soutičtí rybáři pořádají
akci: „Ve vodě nežijí jen vodníci.“ Akci vymysleli středočeští rybáři na územním svazu a tato akce se rozšířila
do většiny místní rybářských organizací. Vždyť i zásluhou „vodníků“ přijala soutická rybářská organizace řadu
mladých rybářů. Nejinak je tomu i v celém kraji. Z přemýšlení vyrušil Michala hukot nákladního auta. Vystrčil
hlavu nad hladinu a vidí na autě nápis „Přeprava živých
ryb“. „Už je to tady,“ mumlal si Michal pod vousy. „Ale co
to? Automobil se u rybníka nezastavil. To asi nasazují rybáři ryby na Sázavu.“ Řidič auta Lukáš Chamlár jen Michalovi zamával na pozdrav a jel dále. Michal zalezl zpět
do svého příbytku a bylo mu do breku.
V červenci se na „Donáťáku“ konaly dětské rybářské
závody, kterých se zúčastnilo 52 dětí. Děti celé nedělní
odpoledne lovily ryby.

„To ale není ono,“ smutnil Michal. Vodním telefonem
se dotazoval sousedních vodníků na konání akcí. Všude
již akce pro děti proběhly. Tak když přišel hospodář
Exner na pravidelnou kontrolu zdravotního stavu ryb,
osmělil se Michal: „Libore, letos nepřijedou děti na akci
vodníků?“ „Neboj se, Michale! Výbor naší rybářské organizace plánuje tuto akci až na 25. září 2019!“ seznámil se
situací hospodář Exner. A opravdu se tak stalo. Ve středu
25. září 2019 se k rybníku houfovali nejprve funkcionáři
rybářů, kteří měli akci na starost. Místopředseda Ševeček vezl opékáky na buřty, Fanda Horáček štípal dříví
na oheň. Jarda Nerad přivezl buřty i další potraviny.
„Vejboři“ se opravdu snažili co nejlépe akci připravit.
Pak přijela paní učitelka Šárka Adamcová se svým manželem. Paní učitelka připravila pro děti soutěže v poznávání ryb, částí rybího těla, vodních rostlin a organizmů
žijících ve vodě. Po příjezdu dětí je jednatel Seidl přivítal
a seznámil s programem. A už to u rybníka svištělo. Děti
plnily různé úkoly. Michal usedl na čestné místo a spokojeně pozoroval soutěžící děti. Soutěží se zúčastnilo
43 dětí z vlašimské ZŠ Sídliště. Dopoledne uteklo jako
voda. Při odjezdu mávaly Michalovi na pozdrav. „Tak
zase za rok!“ opětoval pozdravy Michal. „A nezapomeňte
Petrův zdar!“
Za soutické rybáře
Václav Seidl

Soutičtí rybáři pořádali akci: „Ve vodě nežijí jen vodníci;
foto archiv soutických rybářů

Děvčata se pochlubila pěkným úlovkem;
foto archiv soutických rybářů

Školka nabízí dětem zajímavou výuku i pestré aktivity
Pro 55 dětí z Trhového Štěpánova, Keblova, Tichonic,
Psář a Soutic začal v naší mateřské škole nový školní rok.
Děti narozené v letech 2013 až 2016 jsou rozděleny
do dvou tříd. O 27 dětí v první třídě se starají učitelky
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Olga Polivková, Marie Provazníková, Šárka Hašková
a asistentka pedagoga Markéta Neumannová. O 28 dětí
ve druhé třídě pečují učitelky Jitka Tomaidesová, Jaroslava Krásová a Šárka Hašková, která zde vykonává
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funkci asistentky pedagoga. Na vstup do I. třídy ZŠ pro
následující školní rok 2020/2021 se bude připravovat 19
dětí. Čisté a příjemné prostředí zajišťuje Hana Vobecká,
které v chladných dnech vděčíme i za to, že nám není
zima. Jídlo do školy dováží a rozděluje paní Ladislava
Drnovcová. O jeho kvalitu a pestrost se stará školní jídelna pod vedením ředitelky Heleny Vesecké.
S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pod názvem „Barevný svět“. Barvy jsou pro děti
velmi atraktivním a podnětným tématem. Motivují je

k účasti na rozličných činnostech, které přispívají k rozvoji přirozené zvídavosti a podněcují je k různým druhům vyjadřování. Dětem nabízíme i mimoškolní aktivity, mezi které patří mimo jiné návštěva divadel,
ekologicky zaměřené programy a výstavy. Využíváme
také spolupráci s partnery, ke kterým se řadí například
základní škola, zemědělské družstvo a hasiči.
Věříme, že dětem připravíme zajímavý a atraktivní
program, který se jim bude líbit.
Olga Polivková, ředitelka MŠ

Těšíme se do naší školičky a jsme tu rádi; foto archiv města

Holky, copak si dnes uvaříme dobrého? ; foto archiv města

Až vyrosteme, tak budeme řídit velká auta; foto archiv města

My jsme parta správných kamarádů; foto archiv města

Když se podaří, co se dařit má…
Rekonstrukce budovy je každodenně probírané téma.
Ze svého pohledu musím konstatovat, že je spoustu lidí
na správném místě. Když se chce, když funguje domluva
a spolupráce, tak jde opravdu všechno.
Město Trhový Štěpánov šťastně vybralo firmu, která
přesně postupuje podle harmonogramu prací. Stavební
četa je tým pracovitých a ohleduplných lidí, kteří po domluvě s námi minimálně narušují výuku. O všem jsem
včas informována.
Tři týdny před zahájením školního roku byly i vnitřní
prostory budovy ve stavu, kdy jsem si myslela, že je nemožné za tak krátkou dobu zahájit plnohodnotný pro-

voz školy. Velkou měrou k tomu všemu přispěla „potopa“, kterou způsobila prasklá hadička přívodu vody
k umyvadlu. Všichni zaměstnanci školy se pustili
do úklidu, vyklízení, stěhování, leštění, vytírání …
S dobrou náladou a pozitivním přístupem jsme to zvládli na výbornou. Děkuji tímto městu Trhový Štěpánov,
stavební firmě, všem svým zaměstnancům a všem řemeslníkům, kteří spolehlivě a v požadovaných termínech
opravili škody způsobené vytopením školy. Vážím si vaší
práce a zodpovědného přístupu.
Omezený provoz školy (uzavřené 2. patro) bude nadále trvat celý školní rok 2019/2020. Ve Spolkovém domě
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jsou jako v loňském roce umístěny dvě třídy 1. stupně,
třída paní učitelky Mgr. Šárky Kladivové a třída paní
učitelky Mgr. Lucie Kakosové.
Všichni se těšíme na slavnostní otevření nových prostor, s přibývajícími žáky jich bude potřeba. Přeji všem,
kteří se pustili do této náročné stavby, hodně sil a úspě-

chů, minimálně problémů a stálou radost z práce, kterou
společně děláme pro rozkvět Základní školy Trhový Štěpánov.
Mgr. Květa Kuželová,
ředitelka Základní školy Trhový Štěpánov

Základní škola Trhový Štěpánov
Souhrnný přehled žáků a pracovníků školy ve školním roce 2019/2020
Ředitelka školy: Mgr. Květa Kuželová
Třída

Počet

Dívky

Chlapci

Dojíždějící

Třídní učitel

I.

20

3

17

14

Mgr. Martina Nováková

II.

24 + 1

13 + 1

11

15

Mgr. Hana Früblingová

III.

20

11

9

9

Mgr. Šárka Kladivová

IV.

23

10

13

11

Mgr. Lucie Kakosová

V.

28

14

14

12

Mgr. Martin Limburk

1. stupeň

116

52

64

61

VI.

25

16

9

7

Mgr. Jan Balšánek

VII.

18

9

9

8

Mgr. Kamila Horálková

VIII.

20

11

9

12

Mgr. Martin Vrbický

IX.

24

9

15

10

Mgr. Petr Dymák

2. stupeň

87

45

42

37

CELKEM

203

97

106

98

Zaměstnanci Základní školy
Výchovný poradce: Mgr. Petr Dymák
Metodik primární prevence: Mgr. Martin Vrbický
Koordinátorka školního vzdělávacího programu:
Mgr. Martina Nováková
Koordinátor informačních a komunikačních technologií (ICT): Mgr. Jan Balšánek
Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Petr Dymák
Koordinátorka čtenářské dovednosti:
Mgr. Martina Nováková
Správce žákovské knihovny: Mgr. Martina Nováková
Speciální pedagog: Mgr. Lucie Kakosová
Předsedkyně Rady školy: Mgr. Hana Früblingová
Předseda Unie rodičů: Jan Horáček
Pedagogičtí pracovníci
1. třída Mgr. Martina Nováková
2. třída Mgr. Hana Früblingová
3. třída Mgr. Šárka Kladivová
4. třída Mgr. Lucie Kakosová
5. třída Mgr. Martin Limburk
6. třída Mgr. Jan Balšánek
7. třída Mgr. Kamila Horálková
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8. třída Mgr. Martin Vrbický
9. třída Mgr. Petr Dymák
Mgr. Monika Mendová
Martina Kudynová
Miroslava Naňáková – asistentka pedagoga
Ludmila Kulíková – asistentka pedagoga
Jaroslava Špirková – asistentka pedagoga
Vychovatelky Školní družiny
Jaroslava Špirková
Ludmila Kulíková
Hospodářka školy: Miroslava Naňáková
Správní zaměstnanci
Petr Křepela
Marie Čapková
Hana Hospergrová
Věra Kadlečková
Erika Štiková
Mateřská dovolená: Mgr. Pavla Krucká
Připravila Mgr. Hana Früblingová
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Zvonění ve škole definitivně oznámilo začátek školního roku
V pondělí 16. září jsme v naší základní škole přivítali
20 prvňáčků. Děti byly natěšené, rodiče dojatí a paní
učitelka připravená ujistit všechny, že školy se nemusí nikdo bát a společně zvládneme všechna úskalí, která nás
čekají. Nečeká nás pouze práce s písmenky, číslicemi, perem, tužkou a pastelkami, určitě zbude čas i na hraní,
výlety, odpočineme si při cvičení, zpívání, kreslení. Nikomu nemůže uniknout zajímavost této třídy, a sice to,
že mezi 17 chlapci najdeme jen 3 holčičky. Ukáže čas,
zda si je chlapci budou hýčkat jako tři drahokamy, či
děvčata pomohou paní učitelce postavit hochy, jak se
říká, do latě. Teď už se žáčci seznamují se školními pravidly, jak pracovat při hodině, jak se chovat o přestávce,
jak se starat o své věci, že už mají své povinnosti - už jsou
to prostě školáci. Zatím se jim práce daří, jsou velmi ši-

kovní a už sbírají první jedničky do žákovské knížky.
Přejeme všem prvňáčkům, ať se jim práce daří, a rodičům, ať mají ze svých dětí radost.
Mgr. Martina Nováková

Prvňáčky doprovodili do školy rodiče i prarodiče; foto archiv ZŠ

Letos jsme přivítali v 1. třídě 20 prvňáčků; foto archiv ZŠ

Školní rok začal i pro žáky z II. stupně; foto archiv ZŠ

Vyrábíme pro Ekocentrum
S žáky druhé třídy jsme se domluvili, že uděláme něco pro dobrou věc. A to pro Podblanické
ekocentrum, sídlící ve Vlašimi.
Naším úkolem bylo pomalovat oblázky akrylovými barvami a dovézt je do Vlašimi, kde proběhne dne 28. 10. 2019 dražba pomalovaných
kamínků při akci Hmyzák 2019. Jedná se o 3.
ročník celodenního hmyzího festivalu pro celou
rodinu. Vydražené peníze zde použijí jako příspěvek k nemalým nákladům péče o hendikepovaná zvířata v místní Parazoo.
Žáci si malování užili, myslím, že se jim práce
podařila a odnesli si domů dobrý pocit, že vykonali něco pro dobrou věc. Držíme pěsti, aby se
prodaly všechny pomalované oblázky!
Sepsala a zorganizovala Mgr. Lucie Kakosová

Žáci druhé třídy opět udělali
dobrý skutek;
foto Mgr. Lucie Kakosová

Pomalované oblázky pomohou
v péči o hendikepovaná zvířata
v Parazoo Ekocentra Vlašim; foto
Mgr. Lucie Kakosová
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Fotbaloví přátelé z Německa
První srpnový víkend nás opět navštívili naši fotbaloví přátelé z Německa. Tato tradice má velice dlouhou
historii sahající až do roku 1968. Letošní rok jsme byli
na řadě jakožto pořádající tým tohoto slavnostního
utkání.
Z německého Peissenu dorazilo v páteční podvečer 17
fotbalistů a členů výboru, následovalo přivítání s našimi
fotbalisty a občerstvení s posezením v klubovém zázemí.
Na sobotu jsme si připravili bohatý program. Nejprve
proběhla návštěva Vodního domu v Hulicích a následně
jsme se přesunuli do Zruče nad Sázavou, do místního
zámeckého parku, kde právě probíhaly historické slavnosti, a strávili jsme zde příjemné dopoledne. Poté jsme

se vydali do Kácova na lahodný oběd a následovala cesta
zpět do Trhového Štěpánova.
Od 16 hod. vypuklo mezinárodní utkání mezi našimi
fotbalisty a zástupci z německého Peissenu, kdy tento
duel vyšel vítězně pro náš tým.
Po utkání následovala večeře a diskotéka s DJ Johny,
kdy již tradičně probíhala přátelská družba a slavilo se
do ranních hodin.
Tento ročník hodnotíme jako velice úspěšný a již se
těšíme na příští rok, kdy zase naše mužstvo vyrazí do Peissenu.
MUDr. Veronika Vobecká

Opět nás navštívili naši fotbaloví přátelé z Německa; foto archiv FK Trhový Štěpánov

Životní jubilea
03.10.2019 –
		
03.10.2019 –
07.10.2019 –
10.10.2019 –
13.10.2019 –
25.10.2019 –
27.10.2019 –
		
29.10.2019 –
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Františka Frydrychová, Trhový Štěpánov
– 89 let
Božena Kaletová, Trhový Štěpánov – 88 let
Josef Veselka, Dalkovice – 82 let
Miroslav Kučera, Dalkovice – 55 let
Marie Ciglerová, Trhový Štěpánov – 89 let
Josef Kučera, Dalkovice – 60 let
Vlasta Syrovátková, Trhový Štěpánov
– 70 let
Helena Lhotková, Trhový Štěpánov – 75 let

01.11.2019 –
		
01.11.2019 –
01.11.2019 –
		
04.11.2019 –
08.11.2019 –
		
12.11.2019 –
13.11.2019 –
13.11.2019 –
		

Ludmila Šamšová, Trhový Štěpánov
– 84 let
Pavel Vávra, Trhový Štěpánov – 70 let
Dagmar Vilímovská, Trhový Štěpánov
– 50 let
Květa Koktová, Trhový Štěpánov – 65 let
Ludmila Boušková, Trhový Štěpánov
– 55 let
Jitka Kučerová, Dalkovice – 83 let
Alena Prokopová, Sedmpány – 60 let
Josef Vesecký, Střechov nad Sázavou
– 84 let

říjen 2019
14.11.2019 –
		
17.11.2019 –
		
19.11.2019 –
22.11.2019 –
		
23.11.2019 –
26.11.2019 –
28.11.2019 –
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Vladislav Drnovec, Trhový Štěpánov
– 81 let
Hana Dvořáčková, Trhový Štěpánov
– 65 let
Miloš Kořínek, Trhový Štěpánov – 60 let
Miloslava Prokopová, Trhový Štěpánov
– 87 let
Jitka Hřebíková, Trhový Štěpánov – 75 let
Josef Marvan, Trhový Štěpánov – 50 let
František Vilímovský, Trhový Štěpánov
– 75 let

Narození dětí
04.06.2019 – Adéla Šnajdrová,
		 Střechov nad Sázavou

Jubilanti:
Věra Hochová

z Trhového Štěpánova
oslavila 90. narozeniny
6. 8. 2019

Věra Hochová
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Jan Lejček

z Trhového Štěpánova
oslavil 80. narozeniny
21. 8. 2019

Adélka Šnajdrová se sestrou Ellenkou a maminkou Kristýnou
Konopeckou; foto z rodinného alba

16.07.2019 – Tobias Krob,
		 Trhový Štěpánov

Jan Lejček
z Trhového Štěpánova;
foto Josef Korn

Božena Doubová
ze Sedmpán oslavila
85. narozeniny
18. 9. 2019

Božena Doubová
ze Sedmpán;
foto Josef Korn

Tobias Krob s rodiči Veronikou a Josefem Krobovými;
foto z rodinného alba
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Sňatek uzavřeli

Vzpomínka

10. 8. 2019 – Veronika Petrásková a Pavel
Vobecký z Dalkovic

Dne 1. září 2019 uplynulo 10 let od odchodu na věčnost
pana Františka Bouška, předsedy JZD Trhový Štěpánov,
ale především dobrého člověka.
Stále vzpomínají
děti s rodinami, přátelé
a kamarádi
nejen z Trhového Štěpánova

František Boušek z Trhového
Štěpánova; foto z rodinného alba

Dne 5. září jsme vzpomněli 23 let od úmrtí našeho milovaného tatínka pana Josefa Kučery z Dalkovic
a dne 11. října vzpomeneme první rok od úmrtí naší milované maminky paní Marie Kučerové z Dalkovic.
S bolestí v srdci vzpomínají Maru,
Danka a Míra s rodinami

Veronika Petrásková a Pavel Vobecký z Dalkovic;
foto z rodinného alba

Navždy odešli:
24.09.2019
Bohumil Musil,
Tehov
ve věku 72 let

Bohumil Musil z Tehova;
foto z rodinného alba

25.09.2019
Miroslav Vinš,
Dubějovice
ve věku 89 let

Miroslav Vinš z Dubějovic;
foto z rodinného alba
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Josef Kučera
z Dalkovic;
foto z rodinného alba

Marie Kučerová
z Dalkovic;
foto z rodinného alba

Večer, když slunce zemi opouštělo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo…
Odešel jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou.
Nebylo Ti dopřáno s námi být,
nebylo včasné péče, abys mohl žít…
Stále vzpomínáme, v srdci Tě
máme a s velkou bolestí 11. září
jsme vzpomněli čtvrtého smutného výročí úmrtí pana Ladislava Brýla z Dalkovic.
Za vzpomínku i od Vás
děkuje rodina.
Ladislav Brýl z Dalkovic;
foto z rodinného alba
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Stanislav Motyčka
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

25. listopadu tomu bude 30 let,
co nás opustil náš milý a starostlivý manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Stanislav Motyčka z Trhového Štěpánova.
Odešel náhle bez rozloučení.
Stále nám chybíš a nikdy na Tebe
nezapomeneme.
S úctou vzpomínají manželka
Marie a dcery Helena, Marcela
a Pavla s rodinami.

S láskou a bolestí v srdci jsme se
dne 29. září 2019 naposledy rozloučili s milovaným synem a bratrem Antonínem Klinkerou z Trhového Štěpánova. Obřad proběhl
v úzkém rodinném kruhu.
Rodina Klinkerova

Antonín Klinkera
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Ve čtvrtek 24. října 2019 od 17. hodin se uskuteční
ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově

TVOŘIVÁ DÍLNA
kde si vyrobíte ručně malované tričko,
tašku či polštářek
pod vedením Aleny Staňkové.

Cena za 3–4 hodinový kurz
včetně potřebného materiálu
je 300 Kč.
Své výrobky si ponecháte.
Předem si rezervujte místa:
tel.: 602 645 327
e-mail: spolkovydum.ts@gmail.com

Těšíme se na Vás!
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CRAFT 1000 MILES
Před 15 lety přišel o levou ruku a přesto dokázal odjet dva
ročníky nejtěžšího a nejdelšího ultramaratonu
na horských kolech v Evropě ,,Craft 1000MILES adventure“.
Závod bez zabezpečení vedoucí nejdrsnějšími terény
České a Slovenské republiky (www.1000miles.cz)

adventure

,, Jednou jsem se probudil
a řekli mi, že se pro mě pár věcí
změní. Měli pravdu změnil se mi život“, říká Richard Štěpánek,
který Vás zve na přednášku o tomto dobrodružství,
kterého se zúčastnil a které má název
Craft 1000MILES adventure
Přijměte pozvání na poutavé vyprávění plné příběhů
a zajímavostí z této akce doplněné promítáním filmu
a diashow z tohoto závodu
Datum:

14. 11. v 18 hodin

Místo:

Spolkový dům
Trhový Štěpánov

Slzy pro slavíka
Národní smutek, celé generace Čechů
se loučí s nejmilovanějším zpěvákem.
Karel Gott je ikona českého národa.
Zpíval a bude stále zpívat pro radost
i zamyšlení v dobách těžkých
i radostných. Jeho písně budou znít
národem jak „Svatováclavský chorál“.

Děkujeme Mistře!
Vystoupení Karla Gotta na Konopišti u Benešova;
foto Petra Brunner
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Český rybářský svaz, z. s.
Místní organizace SOUTICE a KLADRUBY
si Vás dovolují pozvat na výstavu

SPORTOVNÍHO RYBÁŘSTVÍ
Uskuteční se v Muzeu Štěpánovska
v Trhovém Štěpánově.
Vernisáž se koná
v sobotu
dne 16. listopadu 2019
v 16.00 hodin.
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