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„POHÁDKOVÉ LÉTO 2017“

Pohádkový les v Trhovém Štěpánově nám přičaroval přímo andělská nebesa.
Andělé jsou božské bytosti světla, jež udržují dobro na Zemi, pečují, pomáhají
a ochraňují. Andělé šíří naději, víru, lásku a svobodu po celé Zemi.
Tito dobří andělé nám přejí radostné a pohádkově prožité léto. Krásné léto
- nejteplejší, nejzajímavější a pro mnohé nejkrásnější roční období. Proto
zhluboka vdechujte vůni letního vzduchu, který voní dobrodružstvím, láskou
a smíchem.
Foto: z archivu Organizace 5. prosince
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Slovo starosty

Ulice Nádražní; foto Josef Korn

Vážení spoluobčané,
je mi ctí Vás opět přivítat na stránkách našeho Zpravodaje Štěpánovska a poděkovat Vám za pozitivní ohlasy
na jeho aktuální podobu. Velký dík patří celému týmu,
který se na jeho tvorbě po celý rok aktivně podílí. Pro
vedení města představuje zpravodaj nenahraditelnou
možnost přímého kontaktu s Vámi občany a v této souvislosti bych rád vyzval k jakýmkoliv podnětům k jeho
případnému dalšímu zlepšování.
V nejnovějším čísle bych Vás opět seznámil s množstvím probíhajících prací v rámci města a celého správního území, stejně jako s nadcházejícími plány.

Ulice Nádražní; foto Josef Korn

Asfaltace ulic
Dokončili jsme asfaltaci ulic v Trhovém Štěpánově
(Dubějovická, Nádražní, Dalkovická a Vlašimská s finanční spoluúčastí Středočeského kraje, Sokolská a na Braňce). Připravujeme asfaltaci ulice Zahradní. Akce musí být
dokončena do listopadu 2017. Opravili jsme a vybudovali
chodníky v některých částech města. Nebudu tento bod
více rozepisovat. Hotovou práci vidíte sami.

Ulice Nádražní; foto Josef Korn

Ulice Nádražní; foto Josef Korn

2

Ulice Dalkovická; foto Josef Korn
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Ulice Dalkovická; foto Josef Korn

Ulice Vlašimská; foto Josef Korn

Ulice Dalkovická; foto Josef Korn

Ulice Vlašimská; foto Josef Korn

Ulice Na Braňce; foto Josef Korn

Ulice Sokolská; foto Josef Korn

Ulice Dubějovická

Ulice Sokolská; foto Josef Korn
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Opravy a údržba
Ve Střechově nad Sázavou opravujeme účelovou komunikaci v délce cca 370 m a chodník před budovou prodejny. V Sedmpánech je připravena místní komunikace
pro asfaltaci cca 300 m, realizace nejpozději do září 2017.
V Dubějovicích položeny nové obruby chodníku.
Na „Náveském“ rybníku v Dalkovicích zpevňujeme břehy kamenem.

Oprava účelové komunikace ve Střechově nad Sázavou;
foto Josef Korn

Komunikace v Sedmpánech připravená k asfaltaci;
foto Josef Korn

Oprava účelové komunikace ve Střechově nad Sázavou;
foto Josef Korn

Komunikace v Sedmpánech připravená k asfaltaci;
foto Josef Korn

Oprava chodníku před prodejnou ve Střechově nad Sázavou;
foto Josef Korn

V Dubějovicích výstavba chodníku; foto Josef Korn
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Rybník v Dalkovicích; foto Josef Korn

Kaplička v Dalkovicích
Městský úřad Vlašim vydal územní souhlas s provedením stavebního záměru. Začneme s přípravami stavby. Děkuji všem občanům, kteří chtějí na tuto stavbu finančně přispět, příspěvek můžete odevzdat na Městském
úřadě Trhový Štěpánov. Zvláště děkuji sousedům stavby
panu Václavu Koutkovi a RNDr. Miloslavu Peroutkovi
za vstřícný souhlasný přístup k této stavbě.

Zprávy z radnice

Starosta názorně předvedl nesprávné parkování na chodníku;
foto Josef Korn

Každý řidič musí vědět, že podle vyhlášky je parkování
na chodníku zakázané, platí to i na chodnících s povrchem ze živičného recyklátu. Ve spolupráci se Základní
školou provedeme ve městě a celém správním území
osvětu při špatném parkování. Řidiči dostanou patřičné
upozornění za stěrač, budou prováděny častější kontroly
policií ČR. S novými povrchy v ulicích se doprava značně zrychlila, někteří řidiči to berou jako závodní dráhu.
Prosím berte ohled na chodce.
Stromořadí
Vysázeli jsme celkem 70 ks ovocných stromů v lokalitě
u Klinkerova mlýna a nad nádražím.

Kaplička v Dalkovicích; foto Josef Korn

Parkování na chodnících
Tento nešvar řidičů se ještě více rozšířil s jejich vybudováním. Chodník je pro chodce není ani parkovištěm
pro auta, ani odložištěm pro skládkování různých věcí.

Výsadba ovocných stromků; foto Josef Korn

Žádosti o dotace
Podali jsme žádosti o dotace na asfaltaci Zahradní ulice a traktor pro potřeby města, tyto žádosti byly uspokojeny. Dále žádáme o dotace na chodník Vlašimská, opravu kaple a oplocení na hřbitově, přestavbu Základní školy
s výtahem, na multifunkční komunální techniku pro
údržbu zeleně, o těchto projektech Vás budu informovat
podrobněji v příštím čísle Zpravodaje Štěpánovska.

Starosta názorně předvedl správné parkování podél chodníku;
foto Josef Korn

Blahopřání
Blahopřeji paní Olze Polivkové k jejímu životnímu
jubileu. Děkuji za její dlouholetou práci ředitelky Mateřské školy v Trhovém Štěpánově, přeji hodně zdraví a spokojenosti. Děkuji.
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Poděkování
Děkuji občanům za toleranci a spolupráci při letošních opravách ulic a chodníků, výsledek určitě za to stál.
Děkuji za organizování a přípravu letošního setkání důchodců paní Blance Chvojkové, Ludmile Bouškové, Ludmile Früblingové, Blance Staňkové, Dagmar Charvátové.
Děkuji všem občanům, kteří dodržují dle vyhlášky
města nedělní a sváteční klid, přispívají k lepšímu žití
v městě a celém správním území.
Děkuji místním organizacím a spolkům za organizování sportovních a kulturních akcí pro naše občany. Organizaci 5. prosince, TJ Sokol, FK Trhový Štěpánov, hasičům
z Trhového Štěpánova, Sedmpán, Dubějovic, Dalkovic,
Střechova nad Sázavou, Sedmpánským zpěvačkám, Unii
rodičů, Základní škole, Mateřské škole.

červen 2017
Pozvánka
Milí spoluobčané,
Srdečně Vás všechny zvu na Štěpánovský jarmark
a vítání léta hudbou v sobotu 24. června 2017 na náměstí v Trhovém Štěpánově. Bude uzavřeno celé náměstí
automobilové dopravě, je připraven bohatý program.
Děkuji za podporu a spolupráci. Přeji všem žákům
a studentům pěkné vysvědčení a ve zdraví prožité
prázdniny.
Krásné slunečné léto.

Hasiči zasahovali

Výstraha majitelům volně pobíhajících psů
Opakované domluvy a upozornění majitelů volně pobíhajících psů nevedly k žádné nápravě této situace. Přistoupíme k dalšímu kroku, a to správnímu řízení s majiteli psů u přestupkové komise.

Požár na skládce Ekoso 07.05.2017

Volně pobíhající pes – německý ovčák na cyklostezce Trhový
Štěpánov; foto Josef Korn

Požár na skládce Ekoso 07.05.2017

Majitel byl mnohokrát upozorněn; foto Josef Korn

Požár lesa v katastr. území Soutice dne 30.05.2017
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Požár lesa v katastr. území Soutice dne 30.05.2017

zleva Vojtěch Jeřábek, Roman Kudyn, Josef Kopecký

Nácvik záchrany tonoucí osoby na rybníku Valcha u Čechtic

Nácvik záchrany tonoucí osoby na rybníku Valcha u Čechtic

Samoobslužný způsob odbavování
cestujících ve vlacích Českých drah
Od 1. února 2017 jsou vlaky na trati Trhový Štěpánov – Benešov
(a nejen na ní) vybaveny automatem pro samoobslužný způsob odbavování cestujících. Se skutečností, že od jisté doby nejsou tyto vlaky doprovázeny průvodčím a že nám výpravčí neprodá jízdenku v pokladně
na nádraží, jsme se již smířili. Nyní nám ji neprodá ani strojvůdce, proto se musíme naučit kupovat jízdenku sami. Můžeme použít In kartu,
nebo mít s sebou vhodnou hotovost v mincích, papírové bankovky přístroj nerozměňuje.
Kontrolu jízdních dokladů provádí pověření zaměstnanci, a kdybychom ji neměli, můžeme dostat „pokutu“, tzv. přirážku k ceně jízdného.
Leták Českých drah uveřejňujeme v plném znění.
Automat ve tvaru skříňky (viz obrázek) je umístěn na nástupní plošině vozu; v pravém dolním rohu automatu je umístěno tlačítko, které
po stisknutí otevře nabídku na RYCHLÉ ODBAVENÍ vlevo a ÚPLNÉ
ODBAVENÍ na pravé straně obrazovky. Po obou stranách jsou ve svislé
poloze umístěna tlačítka, kterými volíme druh jízdenky a stanici. Pokud chceme uplatnit slevu, volíme úplné odbavení. Již několik let platí
na naší trati do Benešova sleva 50 %, kterou si navolíte a najdete ji pod
označením „sleva IN 50“.
Františka Pacovská
Městský úřad Trhový Štěpánov
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Vzpomínka na akademického malíře Josefa Tříšku
Dne 10. května 2017 uplynulo již 50 let od úmrtí akademického malíře Josefa Tříšky, profesora v. v. Odešel
nečekaně ve věku 82 let.
Akademický malíř Josef Tříška se narodil 16. března
1885 v Trhovém Štěpánově ve staré radnici v dnešní
Dubějovické ulici čp. 51 rodičům Karlovi, hostinskému
v čp. 51, a Cecili rozené Simandlové.
V letech 1903 – 1907 studoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze. V letním semestru školního roku
1908/1909 nastoupil na Akademii výtvarných umění
do speciálního ateliéru profesora Hanuše Schwaigera,
který absolvoval v roce 1911/1912. Roku 1914 vystudoval
pedagogiku na filozofické fakultě a stal se učitelem
na akademickém gymnáziu. V letech 1905 – 1907 byl
členem Spolku výtvarných umělců Mánes, samostatné
výstavy měl v Topičově salonu v roce 1935 a 1944.
Jeho manželkou byla dcera spisovatele Aloise Jiráska
Zdeňka, která se narodila v roce 1889 a zemřela v roce
1975. Neměli spolu žádné děti.
Josef Tříška byl skromným umělcem, který objevoval
se zanícením kouzlo a krásu prostých věcí. Věnoval se
zejména malbě krajin, ale i figurální a portrétní malbě,
vynikající jsou jeho autoportréty. Celé jeho dílo se vyznačuje kultivovanou barevností a kompoziční vyvážeností, je klasicky realistické s nádechem romantické imprese. Mezi jeho žákyně se řadí například malířka
a ilustrátorka Marie Passerová.
Za svého života odkázal své obrazy a několik předmětů ze svého ateliéru (orientální vyřezávané mistrovo
křeslo, dřevěná skříň s knihami výtvarného zaměření,
starožitné hodiny s alabastrovými sloupky, malířský stojan, paleta, vykládaná truhlice) obci Trhový Štěpánov.
Soubor obrazů podává stručný přehled umělcovy tvorby
– školní studijní práce, hledání vlastního výrazu a osobní umělcův projev. Pro umístění 37 obrazů zřídila obec
ve staré radnici v čp. 51 v prostorách dnešního kadeřnictví na pravé straně stálou výstavní síň, která byla otevřena v roce 1970 za přítomnosti paní Zdeňky Tříškové.

Umělcův malířský stojan s jeho autoportrétem

V roce 1984 byla přemístěna do zadních místností na levé
straně. Na jaře v roce 2012 byly obrazy přestěhovány
do budovy Muzea Štěpánovska ve Vlašimské ulici čp. 62.
Obraz „Mladý učitel“ malovaný Josefem Tříškou zapůjčil Trhový Štěpánov do Podblanické galerie ČSOP
umístěné v zámecké věži ve Vlašimi.
Hrob Josefa Tříšky se nachází na hřbitově v Trhovém
Štěpánově, o který se stará město, a je na něm pomník
s nápisem „U maminky a u tatínka“. V roce 1976 zde byla
uložena urna jeho manželky. Hrob má číslo 146 najdeme
ho na pravé straně.
A nyní zajímavost, o které píše Karel Kolman v Pamětní knize Trhového Štěpánova. Na výstavě profesora
Tříšky v roce 1946, která se konala v Měšťanské besedě
v Praze, byl založen „Spolek rodáků města Trhového
Štěpánova“. Josef Tříška byl zvolen jeho místopředsedou.
Z původních 52 členů se postupně rozrostl na 220! Konaly se schůze a byly vybírány dobrovolné příspěvky,
které spolek věnoval na opravu štěpánovského kostela,
na nákup spisů Aloise Jiráska do školy a na zakoupení
obrazu „Přemysl oráč“ od malíře Xavera Procházky, který visí v Základní škole v Trhovém Štěpánově dodnes.
Františka Pacovská, Městský úřad, foto Josef Korn

Umělec Josef Tříška se svojí maminkou

Tříškova galerie v Muzeu Trhový Štěpánov
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Výročí 300 let od narození císařovny Marie Terezie

13. května 1717 se ve Vídni narodila Marie Terezie
Valpurga Amálie Kristýna z rodu Habsburků, arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká, markraběnka moravská, vévodkyně lotrinská a toskánská. Bývá
označována jako „ císařovna Marie Terezie“, ale jako
žena se nemohla nikdy stát vládnoucí císařovnou „Svaté
říše římské“. Císařem byl zvolen její manžel František I.
Štěpán Lotrinský, čímž se stala manželkou císaře. Byla
jedinou ženou, která usedla na český trůn. Její korunovace v Praze se konala v roce 1743 v den jejích dvacátých
šestých narozenin. Pražskému hradu vtiskla jeho současnou podobu. Vládla od roku 1740 do roku 1780. Marie Terezie porodila 16 dětí, byla matkou dvou císařů –
Josefa II. a Leopolda II. Sedm svých potomků dosadila
na různé panovnické dvory – byla nazývána také „tchýní Evropy“.
Marie Terezie provedla osvícenecké reformy v řadě
oblastí: sjednotila trestní právo. V roce 1768 vešel v platnost Criminalis Theresiana – obsahoval ještě skutkové
podstaty trestních činů jako je magie a čarodějnictví,
jako důkazní prostředek připouštěl mučení. V roce 1776
zrušena Tortula – odstraněno mučení v soudní praxi.
Státní správa byla profesionalizována, správa monarchie
centralizována, zavedena němčina jako jednotný úřední
jazyk, tereziánské katastry – soupisy půdy, domů, obyvatel. Tereziánský Urbář – definoval vztahy mezi vlastníky
půdy a jejich poddanými. V roce 1775 vydala poslední
robotní patent, který zmírnil robotní povinnost. Zavedla
jednotnou měnu 1 tolar = 2 zlaté, zavedeny první papíro10

vé peníze (bankocetle), sjednoceny míry a váhy. Roku
1751 vydán Ohňový patent- vybavení vesnic zvoničkami
s nepřetržitou vartýřskou službou, stavění domů z nehořlavých materiálů. 1773 zrušila Jezuitský řád, jezuité
přišli i o dohled nad školstvím. 6. prosince 1774 vydán
Všeobecný školní řád, který obsahoval všeobecnou
vzdělávací povinnost pro chlapce i dívky, zavedena povinná šestiletá školní docházka a systém škol. V roce
1775 proběhla reorganizace středních škol (byla zavedena pětitřídní, později šestitřídní gymnázia, kde se učilo
německy, od 3. třídy latinsky). V roce 1751 založila
ve Vídni vojenskou akademii. Marie Terezie zemřela 29.
11. 1780 ve Vídni. Nahlédněme do Pamětní knihy našeho města a přenesme se o třista let zpět, do časů našich
prapraprapraprapradědů.
V prvních letech vlády císařovny Marie Terezie postihla českou zemi nová válka o dědictví rakouské, v níž
pruský král Bedřich II. vpadl do Čech. Jeho vojsko tábořilo i v našem kraji a vydíralo chudé obyvatelstvo. Lidé
uschovávali svůj majeteček do sklípků a přestáli mnoho
nesnází. Mnozí přišli o všecek majetek. Štěpánov postihlo nové neštěstí. Roku 1741 vypukl v městě požár a jemu
padl v oběť i krásný zámek a s ním současně mnoho
domů. Požár zničil radnici, odkud podle podání, letěly
jiskry k zámku, kde na věži měli čápi hnízdo. Toto chytlo a od věže byl zapálen celý zámek, který tak shořel. Nebyl již obnoven, zůstal v rozvalinách a časem si tu postavili měšťané chaloupky. Jen zbytky silných hradeb
a pojmenování „ V Zámku, Na Valech, V Bráně a pod.“,
upomínají na zhaslou slávu štěpánovského zámku. Nová
šlechta, knížata z Auersperků, neměla již zájmu na tom,
aby památný zámek byl obnoven. Jen hodiny na nynější
radnici, (dnes č. p. 51), která byla poznovu postavena, zůstaly prý po zámku jako památka, jež zdobila kdysi zámeckou věž. Také stará fara, jež nevyhovovala již novým
farářům, byla v roce 1759 zbořena a vystavěna nová, zděná. Podobně došlo i na obecní dům, čili rathous. Na místě starého, sešlého a již zbořeného, postaven nový. Se
stavbou se započalo roku 1780 a dokončeno roku 1786.
Roku 1719 byl ve Štěpánově kostelníkem Václav Šanda,
měšťan z čísla 69. Toho roku, po Sázavské pouti 6. července se přihnala bouře. Šanda pospíchal zvonit proti
mračnům podle smutně osvědčeného obyčeje, se svým
21letým synem Janem. Blesk však udeřil do štěpánovské
zvonice a zabil Jana Šandu. Při tom blesk zpřerážel trámovou vazbu uvnitř věže, podrtil na vrchu věže prejzové
tašky a srazil glasirovanou špici. Za 18 let na to, 20. září
1737, udeřil blesk do štěpánovské radnice. Radnici štěpánovští tehdy pronajímali. Radní světnici měl najatou
Václav Kulíček. Udeřilo, blesk rozbil radniční vížku, sjel
do radní světnice a Kulíčka zabil. Dne 28. června 1763
udeřilo do Motyčkova domu a při tom shořel do prachu
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celý Motyčkův dům a ještě sousedův špejchar a chlévy.
O tom je zápis ve farní knize.
Roku 1732 se zmohli ve Štěpánově na právního posla
téměř po 150tileté přestávce. Byl jím Václav Boucháček.
Městští právní poslové mívali velikou moc, ale poctiví
měšťané se jim vyhýbali. Byli považováni za nepočestné
lidi, protože tuze často zastupovali kata. Právní posel,
jinak biřic (lictor) provolával o týdenních a výročních
trzích zákony, nařízení a patenty, obesílal strany k městskému soudu, který míval takovou pravomoc jako dnešní krajský soud. Právní posel též zatýkal pro dluhy nebo
pro zločiny, opatroval a dohlížel na vězně, spolupůsobil
při útrpném právu (tj. při mučení), ba i při popravách.
Společensky stál velmi nízko. Byl skoro vyděděncem lidské společnosti. V kostele měl někde vzadu v koutku určenu dlaždici, na které směl při bohoslužbách státi. Zápisy o narození, svatbě a úmrtí právního posla zapisoval
farář až na poslední stránku, takže ani jeho jméno nesmělo býti mezi jmény poctivých měšťanů. Když zemřel,
pochovali ho za hřbitovní zdí. Ježto byli právní poslové
tak opovrženi, spříznili se s katy a rasy.
Jak probíhala robota? Ve Vlastivědném sborníku „Pod
Blaníkem“ XVII strana 71 čteme: „Z Chlumu u Štěpánova chodil na robotu ke štěpánovskému dvoru za svého
stařičkého otce Václava Bílka, už mu bylo sedmasedmdesát let, dvacetiletý syn Martin. Také 25. ledna 1737 byli
chlumští na robotě při štěpánovském dvoře. Šafář
a rychtář je strašně honili. Martin Bílek se jim snažil vyhovět a strhal se. Přijda z roboty, nedlouho trval, téměř
náhle duši Bohu odevzdal.
Roku 1753 se začalo v Čechách sčítat obyvatelstvo. Konalo se to hlavně proto, aby se poznalo, kolik mužů je
schopných k vojenské službě. Dosavadní způsob rekrutování měl býti změněn a měla se zavést branná povinnost
všech mužů, kteří byli zapsáni v sčítacích seznamech.
Od branné povinnosti byli však osvobozeni šlechtici, duchovní, vzdělanci, úředníci, učitelé, poddaní, kteří měli
usedlost, mistři řemeslníci, obchodníci. Branné povinnosti podléhali čeledíni, nádeníci, mladí selští a chalupničtí synkové, řemeslničtí tovaryši a kupečtí mládenci.
Rekrut se však mohl vykoupit nebo mohl za sebe poslat
náhradníka. A tak již rodu 1753 odvedli na vojnu Matěje
Jelínka ze Štěpánova a Jakuba Kladrubského z Kladrub
a poslali je k pluku do Plzně. Měšťané v roce 1750 – 1800
- podle Knihy kupních a svatebních smluv, kšaftů (posledních vůlí) a právních náležitostech z let 1558 a 1859.
Václav Veselý a syn Jan, Matěj Damohorský, Šimon
Jahanis, Ignát Hulička, Josef Klinkera, č. 48, Vít Johanis,
Lukáš Hospergr, purkmistr, Franz Lokaj, primas, Kašpar
Kotrč, syndikus, Václav Lokaj, Jakub Zadák, Tomáš Vejvoda, Vondráček, Matouš Maťha, Jiří Hulička (za chmelnicí), Josef Svoboda, Homola, Antonín Lokaj, František
Kotrč, Vilím, Jiří Vrbický, Jan Hulička, Frant. Šindelář,
Bednář, Frant. Hant, Kotrč, Frant. Vondráček, Vojtěch
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Tomaides, Jan Novotný, Jan Steinbrenner, Petr a Vojtěch
Kratochvíl, Melichar, č. 96, Vojtěch Procházka, purkmistr, Václav Simandl (němec,má již české jméno), Václav
Tomaides, Jiří Vrbický, Anna Zadáková, Vrbenský, Kamarýt, Vojtěch Svoboda, purkmistr, Simon Vondrák, Jiří
Vondrák, Jan Hudec, Jan Hýla a Rozina, manželka, Antonín Tomaides, Antonín Šanda, Antonín Kotrč, Martin
Motyčka, Jan Johanis, Dorota Vondráčková Jan Neděla,
Josef Albrecht, Matěj Vilím, Antonín Steinbrenner,
Frant. Novotný, Antonín Tříška, Prokop Filip, Martin
Brůžek, Barbora Horálková, Plachý, Holada č. 130, Voršila Hrdličková, Javůrek, písař, Barbora Horálková, Matěj Neděla, Filip Kulíček č. 160, Johanis, rychtář, Antonín
Tříška, Antonín Steinbrenner, Jakub Polívka, Magdalena
Stehlíková, Magdalena Náhlíková, Jan Plachý č. 59
Na závěr několik pověstí o hastrmanech, na které lidé
věřili. Roku 1712 dalo město postavit nový rybník na bažině Pod Kosiny. Štěpánovští mládenci šli 14. srpna 1712
zkusit, jak se to v rybníce koupá. První do vody skočil
Matěj, sirotek po Michalovi Procházkovi, punčocháři,
a plaval k druhé straně, ale nedoplaval. Všeobecně se
usoudilo, že ho hastrman utopil. Od té doby říkají štěpánovští rybníku Utopenec. Dnes je to jen močálovitá louka se strhanou hrází. Když tam sekají seno a otavu, musí
stát sekáč na prknech, aby se neprobořil do bahna. Posekanou trávu suší opodál bahnité louky. Víra v hastrmany byla tenkrát veliká. I štěpánovský pan učitel Pavel
Novotný i pan farář Lukáš Švejnoha věřili, že nešťastného Matěje stáhl vodník pod vodu. Nedovedli si tenkrát
vysvětliti, že smrt může nastati, když někdo skočí uhřátý
do vody. Pan učitel toto zapsal do úmrtní kroniky a stvrdil svým podpisem, i pan farář toto stvrdil svým podpisem. Pod Utopencem býval panský rybník Nový. Dnes je
vypuštěn a po bývalé hrázi jde silnice ze Štěpánova
do Vlašimi (v současné době je rybník opět napuštěn
a obhospodařuje jej Rybářský svaz Soutice). Roku 1717,
27. května, koupal se čtrnáctiletý Tomáš, sirotek po Rudolfu Pokorném, sousedu z Trhového Štěpánova, v obecním rybníce Belíce. Najednou se ponořil, a když za dlouhou chvíli vyplaval, byl to už utopenec. Než i v malé
vodě, jako je potůček, který teče z rybníka Žoldánky,
protéká Belíkem a hlubokou roklí spěchá do potoka, tekoucího od Zdislavic, utopili se lidé. Potůček byl vlastně
příkopem a přirozeným opevněním města v dobách braniborských a husitských. V tomto potůčku, za lijáků
však dravé bystřině, prala a ždímala šaty 1. června 1734
paní Alžběta, žena Matěje Johanise. Trpívala poslední
léta srdeční vadou. Měla těžkost u srdce přes den, někdy
přes dva dny a omdlévala až na hodinu. Takový záchvat
ji přepadl i toho dne při praní. Paní Alžběta omdlela
a padla do potoka. Ani chladná voda ji nevzkřísila.
(Čerpáno z Pamětní knihy
města Trhový Štěpánov a internetu)
Miroslava Veselá, kronikářka města Trhový Štěpánov
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Jak vznikla vlajka Evropské unie
Vlajka má po celé ploše modrý podklad a 12 zlatých hvězd.
Novodobou branou do metropole Evropské unie je belgický
Brusel. Na bruselském letišti je
pro ty, kteří se na místě zdrží
o něco déle, k dispozici nejen letištní kaplan, ale také
řada modliteben křesťanských i nekřesťanských. V katolické kapli Notre Dame de l´Europe si každý příchozí
ihned povšimne sochy Panny Marie, na jejímž pozadí je
modré pole s dvanácti zlatými hvězdami – vlajka Evropské unie. Proč se setkáváme se symbolem EU v katolické
kapli? V červenci r. 1951 vyzval Robert Schuman, Francouz (1886 – 1963) politik, iniciátor ,,Schumanova plánu“ a první předseda Evropského parlamentního shromáždění, členy první Evropské komise, aby posoudili
12 předložených návrhů na vlajku EU. Jeden z nich předložil i poštovní úředník Evropské komise Arsséne Heitz:
dvanáct zlatých pěticípých hvězd na azurovém podkladu.
Arsséne Heitz byl pravidelným poutníkem do pařížské

kaple Rue de Bac, kde se řádové sestře Catherine Laboure
zjevila v noci z 18. na 19. července 1830 Panna Maria
s korunkou dvanácti hvězd kolem hlavy. Catherine se
narodila 2. května 1806 jako osmá z deseti dětí. Rodiče
byli zemědělci. Otec v té obci dělal starostu. V 9 letech jí
zemřela matka, které bylo 46 let. Do školy nemohla chodit a tak zůstala do 18 let bez patřičného vzdělání. Tento
nedostatek chtěla nahradit tím, že dala 30 franků, všechny své úspory, jednomu úředníkovi za to, že jí naučil alespoň se podepisovat. Od 27. listopadu 1830 se datuje
vznik zázračné medailky, která se nosí do dnešní doby.
Proto Arsséne Heitz navrhl na radu svých přátel právě
dvanáct hvězd jako symbol Evropské unie. Nekřesťanští
politikové viděli v čísle dvanáct symbol platnosti, 12 hodin, 12 měsíců a podobně. A tak návrh poštovního úředníka Arsséna Heitze byl schválen Evropským shromážděním jako nový symbol Evropské unie a modrá vlajka
s dvanácti zlatými hvězdami poprvé slavnostně zavlála
13. prosince 1955.
Josef Lebeda, Javorník

S láskou hasí i oheň zloby sv. Florián

Soška sv. Floriana v kostele sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově, kterou nám věnoval pan farář P. Bořivoj Bělík; foto Josef Korn
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Dle některých údajů se narodil v Cetii změněné e Zeiselmauer u dnešní Vídně. Tenkrát ve III. století šlo o území Norika připojené k Římské říši. Tam také začínala
jeho působnost. Florián se stal významným důstojníkem
římské armády a prý i správcem provincie. Jeho sídlo
bylo v jejím hlavním městě v Lauriacum (což je dnešní
Enns v Rakousku). V Římě tehdy vládl Dioklecián, známý a krutý pronásledovatel křesťanů, k nimž Florián patřil. O jeho životě je plno legend a pověstí. Do Lorch
mělo být nebo už bylo uvězněno asi 40 křesťanů. Florián
je chtěl zachránit a skončil u soudu, kde neohroženě vyznal svou víru. Císařský náměstech Akvilín ho odsoudil
k smrti. Tomu prý řekl: „Sloužíce u vojska klaněl jsem se
Bohu skrytě. Poslechnu ve věcech vojenských, ale jako
křesťan se nedám nikým přinutit, abych zapřel Krista
a klaněl se mrtvým modlám.“ Legendární pojednání hovoří o jeho dvojím bičování, kterým se nepodařilo zlomit
jeho věrnost ani oslabit jeho lásku. Proto mu pak prý ještě ze zad kleštěmi odtrhávali maso, někde se hovoří
o stažení z kůže. Nakonec byl usmrcen tím způsobem, že
mu k hrdlu byl uvázán těžký kámen, většinou se uvádí
mlýnský, a byl shozen do řeky Emže, v níž se utopil. Dle
legendy voda poponesla tělo ke skále, kde na ně upozornil orel. Uvádí se také, že tělo bylo nalezeno křesťankou
Valerií, která se postarala o pohřeb na území svého statku. Později došlo k přenesení ostatků. Nad hrobem sv.
Floriána u Lince postavili pasovští biskupové v VIII. století kanonický klášter s kostelem sv. Floriána a pak byly
kosterní ostatky mučedníka přeneseny do Říma a odtud
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Studánka sv. Floriána; foto Josef Korn

je pro Krakov v roce 1183 dostal Kazimír II. s krakovským biskupem jako záštitu proti Rusům. Část ostatků
z Polska získal také Karel IV. do chrámu sv. Víta v Praze.
Části relikvií sv. Floriána se nacházejí i v jiných našich
městech, např. v Olomouci u sv. Václava a v Havlíčkově
Brodě. V kryptě klášterního kostela sv. Floriána u Lince
je snad dosud vystaven mlýnský kámen vytažený z Emže
jako relikvie. Jak se stával i patronem našich měst, jeho
obraz se objevoval i na obecních pečetích, na věžích
i branách měst, na zvoničkách i na hospodářských objektech. Zvlášť na Hané ho z věži vzývali i hlásní. K prvním jeho atributům patří palma a meč, pak se přidávaly
další: kříž na prsou a praporec. Nakonec se nejčastějším
ztvárněním stal římský voják s korouhví v ruce, jak z nádoby v druhé ruce hasí hořící dům, hrad nebo kostel.
Jako patron proti požárům a vodě představoval v dřívějších dobách častý náměr pro výklenkové plastiky ven-

kovských usedlostí. Legendární pojednání směřující
k hasičství je prý ale výsledkem pozdních legend, např.
že modlitbou v mládí zachránil hořící dům. První nádoby v jeho ruce prý měly obsahovat vodu života, která má
hasit vyprahlost a zlo. Patronem hasičů a ochráncem
proti požárům se stal zřejmě prý až po XV. století, samozřejmě nejspíš v souvislosti s tím, že vodou, v níž byl utopen, se hasí oheň. Jedno z pořekadel uváděných ve spojení s úctou ke sv. Floriánovi, zní: „Kde pálí ohně žár
a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“ Z toho plyne, že jeho přímluva může hasit i oheň
zloby a nenávisti.
Nezapomínejme, že toto hašení je neméně potřebné
jako hašení požárů. A láskou se uhasí i oheň zloby.
V roce 2010 hasiči z Trhového Štěpánova obnovili
v lokalitě zvané Hřeben lesní pramen a postavili zde
kapličku u studánky svatého Floriána.

Pan farář P. Jiří Ptáček
poděkoval hasičům za jejich
službu
O svátku sv. Floriána nás členy Sboru dobrovolných
hasičů Trhového Štěpánova a Sedmpán, kteří přišli v neděli 7. května 2017 do kostela sv. Bartoloměje v Trhovém
Štěpánově uctít tohoto světce a ochránce, přivítal pan
farář P. Jiří Ptáček, Mic a poděkoval hasičům za jejich
službu. Také je povzbudil, aby svého obdivuhodného patrona následovali v jeho solidaritě, pomáhali, kde je potřeba, a zhášeli oheň nejen fyzický, ale i v mezilidském
soužití – je důležité používat srdce a ruce ke službě bližnímu, a pomáhat nám všem být lidštější.
Štěpánka Bézová

zleva dolní řada: Josef Kopecký, Milan Boušek, P. Jiří Ptáček,
Štěpánka Bézová, Josef Korn, zleva horní řada: Jiří Drnovec,
František Boušek, Jaroslav Lhotka, Petr Korn, Bohumil Šiška,
Jiří Drnovec ml., Lubomír Pazour; foto Jaroslav Hospergr
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Oslava Dne matek a setkání důchodců v Trhovém Štěpánově
Je to opravdu hezký zvyk, že se každý rok sejdou občané v místní Sokolovně na slavnosti „Setkání důchodců“.
V pátek 5. května 2017 senioři z Trhového Štěpánova,
Dalkovic, Střechova, Dubějovic a Sedmpán usedli
ke svátečně prostřenému stolu na důstojné slavnosti.
Nejprve zpestřily kulturní program děti ze Základní
školy Trhový Štěpánov, které zarecitovaly, zazpívaly
a pro zasmání přednesly dětské vtipy. Paní učitelka
Mgr. Monika Mendová celé dětské představení provázela na klávesy a za to jí patří poděkování. Pan starosta Josef Korn pronesl vřelá slova. Poděkoval seniorům za jejich životní zkušenosti a moudrost, kterou díky rokům
nasbírali. Pohovořil o aktuálních projektech, které se
týkají města Trhový Štěpánov a jeho místních částí. Přítomní určitě ocení, že budou chodit po pěkných chodnících a silnicích, které se v tomto jarním období dokončují. Po slavnostním přípitku přišel prostor pro společný
hovor, sousedské popovídání a vyprávění, co se za ten
rok zase událo. Na pódiu si připravovala kapela TRITON
své hudební nástroje. Tato kapela je zaručeným receptem pro dobrou náladu, za zvuku veselých písní to rozjela a hrála až do pozdních večerních hodin. Občerstvení
bylo také vynikající jako každý rok. Podával se brambo-

Paní Blanka Chvojková se starala o občerstvení

Žáci ze ZŠ Trhový Štěpánov s paní učitelkou Mgr. Monikou
Mendovou zpestřili program

rový salát od paní Blanky Chvojkové. Řízky osmažily
kuchařky ve školní jídelně. Zákusky ke kávě napekla
Ludmila Boušková. Poděkování patří „servírkám“, které
jako v minulém roce zajišťovaly vzornou obsluhu – Blance Chvojkové, Ludmile Bouškové, Dagmar Charvátové
a Ludmile Früblingové. Tyto ženy také přispěly ke zdaru
celé akce.
Doufejme, že se všichni ve zdraví sejdeme zase příštím rokem na této oslavě
Foto Josef Korn

Seniorky ze Sedmpán a Dubějovic

Všichni přítomní se dobře bavili
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Pozvánka na výstavu
V letošním roce bude opět Muzeum Štěpánovska součástí pohádkového cestování. Výstava s názvem Šaty
jako z pohádky byla veřejnosti představena v sobotu
20.5.2017 na zámku v Ratajích nad Sázavou. Patronkou
celé akce je již podruhé paní Bára Štěpánová. Hlavním
pořadatelem výstavy je Klub panenek ČR, jehož předsedkyně paní Alena Zemanová seznámila přítomné se
všemi expozicemi, které je možné v rámci výstavy navštívit. Na zámku v Ratajích nad Sázavou je překrásná
výstava kočárků v nově zrekonstruovaném křídle zámku, druhá část výstavy kočárků je v na náměstí v Uhlířských Janovicích. Zámek Stránov u Mladé Boleslavi vám
nabídne výstavu starých hraček, galerie Záložna ve Vlašimi má pro malé kluky připravenou výstavu autíček.
Na hradě v Ledči nad Sázavou je k vidění výstava medvědů, kterých je přes 800. U nás v Trhovém Štěpánově

představíme výstavu s názvem První republika, která
nám ve zkratce představí styl života v této historicky velice zajímavé době. Šaty jako z pohádky a spousty dalších
nádherných věcí pak můžete vidět na zámku ve Zruči
nad Sázavou.
Celá výstava je koncipována jako hra, budeme tedy
opět sbírat razítka (alespoň tři). 16. září proběhne
na zámku ve Zruči nad Sázavou pohádkový ples, kde
budou vylosováni a odměněni všichni, kteří odevzdají
orazítkované vstupenky. Losovat bude opět paní Bára
Štěpánová.
Srdečně vás jménem všech organizátorů tohoto pohádkového putování zvu na tyto překrásné výstavy.
Všechny expozice jsou k vidění od 29.5.2017.
Mgr. Stanislav Kužel

Výstava ve Spolkovém domě Trhový Štěpánov s názvem První
republika

Výstava nám představí styl života v této historicky zajímavé
době; foto Mgr. Stanislav Kužel

Anděl v parku
U slavíků už to nikdy nebude jako dřív. Po tom, co
před třemi lety srazilo Lenku auto, všechno se změnilo.
Lenka se s tím dlouho nemohla vyrovnat, protože skončila na vozíku. Rodina dělala, co mohla, ale někdy si vůbec nevěděli rad. Jednoho dne na jaře Lenka ladila rádio,
až najednou uslyšela mužský hlas, který mluvil o tom, že
nemáme myslet na své trápení a nezůstat stát. Když pořad skončil tak zjistila, že je ta stanice křesťanská. Začala
přemýšlet jakou pro ni má Bůh cestu a trochu se zastyděla, že myslela jen na svou bolest. Od té doby poslouchala
křesťanské rádio každý den. A netrvalo dlouho a přijala
Pána Ježíše do svého srdce. Její duše se den za dnem
uklidňovala. Ten večer, když měla duši tak klidnou a pokojnou, prosila Boha, aby mohla pomáhat lidem, kteří
jsou na tom hůř než ona. Za několik dní začala znovu
psát básně a kreslit obrázky, i když si myslela, že už to
nikdy dělat nebude.

Byl krásný květnový den a Slavíkovi čekali návštěvu.
Měla přijet teta z Moravy a maminka pekla dobrý koláč.
V předsíni bouchly dveře. To Lenčin brácha Petr přišel
ze školy. Ještě než položil tašku, ozvalo se z kuchyně „Petře, dneska půjdeš s Lenkou ven, já nemám čas.“ „Ale
mami, já jsem chtěl jít za kámošem.“ odvětvil Petr. „Tak
tam prostě půjdeš jindy a nediskutuj“. Za chvíli byla Lenka oblečená a vyrazili po chodníku na procházku. Lenka
se těšila, že s Petrem zajdou do obchodu, podívat se
na nové knížky a cestou si koupí zmrzlinu. Měla moc
ráda vanilkovou. Jenže Petr najednou odbočil do nedalekého parku. Lenka byla překvapená, ale neříkala nic.
Petr jí zaparkoval u jedné lavičky a oba chvíli mlčeli.
První prolomil ticho Petr „Hele Leni, já si skočím ke kámošovi a ty tady chvíli počkáš.“ „Jen jdi, jsem v pohodě.“
řekla na to Lenka. Petr honem zmizel, aby si ti snad nerozmyslela.
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Lenka osaměla, a tak se rozhlížela kolem. V parku nikdo nebyl, jen naproti u prázdní lavičky stála zelená bříza. „ Ta je krásná,“ vydechla Lenka úžasem. „Tu musím
mamince nakreslit pro radost.“ Dala se do kreslení,
a když po třetí zvedla hlavu, zpozorovala u lavičky asi
padesátiletého muže, který jako by ji neviděl. Díval se
zadumaně někam do dálky. „Dobrý den pane, stalo se
vám něco?“ Muž sebou trhl a podíval se na dívku, která
se na něj hezky usmívala. Dosedl ztěžka na lavičku. „Víš,
ztratil jsem práci a nevím, co budu dělat.“ „A čím jste?“
zeptal se Lenka „Jsem tesař. Tatínek si přál, abych byl
knězem, ale já nebyl na studia, tak mě dal do učení na tesaře.“ „Ježíš byl také tesař, než začal kázat a uzdravovat.“
řekla Lenka. „Tatínek také doufal, že si to časem rozmy-
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slím, ale já na kněze nechtěl. Tak jsem mu alespoň každý
rok vyřezal Betlém a on mi nakonec požehnal. V dílně to
krásně vonělo dřevem, ale já byl stejně nejradši doma
v kuchyni. Moc rád vařím a v mládí jsem snil o tom, stát
se kuchařem, ale teď už je pozdě.“ „Věřte, že nikdy není
pozdě.“ zvolala Lenka. Sáhla za sebe a vytáhla včerejší
noviny. „Tady jsem četla o kurzu na kuchaře.“ „To by
bylo báječné. Děvče, dala jsi mi takovou naději, že na tohle setkání niky nezapomenu.“ „Děkujte Bohu“ řekla
Lenka „a nevzdávejte se.“ řekla tomu muži na rozloučenou. Jen muž odešel, už tu byl Petr. „Tak co, jaké to bylo?“
zeptal se Petr. „Dobrý, v pohodě, zítra sem pojedeme
zas.“ „Tak platí.“ řekl Petr a jel vesele domů.
Mirka Štiková

Miroslava Štiková
Odpouštěj

Ježíš dává tuhle radu – odpouštěj!
Každou zradu, každý den
odpouštěj lidem všem.
I když je to někdy těžké a bolí srdce,
podej s láskou obě ruce,
odpouštěj lidem všem.
Pocítíš velikou úlevu,
znovu a znovu odpouštěj.
On ti odpustil také hříchy tvé
proto s láskou odpouštěj lidem všem.
Mirka Štiková

Řekni

Utři slzičku a řekni si v srdíčku.
Pán Bůh mi požehnal, lásku daroval.
I když si něco vzal, mnoho ti zase dal.
Děkuj a chval, i když máš žal.
On nechce víc,
než abys byl v jeho blízkosti
a těšil se z jeho milosti.
Pán Bůh ti nový život dal
tak děkuj a jdi dál.
Neboj se, on ti pomůže,
když řekneš, že už nemůžeš.
Mirka Štiková

Naše Mirka

Mirka chodila do školy do Jedličkova ústavu v Praze,
kde se toho spoustu naučila a získala všeobecný přehled.
Nejvíce jí bavil dějepis a i dodnes má dokonalý přehled
o dějinách. Ve škole si našla kamarády a vychovatele, se
kterými je i nyní ve spojení. Když vyšla ze školy, tak si
Mirka našla kamarády i přes časopisy, psala spoustu dopisů a posílala svoji pozitivní energii i na dálku lidem,
kteří to potřebují. Již několik let dojíždí do sboru Českobratrské církve, kde si také našla mnoho spřízněných
duší a rádi jí chodí navštěvovat. Mirka nejraději píše po16

Miroslava Štiková z Trhového Štěpánova; foto z rodinného alba

hádky, básničky a příběhy, ať už inspirované okolím
nebo jen tak smyšlené. Už jich i dost poslala do různých
časopisů a potěšila s nimi řadu cizích lidí. Poslední dobou se zabývá i malováním malých obrázků doplněných
krátkými citáty, které rozdává pro potěšení. I když nebyl
osud k Mirce zrovna vlídný a přívětivý, tak dokáže kolem sebe šířit pozitivní energii, rozdávat úsměvy, lásku
a radost všem kolem sebe. Všichni, kteří si neváží zdraví
a života, řeší nesmysly a berou vše kolem sebe jako samozřejmost, by si z Mirky měli vzít velký příklad. Je to takové naše sluníčko, které dokáže zahřát, i když je obloha
zamračená.
Sestra Erika Štiková
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Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně
Trhový Štěpánov
V úterý 23.6.2017 se naše knihovna proměnila v zakleté království. Díky dětem a paní učitelce z první třídy,
která je naučila krásně číst, kletbu v knihovně zrušily.

Za odměnu byly děti pasovány na čtenáře a dostaly malé
odměny.
Jana Boušková, vedoucí knihovny

Pasování prvňáčků na čtenáře s knihovnicí Janou Bouškovou
a Janou Vlasákovou; foto Jana Boušková

Prvňáčci se svou třídní paní učitelkou Mgr. Lucií Kakosovou;
foto Jana Boušková

Trhový Štěpánov očima mladé studentky Adély Šaňkové
Narodila jsem se 31. 5. 2000 v Benešově, v současné
době bydlím v obci Tehov. Studuji střední školu obchodní
akademii ve Vlašimi, kde navštěvuji druhý ročník obor
cestovní ruch. Mezi mé záliby a koníčky patří hlavně
sport. Od 7 let hraji fotbal, začínala jsem hrát s chlapci
za TJ Sokol Tichonice, kde jsem hrála do 15 let. Tento
druh sportu mě neskutečně baví. Jako malá jsem chodila
na každý zápas svého staršího bráchy, dalo by se říct, že
právě on a můj taťka byli iniciátory toho, abych začala
hrát a jsem jim za to vděčná, že oni mě přiměli dělat tento
sport. V současné době hraji za ženský tým DFC Panterky Čechtice, kde máme výborný kolektiv, mým snem je
dostat se někam výš. Další sport, který mě baví a stal se
mojí vášní, je hasičský sport.
Kdy jsi poprvé navštívila město Trhový Štěpánov?
Trhový Štěpánov jsem poprvé navštívila ve svých
osmi letech a to pouze jedno místo, tím místem bylo fotbalové hřiště, kde byl Trhový Štěpánov mým soupeřem.
Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych někdy mohla
Štěpánov poznat z „bližší stránky“.

Adéla Šaňková na Městském úřadě Trhový Štěpánov při praxi; foto Josef Korn
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Která místa se ti tu nejvíce líbí?
Pro mě jako pro fotbalistku je nejhezčím místo fotbalové hřiště, kam se chodím dívat na každý domácí zápas
se svými přáteli. Mimo jiné se mi tu líbí i více míst či
budov, je to např. víceúčelové hřiště, náměstí, Spolkový
dům a hasičárna s městským úřadem. Jako studentka
Obchodní akademie oboru cestovní ruch bych se měla
spíš zaměřovat na památky, nelze si nepovšimnout kostela sv. Bartoloměje, který je jako branou na Štěpánovské
náměstí. Jedním z krásných míst je také nově vybudovaná cyklostezka, po které se ráda procházím, je to takové
klidné prostředí, kde slyšíte jen šumění stromů a zpěv
ptactva, určitě bych každému doporučila na tuto cyklostezku jít, je to pěkné místo na nerušnou procházku
a na odreagování.
Jak se ti líbila práce praktikanty na našem MěÚ
Trhový Štěpánov? Dala ti tato práce nějaké zkušenosti?
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Čeho jsi se nejvíce bála?
Práce na MěÚ Trhový Štěpánov se mi velice líbila, ale
co se mi líbilo nejvíce byla ta ohleduplnost, loajalita
a přátelský přístup jak od pana starosty, paní místostarostky, tak od pracovnic MěÚ. Tato práce mi určitě dala
zkušenosti do života, které budu potřebovat a které i využiju. Nejvíce jsem se bála komunikace s novými lidmi,
které jsem neznala, ale teď už jsem přesvědčená o tom, že
komunikace s lidmi je to nejdůležitější, co je potřeba pro
tento druh práce.
Chtěla by si tento druh práce vykonávat v budoucnu?
Myslím si, že odpověď na tuto otázku je ještě předčasná, ale v tuto chvíli mohu říct, že bych chtěla vykonávat
podobnou či stejnou práci jako jsem vykonávala po dobu
14 dnů na MěÚ. v Trhovém Štěpánově.
Adéla Šaňková

Josef Špička a Vilém Kulíček – chovatelé králíků
Jaká domácí zvířata chováte?
Josef Špička: Drůbež a králíky.
Vilém Kulíček: Slepice a králíky.
Jak se dlouho chovem králíků zabýváte?
Josef Špička: Jé, tak to už je hodně let. Ještě když žil můj
otec mě chov králíků moc bavil a zajímal. Dnes mi s nimi
pomáhá i moje maminka Milada Špičková.
Vilém Kulíček: Už dlouho asi 25 let. Okouknul jsem to
u svého otce a začalo mě to bavit.
Co byste poradil čtenářům – čím králíky správně krmit?
Josef Špička: Hlavně senem, obilím a přidávám granule
s vitamíny, které jsou proti různým chorobám. Kupuji si
od zemědělců jeden balík sena a ten mi na rok vystačí.
Zlobí mě občas u králíků kokcidióza, tak jim musím kupovat léky. Během krátké doby mi zahynulo pět králíků
a to není nic příjemného pro chovatele.
Vilém Kulíček: Já krmím králíky senem, které si sám suším na zahradě. Také ječmenem a ještě jim dávám chroupat suchý chléb.

Josef Špička z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Jaký máte počet králíků?
Josef Špička: Mám 4 samice, 2 samce a letošních dvacet
mladých ušáků.
Vilém Kulíček: Mám 2 samce a letošních deset mladých.
Pracuji na třísměnný provoz, proto jich mám méně.
Máte nějakou humornou historku s králíky?
Josef Špička: To asi nemám. Spíše mě mrzí procházející
děti ze školy, které mi hází na zahradu plechovky
od nápojů, pet-lahve a jiné předměty.
Vilém Kulíček: Mám radost, když přijedou na návštěvu
děti od sourozenců a s králíky si hrají. To je někdy tady
na dvoře pořádná legrace.
18
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Spolkový dům – poděkování
Pomalu se nám blíží léto, čas, kdy se většina z nás připravuje na dovolenou. Volnočasové aktivity se nám přesouvají na venkovní sportoviště, k bazénům nebo třeba
jen na svou zahradu. Utíkáme z domu, abychom si užili
teplé letní počasí. V tomto období končí i pravidelná činnost všech zájmových kroužků, které probíhají ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem vedoucím těchto kroužků, kteří
pravidelně předávali své znalosti nebo dovednosti jejich
žákům. Děkuji paní Zdeňce Chvojkové za vedení velice
úspěšného kurzu korálkování a paličkování, paní
Mgr. Zdeňce Kulíkové za vedení kurzů anglického jazyPaní Ing. Alena Vilimovská vede výtvarný kroužek;
foto Stanislav Kužel

Kurz korálkování ženy velice bavil

ka, paní Ing. Aleně Vilimovské za vedení výtvarného
kroužku. Musím také poděkovat členům Klubu aktivního stáří, kteří se pravidelně ve Spolkovém domě schází
a v průběhu celého roku vytvoří mnoho krásných věcí.
Děkuji také TJ Sokol za spolupráci při masopustní maškaře. Všem vám přeji krásné a ve zdraví prožité léto plné
slunce a pohody. Těším se, že se po prázdninách opět
sejdeme, že se rozrosteme o nové žáky, kteří budou mít
chuť naučit se novým dovednostem nebo získat nové
znalosti.
Mgr. Stanislav Kužel

Děti z Dubějovic si na apríla zabruslily
Dne 1.4.2017 se konalo společné bruslení dětí z SDH do toho šly s námi a doufáme, že příští rok si to opět zoDubějovice, SDH Trhový Štěpánov a mladých fotbalistů pakujeme, pokud nebudeme nabaženi přírodním ledem,
v Ledči nad Sázavou. Bylo to již druhé společné bruslení, a další příznivce bruslení rádi uvítáme.
Hana Vošická
které se pro velký úspěch opakovalo. Děti na části ledu
hrály hokej, na další části si hrály
na rybičky a kdo nechtěl ani jedno,
tak měl možnost bruslit mezi kuželi.
Minulý rok se akce zúčastnilo více
dospělých, kteří hráli hokej mezi sebou, letos se vmísili mezi děti.
V Ledči pro děti otevřeli i občerstvení, takže si nejen děti měly možnost pochutnat na hranolkách, párku v rohlíku a dalších „zdravých
jídlech“. Minulý rok bylo bruslení
dotováno Městem Trhový Štěpánov
a bylo nabídnuto všem částem Města
Trhový Štěpánov, ale letos již dotace
nebyla poskytnuta a na jeho financování se spolupodílely SDH Trhový Štěpánov a SDH Dubějovice.
Takže tímto děkujeme SDH Trhový
Štěpánov a Fotbalovému klubu, že Bruslení v Ledči nad Sázavou; foto z archivu SDH Dubějovice
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Po roce jsme se opět sešli
8. dubna 2017 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Trhový
Štěpánov tradičně čištění Štěpánovského potoka. Počasí
vyšlo a opět v 8.00 hodin jsme se vydali sbírat odpadky.
Potok byl celkem čistý, ale silnice k RABBITU vydala
na celý valník Města Trhový Štěpánov. Hlavně se sbíraly
plastové lahve a papírové obaly od všeho možného. Tento
rok se nám postaral o velmi pěkný zážitek pan Pavel Staněk.
Při sběru odpadků našel peněženku s větším obnosem

peněz. Před dětmi odevzdal nález majiteli. I obdrženou
odměnu dal dětem na oslavu, která proběhne za lepšího
počasí u koupaliště. Už se všichni těšíme. Panu Staňkovi
děkuji za příkladný přístup a vzor pro naše děti. Za odměnu jsme si opekli špekáčky u Černé skály a obdrželi
jsme pěkná trička. Děkuji všem, kteří se letošního čištění
zúčastnili. A závěrem tradičně příští rok zase ahoj!
Jaroslava Krásová

zleva Jiří Drnovec, Jan Melichar, Magdaléna Koišová, Sára
Burková, Petra Burková, Monika Beránková, Jitka Tomaidesová,
Tereza Barešová, Jaroslava Krásová, Eliška Fialová, Pavel Staněk,
Eliška Chvojková, Vojtěch Jeřábek; foto Josef Korn

Silnice k RABBITU vydala celý valník odpadků;
foto Josef Korn

Obtížnost: „Mám co dělat“
Platnost českých přísloví je někdy až zarážející, o platnosti toho, že „Každý den není posvícení“ se letos přesvědčili i organizátoři Štěpánovského trháku. Jestliže
v předchozích třech ročnících nám vždy počasí přálo,
na čtvrtý ročník jsme si snad horší počasí vymyslet ani
nemohli. Vytrvalý déšť od samého rána skrápěl trať
a teplota šla od svítání také stále jen dolů. Nepřízeň počasí poznamenala závod především v dětských kategoriích, kde letos závodilo pouze 17 dětí, které se vydaly
vstříc nepřízni počasí. Těmto statečným závodníkům

patří naše úcta, přes nástrahy počasí se postavili na start
a rvali se o vítězství.
Do hlavního závodu se vinou počasí přihlásilo pouze
35 závodníků, těch opravdu pravověrných běžců, kteří
jsou zvyklí běhat bez ohledu na podmínky. Předpověď
počasí slibovala, že by se během odpoledne mohlo vyčasit, ale závod odstartoval za deště a většina závodníků jej
i za deště dokončila. První 3 kilometry trati nebyly počasím v podstatě vůbec ovlivněny, vedou po asfaltu
a po lesních cestách, o to více počasí zatopilo běžcům

Nástrahy počasí pocítil každý
z běžců přímo na těle

Kategorie muži do 18 let:
1. místo Štěpán Neděla
2. místo Marcel Hergesel
3. místo Šimon Neděla
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Vítězka ženské kategorie
Nikol Petrásková

Celkový vítěz a nejlepší
vrchař Rudolf Jánošík
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v poslední části, která vede po polní cestě nad Novým
rybníkem a poté po louce. Bláto na polní cestě klouzalo
víc než sníh v zimě a snad jen zázrakem nikdo ze závodníků nepřišel ke zranění, i když pádům se někteří nevyhnuli. A louka od Nového rybníka ke koupališti, to nebyla místy louka, ale mělký brod. Takže většina hodnocení
závodníků v cíli zněla: „Takový kros jsem hodně dlouho
neběžel.“ Celkově ale mezi závodníky převládala dobrá
nálada a spokojenost jak s vlastním výkonem, tratí a také
s organizací závodu. V rámci závodu jsme uspořádali
mezi závodníky anketu, abychom zjistili názory na délku
a obtížnost tratě, ze které vyplynulo, že panuje spokojenost s tratí a tak pro další ročníky nebudeme trať měnit,
maximálně pro nějaké kulaté výročí připravíme i výroční trať. A jeden velmi trefný názor jednoho z běžců jsem
si dovolil vypůjčit i pro název tohoto článku.

Spolková činnost
Výsledky – kategorie muži
1. Jánošík Rudolf
1971
2. Lebeda Petr
1975
3. Dubják Petr
1970

21:25
21:37
22:12

Výsledky – kategorie ženy
1. Petrásková Nikol
1998
2. Adamcová Andrea
1973
3. Jiroušková Hana
1972

25:20
25:46
26:29

Za skvělou organizaci patří dík všem štěpánovským
Sokolům, manželům Staňkovým za poskytnutí zázemí
pro organizaci a sponzorům: Město Trhový Štěpánov,
Rabbit T.Š., PINKO a.s., Zemědělské družstvo T.Š., TZB
Pro s.r.o, Hobysport Vilím a Elektroměry s.r.o.
Bohumil Boušek, foto Bohumil Boušek

Slunce, seno, Sedmpány
Byl 8. duben a pro nás – sedmpánské zpěvačky – nastal den D. Rozhodly jsme se totiž vystoupit v našem kulturním domě tentokrát trochu jinak – s dramatizací některých klíčových scén z druhého dílu trilogie Slunce,
seno… Nevím, kdo byl více plný očekávání. Sedmpánské
publikum nebo my zpěvačky „přeškolené“ t. č. na hereč-

ky? Je nás sedm a všechny jsme se hned s chutí pustily
do realizace připravovaného představení. Úkolů před
námi byla spousta. Napsat scénář, pomoci mužům při
přípravě sálu, vyzdobit jeviště, natisknout pozvánky
a roznést je do schránek, připravit dárečky. Do nácviku
jsme se okamžitě pustily a je až neuvěřitelné, že jsme

Babky z fary se připravují na video, ale to netuší, že je
zaměněné za porno

Škopková domlouvá mamince, aby polkla medicínu

Táto, podívej jak to dělají, ale takhle obráceně?

Příprava na tanec trnky-brnky
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Spolková činnost
„nastudování“ představení zvládly za tři týdny. S pořízením kostýmů jsme to měly celkem jednoduché. Stačilo jen
se hluboko ponořit do koutů ve skříních a provětrat šátky
a silonové zástěry, a některé z nás se řádně vycpat do požadovaných rozměrů. Po celou dobu jsme si jen přály, aby
se diváci alespoň z poloviny tak bavili, jako my při samotném nacvičování. Protože však náš ansámbl není dosti
početný, musely některé z nás hrát i několik rolí.
Představení předčilo všechna očekávání a spokojenost

červen 2017
byla na obou stranách. Obecenstvo se bavilo a my jsme
s radostí přijímaly slova pochvaly. Kytička od místních
hasičů, kterou jsme byly na závěr obdarovány, byla milým projevem ocenění naší snahy. Ohlas byl mimořádný
a všichni už se těší na příští rok a možná i pokračování.
A víte proč? Tentokrát byli k spoluúčasti na hraní vyzváni i místní muži, protože jejich role jsou, jak si jistě pamatujete z filmu, nezastupitelné. Tak se necháme překvapit!
Jana Svobodová, foto Lucie Vošická

Turistický oddíl informuje
Turistický oddíl při Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově pracuje již druhým rokem. Každé úterý odpoledne vycházíme v 16,00 hod. od SD a postupně objevujeme
krásy přírody v okolí našeho malého městečka. Dnes už
se pomalu přesouváme do vzdálenějších míst. Na začátku této turistické sezóny jsme se domluvili na alespoň
třech celodenních výletech. Máme mezi sebou skalního
turistu Tomáše Bezoušku, který nám první celodenní
výlet naplánoval do krásného údolí řeky Sázavy. Vlakem
jsme se dostali do Kamenného Přívozu, odkud jsme šli

do Pikovic. Trasa ne příliš dlouhá, ale velice krásná. Tomáš nám ukázal všechny zajímavé přírodní úkazy a ještě
k tomu dodal odborný výklad. Za necelé čtyři hodiny
jsme zdolali asi 12 km. Stačili jsme opéct buřty a na závěr
doplnit chybějící tekutiny a kalorie v malé hospůdce.
Cesta zpět vlakem už byla jen příjemným zakončením
krásně prožitého dne. Zveme mezi nás další zájemce,
kteří mají rádi přírodu, pohyb na čerstvém vzduchu
a dobrou partu
Mgr. Stanislav Kužel

V údolí řeky Sázavy

Na nádraží v Pikovicích; foto Stanislav Kužel

Stavění máje v Dubějovicích
Dne 30.4.2017 v podvečerních hodinách se v Dubějovicích začalo s přípravou malé hranice a májky. Věnec

Čarodejnice je připravena na hranici; foto archiv SDH Dubějovice
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i májka už byly nachystané, jen jsme jako každoročně
umotali růže a přichystali fábory, zapíchli jsme čarodějnici do malé hranice a uřízli starou máj, kterou jsme
za basu piva vydražili. Děti mezi tím pekly buřty a brambory na malém ohýnku za rybníkem. Když byl věnec
i bříza připevněn k májce, což bylo někdy kolem půl
osmé, připevnili jsme pomocí lan 4 vzpěry k májce. Kdo
měl ruce a nohy pomáhal se stavěním máje, protože to
vůbec nebyla jednoduchá věc. Pan Filip řídil celou akci,
jinak by nám asi májka spadla do rybníka nebo se zapřela do stromů. Všechno dobře dopadlo a májka jako každý rok v osm hodin stála díky společné spolupráci celé
vesnice. Potom jsme zapálili hranici a dívali se, jak hoří
čarodějnice. Všichni jsme si to moc užili, děti si hrály až
do nočních hodin a někteří jedinci vydrželi až do rána.
Hana Vošická, Dubějovice
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Pohádkový les
Jubilejní X. ročník Pohádkového lesa se uskutečnil
v sobotu 20. května. Ačkoliv nám počasí úplně nepřálo,
nezabránilo to účasti zhruba 700 dětských a 1800 dospělých návštěvníků. Na celé akci se podílelo 140 pořadatelů. Touto cestou děkujeme sponzorům a všem ostatním,
kteří nám pomohli s přípravou této akce. Za rok se těšíme na viděnou.
Mgr. Pavla Krucká

Spolková činnost / Školní okénko

Polytechnický den v MŠ
V mateřské škole proběhl dne 21. května polytechnický den s tématem „Šel zahradník do zahrady“. Děti
pomáhaly při práci na školním záhonku, kam si zasadily ředkvičky, mrkev a hrášek. Děti si také vyzkoušely
technické dovednosti při práci s dřevem- řezání, hoblování, zatloukání hřebíků. Tyto činnosti děti velice
bavily.
Bc. Klára Záleská

Tříhlavý drak opravdu vypadal děsivě

Paní učitelka Jitka Tomaidesová při výuce polytechnického dne

Nechyběl ani vodník a rusalky

Zatloukání hřebíků do špalků

Společné foto účinkujících v Pohádkovém lese Trhový Štěpánov; foto z archivu Organizace 5. prosince

Řezání a hoblování dřeva
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Máme novou školní družinu
2. května 2017 ZŠ T. Š. slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory školní družiny. Za přítomnosti
pana starosty, paní místostarostky, zaměstnanců školy
a žáků jsme otevřeli dveře. To bylo překvapení!!! Z bytu
Musilových se po několikaměsíční celkové rekonstrukci
„vyloupla“ taková nádherná prostora! Ze všech místností
voní čistota, novota, působí pozitivní energie a radost

z dobře odvedené práce. Rozzářené oči dětí byly největším poděkováním všem, kteří společnými silami a s nadšením školní družinu budovali. Dík patří Městu Trhový
Štěpánov za financování veškerých oprav a úprav, škole
za vybavení prostor a Unii rodičů za uvolnění finanční
částky z bleskových sběrů papíru.
Svým jménem děkuji všem, kteří tak úžasně, s nadšením a poctivě odvedli dobrou práci. Společně jsme pracovali jako dobrý tým, práce nás těšila a výsledek tomu
odpovídá.
(Info: provozní doba školní družiny byla dnem
2.5.2017 prodloužena denně do 16.00 hod.)
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy

Paní ředitelka Květa Kuželová se zástupci Města Trhový
Štěpánov při slavnostním otvírání školní družiny;
foto Mgr. Martin Vrbický

Další hrací koutek pro děti

Nová třída družiny je oproti staré třídě velice prostorná

Bleskový sběr papíru
Základní škola Trhový Štěpánov pořádá jednou za dva
měsíce bleskový sběr papíru. Do této akce se zapojují nejen žáci, ale i ostatní občané Štěpánova a okolí.
Aby dětem nechyběla motivace třídit starý papír, je
po každém bleskovém sběru vyhlášena nejlepší třída
a tři žáci školy, kteří přinesli papíru nejvíce. Za svou aktivitu jsou samozřejmě také odměněni. Veliké poděkování patří Adélce Vrzalové ze 4.třídy, Terezce Jeřábkové
ze 6.třídy a Lucce Kadlečkové z 8.třídy, které patří mezi
nejaktivnější účastnice bleskového sběru papíru.
Všem, kteří se této akce účastní a pomáhají tím nejen
škole, žákům, ale především životnímu prostředí, mnohokrát děkujeme.
Mgr. Kamila Horálková
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Nová kuchyňka pro žáky základní školy; foto: Petr Křepela

Akademie Základní školy
Trhový Štěpánov
Zaměstnanci a žáci Základní školy Trhový Štěpánov
srdečně zvou na Akademii, která se bude konat 27.6.2017
od 16.00 hod. v místní Sokolovně.
Těšíme se na společně prožité odpoledne a hezké zážitky.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy
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Český jazyk tak trochu netradičně
Stejně tak jak je tomu v životě, sem tam je potřeba výuku okořenit novými či netradiční metodami. Žáci většinou tyto změny vítají a když je na konci hodiny čeká
chutná odměna - posuďte sami.. Inspirováni kuchařskou
show MasterChef se žáci 9. třídy pustili do kulinářského
umění. Pracovali ve dvojicích a trojicích (podle losování). Na jednotlivých stanovištích je očekával seznam ingrediencí, které si měli během 5 min obstarat v kuchyňském koutku. V následujících 40 min. se pokusili upéct
nebo připravit pokrm, zapsat pracovní postup formou

slohové práce a vyčíslit hodnotu vynaložených nákladů
na občerstvení. Vždy dva týmy připravovaly stejné dezerty - nepečený tvarohový dort, bábovku a obložené
bagetky s pomazánkou, aby bylo možné porovnat výsledky kulinářských dovedností i výpočtů cen za dezert.
Hotové občerstvení jim zároveň bylo odměnou společně
se známkou za popis pracovního postupu do hodiny slohu. Vzhledem k tomu, že nezbyl ani drobeček, lze předpokládat, že zadané úkoly žáci splnili úspěšně.
Mgr. Monika Mendová

Libor Janáček s Monikou Foxovou připravuje občerstvení
na hodinu českého jazyka

Úkolem bylo zapsání pracovního postupu přípravy občerstvení
formou slohové práce; foto z archivu ZŠ

Výprava prvňáků za kocourem Mikešem
Přes obavy některých rodičů jsme s žáky první třídy
vyrazili na dvoudenní výlet po stopách kocoura Mikeše
do Hrusic u Prahy. Cesta vlakem utekla rychle a po dobrodružné cestičce mezi poli jsme došli až k chalupě č. 1.
Každý si našel své místo na spaní a začala volná zábava.
Po procházce, kde jsme obešli pohádková místa, jsme se
navečeřeli v ladovském prostředí restaurace u Sejků. Řízek se zmrzlinou nám dodal energii a vydrželi jsme
vzhůru i na večerní grilování. Někdo musel překonat
strach, ale nakonec všichni zvládli noc bez rodičů. Jsou
to šikulky. Po brzkém probuzení jsme zvládli na dvorku

pyžamovou rozcvičku a po vynikající snídani jsme navštívili muzeum Josefa Lady. Pohráli jsme si na hřišti
a šupky dupky na zmrzku. Cesta domů proběhla bez
komplikací a odpoledne už na nás čekali nedočkaví rodiče. Pomohla nám naše paní hospodářka Mirka a i proto
jsme si celý výlet moc hezky a v pohodě užili. Děti byly
šťastné, počasí nádherné. Už se těšíme na další dobrodružství příští rok. Do té doby nám musí stačit fotografie
a v hlavě humorné vzpomínky na náš první velký výlet.
Odteď máme nejraději kocoura Mikeše.
Mgr.Kakosová Lucie

Dvoudenní výlet – Po stopách kocoura Mikeše do Hrusic

Fotografování na peci byl zážitek; foto z archivu ZŠ

25

Školní okénko

červen 2017

Dopravní výchova na ZŠ
Děti jsou naší budoucností, ale zároveň patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Většina
z nich se začíná už v raném věku pohybovat na pozemních komunikacích. Zde na ně číhá řada nebezpečí.
Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží
dopravní výchova, která je začleněna do školních vzdělávacích programů. Nejvhodnějším místem, kde je možné
praktikovat dopravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. A na jedno takové hřiště se ve čtvrtek 18. 5.
2017 vypravili žáci třetího a čtvrtého ročníku naší základní školy. Cílovým místem byla Zruč nad Sázavou,
konkrétně dětské dopravní hřiště (DDH), kde na žáky
čekali příslušníci Městské policie. Po příjezdu byli žáci
rozděleni podle tříd na dvě skupiny. Každá z nich měla
svůj program. Po dvou hodinách teoretické a praktické
výuky se skupiny prostřídaly. Děti se učily, jak se správně pohybovat v běžném provozu, ověřovaly si své znalosti formou výukových listů, řešily různé dopravní situace,
poznávaly dopravní značky. Největšímu zájmu se samozřejmě těšila praktická výuka. Probíhala na jízdních kolech a šlapacích autíčkách. Ty jsou součástí dětského dopravního hřiště a nutno podotknout, že byli v dobrém
technickém stavu. A pokud bylo potřeba něco doladit,

vše strážníci pohotově vyřešili. Praktická výuka probíhala zásadně za použití cyklistických přileb. Pokud by ji
někdo zapomněl, žádný problém. Na DDH jsou k dispozici i přilby. Na dopravním hřišti si žáci prakticky vyzkoušeli, čemu se naučili. Ne vždy se všichni cyklisté
chovali předpisově. Naštěstí tu byli policisté, kteří na děti
dohlíželi a trpělivě jim vysvětlovali, kde udělaly chybu.
Za své snažení byli žáci odměněni reflexními páskami,
samolepkami a propagačním materiálem. Na DDH prožili žáci krásné slunečné dopoledne. Našel se čas
i na zmrzlinu. Dle slov samotných dětí, je DDH úžasné
a určitě tu nejsou naposledy. Budoucímu čtvrtému ročníku se přání určitě splní. Ve školním roce 2017/2018 využijeme nabídky Městské policie a pokusíme se získat
„průkaz cyklisty“. Dnešní projekt byl realizován ve spolupráci s firmou BESIP, která hradí veškeré náklady spojené s výukou.
Na závěr bychom chtěli poděkovat strážníkům p. Pavlu Antošovi a p. Milanu Mudrochovi za vlídné přijetí,
vstřícnost, obětavost, trpělivost a hezký přístup k dětem.
Těšíme se na další spolupráci.
Učitelky 3. a 4. ročníku

Strážník Pavel Antoš a Milan Mudroch měli hezký přístup
k dětem

Žáci prožili krásné slunečné dopoledne ve Zruči nad Sázavou;
foto z archivu ZŠ

Poznávací zájezd do Salzburgu
20. 4. 2017 jsme v časných ranních hodinách vyrazili
za krátkým poznáním nádherného městečka našich
sousedů, do rakouského Salzburgu. Zájezdu se zúčastnilo 22 žáků 6. a 8. třídy naší školy spolu se 16 žáky ze ZŠ
Zdislavice. Jely s námi pí učitelky Hana Pokorná, Veronika Hejlová a Magda Kaprálová, dále p. Karel Pokorný
a pí Barbora Zezulová. Zájezd pořádala CK a CVA
Mgr. Marta Lisová z Pelhřimova.
Naše první zastávka byla na hraničním přechodu
Dolní Dvořiště, ze kterého jsme se přes Linz dostali
26

do Salzburgu, malebného městečka, jehož historické jádro je zařazeno do Seznamu světového dědictví
UNESCO. Cestou jsme mohli vidět i zbytky koněspřežné dráhy, která vedla z Českých Budějovic do Linze. Dále
jsme na letišti navštívili Hangár 7 – Red Bull, budovu
ve tvaru křídla letadla, kde jsme mohli obdivovat nablýskané a prý plně funkční stroje - letadla, vrtulníky, motocykly, terénní auťáky, vozy F1, ale i důmyslné hodinky.
Poté nás autobus převezl do historického centra města,
kde jsme viděli rodný dům W. A. Mozarta a na hlavní
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„Obilné třídě“ dostali krátký rozchod na občerstvení
a zakoupení suvenýrů, např. oblíbených Mozartových
koulí. Prohlédli jsme si také zahrady zámku Mirabell,
který byl postaven z podnětu knížete – arcibiskupa Volfa
Dietricha z Raitenau pro jeho družku, s níž měl 15 potomků. Zahradě vévodí 4 sochy představující 4 živly. Potom naše kroky vedly k lanovce, kterou jsme byli dopraveni na dominantu města – Hohensalzburg. Převýšení
bylo sice jen 99 m, zdola však vypadal kopec dost děsivě
. Odtud jsme měli Salzburg jako na dlani, obklopený
zasněženými Alpami. Kromě toho jsme si zde prohlédli
mučírnu, expozici zbraní, brnění, porcelánu apod. Naše
poslední zastávka patřila Dómu sv. Ruperta. V úplném
závěru výletu jsme navštívili muzeum loutek a potom už
se čas nachýlil a my se museli vrátit do autobusu, který
nás odvezl zpátky domů. Za zmínku snad ještě stojí most
přes řeku Salzach, jehož zábradlí je ověšeno desetitisíci
malých visacích zámečků se jmény a daty. To prý zde,
ve městě, kterému se také říká „Řím severu“, mohou přátelé či milenci zpečetit svůj vztah vhozením klíčku
do řeky, samozřejmě až po uzamčení zámečku. Čas
od času prý musí zámečky odstranit, aby nedošlo ke zřícení mostu vlivem přetížení.
Čtete-li tyto řádky, asi si říkáte, jak jsme si to užili.
Za sebe mohu říct ano, ale jednu vadu na kráse náš výlet

Školní okénko

Účastníci zájezdu – žáci 6. a 8. třídy ZŠ Trhový Štěpánov
a žáci ZŠ Zdislavice na náměstí v Salzburgu

měl. Počasí! S výjimkou slunečných chvilek vytrvale
drobně sněžilo, někdy dokonce i dost hustě, tak jsme
chvílemi byli pěkně promrzlí. Nicméně si myslím, že, jak
se říká, i krátká návštěva potěší a že by stálo za to udělat
si na obdivování krás naší planety více času.
Mgr.Hana Pokorná, foto z archivu ZŠ

Návštěva Hangáru 7 – Red Bull

Hangár 7 – Red Bull – žáci 8. třídy zleva: A. Boušek, D.
Limburková, N. Štiková, N. Kopecká, P. Čepelák, O. Beránek,
J. Šindelář

Zábradlí mostu přes řeku Salzach je ověšen zámečky se jmény

Město Salzburg v Rakousku
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Vlašimský baseball v Trhovém Štěpánově
3. 5. 2017 navštívil naši školu Tomáš Kučera, trenér
oddílu Sokol Vlašim, aby žákům přiblížil hru s názvem
baseball. S sebou si vzal i velmi šikovného pomocníka,
člena druholigového týmu vlašimských žáků Tadeáše
Zváru. Baseball je kolektivní pálková hra, která je národním sportem v USA, ale je pro velkou pestrost a zapojení
různých dovedností velmi oblíbená i v jiných zemích.
A jak to vlastně probíhá? Baseball hraje družstvo o devíti hráčích na hřišti tvaru čtvrt-kruhu. V rohu hřiště se
nachází domácí meta, kde stojí pálkař, v dalších rozích
čtvercového vnitřního pole se nachází první, druhá
a třetí meta. Obvykle nadhazovač hodí míč z nadhazovací mety (uprostřed čtverce) směrem na domácí metu,
kde se pálkař snaží míč trefit pálkou zpátky do hřiště.
Pokud se mu to podaří, vyběhne na první metu. My jsme
pro zjednodušení místo nadhazovače měli stojan, ze kterého pálkař odpaloval. Cílem pálkaře je postupně se dotknout všech met a na domácí metě tím získat bod. Běžně se ovšem hráčům nepodaří oběhnout všechny mety
najednou (pokud ano, jedná se o tzv.“homerun“), proto
zůstane na některé z met (stane se „běžcem“) a pokouší
se postoupit dál až po odpalu svého spoluhráče, který je

Rozložení hráčů – plánek

Barbora Voslářová z 5. třídy odpaluje míč; foto z archivu ZŠ

dalším pálkařem. Bránící družstvo může běžce vyřadit
(vyautovat) tím, že se obránce dotkne běžce mimo metu
míčkem (případně přihraje míček na první metu dříve,
než na ni pálkař po odpalu doběhne), že chytí míček
z přímo odpalu dříve, než se dotkne země, případně že
se pálkaři nepodaří míček odpálit. Jakmile družstvo
v poli takto vyřadí tři soupeřovy hráče, samo nastupuje
na pálku a dříve útočící družstvo jde do pole. Jedno vystřídání obou družstev v poli i na pálce se nazývá „směna“, hra se skládá z devíti směn, po kterých je vítězem to
družstvo, které v zápase získalo nejvíce bodů. Tohle
a spoustu dalšího z tajů baseballu se žáci 3. – 6. třídy
mohli o hře dozvědět a také si ji sami vyzkoušet. Bylo
vidět, že velkou většinu hra „chytla“ a někteří se chtějí
věnovat tomuto sportu i ve volném čase. Škola navíc obdržela z grantu České softballové asociace sadu na minibaseball, aby žáci mohli trénovat. Možná, že nedosáhneme kvalit hráčů prestižní severoamerické Major League
Baseball, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že se děti mohou dalším vhodným způsobem hýbat a že snad již brzy
budeme moci některou z okolních škol vyzvat na baseballový souboj.
Mgr. Hana Pokorná

Zopakujte si vyjmenovaná slova
(a k nim slova příbuzná - jako třeťáci při bleskovém
tvoření příběhů na začátku hodiny českého jazyka)
Chtěla bych Vám vyprávět příběh. Žil byl jednou jeden skřítek a jmenoval se Emil. Emil bydlel v lese. Byl
obyvatelem velkého dubu. Jeho byt byl útulný. Příbytek
si sám zařídil. Nábytek se mu líbil, protože si ho vyrobil
sám. Na zahradě u stromu choval dobytek. Zrovna dojídal zbytek dortu. Nebyl to obyčejný dort, ale narozeninový. Když ho skřítek snědl, byl ještě bystřejší. Na zahradě rostly různé byliny. A ty měla ráda jeho kobylka.
Najednou tam přiběhl rozzuřený býk a celou zahradu
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podupal. Tak se Emil odstěhoval ke svému bratranci
do Přibyslavi.
Včera jsem slyšela zajímavou historku. Teta mi vyprávěla, že v tom starém mlýně u řeky straší. Každou noc se
tam blýská. V tom mlýně bydlí dva duchové, kteří neumějí polykat. Čas jim pomalu plynul, tak zkoušeli polykání. Ale jenom plýtvali časem. Tak začali vzlykat. Až
z toho měli lysé hlavy. Vyrobili si nové vlasy z lýka. Pak
zjistili, že mají moc tenká lýtka. Vzali si lyže a šli lyžovat,
aby jim narostly svaly. Venku nastydli, proto si uvařili
pelyňkový čaj. Vypili ho a proměnili se v plyšáky.
Miroslava Naňáková, asistentka pedagoga v 3. třídě
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Školní okénko
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Vypuštění výra velkého „Štěpánky“
Dne 24.4.2017 se nám naskytla zvláštní příležitost být
u vypuštění samice výra velkého zpět do přírody. Celou
akci zprostředkoval pan starosta Josef Korn s pracovníky
ze Záchranné stanice pro handicapované živočichy
ve Vlašimi. Do této stanice byla právě tato samice výra
z Trhového Štěpánova přivezena v prosinci loňského roku
se zraněním levého křídla a prsního svalu. Po zotavení ji
čekalo vypuštění na svobodu právě v teritoriu, kde byla
nalezena. Pozvánku na tuto akci s nadšením přijali žáci 6.
třídy ze Základní školy Trhový Štěpánov, děti z Mateřské
školy Trhový Štěpánov a přítomni byli samozřejmě i pan
starosta s paní místostarostkou. Výr velký (Bubo bubo) je
naší největší sovou. Rozpětí křídel mívá 180 – 200 cm. Pro
výra jsou typická nápadná pérová „ouška“ a oranžově jasné oči. Hnízdí na skalních policích v lesnaté krajině. Aktivní bývá za soumraku a v noci. Loví myši, malé zajíce,
ptáky, obojživelníky, ježky a někdy i ryby. Jejich hluboké
„uu-hu“ bývá slyšet zejména na podzim a zjara. Pracovníci záchranné stanice nám sdělili i několik dalších informací o tomto nevšedním dravci a potom už následovalo
slavnostní vypuštění zvířete na svobodu, které se odehrávalo na louce Klingerova mlýna. Ještě před tím jsme však

Město Trhový Štěpánov bude střežit výr Štěpánka“;
foto z archivu ČSOP Vlašim

Akci zprostředkoval pan starosta Josef Korn s pracovníky
ČSOP Vlašim; foto Petr Dymák

tuto sovu pojmenovali. Jelikož byla nalezena v Trhovém
Štěpánově, byla nazvána Štěpánkou. Kmotrou se jí stala
naše paní místostarostka. Tato slavnostní příležitost byla
zároveň součástí projektu Den Země, který jsme letos zaměřili na ekosystém lesa, při kterém jsme i shlédli dokumentární film „Příběh lesa“.
Za uskutečnění celé akce děkujeme panu starostovi Josefu Kornovi, paní místostarostce Štěpánce Bézové a Záchranné stanici pro handicapované živočichy ve Vlašimi.
Žáci 6. třídy a Mgr. Petr Dymák

Návštěva u pana Miloslava Votruby
Pana Miloslava Votrubu v Trhovém Štěpánově navštívila soví návštěva. Ale zdržela se poněkud déle, několik
dní. A ještě stále to vypadá, že na návštěvě posedí. Jednoho slunečného rána při prohlídce zahrádky se pan
Miloslav Votruba zalekl. Vidí, že jakási sova sedí na jejich túji. Přiblížil se potichu k ní. Nedalo mu to a pohladil ji, protože byla opravdu roztomilá. Sova se nijak nelekla, ale usoudila, že na vedlejším smrčku bude mít
přeci jen větší soukromí. Drápky se zachytila na větvičce
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a pozorovala dění u Votrubů. A takhle tam již sedí několik dní. Na větu: „Jé vy se máte!“ odpověděli všichni domácí: „Už jsme se nevyspali několik nocí. Celý den je
potichu a večer je tak aktivní, že začne pískat. Připomíná
to, jako by někdo pískal na hřeben. A to zas tak příjemné
není, když ji máme přímo u okna ložnice.“ Ale je dobře,
že si svoje teritorium u Votrubů hlídá kalous a ne sýček.
Protože v dřívější době se říkalo, že když u domu houkal
sýček, tak do rána někdo z rodiny zemřel.

červen 2017

Příroda

Jedná se o kalouse ušatého. Je to středně velký druh
sovy. Je aktivní za soumraku a v noci, v zimě přes den se
přitom často zdržuje v menších skupinách. V jeho potravě se nejčastěji objevují hlodavci, díky čemuž je považován za užitečného, ale požírá také jiné savce, menší druhy ptáků a hmyz. K hnízdění nejčastěji využívá opuštěná
hnízda krkavcovitých ptáků, kam klade 3 – 7 světlých
vajec. Podobně jako všechny druhy sov má i kalous ušatý
skvěle vyvinutý sluch a zrak, svou kořist dokáže dokonce
lokalizovat i v naprosté tmě. Zajímavé je také to, že má
zrak uzpůsobený k vidění na větší vzdálenosti, přičemž
na blízko vidí špatně. Dalšími znaky typické pro většinu
sov jsou ostré drápy na silných končetinách a ostrý zahnutý zobák. Létá velmi tiše. V letu se dá rozeznat od jiných sov podle silné hlavy, dlouhých křídel a pomalého
mávání křídel.
Štěpánka Bézová, foto Josef Korn

Kalous ušatý u Miloslava Votruby

Pan Miloslav Votruba u stromku, kde sídlí kalous ušatý

Malé kačenky na rybníce
Belík v Trhovém Štěpánově

Měsíc červen je čas, kdy ptáci vyvádějí své mladé.
O mláďata kachny divoké pečuje sama samice až do jejich vzletnosti ve stáří 1,5 měsíce. Samice mláďata nekrmí, pouze je za potravou vodí po dobu cca 50 – 60 dnů.
Kachny divoké ve vodě sbírají potravu na hladině nebo
čvachtají zobákem. Mimo rybník si hledají potravu
na pobřeží. Hlavní složku potravy tvoří hmyz a jeho larvy,
malí měkkýši, vodní i suchozemské rostliny, korýši, plži,
červi, pulci a žáby. Lidé je přikrmují tvrdým pečivem.
Štěpánka Bézová

Na rybníce Belík v Trhovém Štěpánově se promenáduje kachní
rodinka; foto Josef Korn
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Pozvánka na turnaje
V měsíci srpnu proběhnou na našem multifunkčním
hřišti dva velké sportovní turnaje. 12.8.2017 to bude již
pátý ročník nohejbalového turnaje „O pohár města
rhový Štěpánov“, o týden později, 19.8.2017, šestý roč-

ník volejbalového turnaje smíšených družstev „O pohár města Trhový Štěpánov“. Zvu vás všechny k návštěvě areálu, buď jako aktivní hráče nebo jako diváky.
Mgr. Stanislav Kužel

Nohejbalové turnaje; foto Stanislav Kužel

Volejbalové turnaje

LETNÍ KINO V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ
9.6.2017 pátek od 21.40 hod.
„Špunti na vodě“ (nová česká komedie)
23.6.2017 pátek od 21.40 hod.
„Bezva ženská na krku“ (nová česká komedie)
9.7.2017 neděle od 21.40 hod.
„Manžel na hodinu“ (nová česká komedie)
29.7.2017 sobota od 21.30 hod.
„Všechno nebo nic“ (nová česká komedie)
13.8.2017 neděle od 21.00 hod.
„Dítě Bridget Jonesové“ (romantická komedie)
32
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Narození dětí
11.1.2017 – Alexandr Zajíček, Trhový Štěpánov

20.4. 2017 – Vincent Kroupa, Štěpánovská Lhota

Alexandr Zajíček s bráškou a s rodiči Janou Černíkovou
a Alešem Zajíčkem; foto z rodinného alba

12.3.2017 – Václav Vosecký, Trhový Štěpánov

Vincent Kroupa se sestrami Klárkou a Aničkou a s rodiči Ester
a Janem; foto z rodinného alba

Zlatá svatba
Hana a Bohumil Bouškovi z Trhového Štěpánova
Václav Vosecký s bratry Péťou a Jendou a s rodiči Ivou
a Romanem; foto Josef Korn

11.4. 2017 – Filip Frajt, Dubějovice

Hana a Bohumil Bouškovi; foto Josef Korn

Stříbrná svatba
Filip Frajt s rodiči Terezou Chýlovou a Martinem Frajtem;
foto z rodinného alba

Stříbrnou svatbu oslaví 20. června 2017 manželé
Ota a Petra Melicharovi, Trhový Štěpánov.
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Vzpomínka

Milan Boušek
z Trhového Štěpánova;
foto z archivu rodiny

červen 2017
Jaroslava Musilová

z Trhového Štěpánova oslavila 80. narozeniny 3.5.2017
Dne 13. června 2017 vzpomínáme první smutné výročí, kdy
nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, tatínek, bratr,
švagr, dědeček a pradědeček pan
Milan Boušek. Kdo jste ho měli
rádi, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Děkuji.
Manželka, dcery a syn
s rodinami.

Navždy odešli
23.04. – Květuše Vobecká, Trhový Štěpánov – ve věku 93 let

Jubilanti
Marie Tomaidesová

z Trhového Štěpánova oslavila 80. narozeniny 1.5.2017

Jaroslava Musilová; foto Josef Korn

Poděkování
Naše babička Marie Tomaidesová oslavila 1. května
2017 osmdesáté narozeniny. Chtěli bychom jí poděkovat
za všechnu péči, starost a podporu, kterou nám spolu
s manželem dávali po smrti obou našich rodičů. Babičko, děkujeme, velmi si Tě vážíme a máme Tě rádi.
Petra a Marek Musilovi.
K blahopřání se připojuje rodina syna Jiřího.

Životní jubilea
Marie Tomaidesová; foto Josef Korn

Anežka Zemanová

z Trhového Štěpánova oslavila 91. narozeniny 12.05.2017

Anežka Zemanová; foto Josef Korn
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02.06. – Marie Provazníková, Střechov – 55 let
03.06. – Miloš Barek, Trhový Štěpánov – 50 let
04.06. – Marie Vošická, Sedmpány – 75 let
07.06. – Milan Srna, Trhový Štěpánov – 82 let
07.06. – Danuše Vladyková, Trhový Štěpánov – 60 let
09.06. – Marie Bílková, Trhový Štěpánov – 75 let
09.06. – Antonín Hejný, Trhový Štěpánov – 70 let
14.06. – Miroslav Daněk, Trhový Štěpánov – 50 let
15.06. – Anna Neradová, Dubějovice – 82 let
18.06. – Marie Halamová, Trhový Štěpánov – 60 let
19.06. – Václav Vladyka, Trhový Štěpánov – 65 let
21.06. – Jarmila Musilová, Trhový Štěpánov – 75 let
28.06. – Vratislav Měchura, Trhový Štěpánov – 65 let
28.06. – Libuše Brožová, Trhový Štěpánov – 60 let
01.07. – Marie Dvořáková, Sedmpány – 82 let
03.07. – Zdeňka Kulíková, Trhový Štěpánov – 84 let
11.07. – Miloslav Mareš, Trhový Štěpánov – 55 let
17.07. – Dagmar Votrubová, Trhový Štěpánov – 50 let
18.07. – Marie Vlasáková, Dalkovice – 80 let
26.07. – Marta Mücková, Dubějovice – 60 let
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Název rubriky

Štěpánovský jarmark – program:
Celodenní program od 10.00 hod. do 24.00 hod.

Muzeum – výstava „První republiky“ od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Hudba:
Křídlovanka
od 11.00 hod. do 17.00 hod.
Heligonky
od 12.00 hod. do 13.00 hod.
Vystoupení žáků ZŠ
od 14.00 hod. do 14.30 hod.
Skupina NOC
od 19.00 hod. do 20.00 hod.
Skupiny ROCKTOM
od 20.30 hod. do 22.00 hod.
DISCO
od 22.00 hod. do 24.00 hod.
Pouťové atrakce:
velký a malý kolotoč, Twister, Aqa Zorbing, Šmoulí skluzavka, Velký hrad, houpačky, střelnice
Občerstvení:
pivo Kozel a Kácov • guláš, klobásy, místní speciality
pojízdná hospoda – Pivovar Kácov – Harmonika – tažená koňmi
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SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
A HELIGONKÁŘŮ
K
Í
V DALKOVICÍCH
N
Č
2. RO
KDY: 10.6.2017 – ZAČÁTEK 17:00 HOD.
KDE: KULTURNÍ DŮM V DALKOVICÍCH
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
AKCI POŘÁDÁ SDH DALKOVICE
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