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Počátek roku patří plesům, které v únoru finišují, do půli března doznívají
a jsou považovány za zajímavou společenskou akci. 27. ledna ožil Kulturní
dům v Sedmpánech tancem, hudbou a dobrou zábavou. Probíhal zde hasičský
ples pořádaný SDH Dubějovice, zpestřený vystoupením tanečníků z taneční
školy SALTA J. + K. Maršálkových Benešov.
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Slovo starosty
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a dobře hospodařit. Bohužel přírodní kalamity do hospodaření v posledních letech značně zasahují!

Vytěžené dřevo z vývratů; foto Josef Korn

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém
roce 2018. Od začátku roku proběhlo několik důležitých
událostí jak v dění na městě, tak i ve státě.
Volby prezidenta
Dvanáctý leden zahájil volbu prezidenta České republiky. Tato událost byla obrovsky mediálně provázena
a proběhla s velkým zájmem voličů. V Trhovém Štěpánově se II. kola zúčastnilo 68 % voličů. Děkuji všem našim občanům za jejich účast, děkuji volební komisi v čele
s předsedkyní paní Věrou Horálkovou za práci a profesionální přístup.

Příprava dotovaných projektů k realizaci
Probíhají přípravy pro výběrové řízení akce „Zázemí
pro vzdělávání na Základní škole Trhový Štěpánov“
s dotací 18.000.000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Po podepsání smlouvy s vysoutěženým dodavatelem
budeme řešit provoz v Základní škole při stavbě (přibližně koncem dubna). Dále se připravuje výběrové řízení
stavby „Klubové zázemí FK Trhový Štěpánov – přístavba, nástavba a stavební úpravy“ s dotací 5.368.237 Kč
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Máme
vysoutěženého dodavatele na akci „Opatření ke zvýšení

Autobusová čekárna
Rekonstrukce zastávky s čekárnou na Náměstí v Trhovém Štěpánově byla dokončena koncem roku 2017, tato
rekonstrukce přispěla k lepšímu vzhledu středu náměstí.

Rekonstrukce zastávky s čekárnou na Náměstí v Trhovém Štěpánově; foto Josef Korn

Těžba v městských lesích
Roční etát těžby v městských lesích činí 1350 m³ dřeva. Za uplynulý rok se vytěžilo 900 m³ a to z nahodilé
těžby (kůrovec, polomy ….). Snažíme se lesy zašetřovat
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Bezpečnostní řešení zastávky autobusu a přechodu pro chodce
v ulici Vlašimská

únor 2018

Zprávy z radnice

bezpečnosti a zklidnění dopravy v ulici Vlašimská“.
Firma COLAS CZ, a.s. začne podle počasí začátkem
dubna 2018.

Biokompostér

Od Nadace ČEZ na „Pořízení víceúčelového malotraktoru“ pro údržbu zeleně ve výši 499.000 Kč.

Bezpečnostní řešení - zpomalení vjezdu do města Trhový Štěpánov v ulici Vlašimské

Poskytnuté dotace
Milé informace dorazily koncem starého a začátkem
nového roku od poskytovatelů dotací. Od Ministerstva
zemědělství na akci „Oprava kaple a dalších prvků
hřbitova v Trhovém Štěpánově“ částkou 549.000 Kč.

Pořízení víceúčelového malotraktoru; foto Josef Korn

Co je to za „lidi“?
Po dopravní nehodě majitel odstavil svůj osobní automobil na odstavné ploše za Trhovým Štěpánovem, směr
Vlašim. Automobil měl poškozené pravé kolo s nápravou, jiné viditelné stopy nehody nebyly. Bohužel po týdnu se z automobilu stal vrak, který vidíte možná v akčních filmech. Co je to za lidi, kteří dovedou takto zničit
majetek druhého?

Z dotace bude opravena střecha, okna a oplocení hřbitova;
foto Josef Korn

Od Operačního programu životního prostředí „Pořízení kompostérů pro město Trhový Štěpánov“ ve výši
1.179.484 Kč. Zájemci o kompostéry se mohou stále registrovat na městském úřadě. S občanem bude sepsána
smlouva o přidělení kompostéru. Podrobné informace
včas poskytneme.

Po týdnu se bohužel z automobilu stal vrak; foto Josef Korn
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Poděkování
Blahopřeji panu Jaroslavu Divíškovi ze Střechova
nad Sázavou k jeho životnímu jubileu. Děkuji za jeho
obětavou práci ve veřejném životě. Dlouhá léta zastupoval místní část Střechov nad Sázavou v MNV Trhový Štěpánov, byl iniciátorem stavby prodejny a pohostinství ve Střechově. Stavbu řídil a odvedl na ní velký
díl práce.
Děkuji.

Pozvání
Milí spoluobčané, srdečně Vás všechny zvu na taneční kapelu MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA v pátek
16. února 2018 od 16.00 hodin do Sokolovny Trhový Štěpánov.
Dále si Vás dovoluji pozvat na divadlo ochotnického
spolku Blaník Načeradec, který uvede komedii PYGMALION od George Bernarda Shawa v sobotu 24. února 2018 od 19.00 hodin v Sokolovně Trhový Štěpánov.

Děkuji paní Jitce Němcové za dlouhá léta služby pro
občany Trhového Štěpánova a okolí jako sestry v ordinaci praktické lékařky MUDr. Jaroslavy Stejskalové.
Tato vždy milá, usměvavá paní dovedla pacienty povzbudit a dobrým slovem odvést od jejich zdravotních
problémů.
Děkuji.

Vážení spoluobčané,
v letošním roce na nás budou kladeny vysoké nároky
při realizaci připravovaných staveb a dalších projektů.
Věřím, že ve spolupráci s Vámi a s Boží pomocí vše zvládneme. Děkuji za Vaši podporu, přeji pohodu a stálé zdraví!
Josef Korn
starosta města Trhový Štěpánov

Volba prezidenta České
republiky

Volba prezidenta České
republiky

konaná ve dnech 12. – 13. ledna 2018,
Trhový Štěpánov

konaná ve dnech 26. – 27. ledna 2018,
Trhový Štěpánov

Účast: 64%

Účast: 68 %

Č. kand. Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mirek Topolánek
Michal Horáček
Pavel Fischer
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek
Miloš Zeman
Marek Hilšer
Jiří Drahoš

Počet platných hlasů

Počet hlasů
26
56
84
9
4
3
262
49
172

7.
9.

Jméno a příjmení
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

Počet platných hlasů

Počet hlasů
392
319

711

665

Rodina Steklých z Trhového Štěpánova u voleb; foto Josef Korn

4

Č. kand.

Miloš Zeman, prezident České republiky; foto: Herbert Slavik
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Jak volili občané v sousedních obcích
Obec

Miloš Zeman – počet hlasů

Jiří Drahoš – počet hlasů

Čechtice

451

395

Dolní Kralovice

325

195

Hulice

101

69

Chlum

69

31

Javorník

45

39

Keblov

71

42

Kladruby

148

124

Kondrac

164

138

Křivsoudov

111

133

Loket

205

183

Mnichovice

92

46

Psáře

32

39

Rataje

52

53

Soutice

102

56

Tehov

91

77

Vlašim

3522

2740

Zdislavice

217

133

Poplatky ze psa v roce 2018
Poplatky ze psa jsou splatné do 28. února 2018. Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč, za každého dalšího
psa 150 Kč. Příjemci všech druhů důchodů platí 50 Kč.
Můžete platit v hotovosti na Městském úřadě nebo
převodním příkazem na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce. Poplatek podléhá
oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti –
přihlásit nového psa, a odhlásit psa, pokud ho už nemá.
Na to se mnohdy zapomíná a Městský úřad potom vymáhá poplatek zbytečně.
Bady Boušek už má zaplaceno; foto z rodinného alba
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Přehled o pohybu obyvatel města Trhový Štěpánov za rok 2017
Narozených Přistěhovaných Odstěhovaných Zemřelých
Dalkovice
Dubějovice
Sedmpány
Střechov nad
Sáz.
Štěpánovská
Lhota
Trhový
Štěpánov

Celkem

Celkem
obyvatel

Z toho
mužů

Z toho
žen

0
0
2

2
1
5

2
4
2

1
0
3

64
88
95

34
50
47

30
38
48

0

2

2

3

95

47

48

1

0

0

0

12

5

7

8

11

11

14

903

440

462

11

21

21

21

1257

623

633

Počet trvale hlášených obyvatel podle jednotlivých ulic v Trhovém Štěpánově
Ulice

Počet

Dalkovická
Dubějovická
Farní
Javorová
K Pasece
Krátká
Lesní
Lipová
Luční
Mlýnská
Na Braňce
Na Cihelně
Na Jitře
Na Oboře
Na Potůčku
Na Výsluní
Na Potůčku
Na Výsluní

86
128
10
11
19
36
10
28
20
7
9
10
14
4
8
15
8
15

Ulice

Počet

Nad Školou
Nádražní
Náměstí
Okružní
Ořechová
Pod Křížkem
Polní
Sokolská
Spojovací
V Belíce
V Bráně
V Sedle
V Zámku
V Zátiší
Vlašimská
Zahradní
Zákoutí

Nejčastější příjmení
Veselá – Veselý
Setnička – Setničková
Chvojka – Chvojková
Kopecká – Kopecký
Čermák – Čermáková
Boušek – Boušková
Černík – Černíková

77
30
28
5
8
13
22
76
21
18
24
20
5
30
60
17
15

Nejčastější jména
23
22
19
19
19
17
15

ženská
Marie
Jana
Hana
Anna
Věra
Eliška

mužská
62
39
26
19
17
16

Pavel
Jiří
Jan
Petr
Jaroslav
František

40
36
34
34
29
27

Připravila Františka Pacovská
6

únor 2018

Události ve městě

Přehled plánovaných kulturních, sportovních
a společenských akcí v roce 2018
Měsíc

Den

Datum

Leden

Sobota

Únor

Březen

Duben

Květen
Červen
Červenec

Název akce

Pořadatel

13.01.

Ples Unie rodičů+základní škola

Unie rodičů+ZŠ

Sobota

20.01.

Hasičský ples v Trhovém Štěpánově

SDH Trhový Štěpánov

Sobota

27.01.

Hasičský ples v Sedmpánech

SDH Dubějovice

Sobota

03.02.

Hasičský ples v Dalkovicích

SDH Dalkovice

Sobota

10.02.

Včelařský ples v Hulicích

Včelaři

Pátek

16.02.

Malá muzika Nauše Pepíka – Sokolovna
Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

Sobota

24.02.

Ochotníci z Načeradce zahrají divadelní
komedii PYGMALION od 19.00 hodin

Město Trhový Štěpánov

Sobota

03.03.

Vepřové hody v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Sobota

03.03.

Dětský karneval v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Sobota

24.03.

MDŽ v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Sobota

24.03.

Dětský karneval v Trhovém Štěpánově

TJ Sokol

Sobota

Termín bude
upřesněn

Bruslení s hasiči

SDH Dubějovice

Sobota

07.04.

Čistý Štěpánovský potok

SDH Trhový Štěpánov

Sobota

14.04.

Pomlázková zábava TJ Sokol

TJ Sokol

Pondělí

30.04.

Stavění máje, pálení čarodějnic v Trhovém
Štěpánově

SDH Trhový Štěpánov

Pondělí

30.04.

Čarodějnice v Dalkovicích

SDH Dalkovice

Pondělí

30.04.

Rej čarodějnic v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Pondělí

30.04.

Stavění máje v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Pátek

11.05.

Důchodci – Den matek

Město Trhový Štěpánov

Sobota

19.05.

Pohádkový les

Organizace 5. prosince

Sobota

16.06.

Letní kino v Trhovém Štěpánově

Město Trhový Štěpánov

Sobota

23.06.

Štěpánovský jarmark

Město Trhový Štěpánov

Sobota

07.07.

Letní kino v Trhovém Štěpánově

Město Trhový Štěpánov

Sobota

07.07.

Neckiáda

TJ Sokol

Příměstský tábor

TJ Sokol + ZŠ

09.07. – 20.07.
Srpen

Září

Sobota

21.07.

Letní kino v Trhovém Štěpánově

Město Trhový Štěpánov

Sobota

04.08.

Letní kino v Trhovém Štěpánově

Město Trhový Štěpánov

Sobota

18.08.

Volejbalový turnaj „O pohár města“

Víceúčelové hřiště

Pátek

24.08.

Pouťová zábava

TJ Sokol

Sobota

25.08.

Rocková pouť

Organizace 5. prosince

Neděle

26.08.

Štěpánovská pouť

Město Trhový Štěpánov

Sobota

01.09.

Nohejbalový turnaj „O pohár města“

Víceúčelové hřiště

Sobota

01.09.

Dětské rybářské závody v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Sobota

08.09.

Letní kino v Trhovém Štěpánově

Město Trhový Štěpánov
7
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Den

Datum

Název akce

Pořadatel

Sobota

08.09.

Den hasičů a záchranářů

SDH Trhový Štěpánov

Sobota

22.09.

Předsedova holina

Organizace 5. prosince

Sobota

29.09.

Tradiční setkání u kapličky sv. Václava
ve Štěpánovské Lhotě od 15.00 hodin

Občané a chalupáři
Štěpánovské Lhoty

Říjen

Sobota

06.10.

Drakiáda

TJ Sokol

Listopad

Sobota

02.11.

Lampiónový průvod

TJ Sokol, ZŠ, Unie rodičů

Prosinec

Sobota

01.12.

Vánoční trhy v Trhovém Štěpánově

Město

Sobota

01.12.

Rozsvícení vánočního stromku Dubějovice

SDH Dubějovice

Sobota

15.12.

Zpívání u kapličky v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Pondělí

24.12.

Zpívání u kapličky v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Pondělí

31.12.

Pochod na Javornickou hůru

SDH Dubějovice

Pondělí

31.12.

Silvestrovský přípitek na Náměstí
v Trhovém Štěpánově

SDH Trhový Štěpánov

Vánoční trhy 2.12.2017 v Trhovém Štěpánově

Spolek hudebních nadšenců DEGEN; foto paní Malaníková

Na kytary doprovází zleva Šimon Malaník a Marek Štolle;
foto paní Malaníková
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K Vánocům neodmyslitelně patří zpívání koled.
Po domluvě s paní ředitelkou Mgr. Květou Kuželovou,
která umožnila zkoušení v prostorách základní školy,
jsme s paní učitelkou Mgr. Monikou Mendovou nazkoušely se současnými žáky ze Základní školy Trhový Štěpánov a s bývalými žáky aneb spolek hudebních nadšenců
Degen a spol. několik koled - vánočních písní. Spolupráce s dětmi byla úžasná, jejich odhodlání a talent mě příjemně překvapily.
Trochu netradiční zpracování jim nepůsobilo žádné
problémy. Děkuji paní Mgr. Květě Kuželové za vstřícnost, paní Mgr. Monice Mendové za pomoc, Městu Trhový Štěpánov za podporu a celému pěveckému souboru. Ráda bych touto cestou poděkovala také mistru
zvuku, panu Radku Jelínkovi z Nesměřic, který svým
přístupem a klidem přispěl ke zdaru celé akce.
Vánoční trhy bych za sebe zhodnotila jako zdařilé.
Především bych ocenila vynikající wafflle Organizace
5. prosince, dřevěné výrobky Marcely Kulíčkové z Trhového Štěpánova, stánek s vonnými svíčkami, občerstvení
Sokola Trhový Štěpánov, sladkosti žáků základní školy,
medovinu Míly Bouška, ale největší dojem na mne udělaly
„POŠŤAČKY“ Monika Nováková, Lucie Lacinová, Renáta Čermáková, které přispěly svým znamenitým přístupem a náladou, kterou rozzářily celou sešlost. Zájemce obdarovaly vynikající kávou, muffinkou a každý si
mohl vybrat kartu dobré vánoční pohody. K dobré náladě přispěly také zpěvy nadšenců Degen a spol. Na závěr
bych chtěla poděkovat všem občanům za hojnou účast.
Nataša Štollová

únor 2018
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Vánoční koncert ve Spolkovém domě

Skupina Rachel z Načeradce ve Spolkovém domě Trhový Štěpánov; foto Stanislav Kužel

Krásné vánoční písně si vychutnali všichni přítomní;
foto Stanislav Kužel

Už poněkolikáté jsme se sešli v adventním čase, abychom na chvíli zapomněli na předvánoční shon a navodili si tu správnou vánoční atmosféru. Společně s Klubem aktivního stáří jsme mezi nás opět pozvali skupinu
Rachel, která je složena převážně z učitelů z Načeradce.
Ti naše pozvání přijali a ve středu 13. prosince 2017 nám
přijeli zahrát. Opět skvěle připravený koncert, nádherné
vánoční písně, koledy. Profesionální vystoupení, které
sklidilo velké ovace, muselo se několikrát „přidávat“

před zaplněným přednáškovým sálem Spolkového
domu. Po tomto nádherném zážitku jsme všechny účinkující i přítomné diváky pozvali na malé pohoštění, které jako vždy s velkou lehkostí připravily členky Klubu
aktivního stáří. Patří jim za to veliké poděkování.
Společně jsme tak prožili jedno z těch hezkých odpoledních setkání, na které se člověk dlouho těší a která tak
rychle uběhnou.
Mgr. Stanislav Kužel

Tříkrálová sbírka
v Trhovém Štěpánově
6. ledna 2018 za neobvykle pěkného počasí proběhla
v Trhovém Štěpánově Tříkrálová sbírka. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této sbírce podíleli.
Využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové
sbírky: 65 % výtěžku se vrací do Farní charity Vlašim.
15 % využívá diecézní Charita, 10 % podpora projektů
v zahraničí a 5 % pokrývá režii sbírky. Z finančních prostředků získaných v TKS 2018 plánuje ADCH Praha
podpořit tyto projekty:
• Humanitární středisko ADCH Praha
• AD Brandýs nad Labem pro pomoc matkám s dětmi
• Vybudování komunitního centra Farní charity Vlašim
• Podpora České nemocnice v Ugandě
Účastníci sbírky – dozor:
Jana Nedělová, Kateřina Kolářová, Jitka Nedělová, Jaroslava Krásová, Petra Burková a Iveta Halamová.
Koledníci: Monika Nováková ml., Olga Štollová, Monika Vargová, Anička Nedělová, Viktorka Novotná, Marina Novotná, Tobiáš Halama, Filip Halama, Jan Vosecký,
Tereza Chvojková, Jakub Fotr, Václav Jeništa, Eliška Kulíčková, Sára Burková a Michal Staněk. Děkujeme koledníkům a všem, kteří otevřeli svá srdce a přispěli na tyto
projekty.
Za SDH Trhový Štěpánov Jaroslava Krásová

Horní řada zleva: Michal Staněk, Václav Jeništa, Tereza Chvojková, Jakub Fotr, Sára Burková. Druhá řada zleva: Anička Nedělová, Eliška Kulíčková, Třetí řada zleva: Viktorie Novotná,
Marina Novotná; foto Jana Nedělová
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Tříkrálová sbírka v Dubějovicích, konaná dne 6.1.2018
Seznam dětí:
Šic Jakub – MŠ Trhový Štěpánov
Šicová Aneta – MŠ Trhový Štěpánov
Šic Marek – 3. Třída ZŠ Trhový Štěpánov
Dušek Vojtěch – 3. Třída ZŠ Trhový Štěpánov
Novotná Kristýna – 3. Třída ZŠ Trhový Štěpánov
Dušek Josef – Prima Gymnázium Vlašim
Dne 6.1.2018 se konala v Dubějovicích Tříkrálová
sbírka, a protože bylo moc krásné počasí, přidávaly se
k nám další děti a ke konci jsme již tvořili docela početnou skupinu. Josek Dušek doprovázel děti na trubku,
Vojtěch Dušek nosil hvězdu, Aneta, Jakub a Marek Šicovi byli 3 králové. V půli cesty Marka Šice vystřídala Kristýna Novotná. Dominik Pilc s Fandou Novotným, kteří
se taktéž připojili déle, doplňovali svým zpěvem tři krále

Tříkrálová sbírka v Dubějovicích; foto Pavel Dušek

a vůbec se neměli za co stydět, někdy byli slyšet i víc než
králové. Přikládám fotky pořízené Pavlem Duškem
a musím děti pochválit, všude zpívaly celý text s předtroubením a lidé je s potěšením poslouchali, některé dojaly a odměnou jim byly obdržené sladkosti a pochvala.
Moc děkujeme všem občanům Dubějovic, že přispěli
na Tříkrálovou sbírku, za sladkosti pro děti a za vřelé
přijetí koledníků. Jsme rádi, že jsme mohli přispět a doufáme, že bude sbírka úspěšná.
Hana Vošická, vedoucí skupinky koledníků

V Sedmpánech chodily děti
na Tříkrálovou sbírku
za farnost Keblov

Děti mile přivítala paní Ludmila Beladová ze Sedmpán

Vážení a milí,
v prosinci jsme Vás informovali o skutečnosti, že
přípravy na Tříkrálovou sbírku 2018 vrcholí. Nyní se
s Vámi chceme podělit o naši velkou radost z výsledku
Tříkrálové sbírky 2018, která probíhala od 01.01.2018
do 14.01.2018.
Ve Vlašimi a okolí se s pomocí více než 300 dobrovolníků a vřelé štědrosti dárců vybrala rekordní částka
ve výši 515 462 Kč. Každý rok se 65 % výtěžku sbírky
vrací zpět do regionu do Farní charity Vlašim.
Farní charitu Vlašim výtěžkem Tříkrálové sbírky
podporují také farnosti Keblov, Čechtice a Farní charita
Benešov.
Během roku bude Farní charita Vlašim na svém webu
i prostřednictvím emailového zpravodaje informovat jakým způsobem prostředky vybrané v Tříkrálové sbírce
používá. Také bude průběžně informovat, jak probíhá
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záměr nákupu a vybudování Komunitního centra. Vybudování komunitního centra Farní charity Vlašim je
jedním ze čtyř projektů ADCH Praha, který plánuje
podpořit z výtěžku TKS 2018.
Farní charita Vlašim Vás srdečně zve na Benefiční
koncert „Děkujeme Vám 2018“ v sobotu 10. února
v KD Blaník od 16:00 do 18:00 hodin a výtvarnou výstavu „Tříkrálové pomáhání 2018“ od pondělí 5. února
do čtvrtka 15. února 2018 ve volně přístupných prostorách KD Blaník.
Jménem svým i jménem Farní charity Vlašim upřímně děkujeme všem za podporu, štědrost a přízeň.
Jana Srbová
Koordinátorka Tříkrálové sbírky
pro Vlašim a okolí

únor 2018
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Výsledek Tříkrálové sbírky ve farnosti Keblov 2018
Obec

Vybraná částka

Bernartice

12 042 Kč

Bezděkov

1 530 Kč

Borovsko

302 Kč

Obec

Vybraná částka

Dolní Rápotice

2 550 Kč

Šetějovice

2 481 Kč

Němčice

3 152 Kč

Brzotice

6 540 Kč

Píšť

3 070 Kč

Blažejovice

6 866 Kč

Vranice

3 000 Kč

Vraždovy Lhotice

2 510 Kč

Sedmpány

6 238 Kč

Dolní Kralovice
Zahrádčice

18 207 Kč
650 Kč

Ježov

2 330 Kč

Sněť

5 164 Kč

Kačerov

2 764 Kč

Střítež

3 780 Kč

Keblov

7 120 Kč

Tomice

5 780 Kč

Sedlice

400 Kč

Všebořice

5 924 Kč
2 230 Kč

Loket

8 250 Kč

Radíkovice

Martinice

6 000 Kč

Celkem

118 880 Kč

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 organizované
FCH Vlašim dle obcí
Obec

Vybraná částka

Obec

Vybraná částka

Bílkovice

5 319 Kč

Načeradec

Bolina

6 925 Kč

Nemíž

Bolinka

4 189 Kč

Nespery, Nes. Lhota,
Chobot, Hradiště

Buková, Tisek

5 510 Kč

Pavlovice

7 608 Kč

Ctiboř

5 939 Kč

Pravětice

1 478 Kč

Dálkovice

5 461 Kč

Pravonín

14 169 Kč

Daměnice

4 955 Kč

Radošovice

18 701 Kč

Domašín

23 892 Kč

Dub
Dubějovice

2 604 Kč
12 800 Kč

15 485 Kč
3 360 Kč
10 382 Kč

Rataje

7 077 Kč

Řimovice

8 216 Kč

Tehov, Petřiny

5 035 Kč

Chlum

8 097 Kč

Trhový Štěpánov

14 600 Kč

Javorník

14 428 Kč

Velíš, Ostrov,
Sedlečko, Lipiny

14 520 Kč

Jinošov, Louňovice

2 966 Kč

Vlašim

194 370 Kč

Kladruby

14 284 Kč

Vracovice

19 881 Kč

Kondrac, Krasovice

22 295 Kč

Zdislavice

17 395 Kč

Libež

5 830 Kč

Znosim, Hrazená Lhota, Polánka

Malovidy

5 348 Kč

Celkem

Miřetice

8 072 Kč

Všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme za obrovskou
podporu Tříkrálové sbírky

4 271 Kč
515 462 Kč

Farní charita Vlašim
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Benešovský deník o městě Trhový Štěpánov dne 17. ledna 2018
Dotační miliony umožní vybudovat nové učebny

Vizualizace odborné učebny Základní školy Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov – vybudovat nové vzdělávací zázemí
pro mimoškolní činnost umožní 17milionová dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Peníze v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu rozděluje ministerstvo pro místní rozvoj. V Trhovém Štěpánově
získaná dotace umožní na místě dosud nevyužívaných

půdních prostor a balkonu vybudovat čtyři nové místnosti. Ty poslouží výuce, poznávání i rozvoji šikovnosti.
Mají se v nich scházet účastníci kroužků angličtinářů
pro děti z prvního i druhého stupně, zájemci o počítačové programy, nebude ale chybět ani kroužek s názvem
Malý vědec či kroužek zaměřený na řezbářství a práci se
dřevem vůbec. Trhový Štěpánov uspěl v rámci výzvy Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání s nejrozsáhlejším projektem z celé republiky.
Deníku to sdělil Vilém Frček z ministerstva pro místní
rozvoj. To celkem rozdělí přes 145 milionů korun určených pro 18 schválených projektů. Příjemci peněz nejsou
jen obce a jejich školy, ale také knihovna nebo obecně
prospěšné společnosti. I ty budují učebny zaměřené například ne ekologickou výchovu nebo řemesla. „Projekty
pomohou k rozvoji dalšího vzdělávání dětí, mimo běžné
školní osnovy,“ připomněla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálova (za ANO)… .
Milan Holakovský, Benešovský deník

Činnost knihovny
v roce 2017
Ukázka nových knih; foto Jana Boušková

Navštívilo nás celkem 2860 návštěvníků
z toho:
Návštěvníci internetu. . . . . . . . .  162
Kulturní akce . . . . . . . . . . . . . . .  486
Půjčeno
Knihy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5477
Časopisy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  651
Nové knihy
Beletrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196
Naučná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Registrovaní čtenáři
Děti do 15 let. . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Ostatní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
Jana Boušková
vedoucí městské knihovny
V letošním roce nadále pokračuje čtenářský kroužek v naší
knihovně; foto Jana Boušková
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Turistický oddíl v Trhovém Štěpánově – informace
V letošním roce začínáme už třetí sezónu turistického
oddílu při Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově. Zpočátku jsme na výletech do přírody navštěvovali hlavně
okolí našeho malého městečka. Jak plynul čas, začali
jsme postupně objevovat i vzdálenější krásy české krajiny. Čím více jsme se od Štěpánova vzdalovali, tím více
času bylo na výlety zapotřebí. Proto jsme se domluvili, že
si každé jaro a každý podzim připravíme alespoň dva celodenní výlety. A to jsme také uskutečnili. Prošli jsme
nádhernou krajinou horního toku řeky Sázavy ze Smrčné přes Stvořidla do Ledče nad Sázavou a také část jejího
dolního toku z Kamenného Přívozu do Pikovic.
Asi nejnáročnější výšlap jsme uskutečnili 20. června
2017, kdy jsme se vydali do městyse Kácov. Nejdříve nás
čekala Čertova vyhlídka se svými 198 schody. Úchvatný
pohled na meandr řeky Sázavy, na Kácov a několik okolních vrcholů – Klenka, Kosina, Vráže a Klásek nám byl
odměnou. Cesta pak pokračovala údolím přes Petrovice,
Čestín, kolem Kautského mlýna s malými vodopády
zpět do Kácova. Bylo krásné letní počasí, rtuť teploměru
ve stínu atakovala hranici třiceti stupňů a ještě ke všemu
nám vichřice Kyril zničila vzrostlé porosty lesa a my tak

museli téměř celou cestu absolvovat na přímém slunci.
Ani vám nebudu popisovat, jak nám chutnal zlatavý
mok v kácovském pivovaru, kam jsme s vypětím všech
sil odpoledne dorazili.
A takových podobných výšlapů byla celá řada. O těch
dalších už tady psát nebudu. Nabízím Vám možnost se
mezi nás přijít podívat. Projít se naší překrásnou přírodou, na chvíli se odreagovat od svých povinností a starostí a s nadsázkou třeba i poznat malé vesnické hospůdky. Naším cílem nejsou jenom ujité kilometry, ale
především aktivní odpočinek, radost z pohybu a poznávání krás naší vlasti.
Chodíme každé úterý od jara do prázdnin a od září
do zimy. Naše trasy mají délku do 10 km.
Jarní část zahajujeme koncem března výletem na slapské skály nad Svatojánskými proudy. Projdeme osadou
Ztracenka a obejdeme Michnův vrch. Toto bude jeden
z našich celodenních výšlapů.
Kontakt na nás najdete na webových stránkách města
Trhový Štěpánov, odkaz na Spolkový dům.
Přijďte, budete vítáni. TURISTICE ZDAR!
Mgr.Stanislav Kužel

Odpočinek v Pikovicích na nádraží; foto Stanislav Kužel

Pohled z Čertovy vyhlídky

Blížíme se na Čertovu vyhlídku se svými 198 schody

Kautský mlýn – vodopády; foto Stanislav Kužel

13

Občané Trhového Štěpánova a okolí

únor 2018

Po 22 letech paní Jitka Němcová ukončila svou práci
zdravotní sestry v Trhovém Štěpánově

Zdravotní sestřičce Jitce Němcové se bude po obvodu v Trhovém
Štěpánově stýskat; foto Josef Korn

Paní Jitka Němcová ukončila svou letitou práci obvodní sestry ve zdravotnickém středisku v Trhovém Štěpánově. My všichni na ni budeme vzpomínat v dobrém
a za její přívětivý přístup k pacientům jí z celého srdce
přejeme hodně zdraví, štěstí, pohodu a do dalších let stále elán.
1) Paní Němcová, jak jste dlouho působila jako obvodní
sestra ve zdravotnickém středisku Trhový Štěpánov?
Působila jsem zde 22 let a 4 měsíce.
2) Jakými změnami prošlo zdravotnictví obvodní sestřičky za Vašeho působení.
Díky MUDr. Jaroslavě Stejskalové, která ordinaci stále
modernizovala, hlavně pořizováním nových přístrojů

a zdravotních pomůcek, které usnadňovaly práci nejen mně, ale díky tomu jsme mohly být šetrnější
i k pacientům. A o to nám šlo.
3) Sestřička je vaše životní poslání. Co je na této práci
zajímavého?
Na každé práci je něco zajímavého, pokud tato práce
člověka baví. Pro mě to byl kontakt s lidmi a snaha
pomáhat jim. Doufám, že se mi to v rámci mých možností občas podařilo.
4) Za tuto dlouho strávenou dobu v Trhovém Štěpánově jste musela poznat mnoho pacientů ze širokého
okolí. Bude se Vám po některých lidech stýskat?
Bude se mi stýskat po všech, po celém „obvodu“ jako
celku se vším všudy. Mám tu i přátele, tak se sem budu
ráda vracet.
5) Byla to práce s lidmi, určitě jste zažila i smutné
chvíle, když jste věděla, že člověku není pomoci. Jak
jste toto zvládala?
Takové chvíle k našemu povolání patří. Musíme
s nimi počítat. Není to lehké …
6) Máte nějaký recept, jak si udržet stálé zdraví?
Takový recept neexistuje. Můžu jen doporučit všem,
kdo to zdraví mají, ať si ho váží a sami si ho svým neuváženým chováním neničí.
7) A teď něco veselejšího. Máte nějakou veselou historku během vašeho působení v Trhovém Štěpánově.
Těch historek je spousta, ale všechny zůstaly za dveřmi ordinace a zrovna teď si žádnou nevybavuji.
8) Jakým směrem se vydá Váš život dále.
Nic neplánuji, věřím v osud. Chtěla bych se věnovat
rodině a samozřejmě koníčkům.
Chtěla bych poděkovat MUDr. Jaroslavě Stejskalové
za to, že mi působení u Vás v Trhovém Štěpánově
umožnila. Všem přeji hodně zdraví a spokojenosti.
Jitka Němcová

Trhový Štěpánov má mladého schopného sedláka, který
reprezentuje v prestižní soutěži Farma roku
Trhový Štěpánov je symbolem velkoplošného průmyslového zemědělství jak v podobě zdejší akciové společnosti, tak firmy Rabbit. O to obdivuhodnější je, že v takové společnosti se Václavu Vilímovskému a jeho rodině
daří velmi úspěšně soukromě hospodařit. Je nám velkou
ctí, že mezi sebou máme tohoto schopného mladého
sedláka a že náš region reprezentuje v prestižní soutěži
Farma roku.
Pavel Duda, předseda ASZ Benešov
Farma Vilímovský v Trhovém Štěpánově; foto Vít Švajcr
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A Farmou roku 2017 se stává…
Vyvrcholení letošního, v pořadí již 16. ročníku, se
uskutečnilo ve čtvrtek 14. prosince v pražském divadle
ABC před zraky více než pětistovky hostů, mezi kterými
nechyběla řada osobností. Pořadí jednotlivých rodinných farem vyhlásili a ocenění jim předali kandidáti
na prezidenta České republiky. Roli při rozhodování
hodnotitelské komise hrají celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj
a zapojení rodiny do chodu farmy.
Jako čtvrtá se umístila Farma Vilímovský z Trhového Štěpánova

Čtvrté místo náleží Farmě Vilímovský z Trhového Štěpánova;
foto Josef Korn

Názor člena hodnotitelské komise Romana Nolla:
„Obdivuji odvahu pana Vilímovského začít soukromě
hospodařit, i když vzdělání, potřebnou praxi a živnost
měl ve zcela jiném oboru – truhlařině. Odhodlání a vytrvalost se ale vyplatily. Dnes majitel farmy se svou rodi-

nou zásobuje kvalitním hovězím masem ty nejvyhlášenější restaurace u nás. Myslím, že přímo ukázkově
naplňuje pořekadlo – kde je vůle, je i cesta“

A jak to všechno začalo….
Když jsem na podzim roku 1989 s čerstvým živnostenským listem jako truhlář-nábytkář odešel z pražského Smíchova do Trhového Štěpánova, kam jsme jezdili
pouze na víkendy a kde jsem měl malou truhlářskou dílnu, kterou mi otec zbudoval, nezdálo se mi ani ve snu,
kam by se mohl můj život ubírat. Truhlařina mě bavila
a otcovu zálibu do hospodaření jsem vnímal jen jako povinnost „nakrmit 8 pašíků a dvě kozy s občasnou výpomocí na 1,5 ha po babičce“.
Změna nastala, když táta zakoupil od p. Babky z Hrádku březí jalovici. V týdnu totiž rodiče pobývali v Praze
a nezbylo než „starej se tady o to dobře, Vašíku“. Říkám
si jedna kráva nebo tři a zakoupili jsme od ZD Trhový
Štěpánov ještě 2 březí jalovice a táta k tomu přikoupil
ještě 5 ha půdy.
Všechna práce byla na ruce – mozoly rozedřené do krve
od kosy a vidlí, než byla nějaká koruna na malotraktor. 50
litrů mléka jsem vozil každý den do Rataj k cisterně
z Madety, někdy i ve dvě hodiny v noci. Na těch prvních
třech kravkách jsem se doslova vyučil. Nevěděl jsem o zemědělství vůbec nic. Krmilo se pouze senem a šrotem,
o nějaké senáži nebo kukuřici jsem neměl ani ponětí.
S postupem času se ve vazné stáji zabydlelo 12 dojnic,
cisterna už zajížděla pro mléko k nám na farmu a já si
připadal jako vítěz, když jsem v pětikolečkové míchačce
připravoval senáž s kukuřicí a šrotem. Dodnes by mě zajímaly myšlenky lidí, stojících naproti na autobusové zastávce, když se mi ve 20°C mrazu prášilo z míchačky.
Truhlařině téměř odzvonilo, začala se stavět moderní
stáj s dojírnou, přibylo polí, práce a od 35 dojnic 1100 litrů mléka. V té době zavedené kvóty na mléko nás fi-

Za práci umějí vzít manželé Vilímovští. „Asi máme v sobě geneticky zakódovaný nějaký motor, který nás žene kupředu
ve všem, do čeho se pustíme,“ říká s úsměvem hlava rodiny;
foto Vít Švajcr

nančně málem zruinovaly, za zakoupená čísla na papíře
jsme utratili téměř 1 mil. Kč. Na druhou stranu mě tento
problém seznámil s p. Ing. Jiřím Beranem, předsedou ze
Smilkova a mojí budoucí ženou, která u něj pracovala
jako ekonomka. Jirka se pro mě stal druhým tátou, věděl
o zemědělství to, o čem jsem já neměl ani páru. S jeho
pomocí se nám podařilo v sousedním Tehově zrealizovat
odchov a výkrm pekingských kachen v počtu 3 000 ks
o váze 3,5 kg každých 50 dní dodaných do Vodňanské
drůbeže. Po pár letech jsme však zjistili, že Farma v Trhovém Štěpánově je prostorově nedostačující, kachny tedy
musely jít stranou a celá stáj v Tehově prošla rekonstrukcí
s ustájením na 120 ks dojnic, novou moderní dojírnou
a mléčnicí.
15
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Farma se zabývá produkcí žádaného vyzrálého hovězího masa;
foto Vít Švajcr

V Trhovém Štěpánově zůstaly pouze jalovice a telata.
Vstával jsem v půl druhé ráno, abych udělal podestýlky,
krmení a podojil 110 ks dojnic, k tomu telení, inseminace, veterinář a jít se také podívat na pole. Výkupní ceny
mléka v té době několikrát zakolísaly a při denní dodávce 3500 l mléka to bylo ekonomicky na hraně. Vše vyřešily mé zdravotní problémy – jak se říká, něco zlé pro
něco dobré, po operaci a následných chemoterapiích
jsme ještě půl roku stádo dojnic drželi, ale bylo jasné, že
budu muset dát na svoji ženu a dojnice zrušit. Celé stádo
jsme prodali do Polska až k Mazurským jezerům, lhal
bych, kdybych řekl, že jsem neuronil slzu. Prázdné stáje
byly depresivní, a my se rozhodli pro výkrm masného
skotu s koncovkou na jatka. Ovšem nebyl by to p. Ing. Jiří
Beran a jeho myšlenka – hovězí maso zrealizovat do konce přímo u nás na farmě. Během půl roku jsme ve stávajících prostorách dojírny a mléčnice zbudovali bourárnu,
zrárnu a malou prodejničku. O dělení hovězího maso
jsme nevěděli takřka nic, natož o jeho zrání. Nezbývalo
než se opět vyučit na sobě a vyplatilo se! Naučili jsme se
zrát hovězí čtvrtě suchou metodou, kdy maso po 30
dnech ve visu ztrácí až 25% váhy ve prospěch kvality,
kterou tím maso získává.
V současné době zrajeme hovězí ve čtvrtích 30 – 150 dní,
díky čemuž o náš produkt projevila zájem společnost

Místo zakázkové výroby nábytku se pan Vilímovský nyní věnuje bourání masa a jde mu to přímo výborně; foto Vít Švajcr
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Většina faremní produkce masa putuje prostřednictvím společnosti Makro do jejích pražských prodejen, ale i řady renomovaných restaurací; foto Vít Švajcr

Makro Cash&Carry ČR s.r.o., a dnes dodáváme pravidelně do jejích tří obchodů v Praze, kde naše maso nakupují přední pražské restaurace – např.:
- GRAND CRU – Jan Punčochář
- MANU RISTORANTE – Emanuel Ridi
- KLOKOČNÁ – Jaroslav Sapík
- LACASA ARGENTINA – Jan Souček
- ZÁTIŠÍ GROUP, MLÝNEC, BELLEVUE
Měsíčně bouráme s manželkou cca 30 čtvrtí včetně
speciálních řezů jako je T-bone, Porterhouse, Tomahawk
a Club steak. Vše je vakuované, etiketované včetně čárových kódů.
Ve výkrmu dnes máme výhradně jalovice, cca 180 ks,
jejich maso je mnohem kvalitnější díky ukládání mezisvalového tuku. Porážková hmotnost se ve věku 35 měsíců pohybuje od 800 do 1000 kg.
Obhospodařujeme zhruba 200 ha zemědělské půdy,
z kterých téměř polovina připadá na krmnou základnu
pro skot – jetel, kukuřice, seno. Zbývající výměru pokrývá ozimá pšenice, jarní ječmen a něco málo řepky. To vše
s jedním zaměstnancem.
V současné době připravujeme výkrm domácích kachen
a hus včetně porážky.

Zákazníci si mohou zakoupit vakuově balené vyzrálé hovězí
maso i v obchůdku přímo na farmě; foto Vít Švajcr
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Velmi zkráceně jsme se Vám pokusili připodobnit
„jak člověk míní, ale osud mění“.
Dnes již s úsměvem vzpomínám na všechny ty těžkosti a začátky a někdy mám dojem, že jsem prožil již nejméně dva životy. V žádném případě bychom však neměnili, život v zemědělství není jen o byznysu, farmaření je
životní styl.
V roce 2017 jsme byli Asociací soukromých zemědělců, ve které jsme členy, vybráni na ohodnocení „Farma
roku“ mezi 5 finalistů. Získané čtvrté místo, které jsme
přebírali v prosinci v divadle ABC bereme jako úžasné
pohlazení po duši.
Václav Vilimovský, Trhový Štěpánov

Farma je strojově zcela soběstačná; foto Vít Švajcr

Okénko do historie
Lidé věří, že čísla mají magickou moc. Zatímco sedmička přináší štěstí, třináctka, naproti tomu, smůlu. Pro
naši vlast se zdá být magickým číslo osm. Za poslední
století jsme se o tom mohli přesvědčit hned několikrát.
V letošním roce 2018 si připomínáme několik významných výročí spjatých s tímto datem a naší vlastí. Ať už se
jedná o rok 1918, 1938, 1948, 1968 nebo 1993. První výročí se vztahuje k nejmladšímu datu. Před dvaceti pěti
lety, 1. ledna 1993, vznikla rozpadem Československa
samostatná Česká republika. Rozpad Československa
před 25 lety byl nevyhnutelný. Mezi Čechy a Slováky
bylo napětí dlouhodobé. Na tom se shodli tehdejší předsedové české a slovenské vlády Václav Klaus a Vladimír
Mečiar. Symbolickým místem dělení Československa se

Prezident Edward Beneš a Klement Gottwald

Vladimír Mečiar a Václav Klaus

stala brněnská vila Tugendhat. Zde se oba předsedové
dohodli na rozdělení federace. Prvním náznakem dělení
byl fakt nezvolení Václava Havla částí slovenských poslanců federálního shromáždění prezidentem Československé federativní republiky 3. července 1992. K rozdělení došlo během následujících šesti měsíců.
Vítězný únor. Rok 1948 znamenal zásadní zvrat v dějinách Československa. Komunisté se chopili moci

Klement Gottwald

a udrželi ji po následující čtyři desetiletí. 20. února 1948
vyústila vládní krize podáním demise nekomunistických ministrů vlády. Ministři abdigovali a očekávali, že
prezident Edvard Beneš vládu rozpustí a na řadu přijdou
17

Historie
nové volby. Beneš však vládu nerozpustil, jejich demisi 25. února
přijal a na návrh Klementa Gottwalda na uvolněná místa jmenoval
pro komunistické ministry. Tím
byl završen komunistický puč
v Československu. Převrat znamenal opuštění demokratických tradic první republiky a nástup totalitní moci jedné strany, připojení
k sovětskému mocenskému bloku,
počátek
útlaku
obyvatelstva. Lidové milice
V době totality byl 25. únor slaven
jako významný den - „Vítězství československého pracujícího lidu“. Únorové události zaznamenal kronikář našeho města takto. Nelze mlčením pominouti velmi důležitou událost, která se dotkla mocně nejen Československé
republiky, ale celého národa, zvláště pracujícího lidu. Je to
památný 25. únor 1948 den vítězství pracujícího lidu. Veliký sociální převrat se obešel v Československé republice
bez jakýchkoliv výtržností a zvláštních nesnází. Zprávu
o této významné změně oznamovaly lidu ihned noviny
a rádio a každý s velkým zájmem sledoval zprávy o manifestaci na Václavském náměstí v Praze. Toho dne odevzdal
prezident republiky Dr. Edvard Beneš vládu a řízení státu
do rukou Klementa Gottwalda. Továrny a postupně i obchody a živnostenské obchody byly znárodněny. Dělnictvo
si volilo závodní rady a samo se ujalo vedení závodů. Milice udržovala v továrnách klid a pořádek, který nebyl ničím
narušen. Komunistická strana Československa se postavila v popředí velikých změn ve státě, i v jednotlivých ob-
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cích, a společně s Národní frontou
prováděla pronikavé změny v celé
státní struktuře. Veliký sociální převrat se tedy obešel bez jakýchkoliv
výtržností. Národ chápal, že den 25.
února 1948 se svými důsledky je samozřejmou výslednicí nezměnitelné
situace, která se projevila i v jiných
státech. Socializace je na postupu
a hned se také čeká, že zasáhne brzy
i venkov, což se také postupně stalo
– zakládala se Jednotná zemědělská
družstva. Ohlas pronikavých změn
v Trhovém Štěpánově: Zpráva o převratu přišla k nám
ráno 25. února 1948 na poštovní úřad. I u nás proběhlo vše
klidně, nic mimořádného se nepřihodilo. Život šel dál poklidným tempem. Lidé se odebrali do továren, četli noviny
o nových změnách, poslouchali zprávy u přijímačů. Do vedení obce zasahovali funkcionáři Komunistické strany
Československa. Jejím předsedou byl Petr Vír, přednosta
zdejší železniční stanice, který však zakrátko odešel do Bechyně, kde brzy zemřel. Z funkcionářů nutno uvésti: J.
Svoboda, železničář, Karel Forman, Josef Šiška a jeho bratr
Bedřich, František Setnička, Josef Barek a jiní. Ze srdcí
všech občanů se ozývala jedna touha: kéž by se nám a našim dětem žilo lépe, kéž by mír a pokoj zavládl na celém
světě, aby se již nikdy nevrátil rok 1938 a další strašné
doby, jaké jsme prožívali za německé okupace. O dalších
výročích se zmíníme v některém následujícím Zpravodaji.
Prameny – kronika města, internet.
Miroslava Veselá, kronikářka města

Češi v Chicagu: Socha Blanického rytíře v parku v Chicagu
Socha Blanického rytíře v parku před University of
Chicago je umístěna na okraji campusu University of
Chicago a je výtvorem sochaře českého původu Albína
Poláška (1879-1965). Celý památník má název Masaryk
Memorial Monument a jde o spojení jezdecké sochy Blanického rytíře s pamětní deskou s textem o T. G. M.
Na památníku jsou umístěny dva anglické texty.
Na hlavní desce je popsáno, že blaničtí rytíři jsou legendárními bojovníky, kteří povstanou pod vedením sv.
Václava v dobách, kdy je český národ v ohrožení, a text
který popisuje význam T. G. M. jako zakladatele českého
státu, který se vždy řídil ideály svobody, demokracie
a lidskosti (Humanity). Na desce mezi nohami koně je
nápis: Dedicated to Thomas Garrigue Masaryk – Crusader for Thruth – Teacher, Liberator, Statesman – „Jesus
not Ceasar“ – Truth will prevail. Socha byla dokončena
v roce 1949 a slavnostně odhalena 29. května 1955. Umístění sochy v prostoru University of Chicago může být
poněkud překvapující, ale v minulosti existovalo několik
silných vazeb mezi University of Chicago, resp. některý18

mi činovníky university, a T. G. Masarykem a nově
vzniklou Československou republikou.
Hlasy národa, Prof. PhDr. Dušan Lužný,
Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

Socha Blanického rytíře v parku před University of Chicago
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Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. vystudoval sociologii
na Masarykově univerzitě v Brně, kde obhájil svou doktorskou práci na téma Metodologické problémy studia
nových náboženských hnutí. V rámci své habilitace se
zabýval tématem Moderní společnost a náboženství.
V roce 2015 byl jmenován profesorem. V současné době
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působí jako vedoucí katedry sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Zabývá se tématy náboženské
migrace, globalizace, paměti a konfliktu. Mnohokráte
pobýval v misii v Chicagu. Se svými kolegy systematicky
zpracovává různá témata o životě Čechů v Chicagu.

Nový rok 2018 – našeho letopočtu
Co nám říkají slova „našeho letopočtu?“ Je to můj letopočet nebo tvůj, nebo náš letopočet? Kde je začátek tohoto názvu?
V životě i v dějinách má všechno svůj počátek, ale i konec. Kde tedy začít s tím počítáním jednotlivých roků? Je
potřeba se vždy trochu vrátit do minulosti a nezapomínat na chyby, které jsme udělali a v budoucnosti se těchto
chyb, nepravd, snažili vyvarovat a v nich nepokračovat!
Vrátím se tedy k tomu začátku a tím si i připomenout
citát: „Škola – základ života“. Škola, která má mladým
lidem dávat základní vědomosti v mnoha předmětech
potřebných pro správnou a pravdivou orientaci v životě.
Vyučoval se a i dnes se vyučuje předmět dějepis, kde se
vracíme k naší minulosti i velice vzdálené. Do roku 1950
v předmětu dějepis a v celé společnosti udával se zcela
jasný název u letopočtů – před Kristem a po Kristu
(zkráceně „před Kr. nebo po Kr.“). Tento název však přestal vyhovovat a velice překážel tehdejšímu režimu, kdy
se začala budovat s velkou slávou, jak to bude bezvadné,
socialistická společnost a poté komunistická, podle myslitelů Marxe a Engelse. Vše se mělo změnit i myšlení
a také se vše vykládalo jinak. Jméno Kristus se přestalo
užívat, a když tak jen jako nějaká báje nebo pohádka
s posměchem, nebo že jsou lidé pomýlení. Muselo se
z myšlení lidí i celé společnosti vymazat, aby nepřekáželo a neovlivňovalo budování nové „beztřídní společnosti“. Lidské společenství se stále nějak vyvíjí i do dnešní
doby 21. století, ale tyto „pohádky o Ježíškovi“ nás budou provázet i do dalších let a nezmizí. Co za tu dobu
staletích bylo různých režimů či „izmů“, které jsou již
na smetišti dějin, třeba i s nápisem „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“, nad bránami různých
podniků anebo na zdech mnoha podniků, které skončily
také na smetištích. Toto všechno klamání, popírání překrucování dějin, i těch 40 let, v druhé polovině 20. století. Dlouhá to doba poznamenala společnost, mnoho se
změnilo, či nezměnilo ani po „sametové revoluci roku
1989“. Pravda a láska stále nevítězí, i když prezidentská
vlajka hlásá: Pravda vítězí! Znak na této vlajce ve svém
znaku měnil podobu, ani ten název není původní, který
původně, než byl na vlajku použit zněl: PRAVDA PÁNĚ
VÍTĚZÍ. Před měsícem v době vánočních svátků, svátků
klidu a míru, jsem viděl v televizi anketu, kdy redaktor
zastavoval na různých místech lidi a ptal se jich: CO
VÁM ŘÍKAJÍ VÁNOCE? Bylo s podivem slyšet různé

odpovědi: „NEŘÍKAJÍ MI NIC, CHODÍ SE KOLEDOVAT, CHODÍ JEŽÍŠEK, JE TO SVÁTEK RODIN, KOLEDA, NARODIL SE KRISTUS“. Časem se již zapomnělo
na Dědu Mráze. Jaké to různé názory na opravdovou
podstatou Vánoc a jejich slavení nejen dnes a i v budoucnosti. Počátky oslav křesťanských Vánoc hledejme již
ve 4. století – po Kristu v Římě. Křesťané jimi překryli

PRAVDA PÁNĚ VÍTĚZÍ

pohanský svátek boha slunce, slavení zimního slunovratu a tím chtěli tak zdůraznit, že Ježíš Kristus je pravé
světlo pro člověka a svět. Zamysleme se i my po tolika
staletích, co nám to říká a jak bychom sami odpověděli
na otázku „Co nám říkají Vánoce?“. Kristus rozdělil dějiny: před Kristem a po Kristu a to zcela pozoruhodně.
Vrátím se nyní do minulosti jen pouhých 28 let, kdy je
u nás znovunabytá svoboda. Domníval jsem se již tenkrát, že tento ateistický (otevřeně popírají Boha) našeho
19
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letopočtu název zmizí, vrátí se původní (před Kristem,
po Kristu) jak do výuky ve škole, tak v celé společnosti
v údajích letopočtů, ale marně. Pravdivý a srozumitelný
používá se velice zřídka. Ve svém počínání věříme jen sobě.
Dnes slyšíme v různých sdělovacích prostředcích od různých představitelů slova ke zlepšení morálního stavu společnosti: „Musíme se vrátit ke křesťanským kořenům, nebo
k židovsko-křesťanským tradicím. Jak to bude dlouho trvat? Jednu nebo více generací? Ale přeci jen někdy se
ke křesťanství vracíme někdy sami, někdy i vládní představitelé nebo moderátoři, ale jen pochybně, když jsme v nějaké nouzi, nebo se nám něco zdařilo a nedá se jinak ta velikost, prosba, nebo poděkování vyjádřit, použijeme, nebo je
používáno úsloví: „díky Bohu, žel Bohu, nedej Bože, Ježíšmarjá, zaplať Pán Bůh. Nestačilo by třeba říci Lenine, Staline díky a nebrali jméno Boží nadarmo, když jsou to jenom báje a pohádky a máme vlastně „NÁŠ LETOPOČET“.
Našim předkům, kteří neměli žádné sdělovací prostředky,
stačilo na slib a jeho splnění podání ruky a byli více různým citátům pozorní a poznali v nich mnoho pravdivého.
Josef Lebeda, Javorník

Nakonec několik citátů
k zamyšlení:

Západ slunce

Sluníčka pro sluníčka

Zatoužila jsem vidět západ slunce, a tak jsem v určitou
dobu čekala u okna. Slunce pomalu klesalo, když vtom
zašlo za strom. Byla jsem zklamaná, když tu jako by
strom rozhrnul větve a já uviděla kousek rudého slunce.
Vypadalo to jako rubín visící na stromě. Pocítila jsem radost a vděk k Bohu, že mi ukázal krásu přírody a života.
Mirka Štiková

Sluníčková radost seniorům, byla akce, vyhlášená vedoucí skupiny Nedoklubko – chobotničky pro kulíšky,
abychom si odpočinuli od háčkování chobotniček. Tato
akce nás nadchla, a proto jsme se jí zúčastnili. Šlo o háčkování sluníček pro osamocené ležící seniory v domovech
důchodců k Vánocům. Odměnou nám bylo poděkování
s přáním k Vánocům a do nového roku od vedoucí akce

Při pohledu jsem pocítila radost a vděk k Bohu; foto Erika Štiková

Sluníčková radost pro seniory; foto Hana Skalická
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„Nepřísluší mi léčit oči, aniž se léčí hlava,
nepřísluší se léčit hlavu, aniž se léčí tělo.
A právě tak se nepřísluší léčit tělo,
aniž se léčí duše.“
(Sokrates před Kristem)
„Dělal jsem si žerty z nebe, to vím přesně.
Moje duše však, která náleží Bohu,
je určena pro peklo.“
(Karel Marx 1818 – 1883, to řekl před svou smrtí)
Citát někoho, kdo nám je ještě znám:
„Vyhnali jsme Boha z domova,
máme tam dnes peklo.“
(ThDr. Josef Babka toto prohlásil 10. 9. 2000
– připomínal výuku náboženství)
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a vedoucí Domova seniorů v Dubí, kam se naše výrobky
dostaly. Na fotografiích, které nám z Dubí byly poslány,
jsou vidět slzičky radosti, štěstí a dojetí. Radost jejich je
i radostí naší. Za vše mluví přání, která jsme obdrželi.
Klub aktivního stáří, Hana Skalická
„Jménem našeho domova pro seniory v Dubí bych
chtěla poděkovat vám všem, kteří jste sluníčka uháčkovali. Senioři měli nefalšovanou radost, i slzičky dojetí tekly.
Ano, i taková maličkost jako háčkované sluníčko udělá
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radost. Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce.“
Vlaďka Míková, Domov seniorů, Dubí
„Moc Vám děkuji. Sluníčka byla krásná, veselá a jak je
vidět z fotografií, udělala velkou radost. Přeji všem úžasným aktivním seniorům, kteří se na sluníčkách podíleli,
aby jim šlo vše stále od ruky a měli energii, radost a chuť
tvořit a všem hodně zdraví, štěstí a pohodu jak o Vánocích, tak i v novém roce. Děkuji.“
Denisa Kovaříková, NEDOKLUBKO“

Organizace 5. prosince podporuje rodiny
v těžkých životních situacích
Organizace 5. prosince měla na vánočních trzích již
tradičně svůj stánek s občerstvením. Stalo se pravidlem,
že výtěžek z prodeje na stánku se opět rozhodla darovat
konkrétním lidem, kteří se, ne vlastní vinou, ocitli v těžké životní situaci. Chtěli bychom zde zrekapitulovat, jak
se daří námi podpořeným dětem s odstupem času, pro
srovnání a vlastně jen tak pro zajímavost a důkaz, že výtěžek byl darován správně.

fyzioterapie v prosinci 2017, kam nyní jezdí bez asistence
rodiny, což je pro rodinu i Jonáše velmi úlevné.

ROK 2013 – Bára
Barunce jsme přispěli na speciální sportovní kočár,
takže i s naším přispěním může do přírody.

Barunce Organizace 5. prosince přispěla na speciální sportovní kočár; foto z archivu Organizace 5. prosince

ROK 2014 – Simonka
Simonka v době, kdy ještě nechodila, dostala od nás
téměř celou částku na speciální ortézy, které jí pomáhaly
udržet se ve stoji. Nyní již delší dobu chodí a je zcela samostatná, může dělat všechno, co ostatní děti.

Jonášovi přispěla Organizace 5. prosince na úpravu sezení vozíku;
foto z archivu Organizace 5. prosince

ROK 2015 – Jonáš
Přispěli jsme mu na úpravu sezení ve vozíku, takže je
v něm dobře zajištěn a může se přemisťovat zcela samostatně i mimo domov a bez bolestí. Foto je z návštěvy

ROK 2016 – Evička
Je žákyní Základní školy Trhový Štěpánov a trpí geneticky způsobeným onemocněním – Evičce jsme darovali
pod stromeček herní notebook.
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ROK 2017 – Sofie
Po těžkém porodu má nehybnou pravou ruku a s naším přispěním pojede v létě na rehabilitační pobyt. Budeme se těšit, zda se jí pravačka zotaví.
Letos jsme kromě Sofie, které jsme předali částku
10.000 Kč, přispěli formou zakoupení vánočních dárků
v hodnotě 4.000 Kč i rodině Čejkových z Chotýšan. Petr
Čejka v létě onemocněl akutní lymfoblastickou leukémií
a čeká na transplantaci kostní dřeně, nyní se hledá vhodný dárce. Jeho pobyt v nemocnici připravil rodinu
o hlavní příjem, a tak jsme se snažili pomoci.
Děkujeme všem, kteří si nejen letos ale i v minulých
letech od nás něco koupili a pomohli alespoň trochu někomu, kdo to opravdu potřebuje.
Irena Šamšová, Tomáš Neděla
Sofince přispěla Organizace 5. prosince na rehabilitační pobyt;
foto z archivu Organizace 5. prosince

První vánoční tvoření v Dubějovicích
Dne 2.12.2017 proběhlo v Dubějovicích první vánoční
tvoření. Samotné akci předcházel velký chaos, kdy se ještě den před akcí dokončovaly poslední úpravy prostor
v bývalé knihovně, které nám město Trhový Štěpánov
poskytlo. Tímto děkujeme starostovi Josefu Kornovi
za vstřícnost, zaměstnancům Města za odvedenou práci
a hlavně Pavlu Duškovi za sestavení nábytku a za poslední úpravy. V 15.00 hodin jsme se tedy sešli v celkem početné skupině 21 dětí a cca 8 dospělých, takže to byl celkem chaos. Děti se s radostí pustily do zdobení perníčků,
výroby svícnu, dekorativního stromku, andílků a dalších
dekorací. Také vyráběly ozdoby na stromeček, který byl
vystaven po celý vánoční čas u kapličky. No prostě děti se

do tvoření tak zabraly, že málem nestihly slavnostní rozsvícení stromku, které bylo od 17 hodin. Každoročně se
scházíme u rozsvěcení vánočního stromku první adventní víkend a opět se nás sešla spousta lidí. Lidé obdivovali
výrobky dětí a spokojeně popíjeli svařené víno. Děti pokračovaly dál ve výrobě dekorací, dokud bylo z čeho tvořit a nakonec shlédly pohádku Anděl páně 2. Myslím, že
se nám tvoření podařilo a děti odcházely s plnou náručí
výrobků a s úsměvem na tváři, o což nám šlo. Ještě jednou děkujeme za finanční podporu Městu Trhový Štěpánov a doufáme, že si to příští rok zopakujeme.
Hana Vošická

Na vánočním tvoření jsme rádi přivítali starostu Josefa Korna;
foto z archivu SDH Dubějovice

Děti vyráběly celé odpoledne a ještě stihly shlédnout pohádku
Anděl páně II; foto z archivu SDH Dubějovice

Sedmpánský soubor doznal nepřehlédnutelné změny
O sedmpánských zpěvačkách toho bylo ve Zpravodaji
napsáno již dost. Přesto bychom se s Vámi chtěly po roce
podělit o radost, která spočívá v tom, že náš soubor byl
na podzim „posílen“ hned o tři nové členy – paní Šichovou
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a jejího syna a dceru. Náš soubor tím doznal nepřehlédnutelné změny. Podstatně se snížil náš věkový průměr
a konečně se mezi námi po mnoha letech objevil mladý
muž. Zpívání vánočních koled za doprovodu kláves bylo
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nesmírně obohaceno, a právě o to se postaral sedmnáctiletý Martin, který se zhostil svého úkolu na jedničku.
Však také odezva z řad posluchačů byla veskrze kladná.
A my teď jen doufáme, že v tomto obsazení se představíme i v roce letošním.
Přejeme Vám všem v novém roce hodně spokojenosti,
klidu, úspěchů v soukromém i pracovním životě, ale
především hodně zdraví.
Jana Svobodová, Sedmpány
Zleva: Petra Svobodová, Hanka Filipová, Zdeňka Holečková,
Markéta Setničková, Vlaďka Janáčková, Dana Šichová, Lenka
Šichová, Štěpánka Bézová, Jana Svobodová, Martin Šich, Vladislav Filip – zvukař; foto Tomáš Svoboda

Štědrý večer v Dubějovicích
Jako již každý rok se v Dubějovicích o Štědrém večeru
ve 21.00 hod. scházíme u kapličky a přejeme si krásné
svátky, děti hrají na hudební nástroje a my ostatní je doprovázíme zpěvem koled.
Aby nám nebyla zima, popíjíme svařené víno a užíváme si vánoční pohody. Kdo chce, může si odnést domů
betlémské světlo, které je díky Duškovým každý rok
v kapličce k dispozici. Taktéž jim děkujeme za výzdobu
kapličky jejich ručně vytvořeným betlémem.
Letos poprvé zdobil kapličku i stromeček, na který si
děti při vánočním tvoření vytvořily ozdoby a samy jej ozdobily. Doufáme, že v této tradici budeme dál pokračovat. Myslím, že se zpívání opět vydařilo a děkujeme Antonínovi Vošickému za zorganizování této akce.
Hana Vošická
V Dubějovicích o Štědrém večeru zazněly koledy u kapličky;
foto z archivu SDH Dubějovice

Silvestr 2017 a oslava nového roku 2018 v Dalkovicích
Jako už tradičně každý rok, tak i v roce 2017 probíhala
31. prosince v kulturním domě v Dalkovicích silvestrovská oslava a přivítání nového roku. Jak je již dalkovickým standardem, i tentokrát bylo dostatek jídla, pití,
piva i jiného pitiva, tančilo se, zpívalo se a obecně panovala velmi dobrá a veselá nálada.
Několik minut před půlnocí se osazenstvo odebralo
na dalkovickou náves, kde si všichni připili na nový rok
2018 a také odpálili ohňostroje, petardy a jinou zábavní
pyrotechniku.
Tímto bych všem čtenářům Zpravodaje Štěpánovska
jménem celého sboru dobrovolných hasičů v Dalkovicích rád popřál vše nejlepší do nového roku, především
hodně zdraví, spoustu štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Kronikář SDH Dalkovice Michal Smetana

Silvestrovské posezení v Dalkovicích; foto z archivu SDH Dalkovice
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Silvestrovský pochod na Javornickou hůru
Závěr roku je znamení setkávání. S rodinou, přáteli,
spoluobčany. Nevím, kdy a kde vznikl nápad silvestrovského setkávání na Javornické hůře. Jednoho dne jsme si
řekli v Dubějovicích, že je to dobrý nápad a začali se této
akce účastnit. I letos (31.12.2017) jsme v půl jedenácté
vyrazili směrem k nejvyššímu kopci v okolí. Příjemná
procházka hezkou přírodou přilákala téměř 20 účastní-

ků. Na Javornické hůře jsme se pozdravili se známými
z okolních obcí, popřáli si do nového roku, opekli vuřty
a vyrazili zpět k Dubějovicům. Procházka hezkou přírodou, setkávání s přáteli je příjemné obzvlášť, jde-li o vánoční čas.
Ing. Antonín Vošický, starosta SDH Dubějovice

Na Silvestra dubějovští občané si udělali výšlap na Javornickou
hůrů

Silvestrovské setkávání na Javornické hůře při opékání vuřtů;
foto z archivu SDH Dubějovice

Masopust letos začal 7. ledna, skončí 13. února
Pod názvem masopust se skrývá období od Tří králů
(6. ledna) až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, kterými toto období končí. Závěr masopustu
si vysloužil kromě označení bláznivé dny řadu lidových
názvů (ostatky, ostatek, fašank, končiny).
Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se
určuje podle data Velikonoc. Odehrává se před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. A protože Velikonoce jsou svátkem pohyblivým,
může masopustní neděle připadnout na období delší než
měsíc (od 1. února do 7. března). Letos je masopustní období dlouhé 38 dní.
Tučný čtvrtek – předchází Popeleční středě. Příprava
na masopust tradičně začínala ve čtvrtek před masopustní nedělí (odtud název „tučný čtvrtek“ či „tučňák“).
Podle tradice má v tento den člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle.
Taneční neděle - hlavní masopustní zábava začínala
v neděli. Po bohatém obědě se všichni chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána… V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti.
V Praze vznikly v 18. století masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy.
Maškarní úterý - vyvrcholením masopustu bylo masopustní úterý, kdy se pořádaly průvody maškar nebo
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Vzpomínkové foto na masopust v roce 2017 v Trhovém Štěpánově

hrály žákovské divadelní hry. Nejoblíbenějším námětem
byl soud s opilcem Bakchusem. V roce 2018 připadá masopustní úterý na 13. února.
Popeleční středa následuje po masopustním úterý.
Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a je vlastně
prvním dnem postní doby. V roce 2018 vychází Popeleční středa na 14. února.
čerpáno z internetu
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Ples Unie rodičů a Základní Školy Trhový Štěpánov 2018
V sobotu 13.1.2018 se uskutečnil Ples Unie rodičů
a ZŠ v Trhovém Štěpánově. Po tříleté pauze od posledního plesu a poprvé pro nás organizátory jsme ples chystali s určitou nervozitou, zda dokážeme připravit akci, která přitáhne dostatek návštěvníků a abychom nezklamali
ty, kteří přijdou. Již v průběhu plesu nám však bylo jasné,
že to je akce úspěšná, přestože účast zůstala maličko
za očekáváním, všichni se dobře bavili a odcházeli z plesu spokojení.
Obrovskou zásluhu na tom, že se všichni dobře bavili
měla zcela nepochybně kapela Nine Orchestra, která podala zcela excelentní výkon, hudba i zpěv na vysoce profesionální úrovni a k tomu něco navíc, co dělá z umění tu
pravou show.
Začátek plesu ozdobilo předtančení, nejdříve taneční
škola Salta manželů Maršálkových z Benešova a poté
žáků 3. třídy základní školy v Trhovém Štěpánově. Obě
vystoupení byla skvělá, na jedné straně precizní taneční
vystoupení mladých profíků z Benešova a na druhé straně nadšení, skvělá choreografie a trocha nadsázky v podání našich dětí. Velký dík za toto vystoupení patří paní
učitelce Martině Novákové za přípravu předtančení.

Rád bych touto cestou tedy poděkoval všem, kdo se
na organizaci plesu podíleli, kapele Nine Orchestra
za vytvoření skvělé atmosféry, všem sponzorům bez jejichž podpory by ples nemohl vůbec být, samozřejmě
také rodičům dětí ZŠ, kteří podpořili ples ať už finanční
částkou nebo věcnou cenou do tomboly, základní škole
za skvělou součinnost při organizaci plesu a přípravě
tomboly a také všem návštěvníkům za to, že se přišli pobavit a opravdu se bavili.
Úspěšné konání plesu a také velmi pozitivní reakce
nás přesvědčili o tom, že má cenu investovat čas a úsilí
do přípravy takové společenské akce, a proto již nyní začínáme pracovat na přípravě plesu i na příští sezónu. Budeme se na vás v roce 2019 těšit.
Bohumil Boušek

Předtančení žáků 3. třídy Základní školy Trhový Štěpánov;
foto Mgr. Hana Pokorná

100 let Československé
republiky v naší škole

Předtančení taneční školy SALTA Benešov;
foto Mgr. Hana Pokorná

Pár vět o svém kamarádovi
Žáci druhé třídy měli napsat pár vět o svém kamarádovi a mne, třídní učitelku, zaujal sešit jedné žákyně,
napsaný od srdce. Mgr. Lucie Kakosová
„Bára je hodná. A myslím, že se umí chovat, teda nemyslím, já to vím! Zastane se vás, když jste v problémech, uklidní vás, rozesměje, má vás ráda a já jí to oplatím!
Kateřina Káninská, 2.A

Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, bude znamenat
pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným
a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938,
1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie.
Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně
100 let! U příležitosti 100. výročí vzniku Československé
republiky (a také 25. výročí vzniku České republiky) bychom si chtěli s žáky naší školy připomenout významné
české osobnosti uplynulých 100 let, přírodní krásy naší
vlasti i kulturní památky. Celá akce bude zaměřena
na posílení vlastenectví a hrdosti na naši zem. Časově
bude celý projekt zaměřen na první dva měsíce příštího
školního roku a vyvrcholit by měl koncem října. Nejvíce
by se jednotlivé akce měly dotknout hodin dějepisu, českého jazyka nebo výtvarné výchovy.
Mgr. Martin Vrbický
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Sen, nebo skutečnost?
Žáci 5. třídy dostali za úkol domyslet následující příběh:
„Při cestě za tetou jsem ve vlaku usnul/a. Probudil mě
průvodčí a řekl mi, že už musím vystoupit. Vystoupil/a jsem
tedy a – málem jsem omdlel/a z toho, co jsem uviděl/a.“
Jak se to dětem povedlo? Posuďte sami:
Mgr. Hana Pokorná
Venku bylo malé městečko, které vypadalo, jako vystřižené z nějakého westernu – byly tam, banky, hospody, saloon, kovbojové na koních … Zdálo se mi, že jsem
cestoval časem. Rozběhl jsem se a vidím šerifa. Dohonil
jsem ho a ptám se: „Kde to jsem?“ Odpověděl, že jsem
v Cassilu. Ptám se tedy, kdy jede vlak do Prahy? „Vy jste
se asi pomátl, tady jste v Americe!“ Zakroutil nade mnou
hlavou a odešel. Šel jsem k nejbližší bance, abych si vyměnil nějaké peníze. Když jsem pomyslel na to, jak se
dostanu domů, udělalo se mi trochu špatně. Najednou
slyším nějaké hlasy, někdo se mnou zatřásl… Teta! Vzbudil jsem se a zjistil, že to byl jen sen. Teta mě odvezla
k sobě domů.
Petr Čermák, Dubějovice
Přede mnou se rozprostírala krásná pláž s palmami.
Chtěl jsem jet zase zpátky domů, ale nejbližší vlak prý
jede až za týden!
Nezbylo mi nic jiného, než na pláži zůstat. Když už
jsem tady… ubytoval jsem se v luxusním hotelu s vířivkou a bazénem. Nejlepší na tom všem bylo, že vše, co
jsem si objednal, mi přinesli. Měl jsem obří televizi, postel, koupelnu, sladkosti…vše jen a jen pro sebe!
Týden utekl jako voda a já se pomalu vydal na cestu
domů. Doma jsem se však nudil a neustále jsem snil o té
pláži. Snil jsem tak dlouho, až mi to nedalo a znovu jsem
nasedl do vlaku a … opět jsem usnul.
Tentokrát jsem se objevil na ještě luxusnější pláži. Odtud už nikdy neodjedu.
Vojta Veselý, Trhový Štěpánov
Vystoupila jsem tedy a stála na skále minimálně 300m
vysoko. Mám totiž obrovský strach z výšek a nikde nebyla jiná cesta, než po skále slézt. Nejhorší bylo, že jsem
nevěděla, kde jsem vlastně vystoupila…
Začala jsem pomalu lézt po skále dolů. Šlo to celkem
snadno, protože na ní byly vystouplé kameny. Když jsem
byla dole, podívala jsem se směrem nahoru uviděla jsem
vyšlapanou cestičku. Dole byla také značka „Jerčany“
a šipka směrem nahoru.
Hurá! V Jerčanech mám babičku, tak jsem pro změnu
šplhala zase nahoru, tentokrát po cestičce. Šla jsem temným lesem, pak kousek podél dálnice a nakonec jsem
stopla auto, které mě dovezlo až do Jerčan.
Po strastiplné cestě jsem konečně dorazila k babičce
a všechno jí vyprávěla. Uvařily jsme si čaj, koukaly
na film, zahrály si nějakou hru a šly spát.
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Musím říci, že to byl náročný den, ale vlastně jsem si
ho užila a co je nejdůležitější – překonala jsem svůj strach
z výšek.
Kristýna Mendová, Trhový Štěpánov
Byla tam veliká vrata. Když jsem k nim přistoupila,
otevřela se a já vešla. Sedla jsem si na lavičku a přemýšlela, kde jsem, co mám dělat…?
Šla jsem tedy dál a uviděla jsem obrovskou zahradu
s ovocnými stromy, keři a květinami. Utrhla jsem si jedno jablko. Když jsem se do něj zakousla, zjistila jsem, že
je zlaté. Také švestky a ostatní plody byly zlaté.
Najednou se přede mnou objevila další vrata, která se
přede mnou zase otevřela. Za nimi stál obrovský zlatý
strom a na něm seděla sýkorka. Jen mě uviděla, začala si
se mnou povídat. Řekla mi, že jsem se ocitla v zemi, kde
je skoro všechno ze zlata. Ukázala mi malý dům, že prý
v něm mohu zůstat. Já jsem se ale potřebovala dostat
k tetě Mileně!
Sýkorka mi prozradila, že se můžu vrátit jedině tehdy,
když sním jedno zlaté ovoce. Zkoušela jsem to celý měsíc, ale nedařilo se mi to.
Jednoho dne přijela dívka na koni. Řekla mi, že to musím zkoušet pořád dál a dál a že se mi to jednou určitě
povede. A opravdu! Jednoho dne se mi povedlo sníst celé
zlaté jablko.
Jako mávnutím kouzelného proutku jsem se ocitla
ve stejném vlaku, dokonce i průvodčí byl stejný, jen vedle
mě seděla sýkorka… že by to byl jen sen?
U tety Mileny jsem strávila krásné prázdniny.
Tereza Vladyková, Tehov
Byla jsem v úplně jiném městě, než ve kterém bydlí
teta. Zachovala jsem chladnou hlavu a šla se podívat
na jízdní řád, kdy jede další vlak zpátky. Čekalo mě veliké
překvapení – další vlak pojede až za 12 hodin. Co dělat?
Rozhlédla jsem se a nedaleko uviděla cukrárnu. No
nic, počkám tam. 12 hodin je ale dlouhá doba…
Sotva jsem dosedla, vidím v dáli tetu a strejdu. Rychle
jsem za nimi běžela. Když mě viděli, divili se, co tady
dělám. Že prý na mě čekali na nádraží, a když jsem nepřijela, vydali se mě hledat.
Všechno jsem jim vyprávěla a společně jsme se vydali
domů. Byla jsem ráda, že to nakonec dobře dopadlo.
Hana Hospergrová, Trhový Štěpánov
Venku létaly modré rostliny. Všude pobíhali psi s osmi
nohama a vesele štěkali. Měla jsem trochu strach, ale
na druhou stranu jsem byla zvědavá.
Vydala jsem se koupit si něco do obchodu s ovocem
a zeleninou, který jsem v životě neviděla. Uvnitř nikdo
nebyl, proto jsem šla zpátky. Když jsem vyšla ven, vše
bylo zase úplně normální. Psi měli čtyři nohy a tentokrát
zelené rostliny zalévala nějaká paní.
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Šla jsem úzkou cestičkou a uviděla sousedku, která mi
nedávno říkala, že jede do jedné malé vesnice. Došlo mi,
že jsem asi v té malé vesnici, o které mi říkala. Běžela
jsem za ní, ale ona se mi stále vzdalovala. Už jsem byla

Školní okénko / Sport
skoro u ní – najednou bác – zakopla jsem! Ležela jsem
na zemi a nemohla jsem se zvednout…
Probudila jsem se a zjistila, že všechno se mi jenom
zdálo…
Bára Kopecká, Trhový Štěpánov

Úspěch žáků Základní školy Trhový Štěpánov

Dějepisná olympiáda pro základní školy a nižší gymnázia, zleva Jan Horáček 2. místo, Denisa Limburková 1. místo, Tomáš
Kakos 3. místo; foto Mgr. Martin Vrbický

Dne 16. ledna 2018 proběhlo v Benešově okresní kolo
Dějepisné olympiády pro základní školy a nižší gymnázia. Olympiády se zúčastnilo celkem 37 žáků.

Na tuto soutěž se pod vedením pana učitele Martina
Vrbického připravili 3 žáci. Denisa Limburková (žákyně
9. ročníku), Jan Horáček (žák 8. ročníku) a Tomáš Kakos
(žák 8. ročníku).
Výsledková listina vyvolala obrovské nadšení nás
všech. Z 37 žáků se na prvním místě umístila Denisa
Limburková, na druhém místě se umístil Jan Horáček
a třetí místo obsadil Tomáš Kakos!
Naši žáci byli jedinými úspěšnými řešiteli soutěže, jediní dosáhli požadovaný počet bodů.
Děkuji panu učiteli Vrbickému za svědomitou a perfektní přípravu žáků a všem třem úspěšným za svědomitý přístup k plnění povinností a za jejich znalosti.
Všem nám udělali obrovskou radost. Přeji jim hodně
dalších úspěchů nejen na naší škole, ale i v dalším studiu.
Děkuji jim za skvělou reprezentaci školy.
Denisa Limburková postupuje do krajského kola soutěže (21.3.2018). Všichni budeme držet palce!
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy

FK Trhový Štěpánov mládež v zimní přípravě
Zimní příprava starších a mladších žáků byla tentokráte pečlivě plánována. Vycházíme z dlouhodobé zkušenosti trenérů, a chceme kluky a děvčata připravit na co
nejlepší zakončení fotbalové sezóny 2017/2018. FK Trhový
Štěpánov mládež v zimní přípravě. Žel potýkáme se hned
zkraje s tradičními problémy zimy, docházkou hráčů. Každé zhoršení počasí znamená pro mnoho hráčů stopku
v tréninku a těžko se nám daří najít společnou řeč s některými rodiči. Jsem proto na jednu stranu velmi potěšen,
že není problém s docházkou našich špičkových fotbalistů,
ale samozřejmě opačně mě mrzí, že poté stavíme hlavně
na těchto oporách, a brzdíme rozvoj dalších hráčů.
K týmu starších žáků. Již v prosinci 2017 jsem tento
tým nazýval chloubou současného štěpánovského fotbalu, což hráči do této chvíle jenom potvrzují. 10. 12. 2017
jsme se zúčastnili TOP turnaje ve Zličínské hale za účasti prvoligových týmů jako AC Sparta Praha, Baník Sokolov, Slavia K. V., Nymburk, Motorlet Praha Střešovice,
Zličín Praha. Od turnaje jsme nečekali zázraky, spíše
spodní pozice. Ve skupině jsme měli silné týmy včetně
Sparty, kterou jsme dokázali hodně potrápit. První zápasy jsme ztráceli v závěrech utkáních, a naši příznivci
včetně hráčů začínali být zklamaní. Přesto jsme taktickou hrou, a prvotřídním nasazením všech hráčů zasadi-

li do turnaje vizitku, kterou si budeme pamatovat po celý
život. Čtvrtfinálové utkání proti Baníku Sokolov, plné
dramatických momentů jsme vyhráli 1:0, a nechali celou
halu ztichnout v úžasu z našeho výkonu. V dalších našich utkáních v semifinále a boji o třetí místo už nikdo
nepochyboval, že fotbal taky umíme a držíme krok s budoucími reprezentanty ČR. Krásné 4. místo je opravdu
velkým úspěchem. Podrobnější informace jsou na našich
webových stránkách.

Turnaj Zličín 4. místo; foto z archivu FK Trhový Štěpánov
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V týmu starších žáků je hned několik opor vysoké výkonnosti. Jan Horáček, Jakub Fotr, Patrik Čepelák, Tomáš Dvořák, Šimon Neděla, Adam Kubát, k nim bych
ještě přiřadil Filipa Halamu a poté určitě mladší žáky
Pavla Hoška, Martina Kulhavého, Jana Poustku. Ano
máme zde další talenty, ale je třeba, aby na sobě více pracovali zapojením se do tréninků, což se týká hlavně děvčat Kristýny K. a Andrey F. a dalších.
K týmu mladších žáků. Tady stavíme na hráčích, kteří
se zapojují již do hry starších, ale určitě jsou zde další
opory Jakub Dobiáš, Josef Dušek, Petr Babka a talenti
Filip Novotný, Petr Čermák, Marek Horák, Josef Kahoun, Tomáš Pistorius, opět jsou zde další, ale opět vlažnost v tréninku.
V současné době hrajeme Humpoleckou zimní ligu, kde
jsme rovnocennými soupeři týmů krajských a ligových
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mužstev Vlašimi, Pelhřimova, Humpolce, Velkého Meziříčí,
Světlé nad Sázavou. V několikakolovém, turnajově vedeném turnaji se pohybujeme úspěšností do 2. - 4. místa.
Tréninky kombinujeme u obou mužstev možnosti
multifunkčního hřiště TS, tělocvičny a můžeme jen poděkovat vlašimské vstřícnosti s využitím UMT. Zima je
ještě každopádně dlouhá, a proto doufáme, že dojdeme
k cíli přípravy.
Starší i mladší žáky ještě čeká několik turnajů v hale,
např. v Sázavě, ale i venkovní, zároveň několik kol Humpolecké zimní ligy.
Závěrem bych rád dodal, že je k vidění u většiny hráčů
velké zlepšení a hra vysoké úrovně, která se nejenom
musí líbit divákům, ale je to i nejhezčí pocit pro trenéry
těchto týmů.
Pavel Poustka - trenér

Před čtyřiceti lety – Jaký byl rok 1978 v Sedmpánech?
Počasí
Počasí v tomto roce bylo vcelku normální až na některé výkyvy. V době od 10. února do 20. února se noční
teploty pohybovaly od -15°C do -20°C. Z 29. listopadu
na 30. listopadu 1978 napadlo 20 cm mokrého sněhu
a po několik dnů následovaly mrazy až do -25°C. Prosinec byl však teplotně nadnormální s denními teplotami
nad nulou. Na Silvestra 31. prosince bylo večer 10°C nad
nulou, pršelo a ráno na Nový rok byl silný vítr provázen
sněhem a teploměr ukazoval -18°C mrazu. Tato velká
teplotní změna znamenala velké škody v lesích, vypínání
elektrického proudu a to i v naší obci, poněvadž jeho výroba v této době byla velmi obtížná. V elektrárnách vznikl nedostatek uhlí, poněvadž po zamrzlých řekách jeho
doprava byla nemožná. Rovněž v dolech byla zamrzlá
rypadla, dopravníky, vagony a další.

notné zemědělské družstvo dosáhlo nejvyššího hektarového výnosu v historii vůbec a to 40,5 q stonků
po hektaru, což byl nejvyšší ha výnos v České republice.
Tento rok byly v naší obci prováděny rozsáhlé meliorační
práce na pozemcích JZD. Odvodnění bylo prováděno asi
na 70 hektarech zemědělské půdy a to na pozemcích
„u pivovaru, u malého rybníčku, za drůbežárnou, v hrbku, k Dubějovicům, u Lupínkových a k Souticům“. Práce
prováděli dva pracovníci melioračního družstva se strojem. Ze Sedmpán neustále pomáhali Bohumil Setnička
č.p. 22 a Jaroslav Douba č. p. 33.

Zemědělství
Rok pro zemědělství byl velmi příznivý, což se nakonec projevilo i na hektarových výnosech u obilovin. Jed-

Výstavba prodejny
Vesnice žila výstavbou nové prodejny Jednoty, proto se
ani žádná jiná akce nekonala a ani se jiného v obci nedělalo. Postup práce byl asi takový. V měsíci lednu se udělalo v lese dříví na vazbu, které se řezalo na pile v Kácově.
V únoru bylo nepříznivé počasí, které nedovolovalo pokračovat v práci na stavbě. V březnu byla zhotovena vazba
a štíty a začátkem dubna budova přikryta vlnitým červe-

Zahájení výstavby nové prodejny v Sedmpánech roku 1977,
vpředu Antonín Rýva, Miroslav Vojta

Výstavba prodejny v Sedmpánech, uprostřed Stanislav Filip,
vzadu František Holeček, dítě – Miroslav Holeček
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Šalování věnce, zleva Miroslav Jenšík, Stanislav Filip, Antonín
Holakovský, pan Burian

ným eternitem. V květnu a červnu
byly provedeny vnitřní omítky, vodácké práce a kanalizace. Jádro venkovní fasády bylo naházeno v měsíci
červenci a 5. srpna břízolitová omítka. Během podzimních měsíců byly
udělány obklady stěn, ústřední vytápění, podlahy, dlažby a dokončovací práce uvnitř stavby. Stavba byla
kompletně hotova a připravena
ke kolaudaci.
Na stavbě opět pracovala jen určitá část občanů. Ti, kteří měli zájem, aby zde byla nová prodejna
a aby byla co nejdříve postavena.
Někteří lidé nechodili vůbec na brigády a někteří ještě kritizovali, a přitom si neuvědomovali, že novou
prodejnu budou všichni potřebovat
a v některých případech víc než ti,
kteří byli všechny soboty a neděle
na brigádě. Po dobu výstavby zde
nepřetržitě pracoval zedník Rýva
Antonín č. p. 24, který současně vykonával stavební dozor a nesl hmotnou zodpovědnost. Antonín Rýva
odpracoval 3 400 hodin.
Během roku stavbu kontrolovali
pracovníci ONV v Benešově a pochvalně se vyjadřovali o průběhu
prováděcích prací. Celkem se prostavělo do konce roku 1978 –
387.000 Kčs. Rozpočet stavby nebyl
překročen.
Z kroniky Sedmpán

Rok 1978 – hrubá stavba

Jádro fasády – západní a severní strana

3. ledna 1979 byla provedena kolaudace nové prodejny v Sedmpánech. Slavnostní
otevření proběhlo až 28. dubna 1979; fota z kroniky Sedmpán
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Jubilanti:

Navždy odešli:

Jaroslav Divíšek

27.12.2017 – Ludmila Kořínková,
		 Trhový Štěpánov,
		 ve věku 93 let

ze Střechova nad Sázavou oslavil 80. narozeniny
25.12.2017

27.12.2017 – Zdeňka Kulíková,
		 Trhový Štěpánov,
		 ve věku 84 let
29.01.2018 – Marie Bílková,
		 Trhový Štěpánov,
		 ve věku 75 let

Vzpomínka
14. prosince vzpomeneme nedožitých 85. narozenin
naší maminky, babičky a prababičky paní Jiřiny Tomancové ze Střechova nad Sázavou. V srpnu uplynulo již
15 let od jejího úmrtí.
Stále vzpomínají dcery a snacha s rodinami.
Jaroslav Divíšek ze Střechova nad Sázavou;
foto Josef Korn

Životní jubilea
07.02. – Dáša Maštalířová, Dalkovice – 84 let
12.02. – Marta Kratochvílová, Trhový Štěpánov – 82 let
15.02. – Anežka Houdková, Střechov – 88 let
16.02. – Anežka Nováková, Trhový Štěpánov – 92 let
16.02. – Marie Chvojková, Trhový Štěpánov – 85 let
18.02. – Antonín Málek, Štěpánovská Lhota – 87 let
19.02. – Anna Ziburová, Střechov – 80 let
22.02. – Marie Šindelářová, Trhový Štěpánov – 75 let
26.02. – Pavel Dobrý, Sedmpány – 65 let
26.02. – Václav Vaník, Dalkovice – 60 let
26.02. – Jaromír Smítka, Střechov 55 let
27.02. – Marie Kadeřábková, Dubějovice – 84 let
27.02. – Ladislav Smutný, Trhový Štěpánov – 70 let
01.03. – Petr Filip, Trhový Štěpánov – 50 let
02.03. – František Skalický, Trhový Štěpánov – 82 let
02.03. – Zdeňka Rulfová, Trhový Štěpánov – 81 let
04.03. – Jiří Kulštejn, Dubějovice – 65 let
04.03. – Rudolf Zajdl, Dalkovice – 65 let
11.03. – František Tomaides, Trhový Štěpánov – 91 let
13.03. – Jiřina Prokopová, Sedmpány – 87 let
16.03. – Anna Korbelová, Trhový Štěpánov – 75 let
17.03. – František Šanda, Trhový Štěpánov – 65 let
27.03. – Marie Kadlecová, Trhový Štěpánov – 83 let
27.03. – Ivana Voslářová, Trhový Štěpánov – 50 let
28.03. – Marie Šimonová, Trhový Štěpánov – 84 let
31.03. – Věra Prokopová, Trhový Štěpánov – 83 let
30

Dne 7. února uplynou 2 roky,
kdy nás opustil pan Jaroslav
Lhotka. Kdo jste ho znali a měli
ho rádi věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka a děti
Jaroslav Lhotka z Trhového Štěpánova; foto z rodinného alba

Nad horami slunko září, stoupá
výš a výš, práce volá – hospodáři
a ty tvrdě spíš“.
Dne 15. února tomu bude 30
let, co nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček a bratr pan Antonín
Špička z Trhového Štěpánova.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Anežka, syn Petr s rodinou, dcery Renata s rodinou,
Bohumila s rodinou, vnoučata
a pravnučka, sestra s rodinou.
Dne 5. března tomu bude již
10 let, co nás navždy opustil pan
Jaromír Hospergr z Trhového
Štěpánova, Náměstí 9.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Jaromír Hospergr z Trhového
Štěpánova; foto z rodinného alba

Antonín Špička
z Trhového Štěpánova
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SDH SEDMPÁNY
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 3. března 2018 ve 14:00 hodin
Kulturní dům Sedmpány
občerstvení zajištěno, vstup dobrovolný
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