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Ovečka provází historii lidstva od samého počátku. Můžeme zmínit Bibli,
ve které jeden z prvních lidí, Ábel, byl chovatelem ovcí. Když se narodil
Ježíš v betlémské jeskyni, byli andělem pozváni k jeho návštěvě právě
pastýři ovcí se svými stády. Ovečka je vzorem pokory, mírnosti, poslušnosti a přítulnosti. Kéž bychom my lidé v našich vztazích měli něco z těchto
vlastností.
Ing. Roman Farion
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Slovo starosty
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výběrové řízení na vybavení nových učeben. Do užívání
bude nové zázemí pro vzdělávání předáno pro nový
školní rok 2020/21.

Učebny připravené pro betonáž podlah; foto Josef Korn

Vážení a milí spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás co nejsrdečněji zdravím.
Přiblížil se konec roku, čas Vánoc, pohody a klidu.
Upřímně mohu říci, že letošní rok byl pro nás velice
úspěšný. Získali jsme mnoho dotací na různé akce.
Máme před ukončením stavby v Základní škole Trhový
Štěpánov, stavební práce v Mateřské škole Trhový Štěpánov jsou v plném proudu. Je vyasfaltováno mnoho ulic.
Během roku jsem Vás průběžně informoval ve Zpravodaji Štěpánovska.
„Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov“
V současné době je hotový výtah, betonují se podlahy.
Do konce února bude stavba dokončena. Připravujeme

Učebna s výhledem k jihu; foto Josef Korn

Dokončování práce fasády a výtahu; foto Josef Korn

Dokončený výtah na severní straně budovy; foto Josef Korn
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Dokončená nadstavba i s fasádou; foto Josef Korn
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„Zvýšení kapacity Mateřské školy Trhový Štěpánov“
Stavba pokračuje podle harmonogramu prací, začala
vyzdívka příček. V přestavbě je zakomponováno i nové
pracoviště Pečovatelské služby Benešov.

Místnost pro spaní; foto Josef Korn

Vyzdívání příček sociálního zařízení; foto Josef Korn

„Oprava místních komunikací v Trhovém Štěpánově“
Byla dokončena a předána „Oprava místních komunikací v Trhovém Štěpánově“ – ulice Na Výsluní, K Dolečku a Ořechová. Práce provedla firma COLAS CZ,
Praha 9 – Vysočany. Akce byla částečně hrazena z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Součástí stavby je i zázemí pro Pečovatelskou službu Benešov;
foto Josef Korn
Bruslaři na novém asfaltu; foto Josef Korn

Denní místnost; foto Josef Korn

Ulice Ořechová – nová asfaltace; foto Josef Korn
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Ulice K Dolečku – nová asfaltace; foto Josef Korn

Nový asfalt využili první traktoristi; foto Josef Korn

Nový asfalt; foto Josef Korn

Ulice K Dolečku směrem k Lesní ulici; foto Josef Korn

Válcování asfaltu; foto Josef Korn

Asfaltace ulice Na Výsluní; foto Josef Korn

Ulice K Dolečku – nová asfaltace; foto Josef Korn

Asfaltace v ulici K Dolečku; foto Josef Korn
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„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Trhový Štěpánov“
Pořídili jsme nový dopravní automobil pro JSDH Trhový Štěpánov Ford – Transit Kombi L3 350 TREND
za cenu 1.046.000 Kč. Hlavní finanční dotace byla z Ministerstva vnitra 450.000 Kč, ze Středočeského kraje
300.000 Kč, spoluúčast města byla 296.000 Kč.
Poděkování
Zemřel pan Milan Srna, dlouholetý zvoník v kostele
sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově, bývalý člen Rady
města Trhový Štěpánov. Děkuji panu Milanu Srnovi
za práci pro město Trhový Štěpánov a jeho občany.

Asfaltace v ulici Na Výsluní; foto Josef Korn

Nový dopravní automobil pro JSDH Trhový Štěpánov;
foto Tereza Jeřábková

Náhle zemřel pan Jaroslav Šejbl ze Střechova nad Sázavou ve věku 40 let, všichni jsme ho znali jako řidiče
autobusu ČSAD. Jaroslav Šejbl vždy ochotně pracoval
jako řidič autobusu na všech akcí města, hasičů, při volbách a výletech. Děkuji panu Jaroslavu Šejblovi za poctivou práci pro město Trhový Štěpánov a jeho občany.
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem za spolupráci, pomoc a podporu.
Děkuji zastupitelům města za vstřícné jednání. Děkuji
pracovníkům příspěvkových organizací - Základní škole, Mateřské škole, Školní jídelně Trhový Štěpánov. Děkuji pracovníkům Městského úřadu a zaměstnancům
města, vedoucí Spolkového domu, kronikářce, redakční
radě Zpravodaje Štěpánovska, vedoucí knihovny, spolkům a sdružením, místním podnikatelům a firmám,
které podnikají na našem správním území.
Přeji Vám všem pokojné a požehnané vánoční svátky,
prožité v kruhu vašich nejbližších. Do nového roku 2020
přeji zdraví, spokojenost a Boží požehnání.
Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov
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Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
Město Trhový Štěpánov
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Přání místostarostky
„Není potřeba prožívat mimořádný život, ale stačí žít
obyčejný život mimořádně dobře.“
Biskup Plzeňské diecéze František Radkovský

Poplatky ze psů v roce 2020

Do nového roku si všichni přejeme hodně štěstí. Jak
má ale být člověk šťastný? Není to prý složité a dá se to
i naučit podle různých příruček a kursů.
Ale každý z nás považuje za štěstí něco jiného. Někoho činí šťastným mít dobré mezilidské vztahy a někdo
hledá štěstí ve vlastním úspěchu. Obojí je asi dobře. Záleží na tom, jak si to každý sám v sobě nastaví. Úplně
nejlepší případ by byl, kdyby se tyto dva aspekty spojily.
Je všeobecně známo, že by se dospělí lidé neměli v době
vánočních svátků příliš upínat na věcné dary, ale naplno
si užít přítomnost svých blízkých a zaměřit se na věci,
které nejsou obvyklé všedním dnům. Například „prolomit ledy“ s lidmi, se kterými se běžně nestýkáme, ale
přesto nám v životě chybí. Nebo také navštívit hezká
místa v přírodě a na chvíli se zastavit. Je to na každém
z nás, jakou cestu si zvolíme. Nejvíce bych Vám přála,
abyste si všichni našli svoji cestu „za štěstím“ a byli v životě spokojeni. A samozřejmě Vám přeji hodně zdraví,
bez kterého by nešlo „jít za štěstím“.
Štěpánka Bézová

Poplatky ze psa jsou splatné do 31. března 2020. Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč, za každého dalšího psa
150 Kč. Osoba starší 65 let platí 50 Kč.
Můžete platit v hotovosti na Městském úřadě nebo
převodním příkazem na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce. Poplatek podléhá
oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti –
přihlásit nového psa, a odhlásit psa, pokud ho už nemá.
Na to se mnohdy zapomíná a Městský úřad potom vymáhá poplatek zbytečně.

Od 1.1.2020 platí nový zákon
o povinném ukládání odpadů
– „jedlých tuků a olejů“
Odpad „jedlý olej a tuk“ katalogové číslo 20 01 25
a 02 03 04 přijímají na skládce EKOSO Trhový Štěpánov
zdarma. Předpokladem je jeho dodávka v PET lahvích
nebo kanystrech.
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Lhotská 372, 257 63 Trhový Štěpánov
PROVOZNÍ DOBA
pondělí, úterý, čtvrtek:
středa:
pátek:
sobota (pouze 1. a 3. v měsíci):

7.30 – 15.30 hod
7.30 – 16.00 hod
7.30 – 15.00 hod
7.30 – 12.00 hod
(jen pro občany)
Polední přestávka od 11.00 do 11.30 hod.
6

Občané musí za své zvířecí miláčky do konce března zaplatit;
foto Ing. Marie Benešová
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90. výročí založení Včelařského spolku v Trhovém Štěpánově
Včelařský spolek v Trhovém Štěpánově oslavil v sobotu 5. října 2019 již 90. výročí svého založení. Oslava to
byla důstojná, jak si takto významné výročí zasloužilo.
Kromě členů včelařského spolku byli k účasti na oslavě pozváni hosté z řad starostů obcí, zástupci Středočeského kraje, zástupci ústředí a okresní organizace Českého svazu včelařů, zástupci firem a představitelé dalších
místních spolků. Část programu oslav byla určena i pro
širokou veřejnost a rodinné příslušníky včelařů.
Oslava byla zahájena v Muzeu Štěpánovska vernisáží
výstavy o historii včelařského spolku. Návštěvníci měli
možnost vidět původní dokumenty spolku včetně starých zápisů ze schůzí a také dobové fotografie zakladatelů spolku, členů spolku a účastníků včelařských kurzů.
K vidění byly ale také historické včelařské potřeby, které
na výstavu zapůjčili členové spolku. Účastníci měli možnost ochutnat několik druhů medu a medové pečivo
od včelařek Jany Tůmové, Libuše Vlasákové a Evy Gronychové. Přípitek na zdar výstavy byl samozřejmě regionální medovinou.

Část výstavy byla věnovaná včelím produktům, z nichž zasloužený obdiv vzbudily perníčky, které napekly a krásně nazdobily
Olga Bílková, Jaroslava Putzová, Martina Gregorová, Hana
Nekvasilová a Dana Vondráčková; foto Mgr. Libuše Vlasáková

Předseda spolku př. Miloslav Peroutka zahajuje výstavu v Muzeu
Štěpánovska; foto Mgr. Libuše Vlasáková

Oslava pokračovala slavnostní schůzí v konferenčním
sále hotelu RABBIT. Schůzi zahájil a řídil předseda spolku př. Miloslav Peroutka. Velkou radost včelařům udělal
starosta Josef Korn, který během svého projevu předal
včelařskému spolku k výročí prapor, jako dar města Trhový Štěpánov.

Na výstavě byly k vidění zápisy z členských schůzí, původní stanovy spolku a další historické dokumenty; foto Mgr. Libuše
Vlasáková

Starosta Josef Korn daroval včelařskému spolku k 90. výročí
prapor jako dar města Trhový Štěpánov; foto Mgr. Libuše Vlasáková
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Účastníci slavnostní schůze; foto Mgr. Libuše Vlasáková

Účastníci slavnostní schůze; foto Mgr. Libuše Vlasáková

Na oslavě promluvil také předseda Agrární komory
p. Zdeněk Jandejsek, předsedkyně Českého svazu včelařů př. Jarmila Machová, která je rovněž členkou spolku
v Trhovém Štěpánově, a předseda okresního výboru
Českého svazu včelařů př. František Hlaváček. Historii
spolku pak připomněla ve své přednášce př. Libuše Vlasáková. Během slavnostní schůze bylo také uděleno čestné uznání základní organizace sedmi členům spolku.
Jmenovitě byli oceněni: př. František Trpišovský, př.
František Tomaides, př. Václav Mach, př. Zdeněk Šusta,
př. Ján Kucharčík, př. Zdeněk Filip a př. Libuše Vlasáková. Šest členů obdrželo ocenění Vzorný včelař od okresního výboru ČSV: př. Jana Tůmová, př. František Kořínek, př. Václav Kopecký, př. František Havlíček, př.
Václav Nekvasil a př. František Škvor.

Členové spolku a všichni hosté dostali na památku 90.
výročí keramické hrnky s motivem včely z dílny paní
Ivany Syslové z Chotýšan a Almanach včelařského spolku, který přibližuje historii spolku s vyzdvižením důležitých historických momentů a osobností spolku.
Po slavnostním obědě se uskutečnila přednáška přítele
Vlastimila Dlaba o včelích produktech a jejich využití
v praxi. Přednáška byla určena nejen pro členy spolku, ale
i pro širokou veřejnost. Byla hojně navštívená a setkala se
s velkou odezvou. Na přednášku navázalo pásmo hry
na heligonky, kterým byla v podvečer oslava zakončena.
Akce se uskutečnila díky angažovanosti členů včelařského spolku a finanční podpory Středočeského kraje,
Města Trhový Štěpánov a ZD Trhový Štěpánov.

Trochu historie včelařského spolku v Trhovém Štěpánově
Včelařský spolek pro Trhový Štěpánov a okolí byl založen v r. 1929. Stanovy spolku byly schváleny dne 16. dubna
1929 a k tomuto datu byl spolek také zapsán na Zemském úřadě v Praze.
Podle zápisu z první členské schůze se o založení spolku zasloužili: Josef Mánek, učitel, Antonín Zeman, mlynář, František Zimmermann, sekerník, Josef Prokop,
rolník, František Špička, kovář, Josef Trachta, železniční
zřízenec, Štěpán Vlasák, rolník, Jan Hnátek, učitel,

Antonín Svoboda, rolník, všichni občané Trhového Štěpánova.
Spolek sdružoval včelaře z těchto obcí: Trhový Štěpánov, Chlum, Zdislavice, Dalkovice, Sedmpány, Štěpánovská Lhota, Střechov, Dubějovice, Javorník.
Činnost nově založeného spolku byla od samého začátku bohatá. Byly organizovány vzdělávací kurzy pro včelaře začátečníky i pokročilé, kurzy chovu matek, ale i kurzy
ovocnářství, účetnictví pro zemědělce a také kurzy pečení

Členové včelařského spolku v r. 1930; foto Vojta Španihel

Účastníci Ovocnického kurzu, 7. duben 1935; foto Vojta Španihel
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medového pečiva pro včelařky a manželky včelařů. Byly
pořádány hojně navštěvované odborné přednášky o včelaření, o nemocích včel, o včelí pastvě aj. Dne 12. února
1933 byl uspořádán první včelařský ples u Tomaidesů.
Členské schůze spolku se v té době konaly téměř každý měsíc. Mezi členskými schůzemi se scházeli členové
výboru na výborových schůzích. Byla založena knihovna včelařské literatury, v r. 1933 začal spolek odebírat časopis Moravská včela.
V r. 1934 u příležitosti 70. narozenin předsedy spolku,
přítele Josefa Mánka, vydal spolek Mánkův památník.
Útlá brožurka o rozsahu 13 stran shrnuje pět let činnosti
spolku. O její vydání se zasloužil zejména tehdejší jednatel spolku přítel Josef Vejvoda, strážní četnický strážmistr z Trhového Štěpánova. V brožurce je detailně popsán
bohatý spolkový život a vše, co včelaři za pět let existence
spolku dokázali. A nebylo toho málo!
Od svého založení měl včelařský spolek hojný počet
členů, který v průběhu let dále narůstal, a stejně tak narůstal i počet včelstev. Zatímco v r. 1929 připadalo
na jednoho včelaře průměrně 1,6 včelstva, o padesát let
později, v r. 1979, to bylo již 8,1 včelstva a v r. 2019 připadá ve spolku na jednoho včelaře průměrně 10,8 včelstev.
Z dochovaných zápisů a dat bylo možné zpracovat
statistiku o vývoji počtu včelařů a včelstev v letech
1929–2019:
1929 (na jaře) – 32 včelařů, 52 včelstev
1929 (na podzim) – 35 včelařů, 92 včelstva.
1934 – 83 členů (čerpáno z časopisu Český Včelař
		12/1936)
1946 – 89 členů (čerpáno ze Seznamu včelařů
		 pro r. 1946) – počet včelstev neuveden
1969 – 65 včelařů, 465 včelstev
1979 – 79 včelařů, 640 včelstev
1989 – 79 včelařů, 678 včelstev
1999 – 52 včelařů, 401 včelstvo
2009 – 48 včelařů, 360 včelstev
2019 – 67 včelařů, 723 včelstev
V průběhu devadesáti let existence spolku stálo v jeho
čele celkem devět předsedů:
Josef Mánek 1929 – 1939
Antonín Zeman 1939 – 1946
Josef Komárek 1946 - 1948
Bohumil Johanis 1948 – 1950
Antonín Peroutka 1950 – 1977
Antonín Havlíček 1978 – 1981
František Kořínek 1982 – 1995
Václav Kopecký 1995 – 2015
Miloslav Peroutka zvolen v r. 2015
Přehled jednatelů
Jan Hnátek – květen 1929 – duben 1932
Bohumil Kučera – duben 1932 – prosinec 1932
Josef Vejvoda – prosinec 1932 – 1935

Události ve městě
Antonín Tomaides 1935 – 1978
František Chvojka 1978 – 1987
František Havlíček zvolen v r. 1987
Výraznou osobností včelařského spolku byl př. Josef
Mánek – zakladatel a první předseda včelařského spolku
(1929–1939). Josef Mánek se narodil v r. 1864 v Hradci
Králové. V Trhovém Štěpánově působil od r. 1886 jako
učitel, pak také jako řídicí učitel. Stál nejen u zrodu Včelařského spolku, ale byl i starostou štěpánovského hasičského sboru a od založení Kampeličky byl pokladníkem
a předsedou dozorčí rady. Byl činný v mnoha směrech
a nezaostával ani v rodinném životě. S manželkou Terezií, učitelkou ručních prací, měli 9 dětí.

Josef Mánek; foto archiv

Se včelařským spolkem v Trhovém Štěpánově je
od r. 1978 spjat včelařský spolek v Souticích. V tomto
roce se totiž oba spolky spojily, ale historie soutického
spolku je delší – byl založen 10. ledna 1921. Zakladateli
spolku byli Josef Voslář, Jan Karásek a Václav Dvořák.
Spolek sdružoval včelaře ze Soutic a okolí, tj. z Černýše,
Kalné, Rýzmburku, Dubějovic a Nesměřic. Spolek měl
v době založení 21 členů.
První valná hromada spolku se konala dne 10. dubna
1921 v hostinci u Petrů. Podle zápisu se valné hromady
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zúčastnila nadpoloviční většina členů, celkem 11 včelařů. Jmenovitě: Karel Neužil, František Bláha, František
Lupínek, František Hejný, Josef Voslář, Antonín Slavík,
František Kadleček, Antonín Studnička, Josef Kysela, Josef Slavík, Václav Dvořák (farář ze Soutic).
Již od počátku se včelařský spolek v Souticích potýkal
s menším počtem členů a byl proto několikrát ústředím
a okresním spolkem vyzýván, aby se spojil s některým
spolkem v okolí. Toto však bylo na členských schůzích
vždy jednohlasně odmítnuto.
Soutický včelařský spolek hájil svoji samostatnost
dlouhá léta. Naposledy přišla výzva ke spojení od Okresního výboru Českého svazu včelařů v Benešově dne 10. 5.
1978. V té době měla základní organizace v Souticích 18
členů. Výbor rozhodl o svolání členské schůze, která se
uskutečnila dne 11. června 1978 v požární zbrojnici
v Souticích. Na schůzi byli jako hosté přítomni také zástupci Základní organizace ČSV Trhový Štěpánov a to př.
Antonín Havlíček, př. Václav Kopecký a jednatel František Chvojka. Po dlouhé debatě a hlasování bylo nakonec
rozhodnuto o sloučení obou základních organizací.
Po dobu svého trvání od r. 1921 do r. 1978, tj. v průběhu 57 let, byli v čele spolku pouze dva předsedové:
Josef Voslář – úctyhodných 30 let (1921 – 1951)
Jan Karásek – také úctyhodných 27 let (1951 – 1978).
Místopředsedové:
František Hejný 1921 – 1935
Antonín Slavík 1935 – 1951
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Bohuslav Bláha 1951 – 1969
Jindřich Čížek 1969 – 1974
Jiří Kužel 1974 – 1975
Jaroslav Moravec 1975 – 1978
Jednatelé:
Václav Dvořák, místní farář 1921 – 1935
Jaroslav Voslář 1935 – 1964
Josef Kopřiva 1964 – 1978
Další podrobnosti z historie včelařského spolku jsou
uvedeny v almanachu, který byl u příležitosti 90. výročí
založení spolku vydán.
Mgr. Libuše Vlasáková,
členka ZO ČSV Trhový Štěpánov
Malá prosba na závěr
Budeme rádi, když nám dáte vědět, že jste poznali své příbuzné, sousedy nebo známé na starých fotografiích, které článek doprovázejí. Mnohé z nich totiž neznáme. Také uvítáme další
fotografie, knihy, předměty, vše, co je se včelařením v regionu Trhového Štěpánova a původního
spolku v Souticích spojeno. Vše si ofotíme a vrátíme. Kontaktujte prosím Libuši Vlasákovou buď
emailem: libusevlasakova@email.cz nebo na telefon: 724 150 503.
Děkujeme!

Výlet seniorů Posázavím
V pátek 11. října, nám seniorům, přichystal pan starosta Josef Korn krásný výlet Posázavím. Chtěli bychom
mu touto cestou všichni moc poděkovat. Dojeli jsme
na místa, kam se z nás už někteří nikdy nepodívají. Počasí nám velice přálo, říjnové sluníčko hřálo, a i to nám
přidalo na dobré náladě. Jela dvě hasičská auta, první řídil pan Antonín Ryšavý ze Sedmpán a druhé pan starosta Josef Korn.
Odjezd se konal v 8:00 hodin ze Sedmpán. Projeli
jsme obec Soutice, Černýš, Střechov nad Sázavou, Dalkovice. Byli jsme překvapeni, jak se vesničky mění k lepšímu. V Dalkovicích jsme obdivovali nedávno postavenou kapličku a ve Střechově zrekonstruovaný Klub
hasičů. Cesta dál směřovala na Soušice. V Tichonicích
nás přišel pozdravit pan starosta Jaroslav Vaník a popřál
nám šťastnou cestu. Lesní zkratkou z Tichonic jsme se
ocitli v resortu Sporthotel Kácov, kde v létě pan starosta
oddával Veroniku a Pavla Vobeckých z Dalkovic. Museli
jsme uznat, že je to atraktivní místo pro odpočinek nebo
dovolenou. Dále jsme si projeli městys Kácov, pivovar
a palírnu Kácov, kde se provádí pěstitelské pálení, prodej
ovocných destilátů a medoviny. V okolí Kácova jsme byli
10

v údivu z velkého golfového hřiště Panorama Golf resort
– je to opravdu velké a rozlehlé hřiště pro tento sport.
Dále jsme projeli obcemi Zbizuby a Podveky. V Podvekách jsme autem vyjeli až na kopec, kde stojí krásný kostel
svatého Havla, kde prý slouží každým rokem na Štědrý den
bohoslužbu slova, ředitel EKOSO s.r.o. Ing. Roman Farion,
trvalý jáhen. Dále jsme viděli vesničky Ježovice, Rataje nad
Sázavou, Úžice, Talmberk, Mrchojedy. Okolní krásná sá-

V zahradě Sázavského kláštera; foto Josef Korn
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Události ve městě
takže se přece jen na nás štěstí usmálo. Pan průvodce
nám poskytl zajímavé vyprávění o Sázavském klášteře.
Po cestě z auta jsme viděli několik studánek s kamennými kapličkami, např. sloupkovou kapličku sv. Prokopa
v Čertově brázdě. V Sázavě jsme si dali dobrý oběd a pití,
abychom načerpali energii. Následovaly další obce Bělokozly, Čeřenice, Poříčko. Gotický skvost, tyčící se na úzkém hřebeni v údolí řeky Sázavy, hrad Český Šternberk,
jsme si prohlédli z automobilů. Poté následovaly obce
Šternov, Divišov, Všechlapy, Libež, Ctiboř. Kouzelným
místem části Ctiboře je Hrádek, poutní místo Panny
Marie Hrádecké. Prohlédli jsme si římskokatolickou farnost Hrádek, vyhlášený kostel svatého Matouše, místní
hřbitov. Také zázračnou studánku, ke které ročně přijedou stovky lidiček z okolí i z daleka. Z Hrádku jsme vyjeli na Nemíž, projeli Tehovem a jako poslední jsme obdivovali cyklostezku vedoucí z Tehova až do Trhového
Štěpánova. Domů jsme dorazili kolem 15:00 hodiny odpolední.
Na tento výlet budeme všichni rádi vzpomínat. Pana
starostu musíme pochválit jako úžasného průvodce Posázavím.
Senioři ze Sedmpán

„ Na stromě v zahradě kláštera sama příroda vytvořila obraz
Panny Marie s Ježíškem pod sluncem; foto Josef Korn

zavská příroda a svatoprokopské stezky nás uchvátily svou
neopakovatelnou a tajemnou atmosférou.
Z automobilů jsme vystoupili při prohlídce historického Sázavského kláštera z 11. století, založeného sv. Prokopem, ale měli jsme smůlu. Klášter se v současné době
opravuje a v tento den nebylo možno provést prohlídku.
Tak jsme alespoň navštívili krásnou zahradu kláštera,
bylo to pro nás místo odpočinku a relaxace. Měkký travnatý koberec zdobí několik vzrostlých stromů. Ve středu
zahrady je vzácná památka z 11. století a to odkryté základy kostela sv. Kříže, které svým tvarem připomínají
čtyřlístek. Na zahradě právě sekal trávu pan průvodce,

Historický Sázavský klášter se v této době opravuje;
foto Josef Korn

Tradiční vánoční jarmark v Trhovém Štěpánově

Vystoupení dětí Základní školy Trhový Štěpánov; foto Petr Pohnan

Radost dětí z přítulného oslíka; foto Tereza Jeřábková
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Děti předvedly vánoční vystoupení; foto Petr Pohnan
Občané z našeho města a okolí se schází na Vánočním trhu
v Trhovém Štěpánově; foto Petr Pohnan

Paní ředitelka Základní školy Trhový Štěpánov vřele přivítala
diváky; foto Petr Pohnan

Mikuláš Hromas zahrál vánoční píseň na trubku;
foto Tereza Jeřábková

Vánoce jsou svátky Boží lásky
Vánoce jsou skutečně, milí čtenáři, zvláštním obdobím pokoje a lásky. Lidé jsou k sobě více milí, přátelští,
tolerantnější. Jak v obchodech, tak na pracovišti i mezi
členy rodiny. Kde se bere ta atmosféra pokoje a míru
v srdcích mnoha lidí? To jistě stojí za zamyšlení.
Láska je zvláštní věc. Nedá se nijak dokonale popsat,
protože je abstraktním pojmem. Nedá se vyčíslit, zvážit,
změřit. Snad jen lidské srdce dokáže vnímat různou intenzitu lásky, pokud není zcela otupělé. A jsou různé její druhy: rodičů k dětem a dětí k rodičům. Láska zamilovaných
a láska manželská. Ale jednou z nich je také láska člověka
k Bohu a láska Boha k člověku. Kde je vlastně její původ?
K Vánocům patří koledy. Jistě všichni známe krásnou
a podmanivou vánoční píseň z počátku 19. století Tichá
noc. V refrénu první sloky se zpívá jen Boží láska, ta bdí,
jen Boží láska, ta bdí. Když bychom nalistovali v Písmu
svatém (Bibli) 3. kapitolu Janova evangelia, našli bychom
tam tato slova: Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A jsme u jádra odpovědi po původu lásky. Bůh sám je původcem lásky. On z lásky k člověku posílá svého Syna Ježíše na svět, aby mu přinesl spásu.
Když se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že láska je
denně znehodnocována a špiněna. Už jí nikdo ani nerozumí, protože je překrucována a je jí kladen úplně jiný
smysl. Proč tomu tak je? Láska nemá totiž nic společné12

ho se sobectvím. Antická řecká filosofie označovala jeden druh lásky názvem agapé, láskou darující. Ta má tu
vlastnost, že je láskou dávající a vůbec nic neočekávající.
O Vánocích toužíme druhé obdarovat věcnými dary.
Hospodyně se snaží ve svých kuchyních připravit mnoho
cukroví a dalších dobrot. Rádi se navštěvujeme a snažíme
se tu krásnou a laskavou pohodu Vánoc udržet a prožít.
Navštěvujeme kostely ve svém okolí se svými rodinami
a vyhledáváme Betlém s Marií, Josefem a malým Ježíškem.
Jsme přitahováni tajemstvím této scenérie a vnímáme
zde něco velmi laskavého a krásného. Možná bychom to
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příjemné rádi vtáhli navždy do svého srdce. Na tuto nepochopitelnou touhu nám odpovídá opět Písmo svaté,
ve kterém apoštol Jan říká: Bůh je láska; kdo zůstává
v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Apoštol Jan
nám podává návod, jak to udělat, aby pokoj, mír a láska
v nás mohla trvale zůstat. Ten spočívá na otevřenosti našeho vztahu k Bohu, prostřednictvím jeho Syna, Ježíše.

Vánoční zamyšlení
Celé křesťanství je školou lásky k Bohu a bližnímu.
Přeji Vám všem, milí čtenáři Zpravodaje, hluboké
a láskyplné prožití Vánoc ve vašich rodinách nebo s těmi,
se kterými je vám dobře. K tomu Vám vyprošuji požehnání v tento vánoční čas i po celý nový rok.
Ing. Roman Farion, trvalý jáhen

Průvodce
Oni krále vyslechli a dali se na cestu.
A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi,
až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
(Mt 2, 9-10)
Nastal čas adventní a po něm očekávané Vánoce. Občas se v teple domova ponořím do vzpomínek a pak nechtějí z hlavy pryč a pořád se mnou chodí. Jedna taková
mně pronásleduje už delší čas. Sedím u kamaráda a jeho
ženy na večeři a vzpomínáme na naše mládí a hlavně
skautskou minulost. Kamarád Petr, skautským jménem
Valoš (domnívám se, že většina lidí ani neví, že se jmenuje vlastně Petr), byl v mé skautské družince. Vzpomínal na začátky našeho oddílu, tábory, výpravy, roznášení
betlémského světla. Při těch vzpomínkách přišla řeč
i na to, jak jsem je učil orientaci v přírodě, číst v mapě
a takové ty základní skautské dovednosti. Sám si vzpomínám, jak jsem jednou tam v kopcích u nás málem zabloudil. Tedy přesněji při cestě zpět jsem nepoznával
krajinu. Má to jednoduché vysvětlení. Když někam jdu,
třeba nazdařbůh, musím se občas podívat za sebe a zapamatovat si nějaké orientační body, kterých se budu držet
při cestě nazpět. Jednoduché a velmi užitečné pravidlo,
na které jsem přišel právě při tom bloudění. Pak jsem to
vždycky vštěpoval klukům. V duchu jsem si uvědomil
a dost mně to poděsilo, že dnes spoléhám na navigaci
a v té změti povelů typu „po 100 metrech odbočte doprava“ už často ani nevím, kudy jsem jel, co jsem míjel
a vlastně ani jak jsem se dostal do určeného cíle. Pak jenom uslyším „a po 100 metrech dorazíte do cíle“. Prostě
jsem zpohodlněl, necvičím svoji pozornost a nakonec
ztratím dovednost, ve které jsem byl kdysi dobrý.
Při tom probírání se vzpomínkami a přemýšlením
o nich si uvědomuji, že tahle smutná pravda může platit
i v jiných oblastech, které neprocvičujeme a kde se necháme pohodlněji vést různými pomocníky. Nemusím
hledat v encyklopediích, číst historické knížky, osvěžit si
paměť z matematiky, gramatiky, fyziky. Stačí nahlédnout
do mé „externí paměti“, nebo jak někdo říká „zeptat se
strejdy Googla“ a jsem hned v cíli. Vím, kdy byla ta a ta
bitva, jak vypadá tenhle vzoreček a jak se má zapojit zásuvka. A pak už je kousek k tomu, abych přestal používat
hlavu, paměť a vlastní úsudek. Nebo dokonce, a toho se

děsím úplně nejvíc, budu nekriticky přijímat, co kdo kde
napíše a řekne, a budu to brát za bernou minci. Asi jako
když jsem byl dítě a za minulého režimu se něco řeklo
v televizi, nebo v rozhlase, nebo to řekla „soudružka učitelka“ ve škole, tak to přece musela být pravda. Naštěstí
jsem měl průvodce v rodičích a ti mě učili se v tom zorientovat.
Proč o tomhle píšu? Na konci vánoční doby si budeme
připomínat putování mudrců z východu do Betléma.
Vedla je hvězda a oni podle toho orientačního bodu, který
objevili, který zkoumali a kterého se drželi, našli malé
nepatrné dítě a v něm poznali cíl své cesty. Přeji nám
všem, abychom byli stále pozornými průvodci (skaut =
stopař, průvodce) a neztratili schopnost vidět, přemýšlet
a orientovat se v současné době. A třeba tomu budete
moci učit i nějakého svého „Valoše“. Nevím, jestli se to
hodí do předvánoční doby. Nakonec proč ne. Advent
přece znamená bdělé očekávání, ale skončím skautským
„buď připraven.“
P. Jiří Ptáček MIC
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Zamyšlení nad Štědrým dnem
Je Štědrý den. Nákupy jsou hotové, všechny dárky
koupeny a zabaleny, dům je uklizený a vánoční stromek
se vší svou parádou krásně voní v našem obývacím pokoji. Můžeme začít slavit narozeniny.
Vždy, když v naší rodině slavíme narozeniny, děláme
dvě věci. Připomínáme si a slavíme. Připomínáme si
všechny události, které provázely den narození našeho
oslavence. Prohlížíme si alba fotografií a vyprávíme příběhy, které se tehdy udály. Často i další události, které
následovaly, jako jsou první slůvka, kroky, první cesta
do školy a pak slavíme. Děkujeme za ně a slavíme všechny změny, které přinesl a stále přináší náš oslavenec
do našeho života.
Přesně totéž můžeme dělat i na Štědrý den. Připomínat si a slavit. Vyprávět si příběh o tom, jak a kde se Ježíš
narodil, a jaké okolnosti tuto velkou událost doprovázely.
Jeho narození, ač o něm svědčí datum v každém kalendáři, tenkrát nevzbudilo takovou pozornost, jako následně vzbudil jeho život, a především pak všechny velikonoční události týkající se jeho smrti a vzkříšení. Při
oslavě, která následuje, můžeme přemýšlet o všech těch
změnách, které Ježíš přinesl nejen tomuto světu, ale
i do životů konkrétních lidí, kteří se ho rozhodli poznat.
Všechna ta krásná atmosféra Vánoc, všechna ta radost
a oslavy spojené s narozením Krista mají sice svůj původ
v dávné historii, ale odráží se a vlní v průběhu staletí až
do dnešní doby. V naší křesťanské kultuře si připomínáme, že skrze Ježíšovo narození Bůh vstoupil do našeho

času a historie, a co je důležitější, chce vstoupit i do života každého z nás. Jedno z Ježíšových jmen je Emmanuel,
což znamená Bůh s námi. On chce být s každým z nás
velmi osobním způsobem.
Zatímco okolo nás zní všechny krásné koledy a k našim smyslům pronikají vánoční vůně, zastavme se a zamysleme se nad tím, co si o Vánocích připomínáme a co
slavíme.
Kéž oslava a radost z Ježíšova příchodu pronikne
i do našich srdcí a přinese naději a požehnání do našich
životů, vztahů a domovů nejen o Vánocích, ale trvale
i do všech dalších dnů nového roku, který už klepe
na dveře.
Jan Lukl, kazatel Církve bratrské Podblanicko

Poutní cesta Blaník – Říp
Když jsem přemýšlela o příspěvku do vánočního čísla
Zpravodaje, napadlo mne, že by měl být něčím netradiční. V televizi mne zaujala reportáž k nově otevřené první
poutní cestě u nás, která spojuje bájný Blaník s horou Říp.
A tak jsem se rozhodla Vás čtenáře, a možná i některé
potencionální poutníky, s touto cestou seznámit. Konec
roku je spojen s bilancováním uplynulého a dáváním si
novoročních předsevzetí. A právě jedním z nich by mohlo být i poznávání naší historie na této poutní cestě. Poutník nemusí uskutečnit celou pouť naráz, může si ji rozložit na několik etap či si vybrat jen část cesty. Ať se již
rozhodnete tak či tak, budeme rádi, když se o své zážitky
podělíte s našimi čtenáři.
Přeji Vám v nadcházejícím roce 2020 hodně zdraví,
štěstí a pohody.
Miroslava Veselá, kronikářka města

Rozhledna na Velkém Blaníku; foto Petr Prášil
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Horu Říp a bájnou horu Blaník propojuje nová poutní
cesta, téměř 190 km dlouhá. Otevřel ji Spolek Česka
ve spolupráci s Klubem českých turistů (KČT) v neděli
13. října 2019 v prostorách bývalého refektáře Sázavské-
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či odpovědět si na otázky týkající se jeho vztahu k ostatním i sobě. Chůze krajinou mu v tom pomáhá a tím se
odlišuje turistika od putování.
Více se můžete dozvědět na internetových stránkách
www.cestaceska.cz/clanky-zapisnik-cesty-ceska.
Zdroj, foto: Internet, Facebook

Románská rotunda sv. Jiří; foto https://cs.wikipedia.org

ho kláštera. Trasa je rozdělena do sedmi etap, každá
z nich má vlastní téma k zamyšlení. Trasa byla vybrána
tak, aby pokud možno vedla po značených stezkách,
a tam kde to není možné, tak aby byla co nejschůdnější
pro turisty. Začátek je v Infocentru v Louňovicích pod
Blaníkem, poutníci mohou postupně dojít do Českého
Šternberku, Sázavy, Kouřimi, Sadské, Staré Boleslavi
a Mělníku. V každém z těchto míst je spolupracující informační centrum nebo městský úřad, případně jiná
partnerská organizace, kde je možné nakoupit poutnickou mapu a také Poutníkův deník, kde jsou popsána
i jednotlivá témata k zamyšlení. Do deníku si také mohou lidé nechat dát razítka z partnerských míst. Po trase
je 54 tabulek s QR kódy, po jejichž načtení do telefonu se
poutníkům zobrazí další informace. Závěrečná část trasy vede z obce Ctiněves, kudy vedla též cesta praotce Čecha a kde se již každoročně koná Pouť Českého Anděla.
Chůze zbavuje člověka napětí a napomáhá ke zklidnění mysli. Poutník má možnost zvolit si vlastní tempo, je
mu dána možnost poznat sebe sama, utřídit si myšlenky

Klášter v Sázavě; foto Petr Prášil

Bývalý sbor českých bratří v Brandýse nad Labem;
foto Bohumil Horáček

Po roce zase pomáháme
A tak zase po roce, budou bílé Vánoce. Lidé si budou
přát štěstí, lásku, zdraví, budeme na sebe milí, budeme
posílat DMS na adventní koncerty a další charitativní
akce, dětem připravíme dárky v akci Krabice od bot
a naše srdce budou chtít pomáhat víc než kdykoliv jindy.
Báječné kouzlo Vánoc!
I my, Organizace 5.prosince, se snažíme pomáhat těm,
kteří to neměli při startu do života úplně jednoduché,
a usnadnit jim jejich nelehký úděl. Pro letošní rok jsme si
vybrali rodinu Žabovu z Trhového Štěpánova a jejich
synka Danečka.
Ten se narodil s achondroplázií, což je dominantně dědičné onemocnění, ale může se jednat i o tzv. de novum,
což je právě jeho případ. Toto onemocnění je charakterizováno jako disproporcionální trpaslictví s krátkými
končetinami a vzrůstem v dospělosti průměrně 125 cm
(což je velikost zhruba 7letého dítěte). Průměrná délka

Letos Organizace 5. prosince pomáhala malému Danečkovi;
foto z rodinného alba
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Vánoční zamyšlení
života není touto diagnózou nijak snížena, ba naopak,
studie uvádějí, že je vyšší. Lidé postižení achondroplázií
mají normální, často dokonce nadprůměrný intelekt.
V budoucnu se budou řešit zejména problémy pohybového charakteru (artroza, revma a artritida) či srdeční nemoci, a to vše v poměrně mladém věku (kolem 25 let).
V běžném životě se již teď objevují úskalí, která Daneček nemá šanci bez cizí pomoci či určitých úprav zvládnout. Pro nás „velké“ jde o denní rutinu, ale představte
si, jaký problém mu dělá a i v budoucnu bude dělat dosáhnout na vypínač, tlačítko výtahu, kohoutek umyvadla, obléknout se a svléknout, dojít si na WC, vylézt
na běžnou židli či schody atd.
Daník je velký bojovník, který by se rád co nejvíce vyrovnal svým vrstevníkům. I proto je jeho velkým přá-

prosinec 2019
ním jezdit na kole, což mu není díky jeho diagnóze
umožněno, neboť nedosáhne ani na šlapky a řídítka běžného kola. Proto jsme se domluvili s rodiči, že výtěžek
vánočních trhů, ke kterému jsme ještě něco přidali a činí
18.000 Kč, půjde na kompenzační pomůcky ve formě
kola vyrobeného na míru.
Touto cestou moc děkujeme všem, kteří si u našich
stánků něco koupili nebo přispěli do naší kasičky.
Zvláštní poděkování patří rodině Vilímovských. Děkujeme i Nataše Štollové, která věnovala rovněž výtěžek
ze svého stánku.
Přejeme vám krásné Vánoce a Danečkovi hodně najetých kilometrů s úsměvem na tváři.
Organizace 5. prosince

Kvíz pro čtenáře
Dáme vám pro pobavení jednu malou hádanku, abyste dokázali, jak dobře znáte naše město Trhový Štěpánov.
Na první fotografii vidíte krásný výhled do krajiny
v Trhovém Štěpánově. Uhodnete, odkud je tato fotografie pořízena? Druhá otázka zní, co je v dáli vidět ve výhledu? A poslední otázkou je, v kterém místě se nachází

lávka na druhé fotografii. Hádejte, přemýšlejte, pátrejte
a odpovídejte. Odpovědi pište na e-mail
mesto@trhovystepanov.cz,
nebo osobně přijďte s odpovědí na MěÚ Trhový Štěpánov. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který bude obdarován hodnotnou cenou.

První fotografie, kde je vidět krásný výhled na ….;
foto Josef Korn

Tato lávka se nachází ……; foto Josef Korn

16

prosinec 2019

Bohoslužby

17

Bohoslužby
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Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2019/20
farnosti Keblov
Bernartice
Dolní Kralovice
Snět
Keblov

Štědrý den 24. prosince úterý
07:00
16:00
22:00
24:00

Mše svatá
Mše svatá z vigilie Narození Páně dětem
Mše svatá v noci
Půlnoční mše svatá

Slavnost Narození Páně 25. prosince středa

Ježov
Dolní Kralovice
Keblov

08:30
10:00
11:45

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

Svátek sv. Štěpána, mučedníka 26. prosince čtvrtek

Všebořice
Keblov

Bernartice

09:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá

Svátek sv. Jana, ap., 27. prosince pátek
16:00

Mše svatá, žehnání vína, vystoupení dětí, setkání farníku

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 29. prosince neděle

obnova manželských slibů a žehnání manželům
Snět
8:30
Mše svatá
Dolní Kralovice
10:00
Mše svatá
Keblov
11:45
Mše svatá

31. prosince sv. Silvestra úterý

Dolní Kralovice
09:00
			
Keblov
16:45
			

Mše svatá na poděkování
Svátostné požehnání
Mše svatá na poděkování
Svátostné požehnání

1. ledna 2020 Slavnost Matky Boží, Panny Marie středa

Ježov
Dolní Kralovice
Keblov

08:30
10:00
11:45

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

5. ledna Slavnost Zjevení Páně neděle – Třikrálová sbírka

Snět
08:30
Dolní Kralovice
10:00
Keblov
11:45
			

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Žehnání křídy, kadidla, vody, zlata, koledníkům

12. ledna Svátek Křtu Páně neděle – konec vánoční doby

Snět
Dolní Kralovice
Keblov
18

08:30
10:00
11:45

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
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Historie

Zaniklá tvrz v Dalkovicích
Zaniklá tvrz ve vsi, která se rozkládá asi 8 kilometrů
severovýchodně od Vlašimi a 3 kilometry od Trhového
Štěpánova. Ve 13. století patřila do majetku pražského
biskupství. Z roku 1295 také pochází první zmínka o její
existenci.
Zřejmě během 14. století byla část vsi osamostatněna
a bylo z ní vytvořeno centrum šlechtického zboží,
na němž roku 1354 seděl Ješek. Jeho potomci píšící se
s predikátem „z Dalkovic´´, je poté vlastnili až do závěru
15. století. Zboží posléze přešlo do rukou Trčků z Lípy
a jimi bylo nakrátko spojeno s vlašimským panstvím.
Od Vlašimi je roku 1548 odkoupil Zdeněk Zrucký z Chřenovic
a spojil je s Trhovým Štěpánovem, ale od roku 1581 až do závěru 16. věku byly Dalkovice
opět samostatným zbožím. Poté
byly znovu spojeny se Štěpánovem a roku 1618 s panstvím
Český Šternberk.
Dalkovická tvrz byla založena zřejmě kolem 14. století. Její
majitelé ji využívali až do závěru 15. věku, poté byla zřejmě
opuštěna. K obnově sídelní
funkce tvrze došlo opět roku
1581, ovšem roku 1618 její užívání definitivně ustalo. Po připojení ke šternberskému panství byla tvrz opuštěna, přilehlý
poplužní dvůr byl rozdělen
a bývalé vrchnostenské pozemky rozparcelovány. Z tvrze
stávající v jihozápadní části vsi
zůstalo na zahradě čp. 23 zachováno okrouhlé tvrziště obklopené příkopem a vnějším
valem. Ještě koncem šedesátých let 20. století se okolo části
tvrziště, na němž stával tehdy
opuštěný dům čp. 23, dochovaly zbytky valu a příkopu, jímž
protékala voda z přilehlého
rybníka. Jádro tvrziště bylo porostlé stromy a keři. Roku 1972
však jeho majitelé zasypali příkop, rozhrnuli val a tvrziště
srovnali s okolním terénem,
takže zcela zaniklo.
Jan Kučera

Pečeť Ješka z Dalkovic
z roku 1354;
foto archiv Jana Kučery

Beneš Čapek z Dalkovic
rok 1494;
foto archiv Jana Kučery

Tvrziště se rozkládalo při jihozápadním okraji vesnické zástavby; foto archiv Jana Kučery
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Námětové cvičení
Námětové cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů okrsku Trhový Štěpánov se v sobotu 2. listopadu 2019
uskutečnilo v Sedmpánech. Cvičení se zúčastnili hasiči
z SDH Trhový Štěpánov, SDH Sedmpány, SDH Keblov,
SDH Hulice a SDH Soutice. Námětem cvičení bylo praktické ověření možností dopravy vody na dlouhou vzdálenost v terénu za použití techniky dobrovolných jednotek. Cvičení se obešlo bez komplikací a splnilo svůj účel,
kterým bylo prověřit připravenost jednotek okrsku pro
případ potřeby dopravy vody na větší vzdálenost. Jednotky i jejich technika dokázaly, že jsou připravené. Ná-

Námětové cvičení v Sedmpánech; foto Tereza Jeřábková

sledně proběhlo vyhodnocení s občerstvením v místním
Kulturním domě. Děkujeme všem zúčastněným sborům
za účast a dobře odvedenou práci.
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov
Účastníci námětového cvičení v Sedmpánech;
foto Tereza Jeřábková

Předání nového dopravního
automobilu

Položení věnců
U příležitosti dne vzniku samostatného československého státu 28. října uctili naši hasiči, společně s panem
starostou Josefem Kornem, památku u pomníku padlým
v I. a II. světové válce položením věnců v Trhovém Štěpánově a Štěpánovské Lhotě.
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov

V neděli 3. 11. 2019 proběhlo předání nového dopravního automobilu Sboru dobrovolných hasičů v Trhovém
Štěpánově za účasti starosty města, místostarostky města, členů JPO II a členů SDH Trhový Štěpánov, zástupců
spřátelených sborů a občanů.
Po mši svaté v kostele svatého Bartoloměje požehnal
pan farář Jiří Ptáček nový dopravní automobil Ford
Transit. Poté předal starosta města Josef Korn slavnostně
klíče od nového automobilu veliteli jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lubomíru Pazourovi.

Položení věnce; foto Tereza Jeřábková

Předání klíčů; foto Tereza Jeřábková
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Proslov pana starosty města Trhový Štěpánov;
foto Tereza Jeřábková

Předání vozu JPO II, zleva Pavel Mikeš, Jan Žížala, Roman Kudyn, Jiří Drnovec ml., Milan Jeřábek, Vojtěch Jeřábek, Lubomír
Pazour ml., Jiří Drnovec st.; foto Tereza Jeřábková

Žehnání pana faráře Jiřího Ptáčka; foto Tereza Jeřábková

Odjezd vozidel na zbrojnici; foto Tereza Jeřábková

Vozidlo je devítimístné, s dvoulitrovým dieslovým
motorem o výkonu 125 kW. Součástí vozu je zdravotnický
batoh, vyprošťovací nástroj Hooligan, hasicí přístroj
práškový 6 kg, hasicí přístroj CO² sněhový 5 kg, vozidlová
radiostanice MOTOROLA, 2x rozbíječ skel, 2x ruční svítil-

na SURVIVOR LED, 2x pracovní světlo LED magnetické.
Vozidlo bude sloužit pro zásahovou činnost JPO, výcviky, školení a přepravu osob.
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov

Vyprošťování osob z havarovaného vozu
V sobotu 23. 11. 2019 si členové naší zásahové jednotky měli možnost vyzkoušet postup při vyproštění osoby
z vraku auta. Výcvik se konal ve Vlašimi a zúčastnili se
ho JSDH Zdislavice, Trhový Štěpánov a Vlašim. Seznámili jsme se s vyprošťovacím zařízením a poté byl výcvik
zahájen odstraněním skel, stříháním dveří a odejmutí

střechy. Po celou dobu výcviku jsme byli názorně informováni, na co si dát pozor a jak zaklíněnou osobu vyprostit a nezranit. Naše jednotka není pro tyto události
předurčená. Výcvik nám dodal mnoho zkušeností, které
do budoucna můžeme uplatnit.
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov

Odstřižení střechy automobilu; foto JSDH Trhový Štěpánov

Výcvik vyprošťování ve Vlašimi; foto JSDH Trhový Štěpánov
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Výroční valná hromada SDH
V sobotu 23. 11. 2019 se konala výroční valná hromada
v konferenčním sále Hotelu RABBIT v Trhovém Štěpánově za přítomnosti zástupců SDH Zdislavice, SDH Dalkovice a předsedy FK Trhový Štěpánov. Po zahájení a přivítání starosta sboru bratr Josef Korn vyzval přítomné
k uctění památky zesnulých minutou ticha. Poté přečetl
bratr Lubomír Pazour finanční i revizní zprávu a seznámil nás s hospodařením spolku. O činnosti sboru a jednotky požární ochrany v roce 2019 nás informoval bratr
Vojtěch Jeřábek, který nám i nastínil plánované akce pro
rok 2020 (Hasičský ples, Čistý Štěpánovský potok, Stavění
máje a pálení čarodějnic, Den s hasiči – odpoledne pro

děti, Dopoledne s hasiči v Mateřské škole, Vítání léta, Letní soustředění mladých hasičů, Štěpánovská pouť, Den
hasičů a záchranářů, a další). Sestra Jaroslava Krásová doplnila činnost mladých hasičů. Dalším bodem programu
bylo předávání ocenění a přijetí nových členů. Důležitou
částí valné hromady byly volby nového výboru, s kterým
Vás seznámím v příštím Zpravodaji Štěpánovska. Závěrem valné hromady nám přednesli své zdravice pozvaní
hosté a starosta Josef Korn nás seznámil s novinkami
z města. Následovala večeře a volná zábava.
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov

Starosta sboru předává ocenění;
foto archiv JSDH Trhový Štěpánov

Sestra Jaroslava Krásová přednáší činnost;
foto archiv JSDH Trhový Štěpánov

Zásahy JPO Trhový Štěpánov od 23.09.2019 do 24.11.2019
30.09.2019 TP – uvolněný plech na střeše ZŠ, Trhový
Štěpánov
30.09.2019 TP – odstranění stromu, Černýš

Požár lesního porostu v Dalkovicích; foto archiv JSDH Trhový
Štěpánov

01.11.2019 Únik nebezp. látek na komunikaci – olej,
Trhový Štěpánov, Na Braňce
05.11.2019 Požár – garáž + dřevník, Kácov
23.11.2019 Požár – lesní porost, Dalkovice

Odstranění stromu v Černýši; foto archiv JSDH Trhový Štěpánov

Výcviky JPO Trhový Štěpánov
02.11.2019 – námětové cvičení okrsku Trhový Štěpánov
		
v Sedmpánech
22

23.11.2019 – vyprošťování zraněných osob
		 z havarovaných vozidel Vlašim
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov
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Krásné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, pohody
a úspěchů v novém roce 2020
přeje
Jana Boušková

Vánoční příběhy dětí čtenářského kroužku
Vánoční koťátka

Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Eliška. Měla
moc moc ráda koťátka. Měla koťátko, které měla moc
ráda, ale bohužel ho někdo otrávil. Eliška z toho byla
moc smutná, probrečela spoustu večerů, ale to je jiný
příběh.
Jednoho dne přišla Eliščina maminka a říká: ,,Eliško,
už nebuď smutná, jeden pán mi řekl, že má jednou koťátko na prodej, ale nám by ho daroval. “Eliška se zaradovala. ,,Jupí, budu mít koťátko!“ Když si pro něj přijeli, pán
povídá: ,,Myslím, že jedno koťátko bude smutné, dal
bych vám i jeho sestřičku.“ Maminka souhlasila, tak si
obě koťátka Eliška odvezla domů. Doma je dali do takové klícky pro kočičky, než si zvykly na novou rodinu.
Eliška už věděla, jak se budou jmenovat. Pojmenovali je
Mína a Fousek. Fousek je celý bílý a Mína je mourovatá.
A už byla zima, napadl sníh a Eliška říká: ,,Mami,
mami, můžu jít za Mínou a Fouskem?“
,,Jistě, běž se na ně podívat, aby nebyli smutní, “odpoví maminka. Eliška jde dolů, obléká se a už slyší mňoukání, vyjde ven a vidí, jak Mína s Fouskem koukají nahoru, a Eliška povídá: ,,Já věděla, že na mě budete čekat.“
Venku byla spousta sněhu a nejednou si uvědomila, že
zítra začínají Vánoce. Eliška se na Vánoce těšila celý rok
a když mamince večer říkala, že se nemůže už dočkat,

maminka jí poradila, aby co nejdříve usnula, a tak že to
rychle uteče.
,,Tak, mami, zhasni,“ poví Eliška. ,,Tak jo, už zhasínám, ty moje kvítko,“ odpoví maminka a usměje se.
Eliška se vzbudila a vykřikla: ,,Jsou Vánoce.“ Než se Eliška nadála, byl večer. Šli s mamkou a taťkou k tetě a strejdovi, protože Vánoce slaví pohromadě. A tak se navečeřeli
a šli čekat na dárky do pokoje bratrance Elišky a najednou
zazvonil zvoneček. Eliška s bratranci a sestřenicí se chytli
za ruce a utíkali vstříc vánočnímu překvapení.
Eliška Žabová, 4. třída

Čekáme na Ježíška

Žila, byla jedna rodina. Měli dvě dcery, Aničku a Jolču
a syna Adama. Také měli dva psy, Márviho a Bárnyho.
Každé ráno chodili bobovat, lyžovat a koulovat se. Začátkem prosince začali péct vánoční cukroví a vyrábět
ozdoby na stromeček, který si přinesli z lesa. Poslali také
Ježíškovi dopis se svými přáními. Ozdobili stromeček,
koupili kapra a dobroty. Pak už čekali na Štědrý den.
Eliška Kulíčková, 4. třída

Popletené Vánoce

Byla jedna holčička, jmenovala se Samanta, říkali ji
Samí, Samant, Samča, Sam. Samant měla králíčka Milku,
měla ho moc ráda. Samant měla mladší sestřičku Nikču,
23
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mamku a taťku. A pro Samant a Nikču bylo nejlepší, že
byly Vánoce, už se moc těšily, obě se nemohly dočkat.
Maminka na ně zavolala:,,Holky,pojďte mi pomoct se
zdobením perníčků.“ Samant a Niky hned přiběhly. Až
dozdobily perníčky, šly za Milkou. S Milkou si chvíli hrály. Už nastala doba jít ke stolu, Samant běžela jak na závodě. Když byli všichni u stolu, maminka připravila jídlo.
Když dojedli, čekali na dárky. Až uslyšeli zvoneček, tak
šli ke stromečku, ale žádné dárky tam nebyly. Samanta
a Niky byly zoufalé. Hledaly všude možně, kde se dalo.
Najednou Samanta řekla:,,Hele, tady je nějaký papírek“.
Všichni šli k ní a ona to přečetla. Bylo tam napsáno: Milá
Sam a Niky, nebuďte smutné, dárky budou, ale….to si je
musíte najít. Pokud budete číst dál, tak dárky najdete.
Jděte na palandu a najděte papírek. Tato hra spočívá
v tom, že musíte hledat papírky. Tak Samant šla do obýváku, koupelny, pokojíčku a tak dále. Naposledy měly jít
do skříně a otevřít ji. Najednou z ní vypadly dárky. Holky
byly moc rády. Nakonec každý dostal dárek i Milka.
Všichni byli moc rádi.
Veronika Horálková, 4.třída
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Psí Vánoce

Byl jeden pejsek, který byl v útulku. A byl moc smutný,
protože se blížily Vánoce a on nevěděl, co má dělat. Až
jednoho dne tam někdo přišel a vybíral si pejska a vybral
si jeho. ,,Jó, konečně, už budu mít domov,“ říkal si pejsek.
Zaplatili a jeli domů. Doma čekaly děti Kája a Kuba, když
uviděly pejska, byly moc rády. Daly mu jméno Ňafík.
Všichni ho měli moc rádi, chodili s ním na procházku, ale
jednoho dne jim Ňafík utekl. Byl pryč celou noc. Děti
měly o pejska velký strach. V lese potkal Ňafík pejska
Bárnyho, očuchali se a psí řečí se domluvili, že budou kamarádi. Tak si tak chvíli povídali, až uslyšeli volání. Děti
Ňafíka hledaly. Když uviděly Bárnyho, nejdříve se polekaly, ale potom zjistily, že je to Ňafíka kamarád, tak vzaly
i Bárnyho a šly se zeptat, jestli si můžou nechat i Bárnyho.
Rodiče jim to dovolili. Byly moc rády, že Ňafík bude mít
kamaráda. Ňafík Bárnymu ukázal celou zahradu. Od této
doby jich bylo šest a ne jenom čtyři. Babička Irena a děda
Tonda je chodili navštěvovat a vždycky pejskům přinesli
třeba kostičku nebo piškůtek. A všichni byli šťastní.
Veronika Boušková, 3. třída

Čtenářský kroužek v Městské knihovně Trhový Štěpánov; foto Jana Boušková
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Radostné a pokojné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2020 především pevné zdraví,
lásku a spokojenost Vám všem přeje

Spolkový dům
Říjnová „tvořívá dílna“ v Trhovém Štěpánově
Dne 24. 10. 2019 jsem zavítala do Trhového Štěpánova, do místa, kam jsem chodila osm let na základní školu
a na konci letních prázdnin na pouť. Byla jsem domluvená na uskutečnění „Tvořivé dílny“ a setkání známých
i dosud pro mne neznámých žen, že si namalujeme tričko, tašku či polštářek pomocí barev na textil s využitím
šablon a razítek.

S sebou jsem přivezla veškerý potřebný materiál a pomůcky, současně jsem s sebou vzala několik hotových již
namalovaných triček a polštářků pro představu a inspiraci. Následně jsem vysvětlila postup při malování
na textil, nejdříve trochu obecněji a pak, jak to dělám já,
a to i v praktické ukázce. Poté přítomné ženy již začaly
tvořit a malovat dle své vlastní fantazie.

Paní Alena Staňková (za svobodna Filipová) dlouhá léta žila
s rodiči v Dubějovicích; foto Jana Vlasáková

Namalovaná trička; foto Jana Vlasáková
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I pro mne je velmi inspirující vidět ostatní ženy, jak
tvoří, jak kombinují barvy a motivy. Je to pro mne vždy
příjemně strávený čas a neváhám se těchto setkání účastnit nebo je přímo organizovat.
A jak to vlastně všechno začalo? V létě roku 2018 jsem
absolvovala kurz u výtvarnice Ireny Slavíkové, byl to dárek od mé sestry. A vyrobila jsem své první tričko s růžemi, které nosím ráda dodnes. Utekl nějaký čas a přiblížila se doba vánoční. Napadlo mne, že bych mohla pro
svou rodinu a pro kamarádky vyrobit trička jako originální dárky pod stromeček. Tento nápad mne zcela pohltil a já se nadšeně vrhla do realizace. Nakoupila jsem
barvy, šablony, razítka a objednala bílá trička, také pár
bílých látkových tašek. A pustila jsem se do tvoření.
Zpočátku trochu ostýchavě a rozvážně, neboť moje
jistota coby „malířky triček“ nebyla velká. Jak se navyšoval počet namalovaných triček, tak vzrůstala i moje jis-
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tota a hlavně veliká radost z tvoření. Vytvořená trička
sklidila velký úspěch a mne těší, že obdarovaní trička
opravdu nosí.
A protože po mém vánočním tvoření barvy zbyly,
oslovila jsem kamarádky s tím, zda by si samy nechtěly
trička namalovat. Slovo dalo slovo a v únoru malovala již
desítka žen trička, každá to své vlastní.
A tak se také stalo, že předposlední říjnový čtvrtek se
sešla skupinka žen ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově a společně jsme malovaly svá trička a tašky. Děkuji všem zúčastněným ženám, že si našly téměř tři hodiny času a přišly. Atmosféra byla báječná, plná tvůrčích
nápadů a poklidné spolupráce.
Vyrobená trička a tašky byly krásné a já věřím, že
svým „malířkám“ budou dělat radost a připomínat všem
hezky strávený společný čas.
Alena Staňková

Přednáška pana Richarda Štěpánka
V listopadu proběhla ve Spolkovém domě velmi působivá přednáška pana Richarda Štěpánka. Před dvaceti
lety při těžké autonehodě málem přišel o život. Prožil
klinickou smrt a mnoho operací. Jeho levou ruku se však
lékařům zachránit nepodařilo. Nezanevřel na život ani
na pohyb, sportuje a dokonce i závodně. Účastnil se již
několikrát závodu s názvem CRAFT 100 MILES adventure, projel 1 660 km napříč Českem a Slovenskem, zvládl
to jak na horském kole, tak i na koloběžce, také absolvoval pěší závod. Snaží se lidem ukázat, že se dá bojovat se
vším. Štěstí není v bohatství, jak mnozí předpokládají, ale

Pan Richard Štěpánek; foto Jana Vlasáková
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ve způsobu žití. Vydal motivační knihu „Vzdát můžeš zítra“, která je k dispozici také v místní městské knihovně.

Úryvek z knihy:
„Vždy, když vidím vycházet slunce, uvědomuji si, jak
je krásné žít a jaký dar mám, že ho vidím vycházet. Nikdy nezapomenu za tento fakt poděkovat. Možná se vše
stalo právě proto, abych byl schopen lépe vnímat tyto
skutečnosti a možná se vše stalo proto, abych o nich dokázal mluvit tak, jak o nich mluvit dokážu. Možná se vše
stalo, abych potkal lidi, kteří mě potkat měli, a kterým
jsem měl ukázat právě na svém příběhu, že každá situace
má východisko, znáte-li směr. Moje prožitky, zkušenosti,
příběhy a možná i moje cesta by mohly být ukazatelem
na rozcestích, na které mnozí z Vás, doufám, nedojdou.“
Ve snaze o dostatečnou informovanost nabízíme
možnost zasílání nabídek akcí na e-mail. Pokud máte
o tuto službu zájem, kontaktujte nás: spolkovydum.ts@
gmail.com, tel: 602 645 327.

Přítomným se přednáška moc líbila; foto Jana Vlasáková
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Zahájení výstavy Sportovního rybářství“
Dovolujeme si Vás informovat o úspěšném slavnostním zahájení výstavy „Sportovního rybářství“, která se
koná do poloviny ledna v Muzeu Štěpánovska pod záštitou města Trhový Štěpánov. Na výstavě se ve všední dny
mezi 8. – 15. hodinou můžete seznámit s činností organizace handicapovaných rybářů Kladruby, která pro Vás
spolu s místní organizací ČRS Soutice připravila mnoho
informací o jejich činnostech ať historických, tak současných. Přijďte se pokochat velkým množstvím fotografií,
textů a rybářských exponátů z dob současných i dávno
minulých. Děkujeme všem soutickým rybářům, jejich
předsedovi panu Říhovi, jednateli panu Seidlovi, rodině
Mikešů a především Bohouši Vlasákovi a jeho ženě Janě,
kteří byli mozkem celého projektu. Vlasákům klobouk
dolů, děkujeme, že jste nás neváhali oslovit a mohli jsme
se společně zapojit do prezentace našich činností. Vernisáže se účastnilo více jak padesát lidí ze široké veřejnosti,
přivítali jsme též významného zastupitele Středočeského
územního svazu pana Radka Zahrádku, od kterého jsme
slyšeli pouze slova chvály. Budeme potěšeni, když se
na výstavu přijdete podívat, vezmete i své ratolesti, pro
které jsme připravili rybářský kvíz, po jehož zdolání si
mohou děti odnést pár věcných drobností, které věnoval
odbor mládeže Středočeského územního svazu. Rád
bych též poděkoval členům z řad ČRS MO Kladruby,
především panu hospodáři Honzovi Porhanslovi, jeho
zástupci Petru Kupsovi a Pavlu Kletečkovi, kteří se podíleli na tvorbě veškerých exponátů a akci z naší strany organizovali. Dík patří i Oldovi Milerovi a kácovskému
Josefovi Klimperovi, kteří ze své sbírky zapůjčili historické rybářské exponáty. Nyní pár slov k naší organizaci.
ČRS MO Kladruby je jedinou neziskovou rybářskou
organizací v České republice, která sdružuje těžce tělesně postižené rybáře z celé republiky. Organizace byla založena v roce 1985 a je součástí Českého rybářského svazu a Středočeského územního svazu. Naším cílem je
vrátit lidi, kteří jsou po úraze či nemoci k zájmové činnosti – rybářskému sportu. K tomu nám napomáhá lokace v blízkosti rehabilitačního ústavu Kladruby. Sdružujeme přibližně 200 členů a naše základna má každým

Slavnostní zahájení výstavy „Sportovního rybářství“

Zleva: Václav Seidl, Radek Zahrádka, Jan Porhansl, Tomáš
Kučera; foto Jana Vlasáková

rokem vzestupnou tendenci. Našimi členy jsou jak handicapovaní, tak lidé bez postižení, kteří zajišťují asistenci, administrativu a potřebné zázemí.
Kladrubská organizace hospodaří na nádrži Záhorská
a Brodská, kde aktivně budujeme bezbariérové zázemí
pro handicapované rybáře. Nádrže jsou kvalitně zarybněny a podmínky, které jsme vytvořili, nám dovolují pořádat několikrát za rok rybářské závody.
Závodní činnost je jednou z hlavních aktivit, které se
ČRS MO Kladruby věnuje. Každoročně pořádáme troje
závody pro handicapované rybáře na nádrži Záhorská,
dvoje dětské závody a vrcholem je pak mistrovství České
republiky v plavané, které v současné době pořádáme
v Mladé Boleslavi na řece Jizeře. Naši členové, závodníci,
se v průběhu roku účastní i ostatních rybářských závodů
po celé ČR. Z řad našich handicapovaných členů jsou
na základě dosažených výsledků v uplynulém roce vybíráni nejlepší závodníci, kteří se účastní mistrovství světa
handicapovaných rybářů. Pravidelně se na mistrovství
světa umísťujeme na předních, medailových pozicích!
V letošním roce se pyšníme titulem mistra světa, který
v italské Pise vybojoval náš člen Radim Kozlovský.
Aktivně se věnujeme dětem a mládeži, pro které každoročně pořádáme dvoje rybářské závody, zajišťujeme chod
dětského rybářského kroužku a jsme zapojeni do projektu Středočeského územního svazu „Ve vodě nežijí jen
vodníci“, který se snaží přimět děti od počítačů k přírodě. Kroužek pravidelně navštěvuje až 20 dětí. Věříme, že
pro mládež zajistíme kvalitní výuku, jak praktickou, tak
teoretickou, a že se nám podaří z dětí vychovat budoucí
aktivní rybáře. Pokračujeme též v prosazování myšlenky
budování bezbariérových přístupů k vodě na ostatních
rybářských revírech v České republice a spolu se Středočeským územním svazem realizujeme vhodná rybářská
místa pro handicapované.
Organizace handicapovaných rybářů svou činnost prezentuje na svých webových stránkách www.handicap-rybari.cz a spolupracuje s ostatními rybářskými a charitativními weby, které její činnost propagují. Mediálně
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s námi spolupracují i regionální deníky a můžeme se pochlubit i reportáží v České televizi. Organizace se účastní
mimo jiné i největší rybářské výstavy v ČR - ForFishing,
kde máme k dispozici výstavní plochu, na které rybářské
veřejnosti aktivně prezentujeme naši činnost. Věříme, že
náš výčet aktivit Vám alespoň okrajově představil činnost
sdružení ČRS MO Kladruby. Myslíme si, že handicapovaní rybáři z celého světa jsou její nedílnou součástí a že se
nejen v ČR, ale v ostatních zemích najdou potřebné materiální a finanční prostředky, abychom těmto lidem mohli
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dopřát a zajistit adekvátní podmínky a prostředí pro jejich závodní činnost, která jim pomáhá v jejich životě
ovlivněném handicapem. Těm, kteří závodní ambice nemají, se snažíme dopřát okruh lidí s podobným handicapem a ukázat jim cestu, kterou by se mohli, po jejich nelehkém životním osudu, vydat mezi „zdravé“ spoluobčany
a opět začít užívat plnohodnotný život.
Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních, a když
Vám zbyde trocha toho volného času, přijďte se podívat
s celou rodinou na výstavu. Věříme, že se Vám postaráme o příjemný kulturní zážitek s rybařinou spojený.
S úctou a pozdravem Tomáš Kučera a Jan Porhansl

Vánoční přání

Pan starosta Josef Korn po přivítání přítomných si prohlédl
celou rybářskou výstavu; foto Jana Vlasáková

Rozdávej lásku, po které toužíš,
pokoj a mír, jenž v sobě nosíš.
Rozdávej úsměv,
jenž rozzáří každou duši,
zahřeje … pohladí …
vždyť radost všem tak sluší!
Renata Ištoková

Všem občanům
našeho města a okolí
přejeme krásné a pohodové
svátky vánoční,
a v Novém roce 2020
hodně zdraví, štěstí,
lásky a dobré pohody
Klub aktivního stáří

Háčkujeme pro dobrou věc – Aktivní stáří Trhový Štěpánov
Umění darovat není jen o penězích. V tomto případě
je to o věnování času, trochy příze a umu…
Například nedonošená miminka si v inkubátoru lebedí, pokud jim společnost dělají háčkované chobotničky.
Chobotničky pomáhají miminkům, aby se cítila bezpečněji. Předčasně narozené děti objímající chobotnice v inkubátoru mají pravidelný tep, lépe dýchají a mají vyšší
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hladinu kyslíku v krvi. Tyto děti jsou klidnější, nevytahují si trubičky a hadičky z končetin. Chapadla končetin
zřejmě připomínají dětem pupeční šňůru a měkká pletenina matčinu dělohu.
Jiným dětičkám v dětských centrech a rehabilitačních
stacionářích udělají radost ostatní háčkované hračky.
Rády děláme dobré skutky pro druhé.
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Chobotničky;
foto archiv Aktivního stáří
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Máme spousty nápadů;
foto archiv Aktivního stáří

Chodí nám děkovné zprávy na facebook:

„Za krásné dárky pro děti do Dětského centra Kladno
a Rehabilitačního stacionáře Kladno mockrát děkujeme
úžasným dámám.“
Aktivní stáří Trhový Štěpánov

Drakiáda v Dubějovicích
Dne 19. 10 2019 od 16:00 hod. se v Dubějovicích
na parcele Vládi Trpišovského konala drakiáda. I když
zde normálně fouká víc než kdekoliv jinde, měli jsme
obavy, protože předchozí den i dopoledne zde bylo téměř
bezvětří. Ale vše dobře dopadlo, Zuzka to měla dobře
vymyšlené a objednala i vítr. Některým draci lítali až
do nebes, jiní je vláčeli polem, ale to nám vůbec nevadilo
a všichni jsme si této akce moc užili a už se těšíme, až se
zase společně na nějaké akci opět potkáme a společně
posedíme u ohýnku.
Hana Vošická, Dis.

Vítr foukal a draci v Dubějovicích vzlétali k oblakům;
foto archiv SDH Dubějovice

Naše bohatá sbírka je pestrá;
foto archiv Aktivního stáří

Rády děláme dobré skutky pro
druhé; foto archiv Aktivního
stáří

Lampiónový průvod
Dne 26. 10. 2019 jsme se my, maminky z Dubějovic,
rozhodly, že uspořádáme pro naše děti náš tradiční lampionový průvod a dne 27. 10. 2019 jsme ho uskutečnily.
Byla to rychlá akce ale protože jsme dobrý tým, tak jsme
vše zvládly, dokonce i napekly. Sešli jsme se v 17:00 hod.
na návsi a pod pergolou jsme společně s dětmi dlabali
halloweenské dýně. Moc se povedly a některé jsme použily jako výzdobu pergoly. Někteří již začali opékat buřty
nebo mlsali napečené dobroty a popíjeli výborný čaj.

Tradiční lampionový průvod v Dubějovicích;
foto archiv SDH Dubějovice
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Mezitím se na stanovištích připravila naše tradiční i netradiční strašidla a strašidýlka a v 18:00 hod. jsme vyrazili s lampiony. Opět nejvíce nás vyděsila děvčata Vaculíkova, ale vše jsme společně zvládli a pokračovali dál
přes stanoviště smrťáků, čarodějnic a fotbalových strašidel až do cíle, kde si děti dopekly buřty, ještě chvíli dlabaly dýně a do pozdních večerních hodin hrály společně
hry. Počasí se nám vydařilo a doufám, že se všem naše
setkání moc líbilo stejně jako mně.
Hana Vošická, Dis.
Nejvíce dětem chutnal „Strašidelný prst;
foto archiv SDH Dubějovice

Předsedova Holina XIII. Ročník 26. 10. 2019
14 běžeckých kategorií, dále štafetový minimaraton
a samozřejmě hlavní závody: hod holinou bývalého pana
předsedy v dál – letos zvítězil Marek Musil z Trhového
Štěpánova a hod kozačkou bývalé paní předsedové – vítězka Kateřina Šramotová, rovněž z Trhového Štěpánova.
Tomáš Neděla

Účastníci štafetového minimaratonu;
foto archiv Organizace 5. prosince

Jedna z běžeckých kategorií, kde zvítězila Domča Kmentová;
foto archiv Organizace 5. prosince

Výlov v Dubějovicích
Pro ty nejmenší byla tato soutěž také velkou zábavou, zde zvítězil Vojtěch Korn; foto archiv Organizace 5. prosince

Výlov rybníka Filip u Dubějovic; foto archiv SDH Dubějovice
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Dne 10. 11. 2019 se tradičně jako každý rok konal výlov
rybníka Filip. Nejen dospělí, ale hlavně děti se na tuto
akci moc těší a musíme říct, že se výlov opět vydařil
a všichni jsme si ho moc užili. Ochutnali jsme grilované
ryby, pro děti bylo připraveno i sladké mlsání a pití bylo
pro zahřátí také dost. Kdo chtěl, mohl si zakoupit rybu,
kterou si mohl nechat i naporcovat, a všichni odcházeli
„snad“ po svých a spokojeni. Děkujeme Filipům za pozvání na výlov a za milé přijetí a pohoštění.
Hana Vošická, Dis.
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Spolková činnost

Lampionový průvod 2019 v Trhovém Štěpánově
Je neděle 27. 10. 2019 a všechny děti se už nadšeně těší,
až se setmí a budou se moci sejít na náměstí a vyrazit
společně ulicí Dalkovická k Dubu a během cesty svítit
svými lampiony.
Díky změně času se rodiče s dětmi mohli sejít už v pět
hodin večer a chvíli na to vyrazit. Sešlo se opravdu hodně rodin a tak bych jim ráda poděkovala, protože díky
hojné účasti byla atmosféra průvodu okouzlující. Tolik
lampionů a rozzářených dětských očí jsem pohromadě
dlouho neviděla :) Nejkrásnější úsek nastal vstupem
do lesa, kde byla opravdu černo-černá tma. Myslím, že se
nikdo nebál, naopak si všichni užívali té krásy.

Chtěla bych za všechny rodiny s dětmi poděkovat
Unii rodičů, která ve spolupráci s místními maminkami
lampionový průvod uspořádala, protože díky nim na nás
„U Dubu“ čekal ohýnek, čaj pro naše děti a svařák pro
nás dospělé :) Děti také dostaly něco sladkého na zub
a svítící náramky na ruku. Průvod byl zakončen nádherným ohňostrojem. Avšak i po ohňostroji mohli rodiče
s dětmi ještě posedět u ohýnku a popovídat si.
Díky moc za krásně strávený podvečer a i vlastně
za možnost sejít se s přáteli a známými. Těším se za rok.
Pavla Kořínková

Lampiónový průvod v Trhovém Štěpánově; foto Aleš Kamarýt
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Setkání harmonikářů v Dalkovicích

Manželé Kroupovi ze Štěpánovské Lhoty; foto Jan Kučera

V sobotu 26. 10. 2019 se v Dalkovicích v kulturním
domě se sešli přátelé krásných hudebních nástrojů zvaných harmonika a heligonka na již 4. ročníku setkání
harmonikářů a heligonkářů.
Na pódiu se během večera vystřídali jednotliví harmonikáři a heligonkáři. František Toušek, Stanislav
Dlouhý, Petr Hynek (bubeník), Josef Veselý, Ladislav Strnad, Zdeněk Pulda, Ester Kroupová, Jan Kroupa.
Všichni se odpoledne i večer pěkně bavili a celou akci
lze označit za velmi zdařilou. V příštím roce opět chceme pokračovat již jubilejním pátým ročníkem.
Velký dík určitě patří všem pořadatelům, kteří se postarali o celý průběh letošního setkání. Rovněž velké poděkování patří zvukaři.
4. ročník setkání harmonikářů v Dalkovicích je minulostí. Doufáme, že se všichni, jak diváci, tak účinkující
dobře pobavili, odnesli si ty nejlepší vzpomínky na harmoniky a harmonikáře a všichni se můžeme těšit za rok
na 5. setkání harmonikářů a heligonkářů.

Posluchači v sále si užívali líbivou muziku harmonik a heligonek; foto Jan Kučera

Na pódiu se vystřídali jednotliví muzikanti; foto Jan Kučera

Fotoreport najdete na www.dalkovice.cz nebo na facebooku sdhdalkovice.
Člen SDH Dalkovice a správce webu www.Dalkovice.cz
Jan Kučera

A všem lidem chceme přát,
ať je má rok 2020 rád.

Olga Polivková, ředitelka Mateřské školy Trhový Štěpánov
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Školní okénko

Mateřská škola Trhový Štěpánov

Kašpárek poradil, jak napsat dopis Ježíškovi; foto archiv MŠ

Maminky nám pomáhaly s pečením vánočních perníčků;
foto archiv MŠ

Divadelní představení „O loupežníkovi; foto archiv MŠ

Děti se bavily i vzdělávaly
V září všechny děti přivítalo divadlo Ludmily Frištenské s pohádkou Kašpárkovo vítáníčko. Stejné divadlo
později dětem poradilo, jak napsat dopis Ježískovi. Děti
si v představení užily plno vánočních písniček a koled.
V představení Divadla Z bedny s názvem O loupežníkovi si naše děti dokonce zahrály. A šlo jim to opravdu
moc dobře. Šikovné byly i v cirkusovém vystoupení, kde
se staly malými kouzelníky.

Spolu s maminkami v tradiční předvánoční akci provoněly školku pečením perníčků. Díky výukovým programům Ochrany fauny ČR z Hrachova se děti i poučily.
Poznaly domečky různých zvířat a seznámily se se životem v místech s velkou zimou. Zahrály si i na Eskymáky
a postavily iglú.
Než zazvoní očekávaný Ježíšek, proběhne v naší školce tradiční rej malých čertíků a mikulášská nadílka s balíčky, za které děkujeme místnímu zemědělskému družstvu. Starší děti poté ještě čeká pohádka Hvězdička
betlémská v KD ve Vlašimi a nezapomeneme ani na zvířátka v lese, kterým ozdobíme vánoční stromeček.
Olga Polívková, ředitelka Mateřské školy Trhový
Štěpánov

Výukové programy pro děti o zvířátkách; foto archiv MŠ
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Krásný čas vánoční a povánoční přejeme všem.
Najděte si čas na relaxaci a snění, najděte si čas
na lásku a upevnění zdraví, užijte si klid
a pohodu.
Závist a všechno zlé hoďte za hlavu,
dělejte radost druhým, naslouchejte,
pomáhejte, chvalte a děkujte.
Příjemné vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví,
lásky, porozumění a radosti v novém roce 2020
přejí zaměstnanci a žáci
Základní školy Trhový Štěpánov.
Mgr. Květa Kuželová

Základní škola Trhový Štěpánov
Paní zima
Podzim už končí,
začíná zima,
za okny sněží,
vrátila se rýma.
Místo pouštění draka,
postavíme sněhuláka.
Všichni jsou spolu
každičký den,
dáme si svačinu
a pak půjdeme ven.
8. tř. A. Setničková, T.Š.

Vánoční duch
Až vánoční duch ožije,
celý svět si to užije.
Domy voní cukrovím,
snad nějakého kapra ulovím.
Nadešel vánoční čas,
venku slyšíme dětí hlas.
34

Už je tady Štědrý den,
veselé Vánoce přeji všem.
6. tř. E. Čermáková, Dubějovice

Vánoce
Nejkrásnější den v roce
jsou přece Vánoce.
Skoro každý je má rád,
budeme se radovat.
Když se první hvězda na nebi objeví,
láska v našich srdcích se rozhoří,
společně usedneme ke stolu
a zazpíváme si koledu.
Pak přiletí Ježíšek,
rozzáří se stromeček,
stromeček plný čokolád,
je jich tam tak akorát.
Pod stromečkem dárečky,
zapálíme svíčičky.
Štědrý večer už pomalu končí,

Ježíšek se s námi loučí,
ale vůbec ne napořád,
okno má u nás navždy
otevřené dokořán.
6. tř. J. Setničková, T.Š.

Kamarád
Vánoce má každý rád
i můj věrný kamarád.
Můj kamarád je pes,
když řádí ve sněhu,
slyší ho celá ves.
Miluje zimu jako já,
kožich plný sněhu má,
pak se stočí do klubíčka,
poklesnou jeho psí víčka.
Dobrou noc, můj kamaráde,
já tu s tebou budu stále.
8. tř. B. Voslářová, T.Š.
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Školní okénko / Z kuchyně našich čtenářů

Zaměstnanci a žáci základní školy
srdečně zvou na tradiční

školní vánoční trhy
které se budou konat

17. 12. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin
v přízemí budovy školy.

Žáci vyrobí vánoční dekorace, kavárna s občerstvením potěší a pozve
k příjemnému posezení a Včelí svět Hulice nabídne široký sortiment
zdravých produktů. Věřím, že klidné a přátelské odpoledne přispěje
k dobré předvánoční náladě. Těšíme se na všechny.
Mgr. Květa Kuželová

Vánoční svařák – BILLA | PŘESNĚ PODLE MÉHO GUSTA
Ingredience: pro 10 osob
2 láhve červeného vína • 200 g třtinového cukru •
2 ks mandarinky • 2 ks pomeranče • 1 ks citronu •
2 ks hvězdičky badyánu • 1 ks celá skořice • 6 ks hřebíčku
1. Do velkého hrnce vložte cukr a kůru ze všech citrusů. Zalijte 2 dl vody a přidejte 1 dl červeného vína.
2. Přiveďte k varu a povařte po dobu 5 minut, tekutina by
měla zhoustnout. Teprve teď přidejte ke svařenému sirupu
zbývající víno a koření. Teplotu zmírněte, víno už nesmíte
přivést k varu, aby z něj nevyprchal alkohol. Při nízké teplotě 4 minuty prohřívejte. Z citrusů vymačkejte šťávu,
přeceďte a přidejte ke svařenému vínu. Podávejte teplé.

Děkujeme paní Hance Jeřábkové za výborný recept;
foto Štěpánka Bézová

Tento recept nám poskytla Hanka Jeřábková ze Sedmpán, která ho má vyzkoušený. Při trénování vánočním
koled nám ho v jeden podvečer přinesla Hanka ochutnat
do malebné chaloupky k Svobodům, a musely jsme
všechny uznat, že opravdu je vynikající.
Holky ze Sedmpán
35
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Sportovní úspěchy žáků Základní školy Trhový Štěpánov
Dvě vynikající umístění se podařilo získat žákům základní školy na sportovních soutěžích ve Vlašimi: 1 místo v atletickém trojboji družstev (1. stupeň ZŠ) 25.9.2019

a 2. místo v okresním přeboru družstev starších žáků
ve stolním tenise 23. 10. 2019.
Mgr. Martin Limburk

2. místo v okresním přeboru družstev starších žáků ve stolním
tenise 23. 10. 2019; foto Mgr. Martin Limburk

Žáci získali 1.místo v atletickém trojboji družstev (1. st. ZŠ)
25. 9. 2019; foto Mgr. Martin Limburk

Štěpánovský pohár opět žije
Po roční odmlce se několika domácím nadšencům
podařilo 7. ročníkem Štěpánovského poháru ve volejbale
smíšených družstev navázat na předchozích šest turnajů
z let 2012 - 2017.
Dne 7. září se na víceúčelovém hřišti nad školou sešli
volejbalisté a volejbalistky v očekávání prožití pěkného
sportovního dne. Bohužel snahy pořadatelů se pokusilo
překazit nevlídné počasí, ale díky možnosti náhradního
hřiště v místní tělocvičně a chuti zúčastněných si za každou cenu poměřit své schopnosti se turnaj stejně zahájil.
Ve vzájemných soubojích se utkala čtyři družstva (Juniorky Vlašim, Oldateam Vlašim, tým z Kutné Hory
a družstvo pořadatelů Trhový Štěpánov/Vlašim). Vyrovnané zápasy s velkým nasazením hráčů nakonec korunovaly vítěze, kterým se stalo družstvo Oldateam z Vla-

Boj 7. ročníku Štěpánovského poháru; foto Petr Křepela
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Turnaj probíhal v místní tělocvičně pro nepřízeň počasí;
foto Petr Křepela

šimi, které získalo do držení putovní pohár, ostatní týmy
pak byly odměněny také poháry, resp. věcnými cenami.
Snaha pořadatelů po pokračování tradice se
tady podařila realizovat a velké poděkování patří
organizátorům, Přemkovi Chvojkovi a Honzovi
Kyselkovi za jejich obětavost a nasazení, stejně
jako Standovi Kuželovi za dokonalé služby v občerstvení.
Zúčastnění i organizátoři se po skončení sobotních bojů rozcházeli s vírou, že se podaří
udržet tuto tradici a přilákat příští rok ještě více
týmů pod vysokou síť víceúčelového hřiště
v Trhovém Štěpánově.
Václav Mach
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Mistrovství světa v ruském městě Saratov
Letošní mistrovství světa v Požárvidět velkolepou řeku Volhu, na jejíž
ním sportu se konalo od 8. do 16. 9.
hladině bylo pozorovatelné zakřivení
2019 na území Ruska ve městě Sarazeměkoule.
tov.
Čtvrtý den byl zahajujícím dnem
Pro mě začaly závody tři dny před
celého MS. Začínalo se výstupem
odjezdem z důvodu účasti na soudo 4. nadzemního podlaží. Tuto disstředění české reprezentace v Hradci
ciplínu jsme zahájili ve 13 hodin
Králové. Je tam krásný areál určený
místního času, protože před námi zápouze pro hasiče, takže spousta možvodily ještě ženy. Na stadion jsme doností jak trénovat a dopilovat posledrazili s dostatečnou rezervou, abyní nedostatky.
chom se pořádně rozhýbali a zahřáli
Po těchto nácvicích, kdy jsme byli
na závodní teplotu. Bohužel jsme nespokojeni s našimi výkony, jsme se
dosáhli stejně dobrých výsledků jako
konečně mohli připravit na společný
v trénincích nebo na loňském mistodlet, který se konal 8. 9. 2019 v ran- Vladislav Filip ze Sedmpán v závodním rovství a brali jsme celkové 4. místo.
ních hodinách z vojenského letiště dresu na mistrovství světa v požárním
Poté jsme měli rychlý přesun
Praha - Kbely. Čekal tam na nás ar- sportu; foto z archivu požárního sportu na hotel, kde jsme vyměnili úbor
mádní speciál CASA C-295M.
za společenský oděv a vyrazili na uvíLet trval pět a půl hodiny a byl velmi specifický. Pod- tací ceremoniál, který se konal na stadionu.
mínky v letadle byly armádní, spíš až výsadkové. Seděli
Ceremoniál byl velkolepý. Velice se nám líbil. Z mého
jsme na lavicích podél trupu u oken a ve středu se nachá- pohledu byl srovnatelný se zahajovacím ceremoniálem
zela naše bagáž připevněná pomocí sítí k podlaze.
ze zimní olympiády, jen o něco v menším měřítku.
Letiště leželo 50 km od města, kde se celé mistrovství
Pátý den na nás čekala disciplína 100 m překážek,
konalo. Přivítal nás čekající autobus s policejním dopro- ve kterém se nám hodně dařilo. Brali jsme celkové
vodem, který nás odvezl do hotelu, kde jsme pobývali 2. místo a díky Danovi Klvaňovi, s časem 14,80 sek., držípřes celé mistrovství. Ještě tentýž den jsme museli stih- me nový světový rekord.
nout akreditaci sportovců, abychom vůbec mohli chodit
Den šestý byly na programu štafety, ve kterých jsme
na sportoviště a zúčastnit se soutěže.
měli dvě skupiny. První skupina měla za úkol zaběhnout
Druhý den nás od rána čekaly tréninky jednotlivých kvalitní čas, abychom se dále drželi na bedně. To se kludisciplín a seznámení se sportovišti. Na každou disciplí- kům celou dobu dařilo, až na poslední úsek, kdy došlo
nu jsme měli pouhých 20 minut. Začínalo se v devět ho- k technické závadě. Při hašení praskla hadička od hasicídin na věži (výstup do 4. nadzemního podlaží). Na ten ho přístroje, ten ztratil tlak a káď se neuhasila.
navazoval další trénink a to 100 m
překážek, dále pak štafety a na závěr požární útoky.
Následující třetí den byl volný
a rekonvalescenční. Vedení ruské
hasičské federace připravilo
ukázku daného regionu, místních firem a samozřejmě i historie. Bylo velmi působivé si prohlédnout jiný způsob života
a kultury, než na který jsme navyklý v naší geografické poloze.
Celodenní výlet by nás zbytečně
unavil na následující soutěžní
den, proto jsme zvolili klidnější
program. Vybrali jsme si prohlídku města Saratov. Viděli jsme
město plné paradoxů - kdo někdy Mistrovství světa v ruském městě Saratov – zleva: Tomáš Wolf (masér), Radim Juřena
byl v Rusku, tak jistě pochopí. (trenér), Jiří Kotáb (trenér), Jan Vyvial, Milan Netrval, Václav Divoš, Daniel Klvaňa,
Jedním z největších zážitků bylo Dominik Soukup, Vladislav Filip, Martin Lidmila, spodní řada zleva: Vojta Klenka, David Dopirák, Pavel Krpec; foto z archivu požárního sportu
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Za třetí místo jsme obdrželi krásnou bronzovou medaili;
foto z archivu požárního sportu

Po nezdaru naší první skupiny šla na start druhá,
která po chybách brala až 8. místo. Jediné pozitivum
z toho dne bylo to, že všechny konkurenční státy měly
dost podobné časy. Z toho důvodu jsme drželi průběžné
3. místo.
Předposlední den byl den požárního útoku. Na ten
jsme si dost věřili. Oba naše pokusy byly celkem vydařené. Proudaři bohužel nebyli v sestřicích úplně synchronizovaní a náš čas stačil na 4. místo. Po součtu všech
disciplín jsme se umístili na bronzovém 3. místě celého
mistrovství světa.
Závěrečný den patřil slavnostnímu vyhlášení, které se
konalo v kongresovém sále. Za třetí místo jsme obdrželi
krásné medaile, památeční plakety a drobné dary. Stříbrnou medaili získal Kazachstán a vítězem se stalo domácí Rusko.
Po loňském zlatém mistrovství bylo letošní bronzové.
I tak jsem si ho velmi užil, a o to víc mám větší motivaci
na další sezónu.
Vladislav Filip, Sedmpány

Fotbal – tabulky mužstev
Muži „A“ III. třída skupina B
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
FK Bílkovice
TJ Sokol Zdislavice
TJ Sokol Pravonín
TJ Sokol Popovice
FK Libež
TJ Sokol Tichonice
TJ Nesperská Lhota
Tělovýchovná jednota Sokol Miřetice „B“
TJ Sokol Kondrac „B“
FK Trhový Štěpánov
Tělocvičná jednota Sokol Kamberk
Tělovýchovná jednota Jiskra Struhařov „B“
Tělovýchovná jednota Sokol Velíš
SK Blaník Načeradec

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
8
7
8
7
7
5
6
6
6
5
5
3
2
1

0
3
5
2
3
1
4
1
0
0
3
1
2
3
2

–
2
1
3
3
5
4
6
7
7
5
7
8
8
10

Skóre
45:14
39:25
50:39
52:32
41:35
35:32
36:35
51:50
46:47
28:30
30:39
22:35
24:54
20:52

Body
27
26
26
24
22
19
19
18
18
18
16
11
9
5

Záp.
10
10
10
10
10
10

+
8
7
7
7
6
5

0
1
2
1
0
0
2

–
1
1
2
3
4
3

Skóre
43:7
30:11
19:12
29:17
28:19
18:20

Body
25
23
22
21
18
17

Muži „B“ IV. třída skupina C
Rk.
1
2
3
4
5
6
38

Družstvo
FC Křivsoudov „B“
TJ Sokol Čechtice
TJ Sokol Dolní Kralovice „B“
FC Libouň
FC Vracovice
T.J. Radošovice

prosinec 2019
7
8
9
10
11

FK Trhový Štěpánov „B“
TJ Želivan Hulice
TJ Sokol Pravonín „B“
TJ Slovan RÚ Kladruby
Tělovýchovná jednota Keblov

Sport
10
10
10
10
10

4
2
1
1
1

0
3
2
1
0

6
5
7
8
9

24:22
20:32
21:34
14:36
8:44

12
9
5
4
3

Dorost okresní přebor
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
FC Křivsoudov / TJ Sokol Čechtice
TJ Sokol Pravonín / TJ Sokol Kondrac
TJ Sokol Mezno
FK Trhový Štěpánov
TJ Sokol Postupice / Sokol Chotýšany
Tělovýchovná jednota Sokol Ostředek / FK Kavalier
TJ Slavoj Čerčany / Sportovní klub Posázavan Poříč
Sokol Maršovice / Tělovýchovná jednota Sokol
Nevek
SK Bystřice
Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky / Sportovní klub
TJ Sokol Jankov / TJ Svoboda Ratměřice

Záp.
10
10
10
10
10
9
9
10

+
7
7
7
6
4
4
4
3

0
3
2
0
2
1
1
0
3

–
0
1
3
2
5
4
5
4

Skóre
36:18
37:19
58:24
38:21
21:18
24:22
21:36
21:38

Body
24
23
21
20
13
13
12
12

10
10

3
1

2
0

5
9

22:34
31:49

11
3

10

1

0

9

20:50

3

Stojící zleva: Menda Ludvík, Mach Roman, Jelínek Bořek, Staněk Tomáš, Provazník Pavel, Kopecký David, Neděla Šimon, Špička
Petr, Čepelák Patrik, Menda Jakub, Neděla Štěpán, Horáček Jan, Boušek Adam, Fotr Jakub, Neděla Tomáš
Sedící zleva: Setnička David, Bernášek Lukáš, Petrásek Miroslav, Kopecký Josef, Kahoun Vojtěch, Kokta Zdeněk, Skalický Petr,
Steiner Patrik, Trpišovský Vladimír, Zahradník Martin, Novotný Michal, Kopecký Petr; foto Petr Křepela
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Společenská kronika

Životní jubilea:
02.12.
03.12.
03.12.
04.12.
06.12.
14.12.
19.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
29.12.
31.12.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

01.01. –
04.01. –
08.01. –
		
12.01. –
14.01. –
19.01. –
21.01. –
22.01. –
23.01. –
29.01. –
31.01. –

Ladislav Kadleček, Trhový Štěpánov – 84 let
Vladislav Černík, Trhový Štěpánov – 75 let
Jana Doležalová, Trhový Štěpánov – 60 let
Václav Čermák, Trhový Štěpánov – 81 let
Marie Brixíová, Dubějovice – 85 let
Jaroslav Forman, Trhový Štěpánov – 86 let
Eva Kroupová, Dalkovice – 60 let
František Martínek, Sedmpány – 65 let
Vladimír Nerad, Trhový Štěpánov – 65 let
Jaromír Hospergr, Trhový Štěpánov – 55 let
Jaroslav Divíšek, Střechov nad Sázavou – 82 let
Karel Kulíček, Trhový Štěpánov – 55 let
Jaroslav Setnička, Trhový Štěpánov – 75 let
Miroslav Šindelář, Trhový Štěpánov – 65 let
Marie Vošická, Dalkovice – 75 let
Miroslava Havlínová, Střechov nad Sázavou
– 70 let
Eva Bílková, Trhový Štěpánov – 84 let
Milan Příhoda, Trhový Štěpánov – 60 let
Bohuslav Toman, Trhový Štěpánov – 65 let
Anežka Pazourová, Trhový Štěpánov – 84 let
Pavel Kamarýt, Trhový Štěpánov – 70 let
Jana Vlasáková, Trhový Štěpánov – 70 let
Pavel Voslář, Trhový Štěpánov – 55 let
Marie Čapková, Trhový Štěpánov – 60 let

Navždy odešli:
06.10. – Anežka Houdková, Střechov
		 nad Sázavou – ve věku 89 let
15.10. – Milan Srna, Trhový
Štěpánov – ve věku 84 let

prosinec 2019
01.11. – Věra Hochová, Trhový Štěpánov – ve věku 90 let
22.11. – Hana Ješátková, Trhový Štěpánov – ve věku 71 let

Vzpomínka
Dne 21. 11. 2019 by se dožila 90 let paní Jarmila Vinšová
z Dubějovic a 5. 12. 2019 by uplynulo 30 let od smrtí (její
tchyně) paní Marie Vinšové
z Dubějovic.
Vzpomínají synové s rodinami
Jarmila Vinšová z Dubějovic;
foto z rodinného alba

Dne 9. 12. 2019 uplyne 10 let
od úmrtí pana Josefa Veselého.
Stále vzpomíná rodina.

Josef Veselý z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Dne 12. prosince uplyne již třetí rok, kdy nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr a švagr, pan
František Vošický z Dubějovic.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi,
věnujte mu prosím spolu s námi
tichou vzpomínku.
Manželka, dcera
a syn s rodinami
František Vošický z Dubějovic;
foto z rodinného alba

Milan Srna, Trhový Štěpánov;
foto z rodinného alba

24.10. – Jaroslav Šejbl, Střechov
nad Sázavou – ve věku 42 let

Dne 31. 12. 2019 uplyne 5 let, co nás navždy opustila naše
milovaná sestra, maminka, babička a prababička paní
Marie Kopecká z Trhového Štěpánova. Její lásku si navždy
uchováme v našich srdcích.
Stále vzpomíná celá rodina.

Jaroslav Šejbl, Střechov nad Sázavou; foto z rodinného alba
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Marie Kopecká z Trhového Štěpánova; foto z rodinného alba

prosinec 2019
Dne 11. prosince 2019 uplyne již 27 let, kdy nás opustila
ve věku 83 let naše milovaná maminka paní Emilie Polivková z Trhového Štěpánova.
Dne 30. prosince 2019 uplyne 49 let, kdy od nás odešel
náš drahý tatínek, pan František Polivka z Trhového Štěpánova ve věku 66 let.
13. ledna 2020 vzpomeneme již sedmnáctého výročí
od náhlého odchodu pana Oldřicha Petráska. Odešel bez
rozloučení ve věku nedožitých 33 let. Nikdy nezapomeneme!
Na naše drahé vzpomínají s úctou rodiny Petráskova,
Bartiškova, Martínkova a ostatní příbuzní.

Společenská kronika
20.08.2019 – Natálka Kamarýtová,
		 Trhový Štěpánov

Poděkování
Poděkování za finanční příspěvek pro rodinu Šejblovu
ze Střechova nad Sázavou
Vážení přátelé a spolužáci zesnulého Jaroslava Šejbla,
dovolte mi, abych Vám všem srdečně poděkovala za vaši
pomoc v podobě finančního příspěvku věnovaného mé
zarmoucené rodině za zemřelého, milovaného manžela,
který s Vámi chodil osm let do Základní školy Trhový
Štěpánov.
Taktéž chci velice poděkovat zastupitelům města Trhový
Štěpánov za finanční dar v této těžké chvíli.
Marie Šejblová, Střechov nad Sázavou

Natálka Kamarýtová s bratry Vítkem a Jonáškem a s rodiči
Vendulou Veselou a Pavlem Kamarýtem; foto z rodinného alba

Sňatek uzavřeli
13.07.2019 – Veronika Bergerová, Bukovany
		 u Olomouce a Pavel Dušek
		 z Dubějovic

Narození dětí
03.07.2019 – Antonín Frajt z Dubějovic

Antonín Frajt s rodiči Janem a Alžbětou Frajtovými;
foto z rodinného alba

Veronika Bergerová a Pavel Dušek z Dubějovic;
foto z rodinného alba
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Inzerce
18.10.2019 – Vladimíra Říhová, Němčice
		 a Sebastian – Mihail Slotea,
		 Constanta (Rumunsko)

Vladimíra Říhová a Sebastian-Mihail Slotea;
foto z rodinného alba

prosinec 2019
09.11.2019 – Marcela Vošická a Tomáš
		 Adam z Dalkovic

Novomanželé Adamovi z Dalkovic;
foto z rodinného alba

Vážení přátelé,

SDH Sedmpány Vás srdečně zve
na tradiční setkání na sedmpánské návsi

v sobotu 21. prosince 2019
od 17:00 hodin.
Přijďte se v adventním čase vánočně
naladit při lahodném svařáku,
společně si zazpívat a popřát si
krásné vánoční svátk y pod
rozsvíceným vánočním stromečkem.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!
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prosinec 2019

Inzerce

MĚSTO

VÝ

N

H

OV

TR

O

ŠTĚP

Á

MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
hudební skupiny

NÁHODNÁ
SETKÁNÍ

14. 12. 2019 od 16:00 hodin
V KOSTELE sv. BATOLOMĚJE
Zazní vánoční písně a spirituály.
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Inzerce

prosinec 2019

HASIČI TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

MĚSTO

HLEDAJÍ NOVÉ ČLENY DO ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
VÝ

N

H

OV

TR

O

ŠTĚP

Á

POŽADUJEME:
KONTAKT:

Vojtěch Jeřábek
tel. 777 306 295
hasici.tstepanov@seznam.cz

• minimální věk 18 let
• dobrý fyzický i zdravotní stav
• trestní bezúhonnost
• spolehlivost a zodpovědnost
• pravidelná účast na výcviku a školení
• ochota pomáhat druhým

PF 2020
Krásné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2020
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti
Vám přejí
hasiči Trhový Štěpánov
Zpravodaj Štěpánovska, číslo 6 – prosinec 2019 – informační a kulturní dvouměsíčník vydává město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu. Registrační číslo MK ČR E 10766. Adresa redakce:
Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov. Internetové stránky: www.trhovystepanov.cz. Elektronická adresa: mesto@trhovystepanov.
cz. Šéfredaktorka Zpravodaje Bc. Štěpánka Bézová mistostarostka@trhovystepanov.cz telefon: 724 383 697. Členové redakční rady:
Mgr. Květa Kuželová, Olga Polivková, Jana Boušková, Miroslava Veselá, Jana Vlasáková. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Za drobné
chyby se omlouváme. Grafická úprava: Miroslav Horák – Region Design, tisk BOFTISK s.r.o. Nymburk. Náklad 700 ks. Cena výtisku 5 Kč.
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