ZPRAVODAJ
Štěpánovska
Číslo 5 – říjen 2017 • Ročník 19 • Cena 5,- Kč
Vydává město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice,
Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Pouštění draků je rozšířená zábava, která je v České republice neodmyslitelně
spojená s příchodem podzimu. Je to nádherné období plné krásy pro jeho
barevnost. Podzimní slunce už nepálí tak jako letní, ale potěšit dokáže stejně,
možná i více. Jakmile začne foukat ze strnišť a zvedne se podzimní vítr, začínají
se na polích objevovat nadšenci s modely draků, aby předvedli své umění.
A jak se říká – draci ztělesňují lidský sen o létání a štěstí.
Foto Josef Korn
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Slovo starosty

Slavnostní otevření posilovny v Základní škole dne 4.9.2017

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás srdečně pozdravit v podzimním čase
a přeji všem mnoho zdraví, úspěchů i sil v nadcházejícím
období.
Letošní rok se ubral rychlým tempem do své barevné
plnosti a já se s Vámi rád podělím, co nového se v našem
městě podařilo a co nás ještě čeká.
Posilovna v Základní škole
Město předalo do užívání občanům posilovnu v budově Základní školy v Trhovém Štěpánově. Je vybavená
cvičebními stroji. Na tomto vybavení se také podíleli
sponzoři firma Peter – GFK, spol. s.r.o. Trhový Štěpánov,
SDH Trhový Štěpánov, TJ Sokol, FK Trhový Štěpánov,
SDH Sedmpány a Základní škola, kterým moc děkuji.
Rada města Trhový Štěpánov schválila provozní řád,
kterým se všichni návštěvníci budou řídit. Zodpovědnou
osobou je pan Petr Křepela, kterému zároveň děkuji
za přípravu místnosti a sestavení cvičících strojů. Přeji
všem, aby jim nová posilovna přinášela radost a přispěla
k jejich zdraví.

Celkový pohled na posilovnu; foto Josef Korn

Na tomto cvičicím stroji si Šimon Fiala zkouší svou rychzpevníte celé tělo
lost na běžícím pásu

Na víceúčelovém posilovacím Děvčata jistě využijí posilovstroji cvičí Jaroslav Müller
nu také
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Cyklostezka
Cyklostezka v Trhovém Štěpánově, velice povedená
stavba, která slouží občanům Trhového Štěpánova a celého okolí k projížďkám a k procházkám. Měla by být
z důvodu zákazu pohybu motorových vozidel také bezpečná. Bezpečnost však v poslední době začíná být problém, mladí agresivní řidiči ji využívají k závodění
a ohrožují ostatní účastníky a cyklisty na stezce. Dochází to tak daleko, že mladé maminky s kočárky na procházce mají co uskočit šílenému řidiči s partou výrostků,
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kteří pak ještě smykují autem na přilehlé louce. Po upozornění řidiče ještě uživatelé cyklostezky sklidí sprosté
urážky. Proběhlo jednání na MěÚ o této situaci s Policií
ČR, která bude mít cyklostezku v hledáčku.

Starosta Josef Korn přečetl pamětní listinu přítomným občanům (položení základního kamene)
Bezohledné ničení cyklostezky těžkými náklady; foto archiv
města

Závodník z cyklostezky i přes domluvu se choval arogantně
a stezku neopustil; foto archiv města

Vložení pamětní listiny do be- Usazování věže na kapli potonových základů kapličky
mocí jeřábu

Kaplička Dalkovice
Stavba kaple v Dalkovicích probíhá podle harmonogramu. V letošním roce bude zastřešena. Zednické práce
provedl pan Marek Kadleček z Trhového Štěpánova,
krov s věžičkou pan Tomáš Ryšavý z Hulic. Stavba bude
dokončena v příštím roce.

Celkový pohled na kapli; foto Josef Korn

Zahájení zednických prací

Sběrný dvůr Na Braňce
V ulici Na Braňce je zřízen sběrný dvůr s tříděním
odpadu. Je určen pro občany a majitele nemovitostí celého správního území Města Trhový Štěpánov. Je zde
obsluha, která s tříděním poradí. Pracovní doba je denně
od 7.30 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hodin, v sobotu
od 14.00 do 17.00 hodin. Jak sběrný dvůr, tak všechny
velkoobjemové kontejnery nemohou využívat firmy,
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živnostníci a cizí občané. Pro ně je zajištěn odběr odpadu
na skládce EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., Lhotská 372,
Trhový Štěpánov.
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Autobusová čekárna
na náměstí
Plechovou čekárnu na náměstí v Trhovém Štěpánově
zachytil nákladní automobil a porušil ji tak, že musela být zbourána. Nástupiště
bude opraveno a na místo
zakoupena typizovaná čekárna pro cestující.
Zbourání staré autobusové
čekárny

Sběrný dvůr Na Braňce; foto Josef Korn

Udržovací práce a úpravy staré hasičské zbrojnice
v Dubějovicích
Zbrojnice s volně stojícím přístřeškem byla opravena,
zbývá položit zámkovou dlažbu, fasádu a osadit vrata.

Oprava nástupiště autobusové čekárny; foto Josef Korn

Výměna veřejného osvětlení v Dubějovicích
Výměna rozvodů a svítidel v Dubějovicích je téměř
ukončena. Vyměněny jsou všechny holé vodiče za kabely
a svítidla za úsporné lampy LED (cca 250.000 Kč)

Přeložení vodovodu v ulici Zahradní
Z důvodu asfaltace ulice Zahradní jsme museli přeložit
část vodovodu, kterým bude v budoucnu napájen přivaděč do Dalkovic a Střechova (cca 100 000 Kč)

Odchyt toulavých psů
Odchytem toulavých psů a následné umístění do „psího útulku“ stojí město nemalé finanční prostředky (cca
5.000 Kč za jednoho pejska). Než si majitel svého miláčka
pořídí, je třeba si rozmyslet, jestli se o něho bude starat
nebo ho někde vyhodí z auta a přidělá tak starosti jiným.
Tuto situaci by mělo řešit rozhodnutí Senátu ČR, od roku
2020 bude povinné čipování psů.

Přeložení vodovodu v ulici Zahradní; foto Josef Korn

Odchyt toulavých psů; foto Josef Korn

Stará zbrojnice s volně stojícím přístřeškem v Dubějovicích;
foto Josef Korn
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Dotace
Město Trhový Štěpánov obdrželo dotaci na pořízení
víceúčelového malotraktoru od Nadace ČEZ v částce
499.000 Kč. Malotraktor bude využit při sekání a údržbě
městských prostranství.
Město Trhový Štěpánov podalo žádost o dotaci na „Klubové zázemí
FK Trhový Štěpánov –
přístavba, nástavba a stavební úpravy“ na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (projekt je
cca 9 mil. Kč)

Zprávy z radnice / Události ve městě
usilovalo o zachování prostor kovárny pro budoucí generace, nabízelo různé kompenzace (výměna střešní krytiny, finanční vypořádání …). Měli jsme zájem (i některá
muzea) třeba jen o vnitřní vybavení kovárny. Dohoda
s bývalými majiteli nebyla možná. Nakonec veškeré vybavení nechali původní majitelé odvézt neznámo kam.
Podařilo se jen zachránit několik dobových fotografií
a nafotit interiér kovárny s vybavením, (transmise, vrtačky, výhně, kovadliny, „ráfcigl“ …). Budeme se snažit tyto
zbytky historie poskládat do nějaké brožury a zachovat
tak v této podobě vzpomínku na kovárnu na Náměstí.
Věřím, že noví majitelé přestavbou kovárny zkrášlí naše
náměstí a rozšíří i služby pro naše občany.

Boční pohled
na klubové zázemí

Současný stav kovárny na Náměstí; foto Josef Korn

Vizualizace kabin

Kovárna na Náměstí
Před očima nám mizí stará budova bývalé kovárny
u Matějů v Trhovém Štěpánově. Zemědělská usedlost
s kovárnou sloužila štěpánovským občanům století.
Na mnoha kovářských výrobcích je ještě dnes dohledatelná značka MM (Matěj Matějů), například na kovaných dveřích u starého vodojemu Pod Pasekou, nebo
na některých zemědělských strojích. Město dlouhá léta

Blahopřání
Blahopřeji panu Josefu Fantyšovi ze Štěpánovské Lhoty
k jeho 80. narozeninám, děkuji mu za jeho přínos k historii Štěpánovské Lhoty, které se dlouhá léta věnoval.
Pozvání
Milí spoluobčané, srdečně Vás všechny zvu na vánoční
trhy 2. prosince 2017 od 13.00 hodin na náměstí v Trhovém Štěpánově.
Děkuji za podporu a spolupráci.
Josef Korn,
starosta města Trhový Štěpánov

Štěpánovská pouť 2017
Konec léta a začátek nového školního roku obvykle
nezní moc lákavě, pokud Vám tyto dny ovšem nezpříjemní nějaká zvláštní událost. To štěstí jsme měli právě
my, občané Trhového Štěpánova, ale i ostatní příznivci
všeho veselí, zábavy a hudby. Opět po roce nás tradičně
navštívila, nejen těmi nejmenšími, dlouho očekávaná
pouť.

Tuto radostnou událost zahájila svým pátečním koncertem v Sokolovně hradecká kapela TEPLÁ BUCHTA.
Hrála výborně! Jejich energie rychle zapůsobila na všechny okolo. Sálem zazněly známé hity nejen od Daniela
Landy, ale i od skupiny Kabát a řady dalších. Tančilo se
prakticky od samého začátku až do poslední písničky.
Pro velký úspěch se zábava protáhla až do ranních hodin.
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Sobotní odpoledne již náleželo samotným kolotočářům, kde si na své přišli konečně i ti nejmenší. Byla to
taková malá ochutnávka toho, na co se mohli těšit v neděli, ale s vystřelenou růží z papíru a pořádným perníkovým srdcem odcházeli někteří již dnes.
Večerní zábavy neboli „Rockové pouti“ se ujali mistři svého oboru. Svou návštěvou nás poctil Lehkej odpad, Moped, Hardmok, Ultima a Allmara. Zábavu si
nenechali ujít jak rodáci Trhového Štěpánova, tak lidé
z širého okolí. Účast byla opravdu v hojném počtu. První to na venkovním pódiu rozjel Lehkej odpad. Pod širou oblohou se rozezněly rockové tóny, což postupně
přimělo první posluchače zbavit se ostychu a začali tančit do rytmu. Po zářivém výkonu přišel na řadu Moped.
Vše kolem prosakovalo dobrou náladou. Všichni zúčastnění, již naladěni na tu správnou vlnu od předešlé
kapely, odkládali piva a nenechali se dlouho pobízet
k tanci. Kapela hrála výborně, stejně tak jako její nástupci Hardmok a Ultima. Hřebem hvězdného večera

ovšem byla Allmara. Skvělá atmosféra a radost lítala
vzduchem, občas i nějaké to pivo. Všechny kapely se setkaly s velkým ohlasem. Allmara hrála až do pozdních
hodin a pak se s pocitem dobře odvedené práce rozloučila.
Nedělní program byl zahájen v 8:30 pouťovou mší
svatou v kostele sv. Bartoloměje. Z kostela se vydal průvod na náměstí, kde závěr téměř třídenního programu
dovršila samotná pouť. Lidé se mohli svést na nejrůznějších atrakcích, koupit si drobný suvenýr, doplnit síly
pod stanem s občerstvením a kdo by snad po dvou protančených dnech neměl dost, mohl využít i malý parket, kde po celý den pouťovou slavnost těšila svou hudbou i zpěvem kapela Sebranka a Heligonky.
Sluníčko příjemně hřálo po celý den, nejen dětský
smích se ozýval z atrakcí, bříška plná dobrot, klid a spokojenost dýchala od každého stolu. Tak co víc si na konci léta přát?!
Bc. Marie Benešová

Dechovou kapelu Sebranka provázel slovem Mgr. Tomáš
Lichtenberg

Na náměstí v Trhovém Štěpánově se roztočily opět pouťové
kolotoče

Spokojení občané při poslechu dechové hudby; foto František
Skalický

Letos si oblíbily děti atrakci narážejících autíček; foto František
Skalický
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Podblanický hudební podzim
Podblanický hudební podzim je jedním z nejrozsáhlejších festivalů vážné hudby ve Středočeském kraji. Byl
založen v roce 1984 jako pocta světově proslulému baroknímu skladateli Janu Dismasi Zelenkovi, rodákovi
z Louňovic pod Blaníkem. Organizátorem festivalu je
Sdružení profesionálních a dobrovolných kulturních
pracovníků, města a obce, kde se jednotlivé koncerty pořádají. Dramaturgie festivalu vždy v první řadě připomíná, že Středočeský kraj je rodištěm mnoha hudebních
velikánů nebo místem vzniku jejich hudby. Jedná se především o již zmíněného Jana Dismase Zelenku, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Leoše Janáčka, Zdeňka

Fibicha, Jana Kubelíka a Jana Heřmana. Jejich skladby
tedy nemohou chybět na žádném ročníku této hudební
přehlídky. Současně se dramaturgie opírá vždy o připomínku některých výročí. Výběr skladeb pro festival zahrnuje jak díla vokálně – instrumentální, tak symfonická a komorní a představuje reprezentativní skladby
významných českých a zahraničních skladatelů od období baroka po romantismus. Účastní se ho pravidelně
jak česká, tak zahraniční hudební tělesa a sólisté. Zahajovací koncert je obvykle pořádán v Kulturním domě,
Na Karlově, Benešov.
(čerpáno z internetu)

Krásná hudba v provedení umělců v kostele
sv. Bartoloměje Trhový Štěpánov
Město Trhový Štěpánov patří také mezi organizátory
festivalu „Podblanický hudební podzim“. Koncert se
vždy pořádá v kostele sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově, úvodní slovo má paní Mgr. Věra Dudíková z Benešova, která je též zakladatelkou a která odevzdala stovky
hodin nezištné obětavé práce v organizaci tohoto nejrozsáhlejšího festivalu v Čechách. Pro nemoc se paní
Mgr. Věra Dudíková letos musela omluvit. Proto také
poslední zářijovou sobotu hudební soubor Thuri Ensemble uvedl farář Jiří Ptáček MIC, který dal přednost koncertu v kostele před fotbalem. V tomto roce festival oslaví již svůj 33. ročník. Kdo chtěl slyšet výběr skladeb
od Jana Dismase Zelenky, Charlese-Francois Gounoda,
Alessandra Macello, Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Jakuba Jana Ryby, Franze Schuberta za doprovodu hudebních nástrojů – hoboj, kontrabas, varhany a zpěvu Jakuba Hrubého, mohl přijít do našeho
kostela dne 30. září v 17.00 hodin. Koncert slovem provázel Alfred Strejček, který patří mezi špičkové interprety
poezie a prózy a je několikanásobným laureátem soutěží

Soubor THURI ENSEMBLE spolu s Alfredem Strejčkem;
foto Josef Korn

Alfred Strejček přednesl krásná slova k zamyšlení;
foto Josef Korn

Autogramy účinkujících

profesionálních umělců v uměleckém přednesu. Je držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru – Křišťálové
růže. V kostele přednesl krásná slova k zamyšlení člověka nad životem.
Velkým překvapením pro pana Alfreda Strejčka bylo,
když v publiku kostela spatřil své kamarádky, a to herečky Jaroslavu Obermaierovou a Zdeňku Herfortovou.
Festival se konal pod záštitou hejtmanky Středočeského
kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a prof. MUDr. Josefa Kouteckého DrSc.
Krásná hudba v provedení umělců znějící v prostorách kostela měla a má své zvláštní kouzlo. Člověk se zaposlouchá do nádherných tónů. Kostel byl plně obsazen,
jde o skvělý hudební zážitek v jedinečném prostředí. Návštěvníci poděkovali umělcům dlouhým potleskem.
A jak řekla jedna z posluchaček, byl koncert úplným pohlazením. Na závěr pan starosta Josef Korn všem umělcům poděkoval a popřál hezké prožití podzimního času.
Štěpánka Bézová
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Svatováclavské setkání ve Štěpánovské Lhotě
V roce 2014 byla v naší malé obci slavnostně vysvěcena kaplička. Protože se akce setkala s velkým úspěchem,
rozhodli jsme se každoročně na svatého Václava uspořádat setkání. Letos již počtvrté se sešli místní, chalupáři,
rodáci a jsme rádi, že přicházejí i Štěpánováci, Dalkováci
a další milí hosté.

Kučera z Dalkovic, za což mu děkujeme. Pak už se sedělo, ochutnávalo, povídalo s přáteli. Příjemnou atmosféru
navodila i hudba. Tu obstarali místní Ing. Jan Kroupa
s manželkou Ester, Josef Veselý a Josef Hlaváček. S radostí jsme přivítali mladého harmonikáře Láďu Strnada

Svatováclavské setkání ve Štěpánovské Lhotě

Zleva Ing. Jan Kroupa, Josef Veselý, Josef Hlaváček, Ing. Václav
Nekvasil

V sobotu 30. září 2017 odpoledne slavnostně zahájil
setkání pan Ing. Václav Nekvasil. Všechny přítomné přivítal a popřál hezkou zábavu. Splnil i milou povinnost
a za všechny pogratuloval k významnému životnímu jubileu panu Josefu Fantyšovi. Svou přítomností nás potěšil i pan starosta Josef Korn. Také on se připojil k hezké-

z Drahňovic.
Jak to tak bývá, čas rychle plynul a pozdě večer, ač neradi, jsme se pomalu loučili. Opět nám přálo počasí, bylo
velmi hezky. Ještě je třeba poděkovat za organizaci panu
Ing. Václavu Nekvasilovi a všem, kteří se na přípravě podíleli. Velký dík patří technické četě města, pánové (pá-

Pan Ing. Václav Nekvasil přivítal přítomné

Příjemná atmosféra a dobré jídlo – co si více přát!;
foto Josef Korn

mu prožití a pořídil fotografie. Místní ženy a i příchozí
ženy připravily spoustu dobrot. Na stolech byly chlebíčky, jednohubky, slané pečivo. Skvělé byly sladkosti, zákusky, koláče, bábovky, jablečné záviny a různé řezy.
Další skvělé občerstvení také tradičně zajistil pan Václav

nové Josef Kopecký, Bohuslav Šiška, Lubomír Pazour,
Jaroslav Nerad) za instalaci stanů s posezením. Skvělí
jste byli všichni, a proto si popřejme hodně zdraví a těšme se na další setkání u kapličky v sobotu 29. září 2018.
Lhoťáci
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Ojedinělý zážitek, město Trhový Štěpánov
bavilo hejno čápů!
Takový pohled v Trhovém Štěpánově ještě nezažili.
Nad město se sneslo asi šedesát čápů. Pravděpodobně
přiletěli za potravou. Jeden telefonát za druhým vyřizoval ve středu večer a ve čtvrtek ráno starosta Trhového
Štěpánova. Pobavení, někdy i vystrašení obyvatelé Trhového Štěpánova se chtěli svěřit se svým zážitkem. „Kolem kostela létalo něco černého,“ volala vyděšeně panu
starostovi ve čtvrtek ráno obyvatelka města. Čáp černý si
asi poodlétl z hejna na okružní cestu. Byl už jeden z posledních, kteří v Trhovém Štěpánově ráno pobývali. Hejno čápů naposledy občané viděli právě ve čtvrtek dopoledne. Úkaz je to určitě ojedinělý. V této době ještě čápi
netáhnou. Pravděpodobně se jen slétli čápi z blízkých
hnízd za potravou a u Trhového Štěpánova mají asi větší
potravinovou nabídku,“ podotkl ornitolog Pavel Čech,
který se věnuje čapím hnízdům na Benešovsku, Příbramsku i Kutnohorsku.
To, že tolik čápů v Trhovém Štěpánově doopravdy nikdy neviděli, potvrdil i starosta města Josef Korn. „Včera
k večeru začali kroužit čápi nad Trhovým Štěpánovem,
bylo jich kolem šedesáti. Lidé mi volali, starosto, viděl jsi
to? Všichni jsme z toho žili,“ řekl. Většina obyvatel města
se při pohledu na hejno čápů jen kochala. Někteří litují,
že nevytáhli včas fotoaparáty. „Když jsem je viděl letět,
sledoval jsem je v němém úžasu a na mobil si ani nevzpomněl. Mám jen foto z pole za hřbitovem, kde jsem
jich napočítal 41,“ napsal na facebookovém účtu města
Václav Kahoun.
Další pozorovatelé zase podotýkali, že se ve městě narodí hodně dětí. Počítali, kolik ratolestí mohou očekávat
sousedi i známí z Trhového Štěpánova.
Populační exploze?
Na každém domě totiž alespoň jeden čáp
přistál. „Ze srandy jsme si říkali, zda se máme
večer bát vlézt pod peřinu. Jestli to bude tak,
jak se o čápech říká, že nosí děti, tak budeme
muset příští rok zvednout rozpočet. Do každé rodiny dáváme pět tisíc korun pro nového
občánka,“ dodal starosta Josef Korn s tím, že
kdyby bylo dětí jako čápů, museli by příští rok
obyvatelům věnovat kolem tří set tisíc korun.
Přiletěli za potravou.
Nakonec byl ale důvod příletu hejna čápů
jednoduchý. Podle ornitologa Pavla Čecha
tomu bylo skutečně kvůli potravě. Jelikož je
nyní sucho a čápi létají vysoko, dokáží najít
velký prostor k přistání jako jsou třeba pole.
Stejně tak tomu bylo i v Trhovém Štěpánově,
kde bylo cílem čápů primárně právě zorané

pole. „Jestliže u Trhového Štěpánova orali, je jasné, že se
sem čápi slétli. Budou to především ti ptáci, kteří žijí
v blízkosti. Mohli být ale i z Táborska. Viděli asi zorané
pole, kde mají v tuto chvíli nejvíce potravy,“ doplnil.
Čápi se normálně živí obojživelníky, těch je ovšem v suchých obdobích málo. Na zoraných polích ale mohou
nalézt pochutiny jako jsou hraboši, velký hmyz nebo dokonce krtci. Poté co se čápi nakrmili, pravděpodobně
odlétli zpět do svých hnízdišť. Až na podzim se budou
chystat do teplých krajin. Někteří čápi, kteří letí z východních a severních států se ale již nyní mohli u Trhového Štěpánova zastavit, spolu s nimi ti z blízkého okolí.
Následně je pouť čápů vždy stejná. Vydávají se balkánskou cestou směrem na jih. „Čápi, kteří letí z Polska,
Ukrajiny či Běloruska se mohou zastavit u nás. Většina
z nich ale má vždy zastávku v Maďarsku na stepích, kde
mají plno potravy. Tam naberou sílu a pokračují dále
přes balkánské hory. Někdy ale letí i přes Francii či Itálii,“ vysvětlil ornitolog. Do České republiky se čápi následně vrací koncem února až začátkem dubna. Právě
kvůli tomu také vzniklo české rčení, že čápi nosí děti.
„Lidské aktivity v souvislosti se zamilovaností propukají
hlavně na jaře, v květnu a také v červnu. Jelikož čápi přilétají nejvíce v březnu, akorát to vycházelo na to, aby se
děti v té době rodily. Proto možná vzniklo toto rčení,“
dokončil Pavel Čech.
Aby čápi stále v našich krajích zůstali, je potřeba především zachovávat ráz krajiny. Jelikož v posledních letech začalo ubývat hnízdních možností, je sucho, nechová se dobytek a louky se mění, nemají čápi kde žít a čím
se živit. I ztráta potravinové nabídky je stále aktuální.
Velkým nebezpečím pro čápy, stejně jako pro dravce,
jsou také otrávené návnady.
Lucie Sedláková

„V ulici Nad Školou v Trhovém Štěpánově sídlí čápi celoročně“; foto Josef Korn
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Fotosoutěž – Čápi v Trhovém Štěpánově
Jménem našeho města bychom rádi poděkovali všem
soutěžícím, kteří se zapojili do soutěže o nejlepší fotografii čápa.
Zveřejňujeme příspěvky třech nejúspěšnějších fotografů.
1. Kateřina Boušková
2. Erika Štiková
3. Václav Kahoun

Snímek Kateřiny Bouškové obdržel 1. místo

Soutěž o nejlepší fotografii čápa vyhrála Kateřina Boušková
z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Oddíl pražských Junáků
navštívil naše muzeum
v Trhovém Štěpánově
Snímek Eriky Štikové obdržel 2. místo

Snímek Václava Kahouna obdržel 3. místo
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Výstava „První republika“, která byla celé léto k vidění
v Muzeu Štěpánovska, se pomalu přehoupla do svého závěru. Všichni, kteří chtěli zavzpomínat na období
po vzniku našeho samostatného státu, už výstavu navštívili.
Čtvrteční dopoledne se pomalu naplnilo, do oběda už
zbývala necelá hodina. Dveře na nádvoří muzea se otevřely a v nich se objevil starší pán. Rozhlédl se a bylo vidět, že s někým mluví. Za malou chvilku už přicházel
společně se svými kamarády, členy junáckého oddílu
z Prahy. Toto jsem však zatím ještě nevěděl.
Seběhl jsem dolů po schodech, abych je přivítal a zeptal se, co si přejí. Jeden pán se otázal, zda by si mohli
prohlédnout muzeum. Někteří z nich měli drobné pohybové potíže, proto jsme vyjeli do patra výtahem přes
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Spolkový dům. Nejdříve si prohlédli galerii obrazů pana Tříšky, která se jim velice
líbila. Zajímala je historie muzea a celého
Štěpánova. Byli velice milí a přátelští. Pak
už jsme vstoupili do první místnosti výše
zmíněné výstavy. A tady jsem se s úžasem
dozvěděl informaci, která mě naprosto
ohromila. Všichni z nich si toto období
pamatovali, nejstarší „ junák“ byl ročník
1925 a ostatní jenom o několik roků mladší. Naše úlohy se v tu chvíli otočily. Oni
mě prováděli obdobím mezi dvěma válkami a já jim naslouchal. Prohlídka se změnila na přátelské popovídání, ve kterém Junácký oddíl z Prahy navštívil naše muzeum
jsem se dozvěděl, že je mezi nimi i vnučka
Josefa Rosslera – Ořovského.
Byli překvapeni, že v tak malém městečku máme tak krásné muzeum a Spolkový dům. Obdivovali upravenost náměstí a nové komunikace. Štěpánov se jim
moc líbil.
Proč o tom píši do zpravodaje? Obdivuji lidi, kteří jsou i přes relativně vysoký věk
stále aktivní. Tato parta kamarádů pravidelně každý rok pořádá několikadenní
výlety po naší krásné vlasti a každý měsíc
se schází na přátelská posezení. Někteří
z nich ještě částečně pracují. Toto je velká Tato parta kamarádů každý rok pořádá několikadenní výlety;
foto Stanislav Kužel
inspirace pro nás pro všechny. Každý je
starý podle toho, na kolik se cítí. A ještě jednu věc bych
chtěl zmínit. Všichni byli velmi vzdělaní a přitom velice
skromní. Mají moji velikou úctu.
S jejich svolením jsem si je vyfotil a fotografii přikládám k článku. Slíbil jsem, že jim pošlu vydání našeho
zpravodaje na adresu: prof. MUDr. JAN PFEIFFER
DrSc., Fakulta Všeobecného Lékařství University Karlovy, Praha 2, Albertov 7.
Mgr. Stanislav Kužel

Pan Jaromír Hospergr
zkrášluje ulici V Zákoutí
Stereotypní představy o nesamostatných seniorech už
dávno neplatí. Pan Jaromír Hospergr se postará sám
o sebe a nejenom, že chová králíky, ale výborně se stará
po celé léto o svou květinovou venkovní výzdobu.
Na vratech má krásně hustě rostlé muškáty v truhlících,
je to pastva pro oči. A to nejen muškáty jsou pastvou pro
oči, ale uznejte ženy – panu Jaromírovi to na fotografii
stále sluší. No prostě je to pořád pěkný chlap i ve svých
74 letech. Město Trhový Štěpánov mu děkuje za zkrášlování ulice V Zákoutí.
Štěpánka Bézová

Pan Jaromír Hospergr zkrášluje ulici svými muškáty;
foto Josef Korn
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Návštěva v naší Městské knihovně
V pátek 22.9.2017 knihovnu navštívily děti v doprovodu s paní učitelkami z Mateřské školy Hulice. Většina
dětí byla v knihovně poprvé. Paní knihovnice už měla
pro ně na ukázku přichystané ty nejhezčí knihy, které si
děti nejčastěji půjčují a moc hezky o knížkách vyprávěla.
Návštěvníci knížky poznávaly i formou hádanek. I když
měly málo času, protože linkový autobus jel brzy zpět,
přesto si s námi stihly prohlédnout spoustu dětských pohádek a možnost zjistit, jak to v knihovně chodí. Dětem
se mezi záplavou knih moc líbilo a zdá se, že z nich časem budou nadšení čtenáři.
Jana Boušková,
vedoucí Městské knihovny Trhový Štěpánov

Budoucí čtenáři poznávali knihy formou hádanek; fota z archivu Městské knihovny

Děti z Mateřské školy Hulice na návštěvě v naší knihovně

Exotická houba „Květnatec Archerův“ nalezena v lesích
Trhového Štěpánova
Návštěvníci lesa v Trhovém Štěpánově se mohli pokochat podél cyklostezky zvláštní exotickou houbou s názvem „Květnatec Archerův“. Tato zvláštní houba se vyskytuje v hloučcích od května do října. Vyhovuje mu
hlinitopísčitá, humózní, mírně kyselá půda. Lze jej najít
v teplých listnatých a smíšených lesích, kde je dostatek
tlejícího listí. Květnatec je zajímavý tím, že se jedná o významný synantropní element v naší kykoflóře. Jeho domovinou je australská a tasmánská oblast, odkud však
byl zavlečen ve formě spór do Evropy. Jeho první výskyt
byl zdokumentován ve Francii roku 1914. V Československu byl poprvé zaznamenán v roce 1963. Stalo se tak
17. července 1963, kdy byl objeven na travnatém okraji
Smrčiny v údolí potoka mezi obcemi Dobročkov
a Kuklov v jižních Čechách. Následně se šířil po Čechách i okolních zemích, známý je již i z Ruska. Mapování expanze květnatce Archerova v Čechách se zabýval
mykolog Zdeněk Kluzák. Ještě v polovině 80. let považoval houbu za vzácnou, v současnosti je její výskyt popi12

Květnatec Archerův nalezen podél naší cyklostezky;
foto Josef Korn

sován jako roztroušený. Ačkoliv je považován za nejedlou houbu, zejména v Asii je rozšířeno pojídání jeho
vajíček.
(čerpáno z internetu)
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Houbařské žně
Pan Václav Vladyka dráždil obden občany svou
hříbkovou nadílkou na náměstí v Trhovém Štěpánově
ještě než vypukla houbová smršť.
To Vám si to takhle kráčím v poledne 18. září v Trhovém Štěpánově po náměstí a zaslechnu, jak někdo na mě
ze zaparkovaného auta volá „Ahoj!“ Nejdřív jsem pána
v „mafiánských“ brýlích nepoznala, ale při úsměvu jsem
viděla, že jde o Václava Vladyku.
Při otázce: Jak se máš? Mu trochu cukaly koutky.
Odpovídám, „ale jde to. Akorát mě štve, že nerostou
ještě letos houby“. „A kdo ti říkal, že nerostou?“. Pan
Václav vyskočil z auta a při větě „Chceš něco ukázat?“
– jsem už tušila. Otevřel kufr a mně, jak se říká „málem
ranila mrtvice“. Tři koše hub, a ještě k tomu samé pravé
hřiby a ten největší – úplně zdravý držel v ruce. „No, to
musím vyfotit a dát do Zpravodaje“. Pan Václav se zdráhal, ale nakonec svolil. Při větě „Kde jste to s paní na-

sbírali?“ jsem tušila, že tajemství neprozradí. A také neprozradil .
To Vám si to takhle kráčím v poledne 20. září v Trhovém Štěpánově po náměstí a zaslechnu, jak někdo na mě
ze zaparkovaného auta volá „Ahoj!“ Už jsem pána v „mafiánských“ brýlích hned poznala. Říkám „Neříkej, že zase
jedete z hub a máte plné koše praváků“. Opět panu Václavovi zacukaly koutky, vyskočil z auta a při větě „Chceš
něco ukázat?“ – jsem opět tušila. Otevřel kufr a aktivně
vytáhl tři koše plné pravých hřibů. Říkám, to musím zase
vyfotit, ale občané nebudou věřit, že to je v jiný den fotografované, protože máš úplně stejné oblečení jako v pondělí. Ale při důkladném prozkoumání těchto dvou fotek
– schválně, jestli najdete minimálně pět rozdílů, abyste
věřili, že nelžu a každá fotografie je opravdu z jiného dne.
V pátek 22. září už jsem na náměstí raději nešla.
Štěpánka Bézová

Najdete nejméně 5 rozdílů na těchto dvou fotografiích?

Václav Vladyka na náměstí v Trhovém Štěpánově 18. září

Václav Vladyka na náměstí v Trhovém Štěpánově 20. září; foto
Štěpánka Bézová
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Někdo si pěstuje doma houby sám na zahradě
Ne však každý má čas tohoto podzimního období využít sběrem hub a to z různých důvodů. Proto majitel
těchto hub tvrdí, že pro oblíbenou houbu bedlu jedlou
není třeba chodit do lesa, ale každý si ji může vysadit
na své zahradě do trávy ze zakoupeného substrátu.
Zkuste to také a budete odměněni vrácením finančních
nákladů v podobě stálého přísunu čerstvých hub a zároveň budete mít i radost, že se Vám houby podařilo vypěstovat doma, protože bedla jedlá je výborná masitá
houba s velmi jemnou vůní a lahodnou chutí po oříšcích.
Štěpánka Bézová

V lese jsme mohli potkat i mladé houbaře, zleva: Adam Hotovec,
Vojtěch Veselý

Bedla jedlá si kraluje v zahradě u majitele; foto Josef Korn

Vinař z Kladrub Zdeněk Jedlička
Pan Zdeněk Jedlička
z Kladrub je členem vinařů
v Trhovém Štěpánově. Pěstováním révy se zabývá již
20 let. Zpočátku nikdo nevěřil, že pěstování révy
ve výšce téměř 500 m n.m.
bude možné. I přes počáteční nezdary s pěstováním evropské révy vytrval, sháněl
nové a nové odrůdy a zkoušel jejich odolnost. Úspěch
se začal dostavovat. S novými odrůdami přišla i vyšší
odolnost na mráz a především vyšší odolnost k houbovým chorobám. Hrozny překvapí rostodivností tvarů
a množstvím barev od bílé přes zelenou, žlutou, růžovou, červenou, fialovou až po modrou a černou.
Ve zkouškách má téměř 400 odrůd a stále sortiment obměňuje a hledá tu pravou ranou a odolnou odrůdu.
14

Pan Zdeněk Jedlička z Kladrub se může pochlubit svým
úspěchem.
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Ve dnech 28. - 30. září pořádal v obecním úřadě
v Kladrubech u Vlašimi veřejnou výstavu hroznů révy
vinné. Zde s velkým úspěchem představil část své sbírky.
K vidění bylo 190 odrůd, k ochutnávce 33 odrůd.
Všem vinařským nadšencům vzkazuje pan Jedlička
mnoho zdaru, trpělivosti, aby se nenechali odradit prv-

ním neúspěchem a setrvali ve svém snažení, protože každý ročník je svým průběhem jiný a výsledek opravdu
stojí za to.
Štěpánka Bézová,
foto: Josef Korn

Pěstováním révy se pan Zdeněk Jedlička zabývá už dvacet let

Návštěvníci mohli ochutnat z 33 odrůd révy vinné

Pan Zdeněk Jedlička pořádal výstavu hroznů révy vinné

Ukázka výstavních hroznů různé odrůdy
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Výlet štěpánovských seniorů Posázavím
Ve čtvrtek 21. září 2017 se uskutečnil výlet Posázavím,
který pro nás připravil starosta města pan Josef Korn.
Pan starosta a pan Antonín Ryšavý nás na výlet vezli hasičskými auty. Chceme jim tímto způsobem poděkovat
za krásný výlet a pěkné zážitky.

Na stromě v zahradě kláštera sama příroda vytvořila obraz
Panny Marie s Ježíškem pod sluncem.

Historický Sázavský klášter

Zázračný obraz svatého Prokopa v klášteře

16

Vyjeli jsme ze Štěpánova přes Štěpánovskou Lhotu,
Soušice do Kácova, kterým jsme projeli kolem pivovaru,
zámku, podél Sázavy a poté jsme zamířili ke golfu, kde
se nám to moc líbilo.
Pokračovali jsme dále na Zbizuby, kde u benzinové
pumpy je pěkná restaurace ve westernovém stylu. Zde
jsme měli malé občerstvení a krátký odpočinek, po kterém jsme pokračovali dále přes Soběšín na Český Šternberk, kterým jsme projeli kolem Park hotelu, odkud byl
velice pěkný pohled na hrad.
Dále jsme pokračovali do Rataj nad Sázavou, kde jsme
vjeli na nádvoří zámku, který žel není v moc dobrém
stavu.
Následně jsme pokračovali do Sázavy, kde jsme navštívili Sázavský klášter s obrazem sv. Prokopa, patrona
místního kostela a jednoho z patronů našeho národa.
Klášterem nás provedl velice ochotný a šikovný průvodce, který nás seznámil s historií.
Po skončení prohlídky jsme se rozloučili zápisem
do knihy návštěv a poprosili sv. Prokopa o opatrování,
dopřání dlouhého žití a dobrého zdraví členům Klubu
aktivního stáří Trhový Štěpánov a poděkovali mu.
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Z kláštera jsme jeli do restaurace „Za vodou“, kde jsme
si dali velice chutný oběd. Po dobrém obědě a odpočinku
jsme přes Poříčko, opět Český Šternberk, tentokrát
z druhé strany, Psáře a Tehov zamířili k domovu. Výlet
se nám vydařil, bylo i pěkné počasí a moc se nám to líbilo. Chceme tímto ještě jednou poděkovat starostovi města panu Josefu Kornovi, panu Antonínu Ryšavému, Městu Trhový Štěpánov a SDH, že nám umožnili tento
krásný výlet po krásách našeho kraje a blízkého okolí.
Děkujeme Klub aktivního stáří
Hana Skalická,
fota Josef Korn

Každý výlet se má zakončit dobrým obědem

V zahradě Sázavského kláštera

Práce „Matky přírody“
Napočítala jsem 42 květů na jedné
slunečnici – to by nebylo nic mimořádného, kdyby se nejednalo o náhodně (zřejmě zásluhou ptáků) zasetá semínka, ze kterých vyrostla tato
maxi-slunečnice. Na mnou zasetých
jsou tak 3 květy – jak se říká: „Čím
horší sedlák, tím větší brambory.“
Mgr. Hana Pokorná
Slunečnice (Helianthus L., 1753) je
rod vysokých bylin z čeledi hvězdnicovitých. Celý rod obsahuje přibližně
55 až 67 druhů, dva z nich, slunečnice
roční a slunečnice topinambur, se pěstují po celém světě.
Práce „Matky přírody;
foto Mgr. Hana Pokorná
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JUDr. Václav Pittermann – čestný občan města Trhový Štěpánov
Před 110 lety, 2. června 1907, udělilo obecní zastupitelstvo JUDr. Václavu Pittermannovi titul čestný občan
obce za zásluhy při provádění železničních projektů ve zdejším okrese.
Narodil se 22. března 1857 v Praze
a zemřel 21. června 1911 tamtéž.
Gymnázium vystudoval v Klatovech. V roce 1880 ukončil studium
na právech v Praze, kde získal titul doktora veškerého
práva. Advokátní praxi nastoupil v Pardubicích. V roce
1887 se přestěhoval i s rodinou do Vlašimi. Zde působí
jako advokát a obhájce ve věcech trestních. Současně
pracuje jako poradce a notář pro arcivévodu Františka
Ferdinanda ď Este a zároveň i pro vlašimského knížete
Karla Auerspergra. Ve Vlašimi se zapojuje též do veřejného života. V roce 1890 byl jedním ze zakladatelů nepolitického spolku Beseda, kde byl zvolen místopředsedou.
Spolek vyvíjel činnost společenskou, sportovní i kulturní.
Na jeho podnět byl ve Vlašimi v roce 1892 založen Sokol.
Na jeho první valné hromadě byl zvolen do čela a starostou
byl více než deset let. Do roku 1902 byl také členem
městské rady. Dále byl předsedou místní organizace
Strany svobodomyslné, členem Okresní školní rady
v Benešově – předseda Vzdělávacího sboru okresu vlašimského. V letech 1898–1904 byl vlašimským okresním
starostou (1898–1904) a poté zůstal členem okresního
výboru. V roce 1903 zakoupil ve Vlašimi, v Pláteníkově
ulici dům číslo popisné 264 (dnes je zde Podblanické
ekocentrum). S manželkou vychoval čtyři syny. Nejstarší
syn Emil Artur Pittermann je znám pod pseudonymem
Emil Artur Logen (filmový scénárista, režisér, herec, kabaretiér a malíř).
Mimo advokátní praxi se věnoval také filozofickým
a psychologickým otázkám. V roce 1895 vydal pojednání Vědomá hmota. Věnoval se také divadlu a dramatické
tvorbě. V roce 1900 byla v Karlíně uvedena jeho hra
o čtyřech jednáních Ni zisk, ni sláva – šířila sokolské
myšlenky. V roce 1900 uvedla divadelní společnost Pavla
Švandy ze Semčic jeho frašku Mistr plavčí pro dámy.
Švandovo divadlo v roce 1902 uvedlo jeho veselohru Pan
obecné tajemník. V roce 1908 napsal hru O její ruku –
pravděpodobně poslední. V roce 1906 napsal také libreto

k operetě Kočičky. Jak vidno, za svůj krátký život toho
stihl mnoho. V srpnu roku 2009 byla ve Vlašimi nově
vznikající ulice, spojující konec ulice Československé armády (směrem na Římovice) s ulicí Ratajská (u Velteka) pojmenována na „Pittermannovu“.
V kronice našeho města nalézáme také několik zápisů
o jednání s JUDr. Pittermannem ohledně stavby dráhy.
Obec se účastní jednání o stavbě dráhy Vlašim – Dolní
Kralovice s náměstkem okresního starosty dr. Pittermannem. Vykupováním pozemků na stavbu dráhy byl
pověřen JUDr. Pittermann, který zastupuje akciovou společnost, jež má dráhu postavit. S ním také štěpánovští vyjednávali, hlavně o prodeji obecních pozemků v Balkovce.
Z protokolů obecního zastupitelstva se dozvídáme, že vyjednávání poškodilo obecní pokladnu vinou vysokých
nároků některých členů zastupitelstva, kteří na prodeji
chtěli co nejvíce vydělat. Obec požadovala za jitro pozemku
v Balkovce 600 zlatých. Dr. Pittermann nabízel 350 zlatých. Starosta Emanuel Hulička, který do věci nejlépe viděl,
s dr. Pittermannem vyjednával, navrhoval, aby se doktorova nabídka přijala. Žel, schůze byla bouřlivá, otcové
chtěli na prodeji co nejvíce vydělat a postavili se proti starostovi. Jeho návrh byl zamítnut a usneseno, aby se žádalo, na návrh Františka Kubáta, za „vyvlastňovací komisi,“
což byla cesta velice nebezpečná, jak se později ukázalo.
V srpnu 1901 bylo konáno poté soudní řízení ve Vlašimi,
k němuž se dostavili i páni z Prahy. Znalci podali své dobrozdání a odhad pozemků. Soudně rozhodnuto, že obci
Trhový Štěpánov se má dáti za jitro 160 zlatých, a to bez
dříví, jež odmítlo podnikatelstvo koupit, jelikož k tomu
není zákonem nuceno. Výsledek této komise je pro obec
mnohem horší než nabízel dr. Pittermann dobrovolně,
neboť za dříví se utrží sotva 50 zlatých, a tak je tedy obec
při jitře skoro o 150 zlatých zkrácena, nepočítaje starost
a výlohy, které vzejdou s porážením porostu v režii obce
(protokol z 11. 8. 1901). Dovedeme si domyslit, že tato finanční ztráta byla předmětem dlouhých neblahých úvah
a výčitek mezi štěpánovským obyvatelstvem, zvláště, když
bylo nutno pomýšlet na nový obecní podnik, na stavbu vodovodu.
Čerpáno – internet, Podblanické ekocentrum – historie budovy (Radko Bílek), Kronika města Trhový
Štěpánov, Miroslava Veselá, kronikářka města

Dokumenty a vzpomínky Ladislava Černíka
Ladislav Černík se narodil 2. listopadu 1909 ve Střechově matce Růženě Černíkové (za svobodna Týčové)
a otci Josefu Černíkovi jako jeden ze sedmi dětí. U otce
se vyučil kolářem a pumpařem ze dřeva. Povinnou vojenskou službu absolvoval v Českých Budějovicích u dělostřeleckého pluku č. 5 v roce 1931. Na všeobecnou mobilizaci do Českých Budějovic byl povolán dne 23. září
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roku 1938, z níž byl propuštěn do civilu 19. října 1938.
Po návratu z mobilizace pracoval v hospodářství ve Střechově a posléze i ve družstvu. V roce 1943 se oženil
s Marií Svatošovou a společně vychovali pět dětí – Vladislava, Hanu, Růženu, Josefa a Luboše. Zemřel v 56 letech. Jeho deník podává náhled na tehdejší dobu očima
prostého vojáka.
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Deník aneb fakta ode dne 23. září
do 19. října 1938 Ladislava Černíka

„Dne 23. září roku 1938 byla vyhlášena mobilizace.
V 10.00 hodin jsem opustil Střechov a v 13.00 hodin
jsme vyjeli z Trhového Štěpánova. V 6.00 hodin druhý
den jsem byl v Českých Budějovicích. Dne 24. září
jsem byl prezentován ve 4.00 hodin odpoledne a odtud pak v 20.00 hodin večer jsme šli do vesnice Opatovice u Českých Budějovic, kde nás oblékali do vojenských šatů. Z Českých Budějovic jsme šli na Kněžské
Dvory, Nemanice, Hrdějovice až do obce Opatovice,
kde jsme byli od 25. září do 28. září ubytováni a odtud
jsme jeli 29. září ráno ve 2.00 hodin na Hlubokou nad
Vltavou, Munice, Zahájí, Olešníky. V obci Nákří byl
v 6.00 hodin ráno pohov a v 21.00 hodin další pochod
z Nákří přes Dívěřice, Novosedly, Senojedly, Kozlovice, Netolice, kde jsme byli ve 4.00 hodiny ráno, zde
byla snídaně a dvě hodiny pohov a v 8.00 hodin další
pochod přes obce Vadkov – poslední česká vesnice.
V německé vesnici Smědeč byl pohov a oběd. Kliž,
Sadlná - ubytovací vesnice.
To bylo 30. září, kde jsem měl sraz a kde již byly
přestřelky. Odtud jsme jeli 1. října ráno v 7.00 hodin
do palebního postavení k vesnici Jarošovu, kde bylo
stříleno na ordnery od strany S.D.P. Týž den odjezd
22. 45 hodin zpět do Sadlné, zde jsme byli 1. a 2. října
a pak odjezd do palebného postavení mezi Sadlnou
a Ktiš a večer odjezd do Kliše a ráno zpět do palebného postavení a v 10.00 hodin odjezd přes Kliš do obce
Křížovice, kde bylo palebné postavení od 3. do 6. října

Rodina Ladislava Černíka: zleva: Hana – provdaná Zelenková z Vlašimi, otec Ladislav
Černík, syn Ladislav Černík, matka Marie Černíková – rozená Svatošová, Růžena –
provdaná Kakosová z Vlašimi, sedící zleva: Josef Černík z Louňovic, Luboš Černík
ze Střechova nad Sázavou; foto z rodinného alba

a odtud zpět do Křížovic od noci
do rána a 7. října odjezd přes obce
Hroboly, Loptáč, Staré Prachatice,
Ostrov, Těšovice - zde bylo palebné
postavení od 8. do 12. října. Odjezd z Těšovic přes obce Běleč
do Hracholusk - zde jsme byli
do rána a odtud odjezd 14. října
přes obce Petrův Dvůr, Netolice,
Hodačka, Česnovice, Myslivna
Hluboká, město Hluboká a zpět
do obce Opatovice.
Dne 15. října čištění dělostřeleckého materiálu a byla hlášena demobilizace. Od 16. do 19. října bylo
vše dáno do pořádku a 19. října
jsme byli propuštěni do civilu.
Odjezd z Českých Budějovic byl
v 14.00 hodin odpoledne a příjezd
do Vlašimi ráno 20. října v 7.00 hodin a domu jsem přišel v 10.00 hodin dopoledne.
Celý běh mobilizace, který jsem
prodělal. Ladislav Černík“
Syn Ladislav Černík
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Klub Aktivního stáří háčkuje chobotničky, které pomáhají
předčasně narozeným dětem
Chobotničky pomáhají nedonošencům, aby se cítili
bezpečněji. Tato myšlenka vznikla v Dánsku, kde vědci
zjistili, že předčasně narozené děti, objímající chobotnice v inkubátoru, mají pravidelný tep, lépe dýchají a mají
vyšší hladinu kyslíku v krvi. Tyto děti jsou klidnější
a nevytahují si trubičky ani hadičky z končetin. Pravděpodobně jim chapadla chobotniček připomínají pupeční šňůru a pletenina matčinu dělohu. Celý projekt je
založen na dobré vůli a touze pomáhat. Na facebooku
existuje skupina NEDOKLUBKO – CHOBOTNIČKY
PRO KULÍŠKY, kde se sešly šikovné ženy, které háčkují
pro české porodnice. Chobotničky se posílají koordiná-

torkám, které práci zkontrolují a odvezou do porodnice, kterou si vybereme. Tak i my Klub aktivního stáří,
chceme kulíškům, jak se těmto miminkům říká a kterých se u nás rodí 9000 ročně, pomoci. Tuto krásnou
a zajímavou práci, háčkování chobotniček objevila
na internetu naše šikovná Věrka Horálková, a jako první začala háčkovat chobotničky a rozesílat nemocnicím. Když nás v klubu seznámila s touto prací, velice se
nám to zalíbilo a práce nás zaujala, že háčkujeme chobotničky také, již jen proto, že to pomáhá našim malým
miminkům.
Klub aktivního stáří

zleva: Hana Skalická, Marta Kratochvílová, Věra Hochová,
Alena Tomaidesová, Anna Hrdinová, Věra Horálková;
foto František Skalický

Chobotničky pomáhají předčasně narozeným dětem; foto František Skalický

Soustředění mladých hasičů ve Střechově – Sindibádova
plavba do Střechova
Po roční přestávce se od 1. srpna opět konalo soustředění na střechovské louce, jednoduše řečeno tábor, při
kterém byly malé děti ubytované v chatě a ty větší ve stanech a prožily zde celý týden.
Kosmická loď a její vesmírná plavba z posledního soustředění byla letos nahrazena lodí brázdící širá moře
a oceány, jelikož tématem byla plavba přes ostrovy, kdy
každodenním plněním úkolů na ostrovech děti pomáhaly Sindibádovi doplout až k jeho vyvolené Maríně, což
bylo korunováno nedělní svatbou a udílením medailí
a diplomů všem zúčastněným. Jako nezaujatý účastník,
který zde strávil týden, bych mohl otrocky popsat každý
den a činnost, ale spíše se chci zaměřit na skupinu lidí,
která v podobě tábora nabídla dětem možnost strávit
smysluplně týden prázdnin v přírodě, společně plnit
úkoly a radovat se z výher svých posádek a třpytivého
obsahu svých sáčků v podobě diamantů či perel. Tento
pobyt byl také zpestřen promítáním pohádky technicky
20

zajištěné Přemkem Chvojkou, jízdou koňským spřežením pana Míky, obligátním Bobříkem odvahy v okolí
tábora. K dispozici byla vždy obsazená trampolína a dostatečně velký bazén pro zchlazení se v horkých dnech.
Hybnou silou této skupiny byla a je Jarka Krásová,
která je zřejmě doživotně odsouzená k práci s dětmi. Bez
jejího elánu a celoroční přípravy by se zřejmě tábor nekonal. Její pravou rukou je Monika Beránková řečená
Savík, kterou člověk viděl kmitat v kuchyni a jako protiklad ji po výdeji oběda a umytí nádobí mohl spatřit
na dece za trampolínou, jak si dává obligátních dvacet.
Silným pomocníkem a provianťákem zajíždějícím denně
do Trhového Štěpánova byl Milan Boušek. Jarda Lhotka,
bojující s bolavým kolenem i přes celotýdenní bolest
mimo jiné prošel trasu Bobříka odvahy s Natálkou, která
se předchozí den bála jít. Aleš Burka, který vlastnoručně
vyrobil loď. I přes od poryvu hurikánu zlomený stěžeň
ještě ve štěpánovském přístavu odvezl svou posádku
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na louku v roli kapitána Jacka, byť loď byla nucena se nechat táhnout velrybou převlečenou za traktor. Nesmím
zapomenout na zdravotnici Irenu Šamšovou, která děti
popíchané od zástupců hmyzí říše ošetřila nejen kapkami, ale i svým klidným hlasem, úsměvem a pohlazením.
A těmito medikamenty rozhodně nešetřila.
Tímto článkem jsem chtěl poděkovat Vám všem výše
jmenovaným i nejmenovaným vedoucím posádek, jejich

Spolková činnost
pomocníkům, kteří se mnohdy rekrutovali z řad dětských účastníků minulých táborů, všem, kteří nezištně
pomohli, sponzorovali finančně či materiálně tento tábor nebo jenom přivezli dobrou buchtu na stůl. Věnovali jste svou energii, svůj volný čas nebo dovolenou ve prospěch dětí.
Pavel Staněk,
účastník plavby

Sindibádova cesta do Střechova; foto Josef Korn

Velmi dobré výkony SDH Dalkovice na hasičských
soutěžích v Želivci a Souticích
Hasičská sezóna 2017 byla pro Sbor dobrovolných hasičů v Dalkovicích velmi aktivní a zároveň úspěšná. To
potvrzují i velmi dobré výkony tohoto sboru na několika
hasičských soutěžích, a to mimo jiných tuto sezónu právě v Želivci a Souticích.
První zmíněná hasičská soutěž, která se konala v areálu střelnice mysliveckého sdružení Brtník v Želivci,
proběhla v sobotu dne 26. srpna 2017. Počasí toho dne
bylo velmi horké a parné a přidávalo na náročnosti celého klání. Soutěž se konala na dvě hadice typu „B“ a konala se na dvě kola, přičemž se nepočítal pouze nejlepší
čas jednoho z kol, ale naopak součet časů z obou kol, což
ještě více přidalo na obtížnosti celého závodu. SDH Dalkovice se této soutěže účastnilo s jedním mužským
družstvem. První útok se družstvu velmi podařil
a v druhém útoku dokázalo čas ještě zlepšit. Výsledný
součet časů z obou kol pak pro družstvo SDH Dalkovice
znamenal krásné 3. místo a další nádherný pohár k přidání do již tak bohaté sbírky.

Velmi dobré výkony SDH Dalkovice zleva: Milan Veselka, Michal
Smetana, Matěj Veselka, Lukáš Kroupa, Jaroslav Kroupa, Václav
Kučera, Jan Žížala; foto z archivu SDH Dalkovice
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Druhá ze soutěží se pak konala týden poté, konkrétně
2. září 2017 v Souticích k příležitosti oslavy 125 let od založení SDH Soutice a 25 let samostatnosti obce Soutice.
Jednalo se o exhibiční hasičskou soutěž určenou především pro potěšení diváků, nic to však nevzalo na soutěživosti jednotlivých družstev. Soutěž se opět konala
na dvě hasičské hadice typu „B“, symbolickou třešinkou
na dortu pak bylo „exování“ pita jednoho ze soutěžících
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na pozici v útoku, které se taktéž počítalo do finálního
času. Družstvo SDH Dalkovice je velmi schopné jak
v samotném hasičském útoku, tak i zmíněném „exování“. Konkurence však byla rovněž kvalitní. O to více pak
potěšilo, že družstvo SDH Dalkovice se svým výsledným
časem tuto soutěž vyhrálo a opět si tak odvezlo další cenný pohár do své sbírky.
Kronikář SDH Dalkovice Michal Smetana

Rybářské závody v Sedmpánech
Každoročně se v Sedmpánech na požární nádrži pořádají dětské rybářské závody. Pod záštitou města Trhový Štěpánov a za účasti místních občanů se uskutečnily
i tento rok. Mimo hlavní kategorie závodu pro děti se již
tradičně vypsala i kategorie pro dospělé, ve které bylo
celkem patnáct závodníků. Což bylo více než dětí, kterých se u rybníka sešlo dvanáct. Závod započal v osm
hodin ráno, kdy po oficiálním zahájení mohli závodníci
nahodit pruty, a boj byl odstartován. Již od první chvíle
bylo jasné, že o úlovky nebude nouze. Ryby braly celý
den. Celkem bylo uloveno okolo sta kusů ryb. O záběry
nebyla nouze, chytání všechny bavilo. Průměrně se délka ulovených ryb pohybovala okolo pětadvaceti centi-

metrů. Ulovené kusy se pouštěly zpět do vody. Závod se
nesl v poklidném duchu a chvilku po poledni byl ukončen. Kdo měl zájem, mohl chytat dále, již mimo soutěž.
V dětské kategorii se na prvním místě umístil Martin
Červenka. Jako hlavní cenu obdržel rybářský prut, finger spinner, diplom a další drobnosti. V kategorii dospělých zvítězil Vladislav Vošický, který kromě památečního diplomu vyhrál malý soudek piva. Jelikož úlovky
nebyly tento rok, co se týče jejich míry dostačující, místo
kapřích řízků se na večerním posezení, které k závodům
patří, opékaly vuřty, na kterých jsme si velmi pochutnali.
Příští rok nám doufejme, bude svatý Petr přát více.
Lucie Vošická

V dětské kategorii se na 1. místě umístil Martin Červenka

V kategorii dospělých zvítězil Vladislav Vošický; foto Lucie Vošická

Dětské rybářské závody
na rybníce Žoldánka
Ve čtvrtek 28. září jsem pořádal na rybníce Žoldánka
„Dětské rybářské závody“. Pro děti bylo připraveno občerstvení a každý účastník dostal pěknou odměnu.
První rybu závodu, i když maličkou, chytil Adam Hotovec. Naopak největší rybu celého závodu o míře 60 cm
chytil Kamil Douba. Počasí nám přálo a všechny děti rybaření moc bavilo.
Po sečtení všech úlovků bylo pořadí závodu toto:
na prvním místě byl Adam Hotovec (527 cm), druhé
místo obsadil Jan Hotovec (491 cm) a na krásném třetím
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Spolková činnost

místě se umístila Kristýna Mendová (317cm).
Děkujeme všem dětem, rodičům a Městu Trhový Štěpánov.
Miroslav Hotovec

Měření kapříka; foto Josef Korn

Mladí rybáři si přáli chytit co nejvíce ryb

Drakiáda
První říjnovou neděli se sešli U dubu příznivci pouštění draků. Počasí se opravdu vydařilo. Teplé sluneční
paprsky vytvořily skvělý požitek z babího léta, jen vítr se
po větrné sobotě trochu unavil a chvílemi přestal foukat
a poslal draky k zemi. Nikomu to ale neubralo na náladě
a všichni se vytrvale snažili dostat je zase co nejvýš. I pro
dospěláky to byl určitě příjemný relax a jejich zapálení
pro hru bylo úžasné. Po sportovních výkonech si všichni
užily i opékání buřtů a děti vesele skotačily na kraji lesa.
Ani se nechtělo skončit. Doufáme, že děti i rodiče prožili příjemné odpoledne.
Ing. Alena Vilimovská

Setkání příznivců pouštění draků; foto Aleš Kamarýt

Příjemně prožité nedělní odpoledne při Drakiádě; foto Alena Vilimovská
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Informace z Mateřské školy Trhový Štěpánov

Dne 4. září začal v naší mateřské škole nový školní
rok. Zapsáno je 52 dětí nejen z Trhového Štěpánova ale
i Soutic, Tichonic, Keblova, Tehova, Nesměřic, Hulic

a Chlumu. Děti jsou rozdělené do dvou tříd. Do II. třídy
dochází 28 dětí. Z toho 19 se připravuje na vstup do I. třídy ZŠ v roce 2018/2019. Starají se o ně učitelky Jitka Tomaidesová a Bc. Klára Záleská.
V I. třídě je zapsáno 24 dětí. Většina z nich dosáhne
tří let do konce kalendářního roku a tři z nich až v roce
2018. Z tohoto důvodu se škola zapojila do projektu
„Chůva – personální podpora v MŠ“ a „Odborně tematického setkávání s rodiči dětí“. Hlavním cílem projektu
je usnadnění vstupu dvouletých dětí do mateřské školy,
jejich adaptace na prostředí školy a pomoc dětem a rodičům při přestupu do základní školy. Projekt je financován ze zdroje Evropské unie. Funkci chůvy vykonává
Hana Vobecká, učitelkami v této třídě jsou Jaroslava
Krásová a Olga Polivková. O provoz školy se dále starají
Hana Vobecká a nově Ladislava Drnovcová.
Olga Polivková,
ředitelka MŠ,
fota z archivu MŠ

„Domečku, domečku, kdo v Tobě přebývá?“

„Já ráda vařím, pojďte kluci na svačinu“

„Nám klukům se líbí na pískovišti“

Nově zařízená místnost pro speciálního pedagoga
Nově zařízená a krásně vybavená místnost pro speciálního pedagoga vybízí k práci s dětmi. Funkce speciálního pedagoga zajistí žákům různých věkových kategorií pomoc s jejich problémy v učení a chování. Zakoupili
jsme spoustu užitečných pomůcek, relaxační míče, matematické hranoly, apod. Budou se zde střídat skupiny
maximálně tří žáků a tím budu mít prostor pro individuální péči o děti s oslabením v určité oblasti percepcí.
Nové pracoviště speciálního pedagoga vzniklo během
hlavních prázdnin. Veškeré vybavení pracovny bylo financováno z prostředků EU, Výzva č. 22. Věřím, že vytvořené podmínky na naší škole pomohou mnoha žákům a ulehčí jim i jejich budoucí studium.
Učitelka ZŠ a speciální pedagog
Mgr. Kakosová Lucie
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Nově zařízená místnost ve škole pro speciálního pedagoga;
foto z archivu ZŠ
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Přivítání prvňáčků
Prázdniny jsou pryč a začal opět nový školní rok.
Žáky první třídy na jejich první cestě do školy doprovodili rodiče i další příbuzní. V šatnách se jich ujali žáci
pátého ročníku a odvedli je do třídy. Slavnostního zahájení se spolu s paní ředitelkou zúčastnili i pan starosta
a paní místostarostka. Po krátkých proslovech předal
pan starosta každému žákovi jeho první učebnici – Živou
abecedu.
Ráda bych touto cestou poděkovala Městu Trhový
Štěpánov za finanční příspěvek 1000,- Kč na žáka (prvňáčka), za který jsem nakoupila veškeré pomůcky
do 1. třídy.
Dětem i rodičům bych chtěla popřát pohodový rok.
Mgr. Šárka Kladivová,
fota z archivu ZŠ

Pan starosta Josef Korn předává Vojtovi Vrzalovi první jeho
učebnici

Paní ředitelka promlouvá láskyplně k dětem i k rodičům. Zleva
Mgr. Šárka Kladivová, Mgr. Květa Kuželová, starosta Josef
Korn, místostarostka Štěpánka Bézová.

Prvňáčky na jejich první cestu do školy doprovodili rodiče
a příbuzní

Základní škola Trhový Štěpánov
Souhrnný přehled žáků a pracovníků školy ve školním roce 2017/2018
Ředitelka školy:
Mgr. Květa Kuželová, Javorník
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ing. Hana Pokorná, Trhový Štěpánov
Zaměstnanci Základní školy
Výchovný poradce: Mgr. Petr Dymák
Metodik primární prevence: Mgr. Martin Vrbický
Koordinátorka školního vzdělávacího programu:
Mgr. Ing. Hana Pokorná
Koordinátor informačních a komunikačních technologií (ICT): Mgr. Jan Balšánek
Koordinátor enviromentální výchovy: Mgr. Petr Dymák
Koordinátorka čtenářské dovednosti:
Mgr. Ing. Hana Pokorná
Speciální pedagog: Mgr. Lucie Kakosová
Správce žákovské knihovny: Mgr. Martina Nováková

Pedagogičtí pracovníci – bydliště
1. třída Mgr. Šárka Kladivová - Pavlovice
2. třída Mgr. Lucie Kakosová – Chlum
3. třída Mgr. Martina Nováková – Vlašim
4. třída Mgr. Hana Früblingová – Trhový Štěpánov
5. třída Mgr. Martin Limburk - Pravonín
6. třída Mgr. Martin Vrbický - Řimovice
7. třída Mgr. Petr Dymák - Vlašim
8. třída Mgr. Jan Balšánek – Chlum
9. třída Mgr. Kamila Horálková– Trhový Štěpánov
Mgr. Monika Mendová – Trhový Štěpánov
Miroslava Naňáková – asistent pedagoga, Vlašim
Ludmila Kulíková – asistent pedagoga, Trhový Štěpánov
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Vychovatelky Školní družiny:
Jaroslava Špirková, Trhový Štěpánov
Ludmila Kulíková, Trhový Štěpánov
Hospodářka školy: Miroslava Naňáková, Vlašim
Správní zaměstnanci:
Marie Čapková, Trhový Štěpánov
Hana Hospergrová, Trhový Štěpánov
Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
1. stupeň
VI.
VII.
VIII.
IX.
2. stupeň
CELKEM

Počet
19
22
27
24
16
108
20
23
20
22
85
193

Dívky
9
11
13
15
7
55
11
8
8
12
39
94

Chlapci
10
11
14
9
9
53
9
15
12
10
46
99

Věra Kadlečková, Trhový Štěpánov
Erika Štiková, Trhový Štěpánov
Petr Křepela, Trhový Štěpánov
Mateřská dovolená:
Mgr. Pavla Krucká
Připravila Mgr. Hana Früblingová
Dojíždějící
10
11
13
7
8

Třídní učitel – bydliště
Mgr. Šárka Kladivová, Pavlovice
Mgr. Lucie Kakosová, Chlum
Mgr. Martina Nováková, Vlašim
Mgr. Hana Früblingová, Trhový Štěpánov
Mgr. Martin Limburk, Pravonín

12
11
7
10

Mgr. Martin Vrbický, Řimovice
Mgr. Petr Dymák, Vlašim
Mgr. Jan Balšánek, Chlum
Mgr. Kamila Horálková, Trhový Štěpánov

Připravila Mgr. Hana Früblingová

VI. ročník Štěpánovského poháru ve volejbale
Poté, co vítr ukončil své noční představení, přivítalo
víceúčelové hřiště v sobotu 19.8.2017 celkem 9 týmů
na VI. ročníku Štěpánovského poháru smíšených volejbalových družstev. Po nezbytné úpravě areálu bylo provedeno
rozlosování do dvou skupin, v nichž se utkal každý s každým na dva hrané sety. Až do odpoledních hodin probíha-

Dream team z Vlašimi získal 1. místo; foto Václav Mach

Domácí tým Juniorky Trhový Štěpánov obsadil 3. místo;
foto Stanislav Kužel

ly na hřištích nelítostné boje o konečné pořadí ve skupinách. Velmi vyrovnané zápasy nakonec určily soupeře
do vyřazovací části turnaje. Jelikož rok od roku zřetelně
stoupá herní kvalita zúčastněných týmů, bylo na kurtech
živo až do večerních hodin a bez využití umělého osvětlení
by ani nebylo možno turnaj úspěšně dokončit.
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VI. ročník Štěpánovského poháru ve volejbale;
foto Stanislav Kužel
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Počasí nakonec ukázalo svoji vlídnou tvář a tak společně s herním nasazením všech hráčů i tradičně výborným občerstvením přispělo ke zdárnému průběhu akce.
Dotazy na pokračování, které se vyrojily hned po předání cen, zůstanou nejlepší pobídkou pro pořadatele, aby
v létě 2018 byl na putovní pohár zapsán vítěz sedmého
ročníku.
Po pětileté nepřetržité nadvládě týmu Juniorky Vlašim nakonec pozvedl nad hlavu putovní pohár konečně
jiný vítěz. Stal se jím Dream team z Vlašimi. Z poloviny
„domácí tým“ Juniorky Trhový Štěpánov pak obsadil konečné 3. místo.

Sport / Informace
Konečné pořadí turnaje:
1. Dream team – Vlašim
2. Vzteklý kuny – Praha
3. Juniorky Tr. Štěpánov – Tr. Štěpánov / Vlašim
4. Hulváti
5. Divišov
6. Směska
7. Želvy a žížaly
8. Amatéři
9. Tři řeky
Václav Mach

V. ročník Štěpánovského poháru v nohejbale
Necelý měsíc po velmi vydařeném volejbalovém turnaji se v areálu multifunkčního hřiště sešli nohejbalisté.
V sobotu 9. září se konal již 5. ročník nohejbalu trojic.
Zpočátku to vypadalo na velkou účast, postupně se však
některá družstva odhlásila, nakonec jich zbylo devět.
O to větší však byla jejich úroveň. Celý den probíhaly nelítostné boje, žádné utkání nemělo předem určeného vítěze. Hrálo se systémem „každý s každým“, celkem si
tedy každý tým zahrál osm zápasů na dva vítězné sety.
Vítězství nejtěsnějším rozdílem jednoho setu obhájili
loňští vítězové, Janáčci z Keblova.
Janáčci Keblov – vítězové; foto Stanislav Kužel

Konečné pořadí turnaje:
1. Janáčci Keblov
2. Sešlost Trhový Štěpánov
3. Trosky Soutice
4. Strašáci Vlašim
5. Krunerťáci Vlašim
6. Štěpánov
7. Hněvkovice
8. Mariňáci Vlašim
9. Slavia Borka
Každý tým si zahrál osm zápasů; foto Stanislav Kužel

Mgr. Stanislav Kužel

Změna podmínek pro ukládání velkoobjemového odpadu
Změna podmínek pro ukládání velkoobjemového odpadu a stavební sutě pro občany města Trhový Štěpánov
a místních částí. Namísto 1 tuny každý měsíc zdarma
pro každého občana přihlášeného k trvalému pobytu
a pro rekreanty bez trvalého pobytu na číslo popisné

nebo číslo evidenční bude zdarma 1 tuna ročně na každého občana přihlášeného k trvalému pobytu a pro rekreanty bez trvalého pobytu 1 tuna ročně na číslo popisné nebo evidenční. Platnost od 1.10. 2017 na dobu
neurčitou.

Oznámení
Oznamujeme občanům, že sklenář pan Jan Lejček
z Trhového Štěpánova ukončil činnost. Po smrti svého
otce před 35 lety převzal jeho provozovnu sklenářství
a po celou dobu poskytoval vzorné služby občanům

a organizacím, ochotně, spolehlivě a s láskou. Děkujeme
mu a přejeme hodně zdraví.
Městský úřad Trhový Štěpánov
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Omluva a oprava

Narození dětí

V minulém čísle zpravodaje byli chybně uvedeni u fotografie malého Lukáše Gronycha jako jeho rodiče Martin
Gronych a Zuzana Dudková. Správně měli být napsáni rodiče Roman a Olga Gronychovi. Omlouváme se manželům Gronychovým i čtenářům a děkujeme za pochopení.

29.07.2017 – Ella Skalická, Trhový Štěpánov

Ella Skalická s rodiči Martinou Huňáčkovou
a Pavlem Skalickým; foto z rodinného alba
Lukáš Gronych s bratry Štěpánkem a Karlíčkem a s rodiči
Olgou a Romanem Gronychovými; foto z rodinného alba

01.08.2017 – Adam Zahradník, Střechov nad
Sázavou

Životní jubilea
03.10. – Františka Frydrychová, Trhový Štěpánov – 87 let
06.10. – Mgr. Ing. Hana Pokorná, Trhový Štěpánov – 55 let
07.10. – Josef Veselka, Dalkovice – 80 let
09.10. – Vladislava Šustová, Trhový Štěpánov – 50 let
10.10. – Marie Zemanová, Střechov – 65 let
13.10. – Marie Ciglerová, Trhový Štěpánov – 87 let
18.10. – Eva Šamšová, Trhový Štěpánov – 60 let
18.10. – Ing. Miroslav Vojta, Dubějovice – 60 let
18.10. – Marie Tomanová, Trhový Štěpánov – 55 let
23.10. – Alenka Sedláková, Sedmpány – 75 let
23.10. – Ivana Kopecká, Trhový Štěpánov – 65 let
26.10. – Jana Tulachová, Dalkovice – 55 let
01.11. – Ludmila Šamšová, Trhový Štěpánov – 82 let
02.11. – Marie Filipová, Trhový Štěpánov – 75 let
12.11. – Jitka Kučerová, Dalkovice – 81 let
13.11. – Josef Vesecký, Střechov – 82 let
16.11. – Josef Korn, Trhový Štěpánov – 81 let
22.11. – Miloslava Prokopová, Trhový Štěpánov – 85 let
25.11. – Jana Holubová, Trhový Štěpánov – 75 let
27.11. – Jozef Mašlár, Dalkovice – 75 let

Adam Zahradník s rodiči Anetou Vránovou
a Martinem Zahradníkem; foto z rodinného alba

15.08.2017 – Zuzana Kočí, Trhový Štěpánov

Stříbrnou svatbu oslaví
31.10. – Pavel a Jana Mikešovi, Trhový Štěpánov

Zlatou svatbu oslaví
21.10. – Stanislav a Věra Filipovi, Sedmpány
21.10. – Václav a Jaroslava Dvořákovi, Trhový Štěpánov
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Zuzanka Kočí z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba
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Jubilanti

Sňatek uzavřeli

Božena Tlustá

ze Střechova nad Sázavou oslavila 91. narozeniny
01.08.2017

Božena Tlustá; foto Josef Korn

Ludmila Kořínková

z Trhového Štěpánova oslavila 93. narozeniny 15.09.2017

30.06.2017 – Aneta Zatloukalová, Sokolov
a Karel Pokorný, Trhový Štěpánov

Aneta Zatloukalová, Sokolov a Karel Pokorný,
Trhový Štěpánov; foto z rodinného alba

26.08.2017 – Andrea Bézová, Sedmpány
a Lukáš Kužel, Kladno

Andrea Bézová, Sedmpány a Lukáš Kužel, Kladno
Ludmila Kořínková; foto Josef Korn

Josef Fantyš

ze Štěpánovské Lhoty oslavil 80. narozeniny 30.09.2017

Josef Fantyš; foto Josef Korn

02.09.2017 – Jana Tomaidesová, Trhový
Štěpánov a Petr Červenka, Netolice.

Jana Tomaidesová, Trhový Štěpánov a Petr
Červenka, Netolice; foto z rodinného alba
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a Petr Čumpl, Trhový Štěpánov
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Navždy odešli
04.08. – Karel Quaiser, Sedmpány
– ve věku 69 let
Karel Quaiser ze Sedmpán;
foto z rodinného alba

19.08. – Miroslav Polívka, Trhový Štěpánov
– ve věku 90 let
23.08 – Miroslav Šerák, Trhový Štěpánov
– ve věku 69 let

Vzpomínka

Kateřina Šefarová, Slovensko a Petr Čumpl,
Trhový Štěpánov; foto Josef Korn

„Dal jsi nám život, dal jsi nám
lásku a teď už Tě vídáme jen
na obrázku.“
Všem těm, kteří Tě znali a měli
rádi, jsem chtěla připomenout, že
už jsme 11. září vzpomněli druhého smutného výročí náhlého
odchodu pana Ladislava Brýla
z Dalkovic.
Za vzpomínku děkuje rodina.

SPOLKOVÝ DŮM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ

NABÍDKA KURZŮ 2017–2018
Jazykové kurzy:

kurz AJ – začátečníci
kurz AJ – mírně pokročilí
kurz AJ – pokročilí
kurz NJ – začátečníci
kurz NJ – mírně pokročilí
kurz NJ – pokročílí
začátek kurzů – říjen 2017
Kurz kreslení:
začátek kurzu – říjen 2017
Kurz paličkování:
začátek kurzu – září 2017
Kurz korálkování:
začátek kurzu – září 2017
Kurz kreslení:
začátek kurzu – říjen 2017
Kurz trénování paměti:
začátek kurzu – říjen 2017
Turistický kroužek:
začínáme v září 2017
Cvičení na uvolnění zad a páteře:
začátek říjen 2017
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.
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Posilovna v Základní škole
Trhový Štěpánov
provozní doba: Po – Pá od 9.00 hod. do 20.00 hod.
(po telefonické domluvě minimálně 1 hod. předem)
kapacita max. 6 osob
rezervace na tel. čísle 725 021 705
vstupné: jeden vstup 50 Kč
permanentka 10 vstupů 450 Kč

Zpravodaj Štěpánovska, číslo 5 – říjen 2017 – informační a kulturní dvouměsíčník vydává město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov,
Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu. Registrační číslo MK ČR E 10766. Adresa redakce: Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov. Internetové stránky: www.trhovystepanov.cz. Elektronická adresa: mesto@trhovystepanov.cz.
Šéfredaktorka Zpravodaje Bc. Štěpánka Bézová, mistostarostka@trhovystepanov.cz, telefon: 724 383 697. Členové redakční rady:
Mgr. Květa Kuželová, Olga Polívková, Jana Boušková, Miroslava Veselá, Mgr. Stanislav Kužel. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
Za drobné chyby se omlouváme. Grafická úprava: Miroslav Horák – Region Design, tisk BOFTISK s.r.o. Nymburk. Náklad 600 ks. Cena
výtisku 5,- Kč. Uzávěrka 20. 09. 2017. Předáno pro grafické zpracování 30. 09. 2017.
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