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„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody“ (Albert Einstein)
Podzim je časem dozrávání, sklizně a zejména příprav na zimu. Čas podzimní úrody je hojný
a barevný. Letošní září nás překvapilo stále teplým počasím. Na polích bude již brzy hotovo. Na fotografii Zemědělské družstvo Trhový Štěpánov sklízí kukuřici. Užívejme si čas podzimu pro jeho
důstojnost a krásné barvy. Dny jsou plné laskavého podzimního sluníčka, které barví listy stromů
do nepopsatelného barevného obrazu. Všude je cítit klid a hluboká podzimní nostalgie, příroda se
chystá na dlouhé měsíce spánku. Vychutnejte si procházky lesem a nechte se inspirovat barevnou
nádherou přírody.
Foto: Josef Korn
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Slovo starosty
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které z velké části platíme za cizí firmy a občany. Živnostník ze sousedního města vysype fůru pneumatik
ze svého autoservisu u kontejneru v ulici Polní, přitom
má povinnost odpad likvidovat na řízené skládce a dokladovat. Tak toto funguje na všech kontejnerových místech.
V pondělí obsluha vyveze tři kontejnery v ulici Na Braňce
a v úterý jsou plné skelné vaty a průmyslové vzduchotechniky, určitě ne od našich občanů. Této situaci se musíme bránit! Připravujeme řízené skládkování s provozní
dobou a obsluhou v ulici Na Braňce. Zrušená kontejnerová místa budou nahrazena objízdnou službou. Kontejner
s obsluhou bude pravidelně přistaven v určeném čase
na určeném místě. Přiblíží se tak občanovi.

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás srdečně zdravím. Prázdniny a dovolené jsou nenávratně pryč a já pevně věřím,
že jste je plně využili k odpočinku, získávání krásných
zážitků a načerpání nových sil do všedního života. Užíváme si nádherné počasí mimořádně slunného a teplého
babího léta, hospodáři sklízí svoji úrodu, žáci a studenti
zahájili nový školní rok. Přeji Vám všem, abyste tento
životní koloběh prožívali ve zdraví a spokojenosti a obracím se na Vás s aktuálními informacemi v tomto podzimním čísle Zpravodaje.
Pan Josef Petrásek ukládá odpad do biokontejnéru; foto Josef Korn

Dění ve městě:
Velkoobjemové kontejnery:
Přistoupili jsme k regulování a neřízenému (živelnému) plnění velkoobjemových kontejnerů v celém správním území z důvodu finanční neúnosnosti této služby.
Kontejnery by měly sloužit místním občanům a majitelům nemovitostí k odkládání většího odpadu (koberce,
lina, části nábytku, objemnější odpad).
Bohužel průzkum ukázal, že největší část odpadu
ukládají do kontejneru občané, kteří nemají s naším
správním územím nic společného. Živnostníci a firmy,
většinou cizí, které na úkor nás občanů obírají rozpočet
města. Roční výdaje na odpad jsou cca 1,7 milionů Kč,

Město podalo žádost o dotaci na biokompostéry.
V případě úspěšnosti dostane občan do užívání kompostér a drobný bioodpad bude likvidovat sám doma.
Velké větve občanům seštěpkujeme, nebo si je odvezou
na řízenou skládku Ekoso. Občané se zájmem o kompostéry se mohou předběžně hlásit na MěÚ Trhový Štěpánov nebo napsat email na adresu: mesto@trhovystepanov.cz. Podrobné informace o ukládání velkoobjemového
odpadu a jeho svozu odpadu budou občanům vysvětleny
dopisem, který obdrží každá domácnost. Více informací
na telefonu starosty – 732 963 680.

Informační tabule pro občany; foto Josef Korn

Biokompostér
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Předání mostu do předběžného užívání
Od 1. 10. 2016 je předán most č. D1 – 051 přes dálnici
D1 u Veselky do předčasného užívání. Po kolaudaci
v roce 2017 bude most předán do majetku města Trhového Štěpánova.
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Oprava nádvoří v Mateřské škole Trhový Štěpánov
Před začátkem školního roku jsme nechali opravit asfaltové plochy u Mateřské školy Trhový Štěpánov metodou
přetavení živice. Práci provedla firma ASFALT OK s.r.o.,
Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice.
III. etapa skládky Ekoso Trhový Štěpánov – stavba
Na stavbě jsou položeny těsnící vrstvy, naváží se drenážní štěrková vrstva, dokončují se terénní úpravy. Kapacita nové etapy se přibližně počítá na deset let.

Most č. D1 – 051 přes dálnici; foto Josef Korn

Podzemní propad v lokalitě u Jezu v Trhovém Štěpánově
Dne 21. 9. 2016 byly ukončeny práce na průzkumu
a provizorním zabezpečení starého důlního díla (SDD):
„Propad Trhový Štěpánov (p. č. 1112/6)“, provedené
státním podnikem Palivový kombinát Ústí (provádějící
organizace). Celkem bylo vyvrtáno 24 vrtů o průměru
20 cm a hloubky 5 m. Propad byl zaplněn cementopopílkovou suspenzí a průzkumem nebyl zjištěn žádný jiný
podzemní prostor. Přání nalezení podzemní chodby se
nenaplnilo.

Průzkum podzemního propadu; foto Josef Korn

Oprava asfaltové plochy u MŠ Trhový Štěpánov; foto Josef Korn

III. etapa skládky Ekoso Trhový Štěpánov; foto Josef Korn

Blahopřání
Blahopřeji panu Františku Štikovi z Trhového Štěpánova k jeho životnímu jubileu 70. narozenin. Dlouhá léta
pracuje ve veřejných funkcích jako zastupitel, radní,
předseda stavební komise
a činovník fotbalového
klubu. Jeho zednická ruka
je vidět na nespočtu staveb
v Trhovém Štěpánově
a okolí. Děkuji za jeho obětavou práci. Přeji spokojenost a stálé zdraví.
Městské zastupitelstvo
udělilo panu Františku ŠtiPan František Štika z Trhovékovi čestné uznání za celoho Štěpánova; foto Josef Korn
životní přínos městu.
Blahopřeji panu Ing. Antonínu Vošickému k jeho životnímu jubileu 50. let. Pan
Ing. Antonín Vošický pracoval dlouhá léta jako místostarosta, radní a zastupitel
města Trhový Štěpánov. Je Ing. Antonín Vošický z Dubědlouholetým starostou SDH jovic; foto Josef Korn
Dubějovice. Děkuji za jeho
práci pro město Trhový Štěpánov a místní část Dubějovice
a pro hasičský sbor. Přeji spokojenost a stálé zdraví.
Pozvánka
Milí spoluobčané, srdečně Vás všechny zvu na vánoční trhy 26. 11. 2016 na Náměstí v Trhovém Štěpánově.
Děkuji za podporu a spolupráci. Přeji hodně zdraví!
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28. říjen 1918 – Den vzniku samostatného
československého státu.
K vyhlášení samostatné Československé republiky došlo 28. října 1918. Její hranice byly vymezeny mírovými
smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci
versailleského mírového systému. 8. ledna 1918 bylo vyhlášeno 14 bodů prezidenta USA Wondrowa Wilsona. Tomáš G. Masaryk dosáhl v průběhu roku 1918 příslibu nezávislosti od hlavních západních mocností Dohody.
V Paříži ustanovil prozatímní československou vládu.
Mezitím se politické strany na domácím českém území
dohodly na vytvoření Národního výboru československého, který měl připravovat převzetí moci. Již v průběhu
roku 1918 byl budoucí Československý stát mezinárodně
přijat. Československé legie byly de facto uznány za spojeneckou armádu. Československou národní radu uznaly
za základ budoucí československé vlády postupně následující státy: Francie, Spojené království (Velká Británie),
Spojené státy americké, Japonsko a Itálie. Postupně tyto
státy uznaly i prozatímní československou vládu ustavenou dne 14. října 1918 s předsedou T. G. Masarykem v čele.
Československo se tak dostalo do zcela výjimečné pozice,
jelikož se stalo jediným nástupnickým státem Rakousko Uherska, jehož budoucí existenci, spojenci uznali, ještě
před konáním Pařížské mírové konference v roce 1919.
17. října 1918 zaslal T. G. Masaryk prezidentovi Wilsonovi
„Prohlášení nezávislosti československého národa“. Tento
text byl později označován jako Washingtonská deklarace.
Masaryk totiž věděl o plánech Karla I. Habsburského
na vytvoření federace v rámci Rakousko - Uherska. Wilson tento plán Karla I. odmítl, a tak 20. října 1918 ve 3
hodiny odpoledne byla americkým velvyslancem v Paříži
Benešovi sdělena odpověď prezidenta Wilsona rakousko-uherské vládě, že mír bude jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů. Dne 28. října
1918 zahájila v Ženevě delegace národního výboru vedená
Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Došli
k dohodě, že nový stát bude republika a prezidentem se
stane Masaryk, předsedou vlády Kramář. 28. října 1918 vydal Národní výbor první zákon – Zákon o zřízení samostatného státu československého. Potom ještě bylo zveřejněno provolání Národního výboru „Lide československý.
Tvůj odvěký sen se stal skutkem ….“ Pod oběma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří
Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup – později zvaní
„Muži 28. října“. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko - Uherskem, které si lid vyložil jako
uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k velkým demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil
symboly Rakousko - Uherska. Na Václavském náměstí
u pomníku svatého Václava promluvil k davům kněz Isi4

dor Zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát.
30. říjen 1918 byl závěrečným dnem pražského převratu.
Rakouské vojenské velitelství kapitulovalo před Národním výborem, protože maďarští a rumunští vojáci odmítli
bojovat. Téhož dne se v Turčianském Svatém Martinu sjelo
200 politických vůdců Slovenska, přijalo Martinskou deklaraci, na jejímž základě se Slovensko připojilo k českým
zemím, a ustavili dvacetičlennou Slovenskou národní
radu, jako výkonný orgán v čele s předsedou Slovenské národní strany Matúšem Dulou. Po vyhlášení samostatnosti
Československa se konaly ve městech i v obcích oslavy,
slavnostní průvody a bohoslužby. Lid jásal nad nabytou
samostatností i nad koncem války. 29. února 1920 schválilo Národní shromáždění „Ústavu“, která formálně prohlásila Československo za demokratickou republiku, v jejímž čele stojí prezident. Zákonodárnou moc vykonává
Národní shromáždění, skládající se z poslanecké sněmovny a ze senátu. Celá hranice Československého státu byla
zdokumentována 10. 8. 1920. Československo tak zdědilo
21% území zaniklého Rakousko -Uherska a žilo na něm
25% obyvatel této zaniklé monarchie. Takto popisuje události 28. října kronikář v Pamětní knize Trhového Štěpánova. První zpráva o převratu v Praze zaletěla do našeho
města 28. října 1918 ve 4.2O hod. odpoledne. Byl to telegram ministra železnic Dr. Zahradníka na zdejší staniční
úřad, aby byl zadržen vývoz všech potravin. Večer se sešli
přední občané v restauraci U Nádraží, kde náhodou přítomný železniční úředník z Prahy vypravoval události posledních dnů. V restauraci byli přítomni též dva četníci. Ti
„koukali“. Druhého dne se objevily po městě prapory.
Když pak noviny potvrdily zprávy o převratu, shromáždili učitelé školní děti a oznámili jim velikou událost, že konečně smějí jim říci pravdu, že spadly z nás okovy a nastává nová doba ve svobodném státě československém.
Z chodby byly odstraněny všecky obrazy z doby poroby,
na stěnu pověšen velký obraz „Žižka před Kutnou Horou“,
který dříve na rozkaz inspektora Fencla musel být odstraněn. Všude se odstraňují rakouské orličky a všecky památky ze zhaslé slávy císařské. Lidé shodili orla na poště i tabulku na četnické stanici. Dle příkladu Národního výboru
v Praze utvořil se i místní výbor ve složení: Antonín Hospergr předseda. Členové – Bohumil Křečan řídící učitel,
František Hataš učitel, Josef Mánek učitel, František Kozlík učitel, František Kopecký kaplan, Emanuel Kepka rolník, František Tomaides rolník, Josef Hospegr rolník. Duší
výboru byl učitel Křečan, který také tento výbor sestavil.
Střetl se také hned s četníky, kteří nechtěli odstranit rakouské odznaky, tvrdíce, že nemají nic úředního. Veřejnému nátlaku však přece nakonec povolili. Všude nastala
radost a nadšení, všude se nabádalo k pořádku a klidu.
Ve všech obcích se oslavuje samostatnost. U nás se tak sta-
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lo 8. listopadu 1918. Byl to snad nejvelkolepější den v našem městě od doby jeho trvání. Večer před slavností byla
iluminace. Ač byl veliký nedostatek svíček, přece nebylo
okna, kde by se nezaskvěly alespoň dvě svíce. V některých
oknech bylo několik osvětlených transparentů. Nejlepší
byly ve škole – české znaky. Na radnici s nápisem “Z krve
vaší, legionáři, vzešla naše svoboda.“ Před sedmou hodinou večer seřadili se zástupové u školy - hudba, hasiči,
selky a sedláci v krojích. Průvod prošel osvětleným městem do restaurace. Tam se sedělo za stoly a zpívaly se národní písně. Druhý den byl národní svátek. Domy byly
ověnčeny chvojím a nad mnohými vlály české prapory.
Ve městě byly postaveny dvě slavnostní brány - v ulici
a na rohu u Vobeckých (V Bráně) s nápisem: Vítej nám,
svobodo! V devět hodin byl sraz na konci ulice. V průvodě
šla školní mládež s praporem a praporky, družičky, hoši
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a dívky v národních krojích, hudba, zástupcové města,
obcí a úřadů, hasičské sbory, živnostenské spolky s prapory, občané, občanky, četa hasičů – lidstva řada nepřehledná. Průvod šel kolem radnice, po náměstí, k hořejší řadě
domů, kde stála tribuna. Hudba zahrála národní hymnu.
Na tribuně řečnil Antonín Hospergr, starosta. Ozývaly se
výkřiky „Hanba Rakousku!“ Po řeči byl spálen rakouský
prapor. Všichni se ohlíželi na přítomného strážmistra, jak
naň patřil, celý zsinalý. Poté byla vykonána přísaha věrnosti československému státu. Městská rada, učitelský
sbor, dopravní úředníci, strážmistr, hasiči, řemeslníci
i všechen lid místnímu národnímu výboru, jakožto zástupci národního výboru v Praze - slib věrnosti nynější
naší vládě. Provoláním slávy se průvod rozešel.
Miroslava Veselá kronikářka, čerpáno z internetu
a Pamětní knihy města Trhový Štěpánov

Stížný list
Historie je učitelkou života, praví latinské přísloví. (pražská kapitula, řeholní duchovenstvo a většina farní(Historia magistra vitae). Toto přísloví nám říká, aby- ho kléru.) Hus byl přinucen kázat mimo Prahu. I když
chom se poučili z historie a neopakovali chyby generací sám zastával názor: „co se doma upeče, se doma sní,“
před námi. I v historii naší země jsou události, ze kterých a nestál o medializaci svého sporu na mezinárodní úrovbychom se měli poučit. Je to doba husitství, která je dnes ni, nemohl tomu zabránit. Po zásahu římského a uherrůzně interpretována. H. G. Wells, anglický historik, ského krále Zikmunda byl svolán kostnický koncil. Kažpíše ve svých Dějinách světa, že všeobecný myšlenkový dý Čech dnes již ví, jak tento koncil skončil. Před
proud té doby (doba 15. století), směřoval k tomu, aby odsouzením Husa na hranici však sympatizující česká
vytýčil autoritu bible proti autoritě církve. Jedním šlechta zaslala koncilu „Stížný list“ ve kterém žádala
z představitelů evropských reformátorů církve byl Mistr osvobození Husa z kostnického žaláře. Kdo tento list poJan Hus. Papežství mělo o situaci v Čechách jen zprávy depsal a našel odvahu se postavit světově uznávané autood arcibiskupa Zajíce a tak se od počátku roku 1410 ob- ritě? Bylo to 250 českých šlechticů, kteří opatřili tento
racelo na různé představitele šlechty s cílem je postavit „Stížný list“ svými pečetěmi. Mezi těmito pečetěmi jsou
proti reformistům, kteří navazovali na myšlenky anglic- pečetě pana Mlýnka ze Semipanuov, Viléma ze Sútic,
kého učence Johna Wyclifa. Tyto papežské apely však Matěje ze Sútic, Diviše z Pertoltic, Bolecha z Dalkovic,
napadaly na úrodnou půdu. Naopak, sympatie k Husovi Jana z Dalkovic, Vavřince z Bohdanče, Jana ze Zbraslaještě vzrostly. Vyvrcholením byl rok 1411, kdy se arcibis- vic. Uvádím zde „Stížný list“. Co je v něm psáno? Mimo
kup Zajíc zavázal podřídit českému králi a slíbil napsat přímluv za propuštění Mistra J. Husa doložených citací
papeži o neexistujícím kacířství v Českém království. z Bible se píše: „Poněvadž právem přirozeným i božDále však neunesl tíhu své odpovědnosti vůči papeži ským je každému přikázáno činit jinému to, co přeje
a ujel do Uher. A tak postup církevních úřadů proti Hu- sám sobě, a je zapovězeno jinému činit, co by nechtěl,
sovi nakonec vyvolal na českém královském dvoře i u některých jeho dřívějších sympatizantů odklon od jeho
učení. Dodnes se vede polemika o pravosti listů, v nichž se na stranu Husa
postavil český král Václav IV. a královna Žofie. O čem se vedly spory? Především o nápravu církve. Podtextem těchto sporů je úsilí o politické proměny
směřující k vytvoření stavovského státu. Střetem obou linií je pak výsledek,
který z husitství učinil fenomén evropských dějin. Hus nacházel největší pro- Stížný list; kolektiv autorů
Stížný list se svými pečetěmi
tivníky a nebezpečí z církevních kruhů – Čornej, Knápek, Macek, Rous
5

Zprávy z radnice
aby se mu stalo – neboť pán Kristus pověděl: „Všecko
cokoli chcete, aby vám činili lidé, to jim čiňte, neboť
v tom záleží zákon a proroci“. Jak aktuální znění po sedmi stech a jednom roce! Je možné, aby se dnes „čeští
páni“ sjednotili za zájmy pravdy a prospěchu lidu? Dnes
a vždy jindy není nic aktuálnějšího, než aby se moc světská starala o věci světské a moc církevní o věci církevní
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a věci ducha. Střet těchto zájmů nevede k ničemu dobrému. Je toho dokladem situace i dění v některých zemích
středního Východu. Kdo ponese důsledky? Kdo připravuje budoucnost pro příští generace? Víme to, nebo to
nechceme vědět a jednáme se zájmem jen pro dnešek?
Václav Seidl, Soutice

Návrat Piety do štěpánovské kapličky
V roce 2014 uběhlo 30 let od chvíle, kdy byla z štěpánovské kapličky
odcizena neznámým pachatelem
Pieta, soška z lipového dřeva, která
představovala Pannu Marii, držící
na klíně Ježíše, sejmutého z kříže.
Na základě přání pana starosty
Korna, který instalaci nové sošky
podpořil, krátce připomenu okolPůvodní Pieta
nosti, které vedly k jejímu znovuumístění. Původní Pieta, vyřezaná z lipového dřeva, byla
pro kapličku věnována paní Antonií Vaňhovou, provdanou Chvojkovou, která se do Trh. Štěpánova č. p. 36 přistěhovala před rokem 1905. Dle vyprávění předků si ji
měla přivézt ze svého původního bydliště z Radějova
u Pacova, kdy ji mohla podědit po svých předcích Hovorkových z Arneštovic u Pacova, odkud pocházela. Soška tedy byla vystavena ve výklenku kapličky dlouhá desetiletí a byla předmětem úcty našich předků až
do zmíněného roku 1984. Tehdy se objevil člověk, který
měl úctu nikoliv k náboženským či historickým symbolům, ale jen k penězům. Jak smutné. Po této krádeži vložila paní Anežka Chvojková do výklenku sádrovou sošku panny Marie Lurdské, kterou však také někdo odcizil.
Na skobičku, která kdysi sloužila k zachycení původní
dřevěné sošky, zavěsila tedy prostý obrázek Panny Ma-

rie. Ten se nyní vrátil
k potomkům paní Chvojkové. Záměr navrátit štěpánovské kapličce sošku
Piety se podařilo uskutečnit letos před štěpánovskou poutí, kdy v loňském
roce Pietu zakoupila paní
Marcela Holíková roz. Simandlová (rodačka z Trh.
Štěpánova) a nechala ji
posvětit při jedné ze mší
panem farářem Richardem Čemusem. Ke kapličce měla vždy vztah a se Nová soška Piety
svou matkou Josefou Simandlovou se každý rok
pravidelně o kapličku staraly. Soška sice nemá žádnou
historickou hodnotu a je vyrobena z obyčejného materiálu, je však výrazem snahy o zachování tradice a kontinuity v souladu s původním zasvěcením štěpánovské
kapličky. Na přiložené fotografii z roku 1967 je pro představu a připomenutí původní odcizená soška Piety
a na druhé současná Pieta vložená do výklenku před letošní štěpánovskou poutí.
Jan Holík, Praha 4

Diskuzní fórum
Milí čtenáři, také se Vám občas stalo, že jste byli jen
divákem dění v našem městě? Já jsem takový pocit měl.
Tedy, až do chvíle než mi přišel dopis od pana starosty
s pozváním na diskuzní fórum „Město a městské části
očima mladých lidí“. Setkání se konalo dne 19. 8. 2016
v zasedací místnosti MěÚ. Pozvánky obdrželi nejen
mladí obyvatelé Trhového Štěpánova, ale i přidružených
vesnic. Sám jsem si nedokázal představit, co nás bude čekat, ale nakonec mě program příjemně překvapil. Byl
opravdu bohatý. Na začátku nám bylo představeno mnoho projektů, jak již aktuálně připravených k realizaci, tak
i ty které čekají na rozhodnutí dotačního výboru. Dokonce jsme si mohli prohlédnout dokumenty a grafické
zpracování, na které se bude o dotace teprve žádat. Mě
osobně nejvíce zaujala vizualizace a modernizace soko6

lovny. Bohužel tento projekt bude ještě provázet mnoho
vyjednávání s vlastníky. Dále se mi velice líbil grafický
návrh rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově, kde by modernizací měla projít jak hasičská zbrojnice, tak i patro s lékaři. Toto jsou dva projekty, které mě osobně oslovily nejvíce. Každý z nás má jiný
žebříček hodnot, a proto si dovoluji tvrdit, že někdo by
více ocenil jiné připravené programy jako například modernizaci náměstí, domov seniorů, chodníky v ulici Vlašimská a v ulici Dalkovická, Kulturní dům v Dubějovicích, hřiště v mateřské školce nebo rozšíření tělocvičny
základní školy. Určitě jsem si nevzpomněl na všechny
projekty, proto Vás prosím o prominutí. Tyto projekty
jsou v různém stupni vývoje. Některé čekají na zdroje
financování a část čeká na spuštění. Ve druhé části jsme
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dostali slovo my, zástupci mladých. V diskuzi jsme dostali prostor jak k vlastním návrhům ke kulturním akcím, tak jsme dostali prostor k vyjádření subjektivního
názoru na představené projekty. Jako příklad bych uvedl
nápad na vybudování nástupního ostrůvku na autobusové zastávce pro seniory v Sedmpánech. A jelikož bylo
před poutí, tak padaly dotazy na ni, ale i na další kulturní akce. Doufám, že jsme dali zastupitelům města kvalitní návrhy k zamyšlení. Nakonec jsem odcházel s pocitem, že jsem mohl pomoci zastupitelům města. Doufám,
že se naše návrhy podaří realizovat a pomůže nám to
ve společném soužití. Toto krátké sezení mi nejen přiblížilo to, co se plánuje a připravuje za zdmi městského úřadu, ale v první řadě mi otevřelo oči. I z počátku snadný
projekt se neobejde bez obtíží, vyjednávání, velké finanční podpory a časové náročnosti. Závěrem bych rád
poděkoval panu starostovi a paní místostarostce za jejich čas a energii. Vážím si toho, že i nás se někdo optal
na názor a vyzval nás k aktivní účasti na dění v našem

Zprávy z radnice

Zleva: Štěpánka Bézová, Michal Béza, Ester Kroupová, Jana
Krobová, Marie Benešová, Petr Skalický, Josef Korn, Michaela
Müllerová

městě a jeho částech. Již nyní se těším na další setkání
a jsem zvědav, jaká překvapení a vylepšení nás v Trhovém Štěpánově čekají.
Petr Skalický ml.

Péče o těžce nemocné a umírající pacienty
Společnost RUAH o.p.s. Benešov si klade za cíl zajistit zároveň poskytuje odborné sociální poradenství pro rodikompletní péči o těžce nemocné a umírající pacienty ny, které pečují o seniory, nemocné a jinak závislé osoby.
v jejich domácím prostředí. HlavPoradenství může být anonymní.
ním posláním organizace je
Ročně poskytneme kolem 1000
umožnit pacientům, kterým je
hovorů s požadavky na informadoporučena paliativní léčba, aby
ce. Další službou RUAH o.p.s. je
se mohli rozhodnout strávit svůj
osobní asistence a odlehčovací
čas se svými blízkými. Nabízí
služba terénní, která pomáhá peslužby lékaře paliativní medicíny
čujícím rodinám zvládnout nároča léčby bolesti, psychologa, odnou péči o člena rodiny. V předborné zdravotní péče i komplexchozím období využili 4 klienti
ních sociálních služeb v domácz Vašeho správního území.
nosti klientů. Službou pokrývá
Mgr. Marta Vacková
celý okres Benešov. RUAH o.p.s. Péče v domácím prostředí

Nové autobusové linky
S novým školním rokem byly zavedeny nové spoje pro
žáky Základní školy Trhový Štěpánov. Jedná se o nový spoj
č. 36 linky 200034 (E34) Vlašim – Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice – Snět v 7,37 hodin ze Sedmpán, v 7,40 hod.
z Dubějovic do Trhového Štěpánova. Byla prodloužena
linka z Javorníka do Trhového Štěpánova – 200026 (E26)
Vlašim – Javorník – Trhový Štěpánov. Spoj č. 3 odjíždí
z Chlumu v 7,35 hodin a v 7,40 hodin z Javorníka do Trhového Štěpánova. Odvoz dětí ze školy je zajištěn spojem
č. 12 v 15,25 hodin z Trhového Štěpánova. Nové spoje
mají pro ostatní cestující zavedenou návaznost do města
Vlašimi. Všechny nové spoje jsou hrazeny z rozpočtu
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Jiří Čihák, ředitel ČSAD Vlašim

Děti z Dubějovic si konečně mohou ráno přispat do školy…;
foto Štěpánka Bézová
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Země krásná a kdysi zaslíbená - Švédsko
Při poslední návštěvě starosty, kdy se projednávaly
věci ohledně pozemku, nás požádal, zda bychom nenapsali pár řádků o Švédsku. Země krásná a kdysi zaslíbená. Dá se rozdělit do tří částí. Jižní část Švédska je rovinatá z obou stran, jak východní tak západní omývaná
mořem. Zemědělská oblast s mnoha soukromými usedlostmi a hospodářstvím. Převážně se pěstují obiloviny
a na velkých pastvinách se chová dobytek. Střední část
Švédska je podobná Českomoravské vysočině. Je to země
lesů a jezer. Země s mnoha rašeliništi, na kterých rostou
brusinky. Jinak lesů plných hub, borůvek a zvěře, nejpočetnější los, který se pohybuje až k severní části Švédska.
Tato část je většinou zarostlá břízami, klečí a skalnatá.
Země řek, bohatá na ryby, lososy a pstruhy. Je to část
země, kde žijí Lapové, kteří chovají mohutná stáda sobů.

Nejsevernější část Švédska se nazývá Nordkap, kde přes
léto nezapadá slunce. K půlnoci klesá dolů a po půlnoci
stoupá nahoru, nádherný pohled. Jinak, co se týče počasí, je obdobné jako u nás v Čechách. Nejkrásnější je jaro
s létem, kdy je vše svěží a noci nejsou. Kolem půlnoci je
jen šero, zatím co podzim a zima dají o sobě patřičně
vědět. Kolem 15 hodiny se začíná stmívat a ranní svítání
je tak kolem 8-8,30 hod. Jinak podle východního a západního pobřeží je plno fjordů a stovky ostrůvků jak
obydlených, tak neobydlených. Zde mají lidé chaty, typické pro Skandinávii a to dřevěné, v barvách červená,
hnědá, modrá, nebo žlutá s bílými okenicemi. Co se týče
samotných Švédů, můžeme o nich mluvit jenom v dobrém. Jsou to lidé, kteří rádi pomáhají ostatním.
Jaroslava Musilová

Paní Jaroslava Musilová miluje svoji zahrádku

Manželé Musilovi

Pohádkový ples na zámku ve Zruči nad Sázavou
Od 28. května do 4. září probíhala v Muzeu Štěpánovska výstava panenek Barbie, která byla součástí velké výstavy s názvem „Pohádkové putování s panenkou hraběnky Emy.“ Celé toto prázdninové putování bylo
vymyšleno jako hra, při které návštěvníci jednotlivých
míst sbírali razítka do cestovních karet. Po jejich naplně-

Vystoupení herečky Báry Štěpánové na zámku ve Zruči nad Sázavou; foto Stanislav Kužel
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ní odevzdali kartu do osudí, kde byla připravena na losování o pohádkové ceny. V sobotu 17. září se od 10,00 hod.
konal na zručském zámku pohádkový ples. Nejdříve si
děti prohlédly muzeum panenek a prošly si interiér zámku. Na nádvoří bylo připraveno malé občerstvení a také
několik stánků, ve kterých si děti mohly zakoupit různé
drobnosti a suvenýry. Velice vytížený byl stánek, ve kterém paní malovala na obličej – facepainting. V průběhu
dopoledne paní Bára Štěpánová, patronka celé akce, rozdávala podpisy na fotografie s logem výstavy a na své
vlastní. Vše vyvrcholilo v jednu hodinu odpoledne, kdy
se paní Štěpánová přesunula na podium a zahájila losování. Všechny vylosované děti dostaly krásné dárky. Pro
ty, na které se štěstí neusmálo, byly připraveny také malé
dárečky. Celé losování bylo prostoupeno písničkami
paní Báry Štěpánové a také vystoupením hudební skupiny
Covertina ze Světlé nad Sázavou. Myslím si, že pohádkový ples byl důstojným vyvrcholením této prázdninové
hry, která přivedla do našeho muzea mnoho návštěvníků, kteří si tak kromě výstavy mohli prohlédnout i další
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prostory muzea. Mnoho z nich bylo překvapeno, jak
krásné muzeum v tak malém městečku máme. Dokonce
jsme díky této výstavě získali několik exponátů, které
budou vystaveny. Všem, kteří jste se přišli na panenky
podívat, bych chtěl poděkovat a zároveň vás pozvat

Zprávy z radnice / Spolková činnost
na vernisáž následující výstavy. Ta bude v sobotu 15. října
od 15,00 hod. Budeme vystavovat paličkovanou krajku
a skleněné vánoční dekorace od štěpánovských a dubějovických krajkářek.
Mgr.Stanislav Kužel

Pozvánka na výstavu
Šikovné ruce štěpánovských a dubějovických děvčat
pro vás v kurzu paličkování a korálkování vyrobily nádherné krajky a skleněné vánoční ozdoby.
Od 15.října 2016 budou vystaveny v Muzeu Štěpánovska.
Vernisáž výstavy je v sobotu 15.října od 15.00 hodin.

Výstava potrvá do 19. listopadu.
Všechny vás srdečně zveme na vernisáž a následnou
prohlídku výstavy.
Mgr. Stanislav Kužel

Spolkový dům v Trhovém Štěpánově – nabídka kurzů 2016 – 2017
Jazykové kurzy:
kurz AJ – začátečníci
kurz AJ – mírně pokročilí
kurz Aj – pokročilí
kurz Nj – začátečníci
kurz Nj – mírně pokročilí
kurz Nj – pokročilí
začátek kurzů – říjen 2016
* Aj bude vyučovat p. Mgr. Zdeňka Kulíková,
Nj se nám zatím nepodařilo pro malý počet zájemců
otevřít, v případě zájmu je lektor předjednán

Kurz trénování paměti:
začátek kurzu – říjen 2016
* vyučuje p. Jaroslava Měchurová

Kurz kreslení:
začátek kurzu – říjen 2016
* vzhledem k přesunutí stávajícího kurzu do Vlašimi
bude zahájen kurz nový – lektor zajištěn

Turistický kroužek:
zahájení – 20.září 2016
* vedoucí kroužku: p. Stanislav Kužel

Kurz paličkování:
začátek kurzu – říjen 2016
* vyučuje p. Zdeňka Chvojková
Kurz korálkování:
začátek kurzu – říjen 2016
* vyučuje p. Zdeňka Chvojková

Přírodovědný kroužek:
začátek kurzu – říjen 2016
* pro žáky ZŠ, zaměřen na myslivost
program bude zajištěn ve spolupráci s OMS Benešov
Cvičení na uvolnění zad a páteře:
začátek kurzu – říjen 2016
* lektorka p. Jaroslava Měchurová

Do kurzů je možno se přihlásit na tel.: 724 188 645
nebo na email: spolkovy.dum@seznam.cz.
Cena jednotlivých kurzů bude stanovena podle počtu
přihlášených osob.
Další informace najdete na webových stránkách města Trhový Štěpánov

Občanský les, v. o. s., Trhový Štěpánov
Vážení vlastníci – společníci!
Dostaly se k nám informace, že je rozesílán majitelům
podílů občanského lesa Trhový Štěpánov nepravdivý dopis od společnosti AGRO 21 Prostějov, která vznikla 5. 8.
2016, s nabídkou na odkup spoluvlastnických podílů.
Dopis přišel podle informací zatím pouze vlastníkům,
kteří bydlí mimo Trhový Štěpánov. Společnost vlastníků
Občanský les Trhový Štěpánov byla obnovena po roce
1989 a fakticky byla založena v roce 1994. Od té doby
společnost hospodaří v občanském lese, pořádá řádné
valné hromady, kde informuje o hospodaření a činnosti
sdružení. Společnost má svého lesního odborného správ-

ce, který vykonává dohled nad hospodařením v lese a určuje práce, které se mají provádět. Tímto se proti nepravdivým údajům v dopise důrazně ohrazujeme. Občanský
les upřednostňuje odkup v rámci společnosti mezi jednotlivými vlastníky. Zprostředkováváme prodej a nákup
podílů, informace lze získat u předsedy společnosti pana
Jaromíra Veselého na tel. čísle 604 514 719, na e-mailové
adrese obcanskyles@seznam.cz . Na nově zřízených
webových stránkách www.Obcanskyles-TrhovyStepanov.cz budou podávány základní informace o činnosti
společnosti.
Za Občanský les v. o. s. předseda Jaromír Veselý, v. r.
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Výlet Klubu aktivního stáří Posázavím

Začali jsme u soutoku Želivky se Sázavou v Souticích

V úterý 20. 9. 2016 se uskutečnil výlet Klubu aktivního stáří Posázavím, který byl již delší dobu plánovaný
a slíbený starostou města, panem Josefem Kornem. Zúčastnilo se celkem 16 osob včetně p. Korna a p. Ryšavého, kteří nás provezli naším okolím. Nejprve jsme se podívali v Souticích na soutok Želivky se Sázavou, dále
jsme pokračovali na Horku nad Sázavou, zde jsme zastavili u zámku, kde sídlí obecní úřad a k autům nás přišla
pozdravit paní starostka. Další naše zastávka byla v Budčicích u mlýna, kde byla velice ochotná bývalá mlynářka
p. Řezníková, která nám ukázala mlýn s veškerým vybavením, za což ji velmi děkujeme. Jeli jsme také kolem
chalupy p. Peroutky, který zde byl držen manželi Stodolovými, ale podařilo se mu uprchnout. Z Pavlovic
na Chřenovice jsme jeli kolem památného smrku, který
je největší v okolí. V Chřenovicích jsme zastavili v hospůdce na kávu a malé občerstvení. Po svačince jsme jeli
přes Hněvkovice, Ledeč nad Sázavou na Stvořidla, kde
jsme měli zastávku a prošli se podél řeky a prohlédli si
okolí. Po procházce jsme pokračovali do Lipnice nad Sázavou, kde jsme se podívali k muzeu J. Haška, prohlédli
si obec a také zašli na oběd do restaurace, do které chodíval také spisovatel Jaroslav Hašek. Po dobrém obědě
a odpočinku jsme pokračovali přes Kouty - Chalupy, Bojiště, opět na Ledeč nad Sázavou, nyní z jiné strany řeky

Muzeum Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou
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V Budčicích u mlýna

Pytel v mlýnici je stejně starý
jako pan Vladislav Drnovec

Na Stvořidlech je tak krásně….

Sázavy, dále na Bezděkov, Všebořice, Onšovec a to jsme
již měli nasměrováno domů do Trhového Štěpánova.
Chceme tímto poděkovat starostovi panu Josefu Kornovi, SDH, a p. Ryšavému, že nás provezli krásnou krajinou
a umožnili nám tento výlet, při němž jsme se podívali
do míst, kam bychom se jinak nepodívali. Přálo nám
i počasí, které bylo velice pěkné a tak ještě jednou vřelé
díky za krásný výlet. Děkujeme!
Hana Skalická
foto: Josef Korn

Loučíme se s hradem Lipnice
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Účast SDH Dalkovice na hasičské soutěži
k oslavě 105. výročí založení SDH Keblov
V sobotu dne 30. 7. 2016 se v obci Keblov konala hasičská soutěž k příležitosti oslavy 105. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Keblov. Po účasti na hasičské soutěži „O pohár starosty Města Zruč nad Sázavou“
v Nesměřicích to byla teprve druhá soutěž, které se
SDH Dalkovice zúčastnil v letošní sezóně. Soutěže
v Keblově se zúčastnilo celkem 29 družstev a k vidění
byly útoky dětí, žen, mužů a historických stříkaček.
Za SDH Dalkovice přijela do Keblova bojovat rovnou
dvě družstva a obě soupeřila jak v kategorii mužů, tak
v kategorii historických stříkaček. Jako první nastoupilo družstvo Dalkovice „B“ v kategorii historických stříkaček, následovalo je družstvo „A“ v té samé kategorii.
Nutno říci, že v této kategorii soupeřila pouze 3 družstva, ale i tak velmi potěšilo, že naše družstva obsadila
první dvě příčky. Divácky nejatraktivnější byly však
útoky mužů, kterých se zúčastnilo celkem 14 družstev.
Za SDH Dalkovice nastoupilo nejdříve družstvo Dalkovice „B“ a obsadilo velice krásné 5 místo. Z posledního čtrnáctého startovacího místa pak nastoupilo družstvo Dalkovice „A“, které s časem 30,1 vteřiny jen o pár
desítek setin porazilo do té doby vedoucí družstvo SDH
Dubějovice a obsadilo tak výtečné první místo! Na to,

Horní řada zleva: Michal Švarc, Václav Kučera, Lukáš Kroupa,
Matěj Veselka, Michal Smetana, Pavel Vobecký, Daniel Donda,
Michal Hlaváček. Dolní řada zleva: Jan Žížala, Veronika Petrásková, Miroslav Petrásek; foto: z archivu SDH Dalkovice

že to byla pro Sbor dobrovolných hasičů Dalkovice teprve druhá hasičská soutěž v letošní sezóně, tak si
z Keblova odvezl rovnou 4 poháry, 4 lahve Bohemia
Sektu, 2 první místa, 1 zlomený nehet a nenahraditelný
pocit vítězství.
Michal Smetana

Předsedova holina
V sobotu 10. 9. 2016 proběhl již desátý ročník akce
„Předsedova holina“. Mítink vznikl na počest památného hodu tehdejšího předsedy Organizace 5. prosince,
pana Karla Kulíčka. To bylo v červenci roku 2006 na letním táboře Organizace v Kovacím Hamru. Tehdy
na sportovním odpoledni, které bylo součástí nabytého
programu tábora, pravou holinou přehodil jak hřiště,
tak i přilehlou řeku a trefil se do vagónu právě projíždě-

Účastníci minimaratonu

jícího vlaku s uhlím. Holina tak stále putuje po trati Praha Smíchov – Havlíčkův Brod. Od té doby se rok co rok
schází jak mladí, tak odrostlejší sportovci na louce
U Dubu v Trhovém Štěpánově a snaží se předsedovu
hodu alespoň vzdáleně přiblížit. Nejinak tomu bylo i letos.

1. místo Miroslav Horálek,
2. místo Petr Kopecký
(zastoupen dcerou) , 3. místo
Marian Machovský

1. místo Radka Smutná,
2. místo Jana Kohoutová,
3. místo Hana Šopová
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V hlavní kategorii
zvítězil již po několikáté pan Miroslav
Horálek výkonem
29,3 m. Na druhém
místě skončil domácí
účastník Petr Kopecký výkonem 28,2 m,
na třetím místě se
umístil Marian Machovský za 26,85 m.
V kategorii žen, které
hází tradičně kozačkou bývalé paní předsedové, letos zvítězila

Radka Smutná za výkon 21 m, stříbrná byla Jana Kohoutová 18,45 m a na stupně vítězů se dostala ještě Hana Šopová hodem 18,15 m. V doprovodném programu se
utkali ve 14 kategoriích běžci na trasách od 20 do 400 m.
Jedním z vyvrcholení dne byl letos již potřetí závod štafet v rodinném minimaratonu. Startovalo 6 štafet a vítězství si odvezlo družstvo ve složení Petr, Ondra a Kateřina Dubjakovi ze Zruče. Pro nejmenší přijelo s pohádkou
divadélko Kůzle. Tradičně zde byla možnost projet se
na koni. Vedle Organizace 5. prosince se na akci výraznou měrou podílelo i Město Trhový Štěpánov. Kompletní výsledkovou listinu včetně fotografií naleznete
na stránkách www. organizace5prosince.com.
Tomáš Neděla
foto: archiv O5P

14. 9. 2016 po obědě uspořádal SDH Trhový Štěpánov
soutěžní odpoledne s doprovodným programem: „Den
s hasiči“. I přes nepříznivou předpověď počasí nikdo
do ukončení vlastní soutěže nezmokl. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev (3 x děti, 1x dorostenci, 1 x ženy a 5 x muži).
Soutěž zpestřili svou ukázkou vyprošťování osoby z ha-

varovaného automobilu hasiči z Vlašimi. Děkujeme.
V kategorii Děti se na 1. místě umístili mladí hasiči z Trhového Štěpánova „A“. V kategorii Dorostenci na 1. místě
SDH Vlašim. V kategorii Ženy na 1. místě skončil SDH
Vlašim. V nejobsazenější kategorii Muži na 1. místě
skončil SDH Dubějovice. Všem blahopřejeme. I přes

Ukázka hasičů z Vlašimi – vyprošťování osoby z havarovaného
automobilu; foto: Josef Korn

V kategorii dětí se zúčastnili mladí hasiči z Dubějovic;
foto: Josef Korn

Vítězové požární soutěže Mladí hasiči z Trhového Štěpánova,
Dubějovic a Vlašimi; foto: z archivu SDH Trhový Štěpánov

V kategorii dětí se na 1. místě umístili mladí hasiči z Trhového
Štěpánova „A“ ; foto: Josef Korn

Vítězové jedné z běžeckých kategorií.

Den s hasiči

12

říjen 2016

Spolková činnost

menší počet návštěvníků si každý mohl
toto odpoledne užít a popovídat si se spoluobčany. Chtěla bych poděkovat za členy výboru SDH Trhový Štěpánov všem, kteří se
podíleli na přípravě. Bratru Milanu Bouškovi za organizaci závodů. Dále Městu Trhový Štěpánov, firmě MARS Czech. s.r.o.
Poříčí nad Sázavou a firmě Peter – GFK,
spol. s r.o. Trhový Štěpánov.
Jaroslava Krásová
V kategorii ženy se na 1. místě umístil SDH Vlašim a v kategorii muži se na 1. místě umístil
SDH Dubějovice; foto: z archivu SDH Trhový
Štěpánov

Špekáčková sezona pomalu končí ….
Příjemná letní posezení na návsi se stala neodmyslitelnou součástí činnosti sedmpánských žen. Pravidelně
se tu totiž scházíme u ohníčku, abychom si opékaly vuřtíky. Nežene nás sem však jenom jejich neodolatelná
chuť a vůně! Hlavním cílem je posedět si tu mezi stejně
naladěnými lidmi a probrat s nimi své každodenní radosti i strasti. A věřte, že témat k hovoru je spousta! Jak
už to ostatně mezi ženami bývá. Až se někdy samy divíme, kam až jsme to ve vyprávění svých zážitků a vzpomínek zašly. Podstatné je především, že tato přátelská
setkání se nesou v duchu pohody, dobré nálady a provází
je spousta smíchu! A když se chutný špekáček zapije čerstvě natočeným lahodným pivem, co si přát více? Letošní
sezóna pomalu končí…Tak zase za rok, milé dámy! Ať se
sejdeme opět všechny ve zdraví!
Jana Svobodová, Sedmpány

Horní řada zleva: Sedláková Alena, Holečková Jaroslava, Doubová Božena, Doubová Jindra, Vacková Marcela – dolní řada
zleva: Balková Božena, Kuželová Jiřina, Svobodová Jana, Dvořáková Marie; foto z archivu sedmpánských seniorek

Otevřená srdce našich dětí
Jak jsem Vás již informovala před začátkem letních
prázdnin, během léta probíhala u zmrzlinového stánku
ve Vlašimské ulici solidární akce „Sbíráme víčka pro
Mirečka“, kterou si vymyslely samy některé děti z první
třídy. Slovo dalo slovo a přidali se k nim i jejich kamarádi. Chci jménem dětí poděkovat všem, kteří nezůstali
chladní a přispěli ať už i jediným víčkem. Za děti mohu
otevřeně a bez nadsázky říci, že jak děti tak i my dospělí
jsme byli velmi mile překvapeni, kolik víček se podařilo
nasbírat. Jen pro úplnost. Vybralo se 60 kg víček, což je
dětsky převedeno a řečeno – plný slunečník od zmrzliny!!! Jinak je to úctyhodných 30 tisíc víček!!! Faktem je,
že za tento počet víček dostane Mireček 300 korun. Někomu se to může zdát málo, ale pro mne je to částka závratná, protože ukazuje, jakou velkou a pevnou vůli
musí mít každý, kdo chce pomáhat. A zároveň se na tom

Zleva: Johanka Rýznarová, Viktorka Brožová, Eliška Kulíčková; foto: Bc. Veronika Hejlová
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odráží odhodlanost a bojovnost malého Mirka a jeho rodičů! Pokud by někoho zajímalo, na co Mireček víčka
potřebuje, může navštívit webové stránky http://www.
mirekpiskac.cz. Za děti, které chtějí a umí pomáhat,

říjen 2016
všem, kdo pomohli, děkuji. Dětem přeji úspěšný a plnohodnotný nový školní rok.
Bc. Veronika Hejlová

Řekli si své „ANO“ u kapličky v Sedmpánech
V sobotu 24. 9. 2016 v poledních hodinách za slunečného podzimního počasí se uskutečnil svatební obřad
v Sedmpánech u kapličky Nanebevzetí Panny Marie.
Obloha byla bezmračná, sluneční svit příjemně hřál
a vánek si pohrával s napadaným listím stromů sedmpánského parčíku. V korunách stromů byl slyšet zpěv
ptáků, který náhle přerušil zvuk zvonů oznamující šťastnou, slavnostní událost. Pozvaní hosté, v doprovodu
s místními občany, netrpělivě vyčkávali nevěstin a ženichův příchod. Když se schylovalo k dvanácté hodině,
všechna pozornost přítomných se začala upínat směrem
k nevěstě Markétě Blažkové, přicházející ke kapličce
po květy zdobené silnici v doprovodu jejího otce Miroslava Blažka. Nevěsta prošla zdobenou bránou k obřad-

zleva Štěpánka Bézová s matrikářkou Marií Vinšovou; foto
Petra Svobodová

nímu stolu a těsně za ní přicházel ženich Jakub Parsch,
který byl doprovázen svojí matkou. Když se atmosféra,
rozvířená údivem nad krásou nevěsty uklidnila, mohl
začít svatební obřad. Nyní zraky svatebčanů poutaly oddávající Štěpánka Bézová s matrikářkou Marií Vinšovou. Poté co oddávající pronesla svůj proslov, došlo
na nejdůležitější okamžik tohoto dne, na okamžik, kdy si
nastávající novomanželé řekli své „ano“. Po tomto radostném okamžiku byl program jistý, začalo se slavit.
Slavilo se v místním kulturním domě, a věřte, bylo veselo. My všichni ze Sedmpán novomanželům přejeme, aby
je štěstí a zdraví provázelo navždy.
Michal Béza, Sedmpány

Novomanželé při sedmpánském zatahování; foto Petra Svobodová

Příměstský tábor s Mimoni
Během dvou prázdninových týdnů v červenci, konkrétně od 18.7. – 22.7. a 25.7. – 29.7., vycházela z několika

Kmen Mimoňů na indiánské stezce

14

míst v Trhovém Štěpánově žlutomodrá zář. To proto, že
právě pořádal Sokol ve spolupráci se Základní školou Trhový Štěpánov příměstský tábor tentokrát na téma Mimoni. Během tábora děti plnily různé úkoly, při kterých
mnohdy musely překonat i samy sebe, poznaly nové kamarády a především užily mnoho legrace. Děti také podpořily několik dobročinných akcí. První byla charitativní činnost spojená se sběrem plastových víček. Plastová
víčka, která nás provázela během celého tábora, poslouží
nakonec dobré věci, protože je jménem dětí věnujeme
Mirečkovi Piskačovi, kterému víčka pomáhají financovat různé speciální pomůcky a podpůrná cvičení pro
jeho rozvoj. Bylo krásné, jak děti celý projekt pozitivně
ovlivnil a jak dokázaly hezky smýšlet o vrstevníkovi,
kterému mohou pomoci, protože jednoduše mohou.
Druhou takovou duchaplnou věcí, bylo pomalování čtyř
sudů na odpadky, které byly umístěny na dvou místech
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v naší obci. Sudy můžete vidět u koupaliště a U Dubu.
Děti mohou být na sebe právem pyšné, protože to co oni
dokázaly pro druhé udělat během dvou týdnů, je alespoň
pro mne v mých očích, obdivuhodné a zaslouží si velký
dík a uznání. Milé děti já Vám ještě jednou za všechny
vedoucí našeho příměstského tábora za to, co jste dokázaly udělat pro druhé, aniž byste myslely samy na sebe,
děkuji! Dovolte mi nyní, zpětně Vás dospělé nebo nezúčastněné děti provést dvěma týdny, kterými si prošly
i děti na příměstském táboře přiblížit vám, jak jsme se
měli a Vás dospělé tak vrátit o několik let zpátky do Vašich dětských let. První týden se nesl zcela ve znamení
Mimoňů, proto první den tábora děti zažily zrození Mimoňů. Na koupališti se děti rozdělily do čtyř družstev,
každé družstvo si vylosovalo svého vedoucího a nakonec
si z vody vylovilo v zavřeném barelu barvu svého družstva. Jednotlivá družstva byla odlišená barevnými šátky.
Odpoledne jsme objevili tajemnou jeskyni a v ní ukrytého jednorožce, patrona Mimoňů, strážícího vzácný poklad. Vzhledem k tomu, že Mimoni mají k vodě blízko,
i nás voda přitahovala. Druhý den jsme se k ní vrátili
a i tentokrát jsme zůstali pouze na břehu, kde pro nás
byly připraveny čtyři sudy skrývající jisté překvapení.
Sudy jsme nejprve využili k naší velkolepé zábavě, kterou
byla rychlostní štafeta družstev v koulení sudů okolo
koupaliště. Časy byly vyrovnané, přičemž jednotlivé

techniky koulení byly velmi zajímavé a působivé. Již
zmíněným překvapením byla další víčka, která děti získaly touto soutěží pro Mirečka. Jejich radost byla obrovská. Jako poděkování sudům, že nám posloužily k tak
skvělé zábavě, jsme jim vylepšili a zkrášlili jejich těla.
Dopoledne jsme si báječně užili, ovšem to jsme ještě netušili, co nás čeká po příchodu do školy. Po obědě šli někteří vyrábět svého kamaráda Mimoně z keramiky, někteří odpočívali u pohádky a zástupci jednotlivých
družstev měli hlídku u tajemné jeskyně a střežili vzácný
poklad. V jednom okamžiku se na školním hřišti objevil
jistý vetřelec vypadající jako gorila. Navíc jsme zjistili, že
nám zmizel poklad z jeskyně. To způsobilo takové haló
v celém táboře, že zbytek odpoledne děti neřešily nic jiného a vymýšlely různé strategické plány, jak odhalit
zloděje a získat poklad zpět. Tento den jednoznačně vše
zastínila přítomnost neznámé gorily - padoucha. Nakonec nám nezbylo nic jiného než požádat o pomoc naše
kamarády z předchozích let, psovody Policie ČR. Ti přijeli následující den a předvedli dětem psy v akci, od vyhledávání drog, přes obranu až po sledování stopy, která
vedla k ukradenému pokladu. Potom jsme už nezůstali
pouze na břehu, ale s velkým odhodláním jsme čeřili výsostnou vodu v místní nádrži. Jelikož nám počasí stále
přálo, toto osvěžení všichni vřele uvítali. A protože jsme
najednou měli k dispozici tolik barevných víček, nedalo

Pasování na Mimoně

Na ranči u Hanikýřů

Setkání s medvědem

Výprava na židovský hřbitov
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nám to a dali jsme průchod naší fantazii. Děti z víček
vyobrazily nejen Mimoně, ale mezi dětmi se našli i tací
vlastenci, kteří pomocí víček vyobrazili státní vlajku
České republiky. Ve čtvrtek jsme se vydali po stopách
dalšího padoucha, které nás zavedly na místní Židovský
hřbitov, kde jsme nalezli odměnu za jeho dopadení.
Po příchodu do školy jsme se pustili do vyrábění Mimoňů z kartonových krabic a skládali puzzle Mimoňů z polystyrenu. Poslední den prvního týdne tábora nás čekal
turnaj Mimoňů, ve kterém všichni obstáli a obdrželi diplomy a odměny a byli přijati mezi Mimoně. Druhý týden začal opět krásným počasím, což bylo skvělé, protož
Mimoni se vydali po stopách indiánského kmene Apačů. Děti si musely postavit tee-pee, vyrobit čelenky, lapače snů a totemy z keramiky. Druhý den jako správní indiáni jsme strávili u ohně U dubu, kde děti mohly
ochutnat pečená jablka a chléb. Ve středu díky hlášeným
bouřkám a silně znečištěné vodní nádrži, jsme zůstali
v blízkosti naší základny na zahradě u zmrzliny. Zde
měly děti bohaté vyžití. Po příchodu si každý našel svou
odměnu a po obědě si každé družstvo pomalovalo vlastní totem z plastové roury. Tento soukromý prostor zahrady jsme měli zapůjčený a děti tento fakt přijaly s veškerou zodpovědností, za což si zaslouží opět velké
poděkování. Ve čtvrtek nás čekal dobrodružný výlet
do Tehova. Nejprve jsme jeli autobusem do Kladrub, odtud pěšky do Tehova. Kde jsme si zajezdili stejně jako
indiáni na koních u Hanikýřů, což byl pro děti silný zážitek. Po vyčerpávající jízdě jsme se odměnili osvěžující
zmrzlinou a pitím. To jsme již věděli, že nás čeká vyčerpávající cesta po cyklostezce zpátky do Trhového Štěpánova. Naštěstí U dubu na nás čekal vydatný oběd a tak
dlouho očekávaná přestávka. Po obědě se z hloubi lesa
vynořil přítulný medvěd, kterého děti, jako správní lovci, nejdříve pořádně prohnaly, ale pak se s ním rychle
skamarádily. Po příchodu do školy bylo vidět, že děti
jsou již zdravě unavené. Není se čemu divit, ušly bezmála deset kilometrů! Je to obdivuhodné obzvlášť u těch
tříletých. Poslední den, v pátek, čekalo na indiány i zlato,
které si museli najít ve vodách Štěpánovského potoka.
Odtamtud patřičně zmáchaní od pat až po uši nás čekala
cesta na základnu, kterou absolvovali skoro všichni bosky, jako správní indiáni. Ve škole začala řádná očista,
odbahňovací kůra a sušící procedury (ještě že jsou sušičky). Na závěr tábora u válečné porady, jsme rozdali Mimoňům diplomy a medaile za úspěšně zvládnutý indiánský týden. Myslíme, že se všem dětem tábor líbil, protože

Informace
TJ Sokol Trhový Štěpánov pořádá 19. 11. 2016 ve 13.00 hod.
v sokolovně Trhový Štěpánov „Vánoční posezení s dětmi“
s bohatým kulturním programem. Všechny Vás srdečně
zveme.
16

říjen 2016
se děti po absolvování prvního týdne přihlašovaly
i na týden druhý, což nás velmi potěšilo. Tábora se zúčastnilo celkem první týden 57 dětí a druhý týden 47
dětí! Osobně bych chtěla poděkovat Městu Trhový Štěpánov za finanční podporu, Základní škole Trhový Štěpánov za zapůjčení prostor, ZD Trhový Štěpánov za zajištění obědů a sponzorský dar. Dále bych chtěla
poděkovat vedoucím, kteří se podíleli na organizaci a to:
Aleně Vilímovské za nápad organizovat příměstské tábory v naší obci, za její každoroční pomoc s organizací,
Jaroslavě Krásové za její podnětné nápady a každodenní
dobrou náladu s nádechem humoru, Jitce Tomaidesové
za pomoc během celého tábora, obzvláště za operativní
výpomoc v druhém týdnu., Jaroslavě Špirkové za každodenní ranní a odpolední svačiny, administrativu a úklid
prostor, Haně Pokorné za vedení keramických aktivit,
Janu Marvanovi, Martině Kudynové, Michaele Müllerové a Adéle Vilímovské za báječný přístup k dětem, Karlu
Pokornému za zajištění sudů na odpadky, Jiřímu Drnovci za pomoc s totemy, Miroslavu Veselému za pomoc
s tee-pee a paní Renatě Hanikýřové za jezdecké hodiny
pro děti. A pro úplnost i sobě za najití energie a volného
času za sestavení plánu činností na jednotlivé dny. Myslím, že příměstský tábor se vydařil a všem nám vrátil
energii do něho vloženou. Na závěr dětem všichni přejeme, aby na tento Mimoní tábor rády vzpomínaly, a samozřejmě úspěšný celý školní rok.
Bc. Veronika Hejlová
foto: Bc. Veronika Hejlová

Nejste tu sami
Marně hledám slovo, kterým bych pojmenoval některé takzvané chovatele psů v našem Městě v Trhovém Štěpánově. Někteří mně a mojí rodině doslova devastují jinak celkem spokojený život jejich štěkotem. „Učte je číst,
učte je psát, berte si je do postele, do práce nebo na nákup, ale přestaňte nás otravovat.“ Vedení města doporučuji změnu názvu ulice „ V Zátiší“ na „V Zavytí“.
Pavel Kupsa, Trhový Štěpánov č. p. 340
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Škola nám začíná…..!
První den do školy – to je velká událost! Oči plné očekávání, obav radosti a důležitosti. Tak na mě působí každoročně pohled na nové prvňáčky. Vstup do základní
školy na dlouhých a zároveň krátkých devět let je pro
všechny důležitým dnem, na který si každý rád vzpomíná. Za přítomnosti pana starosty a paní místostarostky
jsme se shromáždili u hlavního vchodu školy. Žáci, rodiče a prarodiče vyslechli krátké proslovy, prvňáčkové dostali na přivítanou šerpy, pamětní listy a drobné dárky.
Důležitě, ale i trochu rozpačitě, vstoupili do budovy, která se tímto stala jejich druhým domovem. Přeji žákům

zleva: Mgr. Květa Kuželová, starosta Josef Korn, Štěpánka Bézová, Mgr. Lucie Kakosová

a jejich rodičům, aby prožili celých devět let na Základní
škole v Trhovém Štěpánově v klidu, v pohodě a aby se
žáci dobře připravili na vstup do života. Děkuji Městu
Trhový Štěpánov za příspěvek 1.000 Kč na žáka – prvňáčka. Za tyto peníze třídní učitelka vždy nakoupí potřebné pomůcky do 1. třídy a rodičům se tak šetří nejen
čas, ale i peníze. Třídní učitelka Mgr. Lucii Kakosové
přeji, aby se jí práce s novými žáky dařila a všem přinášela jen radost z úspěchů a z nových zážitků.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy

První zasednutí do lavic

Exkurze žáků v loňském školním roce
Žáci dvou nejvyšších ročníků se ve 2. pololetí v loňském školním roce zúčastnili historické exkurze po stopách důležitých událostí z 2. světové války. Postupně
navštívili Armádní muzeum v Praze, Národní památník hrdinů heydrichiády v Resslově ulici v Praze a nakonec byly v Lidicích. Více než dlouhý popis této exkurze
vypovídají o jejím významu pro žáky jejich krátké postřehy. Příspěvky jsou v původním znění a neupravované. „Byl to zajímavý výlet, ve kterém jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí o 2. světové válce a asi nám konečně
došlo, jak to měli lidé těžké, a jak bylo obtížné přežít.“
„Tento výlet se mi hodně líbil. Naučila jsem se mnoho
nových věcí, ale také jsem si uvědomila, že život a štěstí
je velmi křehké. V mžiku o ně můžeme přijít. Uvědomila jsem si, že si mám vážit všeho, co mám.“ „Líbilo se mi
tam, protože mě baví se učit takové věci. Dozvěděli jsme
se tam spoustu nových věcí. Sice jsme tam neměli dobrý
pocit, ale já bych se ráda podívala i do Osvětimi nebo
do Terezína.“ „Ve čtvrtek 28. 4. 2016 jsme byli v Praze
v Resslově ulici v kostele a v kryptě, kde 7 českých
chrabrých mužů bojovalo o svoje životy. Bylo to takové
smutné. Byl to divný pocit, když jsem si uvědomila, že
na tomto místě zemřeli lidé. Ve zdech byly díry od ku-

lek. Těchto vojáků mi bylo velice líto. Když jsme poté
dojeli do Lidic, šli jsme do muzea. Zde se v projekci četly
dopisy malých dětí z Lidic, které psaly domů den předtím, než je Němci poslali do plynu. Bylo to deprimující.
Já jsem se sama necítila dobře. I v té kryptě byla taková
divná a smutná atmosféra.“ „ Bylo to tam hezké, ale
smutné. Musím říct, že jsem ráda, v jaké době žiju
a hlavně za to, co mám. Zapálili jsme svíčku a sousoší
lidických dětí. Když jsme byli v muzeu v Lidicích, viděli
jsme tam ty dopisy malých dětí. Když jsme slyšeli, co
psaly, měli jsme slzy v očích. Na konci jsem měla divnou
náladu. Prostě už toho bylo moc.“ „Došlo mi, že 2. světová válka byla hrozná pohroma a byl bych hrozně nerad, kdyby došlo k 3. světové válce, protože by nejspíš
nikdo z nás nepřežil.“ „Bylo to hrozně zajímavé, ale zároveň hrozně smutné a depresivní. Místy mi nebylo moc
dobře. Za celý den toho bylo až moc. Na konci dne jsem
měla skleslou náladu. Celou tu dobu, co jsem tam byla,
jsem měla mráz v zádech. Zamyslela jsem se nad tím, co
kdyby Němci vtrhli k nám a co by se se mnou a mou
rodinou stalo a v tuto dobu jsem měla úplně skleněné
oči. Uvědomila jsem si, jaké mám štěstí, že jsem se narodila v tuto dobu. Jsem neuvěřitelně ráda za to, co mám,
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protože to, co se stalo, tak ať už se nikdy neopakuje.
Ublížili nevinným lidem, kteří ztratili všechny své blízké. Nebýt Kubiše a Gabčíka, tak tu třeba ani nesedíme.
Když jsme si pouštěli na projektoru dopisy lidických

dětí, co píší domů z koncentračního tábora, že jim je
zima, mají hlad, tak to mě hodně dojalo a dotklo se mě to.“
Mgr. Martin Vrbický

Exkurze v Lidicích; foto: Martin Vrbický

Armádní muzeum v Praze; foto: Martin Vrbický

Klub mladých diváků
Na Základní škole v Trhovém Štěpánově má již několik let tradici Klub mladých diváků. Jeho hlavním cílem
bylo a je kultivovat děti a mládež prostřednictvím divadelního umění, vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické, a tak z nich vychovávat budoucí návštěvníky divadel. Žáci a studenti mohou
navštívit mimo činoherní představení také taneční a baletní produkce a v současnosti i některá operní a muzikálová představení. KMD je založen na principu dobrovolnosti. Žáci obvykle navštěvují divadelní představení
v rámci svého volného času. Ve školním roce 2015/2016
jsme opět navštívili 4 divadelní představení: Muži
ve zbrani v Žižkovském divadle Járy Cimrmana (příběh
na motivy fantasy knihy Terryho Pratchetta sehráli herci
souboru aqualung), The Loser(s) v Divadle Hybernia (téměř cirkusové představení s řadou efektů inicioval akrobat Petr Horníček, polovina dua Dae Men, známého ze
soutěže Česko Slovensko má talent), Souborné dílo
Williama Shakespeara ve 120 minutách v Divadle
v Dlouhé (herci v čele s Miroslavem Táborským se pokusili téměř nemožné, během 2 hodin představit kompletní
dílo anglického dramatika a básníka W. Shakespeara),
a V+W Revue v Divadle ABC (hudební revue připomněla slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho dvou legendárních protagonistů Jiřího Voskovce a Jana Wericha).
S návštěvou Prahy obvykle spojujeme i prohlídku dalších zajímavostí v našem hlavním městě. V nedávné
době jsme např. byli na exkurzi na letišti v Ruzyni, v České televizi nebo v Národním divadle. Navštívili jsme
řadu muzeí nebo jsme byli na Petříně, na Vyšehradě a jiných známých místech. Z naší školy se Klubu mladých
diváků každý rok účastní více než 40 žáků a zájem je
mezi žáky 2. stupně stále velký. Za to patří dík rodičům,
18

kteří dětem návštěvu divadla umožňují. Touto cestou bychom chtěli také poděkovat Městu Trhový Štěpánov
za finanční podporu našeho snažení.
Mgr. Martin Vrbický

Souhrnné dílo Wiliama Shakespeara ve 120 minutách;
foto Martin Vrbický

Představení V + W Revue; foto Martin Vrbický
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První dny v Mateřské škole Trhový Štěpánov

Jízda na traktoru se Adámkovi líbí

Objevujeme jaké možnosti skýtá zahrada
Foto z archivu MŠ

Omluva
Omlouváme se Nikole Štikové ze Základní školy Trhový Štěpánov, která vyhrála 1. místo ve skoku do dálky
ve Zruči nad Sázavou. V minulém čísle Zpravodaje Štěpánovska bylo psáno, že Nikola Štiková skočila 413 cm,
což je špatně. Správná míra skoku do dálky je 431 cm.
Omlouváme se za tuto chybu.

I holčičky jsou zdatné konstruktérky

Taková dopolední hra je pro nás náročná práce, i tak může skončit
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Vážená redakce Zpravodaje Štěpánovska,
moc děkuji za uveřejnění článku o našem panu učiteli
Bohuslavu Novotném, který napsal jeho syn pan Jaromír
Novotný. Velice mě to potěšilo, neboť jsem byla též žákyní
pana učitele na škole v Trhovém Štěpánově. Byl to člověk
velice přísný, laskavý, který nás tenkrát dával i klečet,
uměl si poradit s každým žákem. Vzpomínám na něho
moc ráda, jako na učitele i jako na muzikanta. Hrával
nám na zábavách, kde jsme jako mladé holky tančily. Jezdím každý rok do Trhového Štěpánova na Dušičky, poklonit se tomuto vzácnému člověku na hřbitov, svým rodičům i synovci Oldovi. Když začal pan učitel stonat, byla

jsem se zeptat v Praze v nemocnici pana doktora na zdravotní stav pana učitele. Pan doktor řekl, že je to moc špatné, což mi pak potvrdili i na Bulovce při návštěvě. Jak
bych mu byla ráda pomohla, ale už to nešlo. Ještě před
jeho smrtí jsme si volali a rozloučili se. Mojí vzpomínkou
je, že jednou mi též pan učitel řekl, že má rád La Palomu
(populární píseň). Došli jsme tenkrát za ním a k jeho muzikantům a oni ji skutečně zahráli bezvadně. Stejně slyším
z muzikantského nebe jeho krásné melodie, které mi budou znít do konce života.
Marta Bartišová, Sedlčany

Domácí mazlíček?
Občan z Trhového Štěpánova se může pochlubit domácím mazlíčkem, který Vás od prvního pohledu zaujme. Toto zvířátko sice neumí aportovat, dokonce ani
není moc přítulné. Ale musíme uznat, že umí dokonale
polekat nejenom manželku majitele, která se prochází
bosky po zahradě, ale i jakoukoliv návštěvu, která nic
netušící se jde projít k jezírku. Aby ne, jedná se totiž
o užovku obojkovou, která měří 120 cm a je v naší zemi
chráněná. Usadila se v jezírku štěpánovského občana,
kde přebývá již několik let a i po této době stále udivuje.
Na fotografii si pochutnává na karasovi o délce 15 cm.
Přes zimu uléhá do zimního spánku a páří se krátce

po jarním probuzení v dubnu až v květnu. Předtím se
však vždy ještě svléká. Její vejce jsou dlouhá asi jen 3 centimetry s kožovitým povrchem. Jsou kladena po osmi až
čtyřiceti kusech v červnu a v červenci. Mláďata se líhnou
po šesti týdnech. Mladí hadi jsou dlouzí 15 až 20 centimetrů a jsou samostatní ihned po vylíhnutí. Staří Slované v pohanském období věřili, že užovka obojková je had
s korunkou, která přináší štěstí do domu, pokud se usadí
v jeho blízkosti. Posuďte sami, uvítali byste takového
mazlíčka na Vaší zahradě?
Michal Béza

Užovka obojková u občana v Trhovém Štěpánově právě obědvá;
foto: Josef Korn

Vodník není zdaleka úspěšný v lovu ryb jako užovka;
foto Josef Korn

Léto na víceúčelovém hřišti
Týden před štěpánovskou poutí se na víceúčelovém
hřišti konal již 5. ročník volejbalového turnaje „O pohár
města Trhový Štěpánov.“ Celkem se zúčastnilo šest
týmů, dva z Vlašimi, jeden ze Zruče, jeden ze Zdislavic
a dva z Prahy. Štěpánov bohužel opět chyběl. Účast zachraňovali alespoň dva hráči, kteří hráli za vlašimská
družstva. Celý turnaj se vydařil, hra měla velice dobrou
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úroveň a zdálo se, že si letos první místo neodveze tým
Juniorek z Vlašimi, který se ve finále střetl s druhým vlašimským týmem – Hulváty. Finálový zápas byl vyrovnaný, hra měla náboj, bylo na co koukat. Štěstí se v závěru
opět přiklonilo na stranu Juniorek, které již popáté turnaj vyhrály a odvezly si putovní pohár. 28. října byl
na programu 4. ročník nohejbalového turnaje také
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„O pohár města Trhový Štěpánov.“ I když byl tento termín vybrán na státní svátek a den pracovního volna,
mnoho firem pracovalo. Bylo velice složité dát dohromady dostatečný počet mužstev. Letošní ročník tak měl nejmenší účast, startovalo pouze sedm týmů. O to kvalitnější byla hra. Některé výměny měly ligovou úroveň,
hráči dávali do hry všechny své dovednosti. Ve finále se
střetl tým Trosky Soutice, vítěz třetího ročníku, proti
týmu Janáčci z Keblova. Zápas byl velice vyrovnaný, Ja-

náčci bojovali jako lvi a zaslouženě turnaj vyhráli. Putovní pohár tak bude rok vystaven v keblovské hospodě.
O žaludky hráčů se na obou turnajích postarala rodina
Pokorných, za což bych jim chtěl ještě jednou poděkovat.
Poděkování patří také panu starostovi, který oba turnaje
přišel navštívit, pozdravit hráče a předat jim vítězné poháry a ceny.
Mgr. Stanislav Kužel
foto Mgr. Stanislav Kužel

Volejbalový turnaj

Vítězné družstvo Juniorky Vlašim

Předávání cen panem starostou Josefem Kornem

Nohejbalový turnaj

Vítězné družstvo Janáčci Keblov

Společná fotka s panem starostou Josefem Kornem
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Navždy odešli

Poděkování

15.08. – Jaroslav Nerad, Trhový Štěpánov – ve věku 86 let
15.08. – Jaroslav Sekera, Trhový Štěpánov – ve věku 87 let

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s panem Jaroslavem Neradem z Trhového Štěpánova. Děkujeme za květinové dary. Poděkování patří též
panu faráři Jiřímu Ptáčkovi a Ing. Václavu Nekvasilovi
za jeho proslov. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Neradova

Vzpomínka
Každá ztráta lidského života
bolí o to snad více, když je zbytečná. 11. září 2016 jsme vzpomněli prvního smutného výročí od náhlého odchodu pana
Ladislava Brýla z Dalkovic.
Za tichou vzpomínku Všem
děkuji.
Libuše Brýlová

Zlatou svatbu oslavili
27.08.2016 – Jozef a Zdeňka Mašlárovi,
Dalkovice

Pan Ladislav Brýl
Dalkovic;
foto z rodinného alba

30. listopadu 2016 uplyne 10 let od úmrtí mého bratra
pana Josefa Novotného z Krhanic, narozeného v Dubějovicích. Vzpomínají všichni, kdo Tě měli rádi. Děkujeme
Ti za vše, co jsi pro nás vykonal. Nikdy nezapomeneme!
Sestra Anna Neradová s rodinou,
příbuzní a přátelé
Dne 15. 10. 2016 tomu budou
dva roky, kdy nám vzal osud
našeho tatínka a manžela pana
Františka Dvořáka ze Sedmpán. Děkujeme za cestu, kterou
s námi ušel. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Marie Dvořáková s dcerami

Jozef a Zdeňka Mašlárovi, foto Josef Korn

Sňatek uzavřeli
Marian Heger a Lucie Kršková z Trhového
Štěpánova

Pan František Dvořák
ze Sedmpán;
foto z rodinného alba

18. listopadu 2016 uplyne
20 let od úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky paní Heleny Kadlečkové. Letos by se
dožila devadesáti let. Stále nám
chybí. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery a syn s rodinami
a příbuzní
Paní Helena Kadlečková
z Trhového Štěpánova“
foto: z rodinného alba
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Marian Heger a Lucie Kršková z Trhového Štěpánova;
foto Josef Korn
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Jubilanti
Václav Pivný

z Trhového Štěpánova oslavil 92. narozeniny
07.09.2016

Dagmar Donátová

z Trhového Štěpánova oslavila 85. narozeniny
20.09.2016

Václav Pivný; foto Josef Korn

Ludmila Kořínková

z Trhového Štěpánova oslavila 92. narozeniny
15.09.2016

Dagmar Donátová; foto Josef Korn

Životní jubilea
01.10. – Marie Divíšková, Střechov – 75 let
03.10. – Františka Frydrychová, Trhový Štěpánov – 86 let
03.10. – Božena Kaletová, Trhový Štěpánov – 85 let
03.10. – Jaroslava Krásová, Trhový Štěpánov – 55 let
04.10. – Zdeňka Setničková, Trhový Štěpánov – 70 let
06.10. – Jaromír Vlček, Trhový Štěpánov – 81 let
13.10. – Marie Ciglerová, Trhový Štěpánov – 86 let
Ludmila Kořínková; foto Josef Korn

Božena Kaletová

z Trhového Štěpánova oslavila 85. narozeniny
3. 10. 2016

16.10. – Ing. Antonín Vošický, Dubějovice – 50 let
18.10. – Martin Havlín, Střechov – 65 let
18.10. – Josef Vesecký, Trhový Štěpánov – 55 let
21.10. – Jiřina Kubátová, Trhový Štěpánov – 65 let
22.10. – Václav Dvořák, Trhový Štěpánov – 70 let
22.10. – Jaroslava Jaklová, Trhový Štěpánov – 82 let
01.11. – Ludmila Šamšová, Trhový Štěpánov – 81 let
07.11. – Zdeněk Gronych, Trhový Štěpánov – 60 let
09.11. – Irena Čermáková, Trhový Štěpánov – 65 let
12.11. – Jitka Kučerová, Dalkovice – 80 let
13.11. – Josef Vesecký, Střechov – 81 let
15.11. – Anděla Kulíková, Trhový Štěpánov – 65 let
16.11. – Josef Korn, Trhový Štěpánov – 80 let
16.11. – Dagmar Kubíková, Trhový Štěpánov – 55 let

Božena Kaletová; foto Josef Korn

22.11. – Miloslava Prokopová, Trhový Štěpánov – 84 let
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Inzerce

říjen 2016

Přijďte ukázat, že nejlepší guláš je právě ten Váš !!!!
SDH Sedmpány pořádá

Sedmpanský posvícenský
guláš
Soutěž o nejlepší hovězí guláš
KDY ??

15.10.2016

V KOLIK ?? od 13:00 hod
KDE ??

Místní kulturní dům

Veškeré informace a pravidla na www.sdhsedmpany.cz
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