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Kostel sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově je pro každého fotografa určitou výzvou. Jeho podobu
najdeme na mnoha starých i novějších pohlednicích našeho města. Je fotografován z mnoha míst, úhlů,
v různých ročních obdobích, když svítí slunce nebo se nad ním stahují mraky. Kdo ví, zda ještě je nějaké
místečko, odkud nebyl fotografován. Ale jistě se ještě najde záběr z místa, který leckoho, ať už fotografa
nebo čtenáře našeho listu něčím překvapí. Možná by stálo za to uspořádat v Muzeu Štěpánovska soubornou výstavu zvětšených pohlednic s kostelem se starými, archivními záběry i novějšími snímky.
Vždyť kostel je významným objektem nejen po stavební, ale především po duchovní stránce. Jednou
za rok je kostel spojován s tradiční štěpánovskou poutí k svátku sv. Bartoloměje, který je stanoven
na 24. srpna. Tento světec byl jedním ze Dvanácti učedníků Pána Ježíše, který ho vysoko hodnotil jako
opravdového a bezelstného člověka. To jsou vlastnosti, které bychom měli nejen obdivovat, ale o ně také
usilovat. Fotografie byla pořízena v říjnu 2008 a vypovídá, že příroda hýří, ba plýtvá barvami nejen
na podzim, který předjímá pouť, ale v každém ročním období. Červen s povodněmi a dešti, ale i horký
a suchý červenec nás všechny znepokojil i potrápil. Věřme, že další dny pozdního i babího léta nabídnou
vlídnější tvář.
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Starosta města informuje

Oprava chodníku na hřbitově

Parné léto provází čas, kdy připravuji příspěvek
do srpnového vydání Zpravodaje Štěpánovska. V minulém čísle jsme si stěžovali na studený květen, který značně ovlivnil letošní počasí a přešel do povodňového června. Do poloviny června napršelo téměř 3x více, než je
padesátiletý průměr srážek na tento měsíc. Nyní, na konci července, prožíváme extrém ve formě tropických dní.
Po meteorologické informaci se budu věnovat zase
informacím běžného života města. Snad bych měl začít
povodní v Trhovém Štěpánově. Štěpánovský potok se
vylil z břehů v nebývalé míře. Snímek situace u hotelu
Rabbit jsme uvedli v červnovém vydání. Vzhledem
k tomu, že potok neprotéká obydleným územím, nevznikla větší újma našim obyvatelům. Na městských komunikacích a splaškové kanalizaci vznikla dle odhadu
škoda 840 000 Kč.
Největší škoda byla na cestách ve Střechově a na mostech přes Štěpánovský potok. Středočeský kraj přebíral
škody formou hlášení po povodních s příslibem postupné pomoci obcím.
Podle plánu ČEZ byla zahájena stavba propojení vysokého napětí ze Zahradní ulice do Polní ulice. Akce
byla vyvolána stavbou transformátoru „Na Jitře“ pro posílení nové výstavby domů.
Co právě probíhá a co se připravuje:
• Město připravuje studii na modernizaci domu č.p. 269,
kde sídlí Městský úřad, hasiči a zdravotní středisko.
• Město dostalo dotaci na výsadbu aleje kolem místních komunikací v katastrech Trhový Štěpánov,
Dubějovice a Dalkovice.
• Město dále dostalo dotaci na opravu rybníka v Lipinách v k.ú. Dalkovice
• Zpracováváme žádost o dotaci na zateplení Mateřské
školy z programu „Zelená úsporám“, a z prostředků
města bude v mateřské škole opraveno hřiště na dopravní výchovu.
• Z prostředků města se provádí oprava omítky
v suterénu Základní školy.

• Na hřbitově se z rozpočtu města provádí oprava
chodníku na starém hřbitově, u vjezdu a zdi kolumbária.
• V souvislosti s úpravou křižovatky II 126 proti
Muzeu Štěpánovska se připravuje sejmutí vedení
nízkého napětí od č.p. 58 po č.p. 111 a uložení
do země včetně připojení domů.
• Městu vznikla škoda na majetku krádeží měděných
žlabů a svodů na kapličce v Sedmpánech, přestupek
vyšetřuje policie. Těchto krádeží na kapličkách bylo
spácháno v okolí více.
• Ve Štěpánovské Lhotě se připravuje zapojení zvonění
do kapličky, které bude zřízeno ještě do pouti.
Děkuji Tělocvičné jednotě Sokol a Unii rodičů za přípravu a provozování příměstského dětského tábora. Zúčastnilo se ho 30 dětí, což bylo více než vloni. Rodiče si
tuto službu pochvalují.
Děkuji také Sboru dobrovolných hasičů v Trhovém
Štěpánově, kteří připravili tradiční hasičský tábor
ve Střechově, který byl právě zahájen v sobotu 27. července 2013. Ještě jednou děkuji všem organizátorům
těchto akcí pro školní mládež.
Velký dík patří našim hasičům, kteří pomáhali
při povodních, jak v našem městě, tak i ve Vlašimi, kde
byly následky povodně mnohem horší.
V úvodu jsem vzpomínal na deštivé počasí v červnu,
ale byly i krásné dny. Bylo tomu tak i v neděli 23. června
2013, kdy naše město pořádalo tradiční jarmark a Vítání
léta hudbou. Sbor dobrovolných hasičů současně pořádal oslavu 130. výročí založení hasičského sboru v Trhovém Štěpánově. Při doprovodu oslavy a k dobré náladě
i tanci hrála Hasičská hudba ze Skutče. Akce se velmi
vydařila a pěkné počasí ji podpořilo. Děkuji všem organizátorům a pořadatelům za přípravu i realizaci.
Na závěr Vám všem děkuji za podporu v naší práci,
přeji Vám hezké prožití zbytku léta a krásný podzim. Těším se na setkání s Vámi na štěpánovské pouti.
Ing. Václav Nekvasil, starosta města
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Místostarosta odpovídá na dotaz
Otázka:
Neustále se dočítáme o tom, jak se opravují různé
úseky silnic v majetku města, bez ohledu na to, jak jsou
či nejsou využívané. V oblasti ulic Zahradní - Na Jitře Ořechová není ani metr asfaltových komunikací, byť
v novostavbách zde lidé přitom žijí více než 10 let a nezbývá jim, než se zimu co zimu brodit blátem, kodrcat se
s kočárky výmoly a ničit si auta na nerovnostech a odlétávajícím štěrkem, kterým se cesty provizorně záplatují.
Dojde někdy i na tyto zanedbané části města? Podle
jakého klíče se vybírají úseky pro opravu, případně novou asfaltaci?
Podepsáni obyvatelé ulic Ořechová, Zahradní
a Na Jitře.

Odpověď:
Opravy silnic se v současnosti provádějí podle nutnosti a nebezpečnosti úseku. Nejvíce zničené silnice jsou
z Dalkovic na Dubovku a průjezd Štěpánovskou Lhotou.
Proto se přistoupilo v letošním roce k jejich opravě. Ulice
na území města asfaltujeme vždy po dokončení položení
všech sítí, abychom nepoškodili nově upravený povrch.
Oprava ulice Zahradní byla podmíněna uložením vedení VN (vysokého napětí) k lokalitě Na Jitře. Letos bude
opravena nejhorší část ulice Zahradní od ulice K Pasece
k bývalému zahradnictví. S dokončením počítáme
až poté, co sesedne zemina v místech výkopu.
Josef Korn, místostarosta města

Obecně závazná vyhláška Města Trhový Štěpánov č. 1/2013
o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Trhový Štěpánov se na svém zasedání dne 14.05.2013 usneslo vydat na základě § 10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve správním obvodu města Trhový Štěpánov
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek
ve správním obvodu města Trhový Štěpánov nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou
denní dobu.
Článek 2
Omezení činnosti
1) Noční klid (¹) je dobou od 22.00 hodin večerních  
do 06.00 hodin ranních následujícího dne.

2) Každý je povinen zdržet se v době nočního klidu,
o Vánocích a Velikonocích celý den a o nedělích od 06.00
do 09.00 hodin a od 11.00 do 22.00 hodin veškerých prací a činností spojených s užíváním zařízení, strojů a přístrojů způsobujících hluk, např. motorových pil, zahradních traktorů, sekaček na trávu, cirkulárek apod.
Článek 3
Společná ustanovení
Omezení činností dle této obecně závazné vyhlášky
se nevztahuje na složky integrovaného záchranného systému a dále na činnosti, které vedou k odstranění následků kalamitních stavů a živelných pohrom.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Účinnost od 3. 6. 2013
Josef Korn v. r.
místostarosta

Ing. Václav Nekvasil, v. r.
starosta města

(¹) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení čtenáři,
prázdniny vstupují do poslední čtvrtiny. Většina
z Vás má po dovolených a po štěpánovské pouti bude už
citelně kratší den. Vychází čtvrté číslo letošního ročníku
Zpravodaje Štěpánovska. Jedno z nich má pořadové číslo
výtisku 50 000! Do tohoto čísla je vloženo oznámení.
Kdo jej najde, může si po jeho předložení vyzvednout
na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově balíček se suvenýry.

Každé číslo je jiné a jeho obsah je závislý především
na dvou skutečnostech. Jsou to události, které se staly
ve městě i v okolí. Někdy je jich více, jindy méně. Další
skutečností je ochota autorů přispět a napsat článek.
V létě se do psaní nikdo nehrne – a podle toho to také
tak může vypadat, že redaktor může být u konce s dechem. Někdy to tak je, že dostane články až těsně před
uzávěrkou. Letos je tomu poněkud jinak. Článků nebylo
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příliš mnoho a proto sáhl do útrob počítače a pokusil se
vynést na světlo to, co mělo být otisknuto později….
Možná si řeknete, že článků o historii je více než dost
a jiných je naopak málo. Doufám, že obsah tohoto čísla
nemusí být příliš nudný pro nikoho. Vždyť i v novinách
nebo v televizi si vybíráme to, co nás nejvíce zaujme.
Snaha byla aspoň z mé strany v tom, že byli osloveni
všichni, kteří by mohli napsat. Někteří poslali článek ob-
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ratem, jiní se omluvili a měli k tomu vážné důvody. Jistě
si příště najdou čas oslovení i neoslovení, aby nenechali
redaktora lovit v hlubinách uložených dokumentů v počítači. Do zpravodaje může přispět kdokoli.
Přeji Vám příjemné čtení a ještě krásné a slunné dny
léta i přicházejícího podzimu.
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor

Sbor dobrovolných hasičů oslavil 130. výročí svého založení
V neděli 23. června 2013, za příjemného oblačného
a slunečného počasí, oslavili hasiči z Trhového Štěpánova 130 let trvání sboru. Od 8,30 hodin sloužil P. Marek
Martiška, MIC, v kostele sv. Bartoloměje mši svatou
za všechny hasiče – zesnulé i živé. Kromě štěpánovských
hasičů byli přítomni zástupci dalších sborů s prapory.
V 10 hodin dopoledne přijal na radnici starosta města Ing. Václav Nekvasil zástupce všech sborů. Byli mezi
nimi hasiči z Horního Štěpánova, který se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Prostějov a to v severní části
Drahanské vysočiny. Přijeli i hasiči ze Štěpánova u Skutče. Je to část města Skuteč v okrese Chrudim.
Přijetí se zúčastnili zástupci hasičů z obcí: Dalkovice,
Dubějovice, Hulice, Chlum, Javorník, Kladruby, Malovidy, Rataje, Sedmpány a Zdislavice.
Pozvání k slavnosti přijali starostové: Anežka Srbová
z Kladrub, Ing. Miroslav Balík, PhD. z Chlumu, Jiří Čihák z Javorníka a Jaroslav Vošický z Rataj.
Poté se všichni účastníci oslav seřadili před budovou
Městského úřadu, kde vyslechli krátké projevy starosty
města Ing. Václava Nekvasila a starosty SDH Josefa Korna. Slavnostní průvod se vydal za doprovodu hasičské
hudby ze Skutče na náměstí, kde byl položen věnec k Pomníku padlým, u něhož stála čestná stráž mladých hasičů. Jejich přítomnost byla při tomto pietním aktu velice
působivá, což prokazuje kontinuitu sboru od minulosti
přes přítomnost až k budoucnosti.

Hasiči z Trhového Štěpánova nastoupili na travnatou
plochu náměstí před tribunou, kde došlo k předání vyznamenání a ocenění členů sboru za jejich činnost.
Zástupci hostujících sborů pronesli krátké slavnostní
gratulace a předali štěpánovským hasičům upomínkové
dary. Hasičskou techniku předvedli hasiči z Benešova,
z Vlašimi, z Bystřice u Benešova a ze Zdislavic. Profesionální hasiči firmy Sellier & Bellot z Vlašimi přivezli
velkou plošinu. Ta byla velkou a příjemnou atrakcí, protože z velké výšky se mohli zájemci podívat na část našeho města. Na tuto plošinu vstoupila rovněž i řada dříve narozených občanů, pro něž to byl velký a příjemný
zážitek.
Současně s oslavou tohoto významného výročí proběhl jarmark s Vítáním léta hudbou. Byla zde střelnice
pro dospělé a skákací hrad pro malé děti. Na stáncích
nabízeli prodejci mnoho různého zboží.
Po rozchodu sborů pokračoval program oslav volnou
zábavou. Hráli hasiči ze Skutče a v 11,30 hodin vystoupily zpěvačky ze Sedmpán, které za své výkony sklidily zasloužený potlesk a uznání. Program obohatily i mažoretky z Vlašimi a Roman Míka ze Zdislavic přivezl dvoje
koňské spřežení s kočáry, které sloužily k projížďce naším městem.
Za dobrého a teplého počasí, při němž se teplota vyšplhala na +25 °C, probíhala zábava až do pozdních odpoledních hodin.

Řazení průvodu

Zástupci hostů ze Skutče a Horního Štěpánova

Zpravodaj Štěpánovska
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Hasičská stříkačka a kočár

Čestná stráž u Pomníku padlým

Hasiči nezapomněli ani na prvního starostu sboru
P. Františka Bejčka, na jehož hrob rovněž položili věnec.
Pro vzpomínku byla vydána barevná publikace s názvem „SDH Trhový Štěpánov 1883 – 2013, 130 let“ o 32
stranách formátu A5. Obsahuje krátký článek starosty
SDH Josefa Korna a zdravici starosty města Ing. Václava
Nekvasila. (Oba texty byly otisknuty ve Zpravodaji Ště-

pánovska, číslo 3 – červen 2013.) Na dvou snímcích je
zobrazen historický prapor sboru. Fotografie zachycují
nejen současný výbor, ale i další skupiny (starší hasiči,
družstvo žen, mladí hasiči, zásahová jednotka JPO II),
snímky ze soutěží, táborů. Rovněž červnová povodeň
roku 2013 je zachycena na několika záběrech. Fotografie
jsou z archivu SDH Trhový Štěpánov. Publikaci zpracoval Miroslav Horák – Region Design.
Hasičský sbor děkuje všem, kteří se slavnosti zúčastnili, i těm, kteří se podíleli na její přípravě a organizaci.
Slavnost připomněla, že štěpánovští hasiči mají své
trvalé místo v našem městě. Věříme, že i v dalších desetiletích budou pomáhat všem potřebným, jako tomu
bylo za dlouhých 130 let trvání. Chvíle bilancování
a slavnostního sejití patří do života, který pokračuje.
Ať přináší Sboru dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově radost a uspokojení z dobře vykonané práce, která
je současně i velkým posláním a službou.
Jaromír Vlček s přispěním Josefa Korna

Sedmpány budou slavit
a světit symboly obce

Sedmpánské pěvkyně

Obec Sedmpány, která je součástí města Trhový Štěpánov, připravuje velké oslavy. Pozvánka, která je na jiném místě tohoto vydání, jen naznačuje program. Při
setkání rodáků, které se koná v sobotu 17. srpna 2013,
budou po mši sv. v Kapli nanebevzetí Panny Marie vysvěceny symboly – vlajka a znak. Součástí jsou oslavy
625. výročí založení obce a setkání s potomky vladyky
Mlýnka.
Pozvánka a náhled znaku jsou na jiném místě tohoto
vydání.
František Dvořák

Zpravodaj Štěpánovska
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Proběhla volební ustavující valná hromada MAS Blaník o.s.
Tisková zpráva ze dne 18. června 2013
Místní akční skupina (MAS) Blaník o.s., která se rozkládá na území obcí mikroregionů Blaník, Želivka, Český
smaragd a Podblanicko, byla 10. května 2013 registrována
u Ministerstva vnitra ČR a tím pádem mohla proběhnout
Valná hromada členů MAS. Ta se uskutečnila 18. června
v Čechticích v klubu při Restauraci Zlatá Praha.
Sdružení má momentálně 52 členů, z nichž jich bylo
přítomno 30. Členy MAS Blaník o.s. jsou obce, mikroregiony, neziskové organizace širokého spektra zájmů,
podnikatelé i fyzické osoby (seznam zde http://www.
masblanik.cz/). Další členy je možné přijmout na některé z dalších valných hromad sdružení.
Nejbližší setkání je plánováno na 10. září 2013
od 17 do 21 hodin v Obci Studený ve Spolkovém domě.
Setkání MAS jsou veřejná a může se jich účastnit každý,
právo hlasovat mají pouze členové. Na tomto setkání se
bude schvalovat rozpočet a další postup práce na strategii s tím, že na měsíce září – říjen jsou plánována další
veřejná setkání pracovních skupin.
Hlavní aktivitou MAS je poskytnout prostor pro vzájemnou komunikaci a sdílení informací a aktivity pro
rozvoj regionu. MAS připravuje strategii rozvoje území
prostřednictvím šesti pracovních skupin:
1) cestovní ruch, 2) sociální služby, 3) fyzický rozvoj
obcí, 4) kultura, zájmový a spolkový život, 5) využití
potenciálu krajiny, 6) výchova a vzdělávání.

Ustavující valná hromada

Předsedkyní MAS se stala Renata Vondráková ze Slověnic. Místopředsedy jsou Zuzana Klímová Vaňková
z Vlašimi za soukromý sektor a Jaroslav Švejda za veřejný sektor. Z celkem 17 kandidátů na členy Výboru MAS
bylo nakonec zvoleno 11 zástupců >> za soukromý sektor to jsou Pavel Duda (soukromý zemědělec), Radovan
Cáder (ČSOP Vlašim), Karel Havlíček (fyzická osoba),
Pavel Kuře (Anno Domini Martinice o.s.); za veřejný
sektor jsou ve výboru – Eva Vrzalová (Mikroregion Český Smaragd), Václav Nekvasil (starosta Města Trhový
Štěpánov), Eliška Švejdová (manažerka Mikroregionu
Blaník), Růžena Kučerová (starostka Městyse Louňovice
pod Blaníkem). Předseda a místopředsedové jsou automaticky členy výboru.
Výběrová komise je složena z těchto členů >> Pavel
Duda, p. Prošková (ZŠ Čechtice), Jiří Jelínek (starosta
Městyse Načeradec), Václav Nekvasil, Pavel Kuře, Jiří
Pospíšil (Sokol Louňovice pod Blaníkem), Karel Havlíček. Všechny orgány MAS Blaník o.s. jsou voleny
na 2 roky, jejich mandát je tedy do června 2015.
„Jsem ráda, že se nám od podzimu roku 2012 podařilo zaktivizovat velmi zajímavou a barevnou skupinu lidí.
Ustavili jsme se, víme, kdo jsme a kdo je za co odpovědný, tak můžeme skutečně aktivně pracovat. Už nyní se
nám rýsují mezi členy projekty, které vznikly jenom
z toho, že jsme se potkali, a nejsou závislé na dotacích.
Nicméně pro realizaci našich celkových plánů a cílů
chceme pro MAS získat finanční prostředky ze zdrojů EU, pomůže nám to nastartovat další náročnější projekty, které právě společně vymýšlíme“, říká předsedkyně sdružení Renata Vondráková.
Kontakty:
• Mgr. Renata Vondráková
tel.: 604 540 583, rvondrakova@podblanickem.net
• Mgr. Zuzana Klímová Vaňková
tel.: 777 567 177, zuzana.k.v@centrum.cz
• Mgr. Jaroslav Švejda
tel.: 724 183 529, info@zelivka.cz
Zápisy z jednání MAS Blaník o.s. najdete na:
http://www.masblanik.cz/DokumentyMAS.aspx

Máte na zahradě nebo v okolí staré odrůdy ovocných stromů?
Český svaz ochránců přírody Vlašim se již od roku
1999 v rámci projektu „Ochrana biodiverzity“ snaží zmapovat a zachránit staré odrůdy jabloní a hrušní na Podblanicku. Většina těchto odrůd se zachovala na místech,
která nejsou dobře přístupná, a jejich nalezení je proto
značně komplikované. V tomto pátrání mohou značně
pomoci pamětníci, kteří jednak vědí, kde zajímavé odrůdy rostou, jednak mohou znát konkrétní odrůdu.

Více se o programu záchrany starých odrůd jádrovin
můžete dočíst na webu www.csopvlasim.cz. Pokud byste
se chtěli podílet na záchraně starých odrůd jádrovin
na Podblanicku nebo jen měli ve svém okolí zajímavou
odrůdu, která je v širokém okolí jediná a unikátní, neváhejte nás kontaktovat v Podblanickém ekocentru ČSOP
Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim či telefonicky na čísle
602 665 407.
Ing. Pavel Jakubův
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Vývoj názvů okolních obcí
Každá obec či město má své pojmenování. Jak tato
pojmenování vznikala, se pokusili vysvětlit jazykovědci,
ale i historici.
Jedním z nich byl PhDr. Antonín Profous (2. ledna
1878 Libanice u Chrudimi –27. března 1953 Praha), český středoškolský učitel a odborník na toponomastiku.
Ve svém hlavním díle „Místní jména v Čechách“ zpracoval asi 15 500 jmen českých měst a obcí. Studoval
na gymnáziu v Chrudimi, poté na Filosofické fakultě
pražské Karlovy univerzity, absolvoval též semestr
na univerzitě v Mnichově. V roce 1903 získal doktorát.
V letech 1903 až 1904 působil jako učitel na gymnáziu
v Rakovníku, v letech 1904 až 1909 na gymnáziu v Plzni
a poté až do roku 1938 na gymnáziu na pražských Vinohradech.
Jeho dílo vydalo nakladatelství Československé akademie věd, Praha – 1949, 1951, 1957.
Jména obcí se nejen postupem doby vyvíjela, ale rovněž
i různě psala, nejen podle tehdejších zvyklostí, ale i podle
původního českého pravopisu. Reformou českého pravopisu se zabýval rovněž M. Jan Hus, v níž dosavadní český
spřežkový pravopis nahradil pravopisem diakritickým.
Nás samozřejmě zajímá, jak se vyvíjela a psala jména
našeho města i okolních obcí. Výpis z výše uvedeného
Profousova díla pořídila před rokem 2008 tehdejší studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, a současná učitelka Základní školy v Trhovém Štěpánova,
Mgr. Pavla Krucká.

zakladatelky od hraběnky Věžníkové rozené Švihovské
z Riesenburka)
1787 Riesenburg • 1843 Riesenburg

Trhový Štěpánov = Štěpánův
1274 in Scepanow • 1352 Sczepanow • 1405 Stiepanow •
1550 v městě Štěpánově • 1604 v Trhowem Sstiepanowie

Černýš = původně příjmení tamního usedlíka a to
vzniklo pravděpodobně z Černýš (černoch, mouřenín)
1362 Johannis de Czrniss • 1408 de Czrnussye • 1542
w Czernayssi • 1654 Cžernegs • 1787 Cžernegsch

Dalkovice = ves lidí Dálkových
1295 in Dalcowitz • 1379 Dalkowicz • 1401 in Dalkowytz
• 1544 ves Dalkowicze • 1654 Dalkowicze

Chlum = vzniklo z Chlum, dříve chlm = vrch, kopec,
oblíbené pojmenování návrší s dlouhým hřebenem
nebo vyvýšením na vrchu plochých, táhlých
1295 in Chlum • 1379 Chlum
Zdislavice = ves lidí Zdislavových
1358 Zdyslawicz • 1405 Zdyslawicz • 1416 Zdislawicz •
1443 Zdislawicze • 1542 Zdislawicze • 1788 Zdislawicz •
1848 Zdislavice
Javorník = vzniklo substantivující příponou – z přídavného jména javorný, též vrch porostlý javory nebo
pokryto javorovým lesem
1295 Javornik • 1379 Jawornyk • 1654 Jawornik
Kladruby = ves kladrubů, tj. lidí, kteří rubali klády, též
ves dřevorubců
1405 de Kladrub • 1544 … Kladruby pusté … • 1566
na vsi Kladrubech • 1654 Kladruby
Rataje = ze staročeského rataj = oráč, rolník
1395 in Rathay • 1401 in Ratay • 1542 Ratage • 1623
Rataje Ovesný • 1654 Ratage • 1678 Ratage Owesny
Kalná = jméno Kalná (tj. voda), pochází z adjektiva
kalný, nečistý
1379 Kalna • 1490 z Kalné • 1544 vsi Kalny • 1654 Kalna

Dubějovice = ves lidí Dubějových
1379 Dubeyowicz • 1410 in Dobiegiewicz • 1533 w Dubieyowiczych • 1654 Dubegowicze • 1787 Dubiegowicze

Tehov = prvotně Tehov, tzn. Těhův, toto příjmení
povstalo z těh = kloub, srovnej příjmení Těhan (počáteční ť ztvrdlo v t)
1352 Tehow • 1390 in Thehow • 1603 Chobotský na Tehově • 1615 na Trhově (čti Tehově) • 1654 Tehow • 1844
Tehow i Těchow • 1854 Těhov • 1904 Tehov

Střechov nad Sázavou = Střechov dvůr, majetek,
staročesky Střěch
1406 Albert de Strzechowecz • 1456 mlýn pod Střechovem • 1544 Strzechow • 1645 Jan Kubín ze Střechova

Tichonice = ves Tichoňových
1365 Dywissius de Czichonicz • 1409 de Tyechonicz •
1430 Diviš z Tichonic • 1544 w Tichoniczych dvuor •
1654 Tichonicze

Sedmpány (název nevysvětlen) – poznámka viz níže
1388 in Sedmypanyech • 1550 ve vsi Sedmipanech •
1553 w Sedmi Panech • 1678 Sedmipany • 1788 Sedumpan • 1844 Sedumpan • 1904 Sedmpány, též Sedmipany

Chochol = bylo prvotně asi příjmení usedlíkovo
na tomto dvoře, příjmení Chochol vznikLo z appell
chochol = vršek
1788 Chochol • 1844 Chochol

Hulice = ves Hulových
1295 in Hulicz • 1379 Hulicz • 1543 mezi Huliczemi •
1654 Hulycze

Soušice = z podoby Solšice (Sološice), ves lidí Solochových
1473 z Solnic • 1512 v Solšicích • 1550 ve vsi Solšicích •
1615 Jakub z Soušic • 1654 ve vsi Saussyczych

Rýzmburk = obří nebo obrovský hrad (jméno podle
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Soutice = podle starých čeledních jmen na –ice z adjektiva sutý = sesazený zaplacením zástav na statku
1295 in Suticz • 1352 Ssuticz • 1385 Wilh. de Suticz •
1402 in Sutycz • 1490 Anna ze Soutic • 1544 w Sauticzych
• 1654 Sauticze • 1787 Sauticze
Kácov = Kácův dvůr, příjmení Kác povstalo jako
německé příjmení
1365 in Kaczow • 1415 de Kaczowa • 1615 na Kácově •
1787 Kaczow
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Poznámka:
Původ názvu Sedmpány byl vysvětlen v článku
Mlýnkové ze Sedmpán ve Zpravodaji Štěpánovska, v čísle 5, říjen 2012. Není známo, zda toto vysvětlení bylo publikováno v odborném časopise nebo publikaci.
Mgr. Pavle Krucké děkujeme za laskavé poskytnutí
tohoto výpisu.
Připravil Jaromír Vlček

Zápisy ve štěpánovských matrikách
Matriky jsou knihy se zápisy o narozeních, sňatcích
a úmrtích. Jsou důležitým pramenem kulturní vyspělosti
našeho národa. Byly vedeny farními úřady. Většina far
vznikla na našem území převážně ve 14. století, ale vedení
Sídlo

matrik bylo nařízeno tridentským koncilem v roce 1563.
V přehledné tabulce je uveden přehled nejstarších zápisů
v matrikách týkajících se Trhového Štěpánova i některých okolních obcí:

Nejstarší zápis matriky narozených

Patří k faře

rok

fara

Od r. 1715

Od r. 1800

Dalkovice

1650

Vlašim

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Dubějovice

1689

Soutice

Soutice

Soutice

Psáře

1628

Benešov

Kácov

Zdebuzeves

Dubovka

1628

Benešov

Kácov

Zdebuzeves

Hulice

1688

Soutice

Soutice

Soutice

Rýzmburk

1711

Soutice

Soutice

Soutice

Chlum

1690

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Javorník

1650

Vlašim

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Kladruby

1648

Vlašim

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Mnichovice

1628

Benešov

Křivsoudov

Čechtice

Rataje

1696

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Zdislavice

Sedmpány

1653

Čechtice

Dolní Kralovice

Dolní Kralovice

Soutice

1684

Soutice

Soutice

Soutice

Černýš

1688

Soutice

Soutice

Soutice

Kalná

1684

Soutice

Soutice

Soutice

Střechov nad Sázavou

1650

Vlašim

Kácov

Kácov

Trhový Štěpánov

1625

Benešov

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Štěpánovská Lhota

1692

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Tehov

1648

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Hrádek

Petřiny

1703

Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Hrádek

Připravil a upravil jv
Pramen:
Lochová Jitka: Soupis demografických pramenů (matrik) benešovského okresu
in Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, svazek
23, rok 1982, strana 199n

Zvonička s křížem v Dubovce u Psář

Poznámka: Autorka studie Jitka Lochová uvádí
ve svém soupisu dvě osady se stejným názvem Dubovka
a to u Neveklova a u Psář. Shodně pak uvádí, že zápisy
v matrikách z obou Dubovek jsou v Neveklově, což je naprosto nelogické. Lze se domnívat, že podobně jako zápisy ze Psář i z Dubovky u Psář, jsou uvedeny ve stejných
matrikách.
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Člověk má mít nějakého koníčka
Začalo to vlastně již v dětství, kdy jsem vyrůstal vat, přinesla další možnosti. Fotografie u příbuzných se
v Trhovém Štěpánově mezi dospělým příbuzenstvem, již mohly ofotit „digitálem“ přímo na místě či zaslat jeslýchal jejich vyprávění o předcích a prohlížel stará alba jich kopie pomocí počítače. Největší pokrok však přinesl
s fotografiemi, kterým je dnes již více jak 100 let. Ta alba třeboňský archiv, který jako první v republice zahájil
a fotografie měly svoji vůni, takovou zvláštní, zatuchlou, projekt digitalizace všech matrik. Již několik let jsou tak
kterou cítím dodnes. Tehdy nebyla televize v každé do- k dispozici badatelům na internetu kompletní kopie
mácnosti a na Večerníček jsme občas s babičkou zašli všech matrik z jižních Čech. Další archivy se postupně
k příbuzným Chvojkovým. Děcka nevěděla, co jsou to přidaly, takže k dnešnímu dni je odhadem již 60% všech
Pokemoni, Spiderman, Bakugani a jiní pseudohrdinové, matrik v ČR umístěných na internetu.
většinu volného času se prožilo venku s kamarády nebo
Vznikl také nový obor genetická genealogie, který
v přírodě a nesedělo se u počítačových her vytvářejících možnosti bádání dále rozšiřuje. Genetika odpoví na otáznezdravou závislost a iluzi života. Bylo více času a trpěli- ku odkud se předci (po mužské či ženské linii) dostali
vosti vyprávět a oživovat vzpomínky na naše předky. do Čech a kde má rod své kořeny. Zda jsem po předcích
Příbuzenstvo se scházelo vícekrát do roka a žádné tako- Kelt, Viking, Slovan, Germán, atd. Projekt Archeosteon
vé setkání se bez vyprávění o „dědcích a bábách“ neobe- (vedoucí Dr. Daniel Vaněk) takto mohl odpovědět na půšlo. Všechny staré paní v ulici (Dubějovická) byly „tety“ vod Přemyslovců. Byli to Slované? Nebo pocházeli z gera staří pánové pak „strejkové“. Před každou chalupou mánských knížecích rodů? Bohužel na vše možné je pebyla dřevěná či kamenná lavička, kde navečer strejkové něz dost, na tento projekt se žádné nenašly.
a tety posedávali a dávali se do řeči. Vytvářely se a uchoMatriky přinesly i mnohá překvapení. O příbuzenvávaly vztahy.
ském vztahu k herečce Zdeňce Baldové jsem psal minuMůj pozdější zájem o historii se soustředil zejména le. Ale být vzdáleně příbuzný s Aloisem Jiráskem?
na bádání o rodech Holíků (Bořeňovice u Benešova), SiO štěpánovském rodáku a malíři Josefu Tříškovi bylo
mandlů a Chvojků (Trhový Štěpánov), Rajtrů (Postupi- již dosti napsáno a právem na něho může být Trhový
ce) a Mrskošů (Krásná Hora). Minulý režim (před rokem Štěpánov hrdý. Žil v letech 1885-1967 a jeho ženou byla
1989) příliš soukromým historickým bádáním nepřál. malířka Zdenka, rodem Jirásková, dcera spisovatele
Vždyť historie, dle soudruhů, začínala únorem 1948 a co bylo před tímto datem, bylo zavrženíhodné. Myslím si, že mnoho nepřeháním. Například pražská Genealogická
a heraldická společnost v Praze (jejímž jsem
byl členem) byla po svém založení v roce 1969
zakázaná, působila v podstatě ilegálně pod
Svazarmem a též jako zájmový kroužek
v rámci ROH Tesla Strašnice. Archivy měly
velice omezenou pracovní dobu, která zaměstnanému člověku zabraňovala v intenzivním bádání. Sestavit rodokmen a dopátrat se
kořenů rodu byla mravenčí práce na dlouhé
roky. Za nahlédnutí do jedné matriky se (v 80.
letech) navíc v archivech platilo formou dvacetikorunového kolku, což byly v té době také
nemalé peníze.
Zájem dopátrat se kořenů otcova a matčina rodu mne postupně více pohlcoval a dostavovaly se první výsledky. Nejprve výpisy
z matrik, gruntovních knih, katastrů, sčítacích operátů. Poznal jsem jména, data a povolání otců a matek mých prarodičů a praprarodičů, a začaly vznikat první rozkreslené
rodokmeny, odkrývající minulost rodů většinou k počátku 17. století.
Postupná digitalizace a možnost archivoCecílie Simandlová Tříšková 1848-1916 od Josefa Tříšky
vat data v počítači a jednoduše s nimi praco-
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Aloise Jiráska. Při studiu štěpánovských matrik a rodu
Simandlů jsem objevil jednu zajímavost. Matkou malíře
Tříšky byla Cecílie, rodem Simandlová, dcera obuvníka
Kašpara Simandla v č.p.38. Cecílie žila v letech 18481916 a díky Josefu Tříškovi se dochoval ve štěpánovské
galerii její portrét. Bratr jejího otce Kašpara, či její strýc,
byl obuvník Antonín Simandl z č.p. 153, můj prapraděd.
Lze tento příbuzenský vztah k Jiráskovi vyjádřit jednou
větou? Pokusím se o to: Můj prapraděd měl neteř, která
byla tchýní dcery spisovatele Aloise Jiráska. A je to…

Srpen 2013

Zakončím své vyprávění citátem: „Jak je to smutné,
ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat a nevíme, jak se náš děd jmenoval. Co můžeme čekati od svých
potomků, když budou k nám míti takovou úctu a zájem,
jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti a nikdo nebude vědět, že jsme žili.“
(Dr. Ignác Horníček, Kniha o rodopisu, Vyškov, 1939)
Jan Holík, Praha
rodholiku@seznam.cz

Úspěšní reprezentanti štěpánovské školy

Dějepisná olympiáda

Školní kolo chemické olympiády

Školní rok 2012/2013 přinesl naší škole opět několik
cenných úspěchů v předmětových soutěžích. Nejvýraznějších úspěchů dosáhl žák 9. třídy Petr Dušek z Dubějovic. V okresním kole Dějepisné olympiády obsadil
1. místo a postoupil do kola krajského. O smůle mohla
mluvit jeho spolužačka Kateřina Boušková, která obsadila 4. místo a od postupu do krajského kola ji dělil jedi-

ný bod. Velice dobře si v této soutěži vedli také mladší
reprezentanti Vojtěch Jeřábek ze 7. třídy a Kristýna Šmolíková z 8. třídy. Okresní kolo se uskutečnilo koncem
ledna na Gymnáziu Benešov. Téma 42. ročníku Dějepisné olympiády znělo „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Soutěžní úkoly byly zaměřeny na křesťanství, křesťanské svátky a s nimi související tradice,

Okresní kolo chemické olympiády

Sportovní soutěže
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apod. V krajském kole, které proběhlo koncem března
na jedné z kladenských základních škol, se P. Dušek
umístil v druhé polovině výsledkové listiny.
Rovněž v okresním kole Chemické olympiády dosáhl
nejlepšího výsledku Petr Dušek, který obsadil výborné
4. místo. V okresním kole této soutěže naši školu zastupovaly ještě Dana Brožová a Markéta Drážková, obě žákyně 9. třídy. Soutěž pořádalo začátkem března benešovské gymnázium.
V polovině února se konalo na Střední odborné škole
v Benešově okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Štěpánovskou školu reprezentoval vítěz školního kola
Petr Dušek. V náročné soutěži nakonec vybojoval umístění v polovině startovního pole.
Každý rok se na naší škole koná matematická soutěž
Pythagoriáda. Je určena pro žáky 5. - 8. tříd. Právo účasti v okresním kole si vždy vybojují úspěšní řešitelé, kteří

ve školním kole získají alespoň 9 bodů z 15 možných.
Vzhledem k velkému počtu účastníků se květnového
okresního kola na vlašimském gymnáziu nakonec mohli
zúčastnit pouze Štěpán Neděla a Monika Vargová
z 5. třídy a Vojtěch Brož ze 7. třídy. Všichni tři skončili
ve druhé polovině startovního pole.
Žáci naší školy se rovněž zúčastnili sportovních soutěží. Na začátku školního roku se na naší škole uskutečnil první ročník volejbalového turnaje určeného pro starší žákyně. Dívky se zúčastnily turnaje „O pohár Posázaví“
v Kácově. Mladší chlapci si nevedli vůbec špatně v oblastním kole fotbalového turnaje McDonald´s Cup. V okresním kole soutěže v atletické všestrannosti obsadil tým
složený z 5 chlapců a 5 dívek z 1. stupně 12. místo.
V rámci venkovských škol patřili naši mladí sportovci
vždy k nejlepším.
Mgr. Martin Vrbický

Sportovní soutěže

Sportovní soutěže

Pod Blaníkem 2.2013
Toto číslo letošního ročníku vyšlo v první polovině
července. Prolistujme jeho obsah. Oproti jiným číslům
je úvodní slovo předsedy redakční rady Ing. Pavla Pešouta velmi zajímavé. Píše v něm, že u Lbosína (nedaleko Divišova) vzniká nová vyhlídková rozhledna s názvem Špulka. Autor stručně shrnuje, že Česká republika
patří v počtu rozhleden na přední místo ve světě. Také
na Podblanicku je jich několik. Je to především na bájné
hoře Blaník. Na Neštětické hoře by si zasloužila obnovu.
Škoda, že je na vrchu Mezivrata u Votic rozhledna dlouhodobě nepřístupná. Dalšími rozhlednami jsou věž hradu Šelmberk nedaleko Mladé Vožice, v samotné Vlašimi
věž zámku a kostela Církve československé husitské,
a věž kostela ve Voticích. Autor zmiňuje dlouhodobě
připravovanou výstavbu rozhledny na Javornické hůře.
(Zdá se, že její postavení se odkládá…. A zda bude postavena? Zatím to spadá do říše snů.)

Obsáhlý článek Ing. Pešouta je věnovaný novým nositelům čestného titulu Blanický rytíř. Má název „Ocenění Blanický rytíř v roce 2013“. Zpravodaj Štěpánovska
otisknul v dubnovém vydání článek výkonného redaktora časopisu Pod Blaníkem Jiřího Pavelky s názvem Noví
Blaničtí rytíři. Poznamenáváme, že jej získal rovněž
známý malíř a grafik Mgr. Stanislav Příhoda. • „Staré
odrůdy na Podblanicku“ popisuje ve 2. části Pavel Jakubův. Věnuje se jabloním „Míšeňské“ a připomíná i text
známé lidové písně „Chovejte mě, má matičko, jako míšeňské jablíčko“. Druhou představenou odrůdou je Kalvil červený, jehož původ můžeme hledat ve Francii. •
Martin Kysela v článku „Podpora hnízdních možností
ptactva“ kladně hodnotí spolupráci ČSOP Vlašim a Lesů
ČR při zavěšování budek pro různé druhy ptáků, např.
sýkor, rejsků, brhlíků, rehků zahradních, šoupálků i většiny sov. V roce 2012 probíhalo vyvěšování budek v lesních
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správách Tábor, Konopiště a Kácov. Byl jich instalováno
272 pro dutinové pěvce a 2 pro sovy. Bylo zaznamenáno
hnízdění sýkory úhelníčka, sýkory parukářky, sýkory
babky, brhlíka lesního, šoupálka, rehka zahradního, lejska šedého, vrabce polního a krutihlava obecného. Autor
připomíná, že tato aktivita je náhradou za nedostatek
přirozených dutin ve stromech. Ochrana ptactva by měla
spočívat spíše v zachování dutých, starých a suchých
stromů. • Málokdo ví, že v budově bývalé spolkové spořitelny ve Vlašimi (bývalá poliklinika s hlavním vchodem od farního úřadu římskokatolické církve) je „“Ukrytá“ vitráž z roku 1938“. Píše o ní vlašimský kronikář
Josef Moudrý. V horních dvou třetinách vitráže je pohled z Palackého náměstí na vlašimský zámek a kostely.
Úplně nahoře je znak města Vlašimi. V dolní třetině je
zobrazena budova spořitelny i se zadní budovou. Budova
i s vitráží byla otevřena v květnu roku 1938. • „Barokní
kaplička sv. Prokopa v Sázavě slaví 300 let“. Tomuto výročí je věnován článek Milana Štědry. V článku popisuje
její zajímavou historii. • Ivana Preislerová pozvala čtenáře na druhou procházku Vlašimí počátku 20. století
v článku nazvaném „Palackého náměstí ve Vlašimi“.
Průvodci této fiktivní vycházky jsou pánové Jan Vondráček a pan C. Je to vycházka se zasvěceným výkladem, jak
vypadalo toto známé náměstí skoro před 100 lety. • Vlašimský zámek skrývá nejedno tajemství i zajímavosti.
Jindřich Nusek o tom píše v článku „Hansonova předloha
k malbě v zámecké kapli ve Vlašimi“. Malbu na suchou
omítku vytvořil roku 1849 „lesní inženýr“ knížete Auersperka Josef Fritz. Jiným nadaným výtvarníkem byl pozdější správce zámku Jan Trislík, autor dvou maleb na postranních oltářích kostela sv. Bartoloměje v Trhovém
Štěpánově. Vraťme se k Josefu Fritzovi. Předlohou k malbě
mu byl obraz Christiana Heinricha Hansona (1790-1863)
s kompozicí anděla podpírajícího Krista při modlitbě
v Getsemanské zahradě. Článek popisuje zajímavou cestu
litografického tisku zhotoveného podle zmíněného Hansonova obrazu až do fondu Muzea Podblanicka ve Vlašimi. • Anna Fassatiová napsala „Vzpomínky na Vladimíra
Cidlinského“, známého malíře, grafika a výtvarného pedagoga z Benešova. Václav Cidlinský náhle zemřel 7. dubna 2013 ve věku 78 let. • Seriál „Ochotnické divadlo
na Podblanicku XXXVI.“ přináší první část z bakalářské
práce Martina Filipa s názvem „Dějiny Spolku divadelních
ochotníků ve městě Miličín“.
Vložena příloha obsahuje tyto články:
J. Machovský napsal v časopise Pod Blaníkem (ročník
VII. 1927-28) článek „Výstava“. Popisuje v něm výstavu
dílenských prací učňovských, které obeslalo 331 učňů
z Benešova, Vlašimě a dalších míst. Vyzdvihuje v něm
důležitost řemesel. • Jaromír Košťák pokračuje třetí částí
vyprávění nazvané „Na zabraném“. Je to beletristické
zpracování příběhu vodslivského řídícího učitele, který
se stěhoval do oblasti, kterou zabrala německá armáda
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ve druhé světové válce. • Radovan Cáder představuje
z regionální literatury publikaci „Zvěstov včera a dnes“,
kterou napsala Jaroslava Pospíšilová. Popisuje v ní historii i současnost Zvěstova a dalších blízkých obcí, věnuje
se památkám, jsou v ní zachycena zaniklá řemesla, mlýny a pily, ale i pověsti. Jsou v ní i zajímavé obrazové dokumenty. • Jaroslava Tůmová píše, že „Dobrovolníci letos opět uklidili hladinu a břehy řeky Sázavy“. Zmiňuje,
že tato akce vyvolala úklid i menších vodních toků, například Štěpánovského potoka. (Zpravodaj Štěpánovska
přinesl o těchto akcích již několik článků.) • „Rozhledna
Špulka – nově se rodící symbol regionu“ je článek z pera
Miroslava Kratochvíla. Shrnuje v něm vše podstatné týkající se výstavby nové rozhledny v našem širším regionu. • „Ohlédnutí za dalším ročníkem soutěže ke Dni
země“ přibližuje čtenářům Ivana Křížová a doplňuje jej
vyhodnocením výtvarné a literární soutěže. • „Návrh
pamětní mince Jana Pláteníka“ je název článku o vynikající práci Barbory Tomaidesové z našeho města. Napsal jej Jan Urban. Shrnuje její práci a připomíná, že rada
města Vlašim doporučila tento návrh zařadit do rozpočtu města na rok 2014. Plné znění této studie otiskl Zpravodaj Štěpánovska v srpnu roku 2012. • „Značku KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ získalo pivo i loutky“, článek
Kateřiny Červenkové otiskl Zpravodaj Štěpánovska
v dubnu 2013. • Michala Musilová napsala „Zprávy
ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim“. Připomíná v něm každoroční práci ochránců přírody při
jarním tahu v místech křížení migračních tras s frekventovanými komunikacemi. Na několika lokalitách bylo
zachráněno 9 129 obojživelníků. Z toho bylo 8 731 ropuch obecných, 120 skokanů hnědých, 80 kuněk, 29 blatnic a 169 čolků. V přehledné tabulce autorka uvádí počty
zachráněných obojživelníků i u Trhového Štěpánova.
Dohromady od roku 2004 do roku 2013 to bylo úctyhodných 19 111 živočichů. Letos jich bylo zachráněno 1 401.
Nejvíce to bylo v roce 2011 a to 3 504 jedinců. Z dalších
lokalit jsou uvedeny tyto: Šternov, Horka u Zruče, Kačina, Tehov, Propast u Stříbrné Skalice, Hruškov u Stříbrné Skalice a Mokrá Lhota. Úhrn všech zachráněných
obojživelníků dosáhl neuvěřitelných 69 755! Autorka poznamenává, že již druhým rokem je otevřena expoziční
část Záchranné stanice pro živočichy paraZOO. K návštěvě této stanice jsou zváni všichni, kteří mají rádi přírodu. • Na dalších stranách tohoto čísla jsou kontakty
na autory článků a přehledy plánovaných akcí Muzea
Podblanicka a ČSOP Vlašim.
Články v základní části i vložené příloze jsou doplněny fotografiemi a kresbami. Všem, kteří se zajímají
o kulturu a přírodu rozsáhlé oblasti Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého meránu a Dolního Posázaví
doporučujeme tento dlouhodobě vycházející a neméně
oblíbený časopis ke studiu či jen k četbě.
Jaromír Vlček
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Dva tipy na výlety
Naučná stezka Roudný otevřena

V prostoru bývalého zlatodolu Roudný nedaleko
Louňovic pod Blaníkem byla v sobotu 13. 7. 2013 otevřena
nová naučná stezka, která návštěvníkům přibližuje historii tohoto svého času velmi významného zlatodolu. Tuto
naučnou stezku vybudoval Český svaz ochránců přírody
Vlašim za finanční podpory Programu rozvoje venkova.
Na místě bývalého zlatodolu Roudný vznikla první
technická naučná stezka na Podblanicku. Její trasa o celkové délce cca 4,5 km prochází nejvýznamnějšími částmi této unikátní památky. Celkem na patnácti informačních tabulích, které jsou umístěny na stojanech
ve tvaru těžební výdřevy, takže imitují vstup do štoly, se
mohou návštěvníci seznámit s historií a fungováním zlatodolu od dob středověku až po 50. léta 20. století, kdy
proběhly poslední průzkumné práce na tomto ložisku.
Těchto 15 zastavení je doplněno dalšími
deseti panely s historickými fotografiemi,
odkud byly před lety
vyfotografovány. Návštěvník tímto způsobem může porovnat
současný stav s fotografií starou i přes 100
let.
Stezka je zajímavá
i pro děti. Na deseti
dětských panelech seznámí malé návštěvníSlavnostní otevření naučné stezky
ky s těžbou zlata permoník Ruda. Na stezce jsou umístěna i 4 interaktivní
zastavení určená především pro děti.
„Doufám, že tato nová a netradiční naučná stezka, založená hlavně na historických fotografiích, zaujme mnoho
návštěvníků a přiblíží tuto doposud opomíjenou památku
široké veřejnosti,“ řekl Ing. Pavel Jakubův z Českého svazu
ochránců přírody Vlašim, realizátor stezky.
Po slavnostním přestřižení pásky se návštěvníci
mohli seznámit s celou stezkou za doprovodu Ing. Václava Zemka, který vše doplnil poutavým výkladem. Pro
první mladé návštěvníky byla připravena hravá zastavení, na kterých zadávali permoníci různé úkoly.
Celá stezka je volně přístupná a je vhodná, vzhledem
k náročnějšímu terénu, pro pěší.
Ing. Pavel Jakubův

na nákup už automaticky, bez povšimnutí. Proto stojí za to
připomenout, že v těchto dnech, přesně 7. srpna, uplynulo
už 160 let od jeho slavnostního posvěcení.
Pomník své živé víry dala vystavět roku 1853 majitelka
soutického panství, slečna Marie Terezie Zahnová. Tato
dáma proslula ale nejen svou zbožností, nýbrž i dobročinností k chudým a péčí o své statky. Kříž dala vyrobit v Komárovských hutích u Hořovic a Tělo Krista silně pozlatit.
Zaplatila prý za něj 800 zlatých. Samotný kříž spočívá
na železné tumbě a ta ještě na třech žulových stupních.
Tumba nese zlacený nápis: „Ke cti Páně a úpamatování
pro křesťanskaů katolickaů obec Saůtic věnovala slečna
Terezie Zahn v roků 1853 tento kříž.“   Vedle tohoto byl
ještě nápis v němčině, který byl po 2. světové válce vyhlazen. Svítila zde prý i věčná lampa, ta se však bohužel
do současnosti nedochovala.
K příležitosti slavnostního vysvěcení kříže složil soutický učitel Jan Kadleček píseň. Text písně napsal spisovatel Antonín Norbert Vlasák, farář na Hrádku. Opěvuje v ní nejen kříž, ale i jeho zakladatelku.
Také lípy, které stojí po stranách kříže hned u silnice,
mají zajímavou historii. Byly vysazeny 24. dubna 1854
na počest sňatku císaře Františka Josefa s krásnou Alžbětou Bavorskou, známou jako Sisi.
Paní Libuše Kasalová objevila ve starých knihách zápis o této události, který učinil učitel Jan Kadleček:
„Na den slavných oddavek Jeho c. k. apoštolského
Veličenství, našeho nejmilostivějšího země Pána, Františka Josefa, byly k upamátnění veleslavnosti této, osaděny dvě mladistvé lípy vpravo i vlevo krásného kříže
zdejšího. K ctné práci této byli hlasováním školní mládeže zvoleni žák a žákyně II. třídy, Antonín Kadleček,
bratr učitelův a Teresie Poláková, dcera zdejšího lékaře
p. Jana Poláka.“
Milí čtenáři Zpravodaje, pokud při svých letních
toulkách zavítáte do Soutic, zastavte se na soutické návsi
a blíže si prohlédněte tyto zajímavé památky.
Dana Vlasáková

Soutický kříž a císařské lípy

Na soutické návsi mezi kostelem a farou stojí velký železný kříž. Zepředu je trochu skryt vzrostlými stromy,
za ním vede silnice a je zde autobusová zastávka. Místní
kříž míjíme každý den, při cestě do práce, do školy nebo

Kříž v Souticích

Zpravodaj Štěpánovska
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Dva příběhy ze života Františka Blažka
V červnovém vydání Zpravodaje Štěpánovska jsme si
se zájmem přečetli článek o Františku Blažkovi. Velmi
dobře si na něj pamatuji. Bydlel v malém domečku u Paseky v dnešní Lipové ulici. Už je to dávno… Tenkrát
jsem byla prodavačkou u Hochů s paní Julií Vondráčkovou. František patřil mezi naše zákazníky. Když přišel
do obchodu, bylo o zábavu postaráno.
Vyprávěl, jak dříve pracoval na poště. Nosil poštu též
do Javorníka. Jednou prý se mu tam nechtělo. U lesa stálo vysoké žito a on dopisy a ostatní poštu do něj vysypal.
Jednou zase přišlo hlášení na poštu ze Soutic. Na jednu ženu přišly porodní bolesti a očekával se komplikova-

ný porod. Zapomněl však jméno té ženy. Když vyřizoval
doktorovi vzkaz, nevěděl, ke komu jet. Doktor mu řekl,
že tedy pojede s ním a společně budou pátrat po té ženě.
Doktor vzal tašku a jeli. Když našli tu paní, křičela bolestí. Pan doktor řekl Františkovi: „Pane asistente, podejte
mi kleště.“ On sáhl pro kleště, zacvakal před rodičkou,
která se lekla a zakřičela, a dítě bylo na světě!
Nevím, jestli to, co vyprávěl, byla pravda nebo jen
žertoval.
Vzpomínám na něj jako na veselého člověka.
Jiřina Petrásková, Trhový Štěpánov

Strejda Mašků a policista
Dlouhá léta chodím denně kolem domu pana Maška.
Dlouhý dům se stodolou je prvním domem, který začíná
ulici V sedle. Strejda Mašků, jak mu všichni říkali, byl
rázovitou štěpánovskou postavou. Byl to jeden z nebohatých zemědělců, který své malé hospodářství musel dát
do JZD, kde dělal různé práce s koňmi. Povozničil, dělal
v lese a co bylo potřeba. Měl dvě dcery, holky jako kytky,
které se však provdaly a z obce odešly. Jeho malý synek
v dětském věku zemřel na sarkom. Jak vidíte, trápení
a starosti se nikomu nevyhýbají. Strejda byl prý za mlada
velký fešák a žádnou legraci nezkazil. Občas si zašel
do hospody mezi kamarády a taky někdy něco popil. Ta
příhoda, o níž chci psát, se udála, když už to byl starší
pán před důchodem a možná už v důchodu.
Radostí strejdy Maška byly jeho koně. Povídal si
s nimi a často ho dovezli domů po paměti, když na šejtroku někdy únavou usnul.
A tak se jednou stalo, že jel strejda z Březiny a zase
na šejtroku usnul. Koně šli pěkně po paměti, ale neznají-

ce dopravních předpisů, dostali se na levou stranu. Tehdy tady sloužil velice přísný policista pan B… a ten se
k téhle příhodě nachomýtl, když jel na své Jawě 250 směrem k Vlašimi. Uviděl spícího strejdu na šejtroku, zastavil, motocykl dal na stojánek a hurá, běžel vzbudit a pokárat strejdu. Strejda spal tak tvrdě, že to chvíli trvalo,
než ho vzbudil. Strejdo, jak to jedete, zařval na něj silným hlasem. No jako dycky, odpověděl strejda. No, dyť
jedete po levý straně a to je proti předpisům. Já tak jezdím dycky, odtušil klidně strejda. Nedělejte si srandu
strejdo, tohle je vážnej delikt, za kterej vás můžu nechat
zavřít. Chlapče, udělej to, ale nech mě zavřít alespoň
na tři měsíce, abych si trochu odpočinul, odpověděl klidně strejda a zapálil si oblíbenou cigaretu. Policajt zlostí
nemohl ani promluvit a beze slova se vrátil ke svému
motocyklu, a pak si s chutí odplivl a zaklel. Strejda v klidu pokračoval v jízdě domů, teď už podle předpisů
po pravé straně a v bdělém stavu…
Josef Tomaides (1934-2009)

Den dětí
V sobotu 1.6.2013 uspořádal Sokol Trhový Štěpánov
pro děti sportovní den na víceúčelovém hřišti. Přesně
v 10 hodin, když se začaly scházet děti, začalo pršet, a tak
se musela použít náhradní varianta v tělocvičně Základní školy.
Přes deštivé počasí a další nepříznivé okolnosti se
brzy tělocvična naplnila dětmi, které si užily sportovní
i netradiční disciplíny, za které byly odměněny drobnými cenami. Na závěr všichni bojovali o medaile v „maratonu“. I v těchto stísněných podmínkách panovala příjemná nálada a děti odcházely spokojené.
Ing. Alena Vilímovská
Bude to přesný zásah
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Pod olympijskou vlajkou

Neckiáda

Gymsprint

Malí vítězové

Suchou nohou přes rybník
S plným nasazením

Trocha vody nevadí

20. července 2013 se už po páté konala na místním
koupališti neckiáda a soutěž o Pohár štěpánovského žabáka, kterou pořádal Sokol Trhový Štěpánov. Po mnoha
horkých dnech to vypadalo, že počasí tradičně překazí
zábavu, ale nakonec sluníčko vykouklo z mraků a děti
i dospělí se mohli vydovádět na suchu i ve vodě.
Děti bojovaly jako lvi o medaile za miniželezného
muže – po překážkovém běhu musely přeplavat trasu
v neckách a projet slalom na koloběžce. Další disciplína
měla pro ně také své kouzlo. Děti se jako křečci koulely
po hladině v akvakouli k cílové bójce. I další disciplíny si
užily s chutí, stejně jako připravené občerstvení.
Největší překvapení letošního ročníku všem připravili pětiletí mrňousci, kteří nevydrželi, oblékli si záchranné vesty, zapomněli na strach a po vzoru starších
soutěžících se vydali se na cestu suchou nohou přes rybník. Skákali z pontonu na ponton bez ohledu na to, že

Vodní hrátky

O Pohár Štěpánovského žabáka

vzdálenost mezi nimi byla pro ně opravdu obrovská.
I letos byla velká konkurence v plavbě na neckách.
Malí i velcí soutěžící bojovali o hlavní cenu, co jim síly
stačily. Někteří skončili jako Titanic, ale neodradilo je to
a zkoušeli to dál, občas i s nasazením života, když neuměli plavat. Vítězem se nakonec stal a hlavní cenu - nafukovací člun - získal Jakub Košata.
Po vyhlášení vítězů začala soutěž o Pohár štěpánovského žabáka. Bylo vidět, že děti již získaly mnohé zkušenosti
z předchozích ročníků, protože dráha přestávala stačit
a mnozí soutěžící skončili až v koupališti. Pro dospělé závodníky se musela dráha nakonec prodloužit, ale v urputném boji o poháry rozhodovala nakonec i HP (hloubka
ponoru…), jak označil výsledky komentátor Honza Rýznar. První místa obsadili Jiří Novotný a Anna Jarošová.
Doufáme, že všichni, kdo přišli, si užili příjemné odpoledne plné pohybu a legrace, a příští rok opět přijdou
bojovat a relaxovat.
Ing. Alena Vilímovská
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Sokolský příměstský tábor

Tenisový trénink

Olympijský běh

Každý rok s nadcházejícími prázdninami nastává
v rodinách s malými dětmi problém: „Kam s ním? (nebo
s ní)“. Školka je zavřená nebo z ní už děti vyrostly, babička a dědeček díky důchodové reformě pracují a dovolená
rodičů nestačí pokrýt prázdniny. Proto letos Sokol Trhový Štěpánov ve spolupráci se Základní školou opět pořádal již třetí Příměstský tábor. Tentokrát byl rozšířený
i pro menší děti od 4 let, pro které byl připraven méně
náročný program.
První týden byl program zaměřený na přírodu a dovednosti, které patří k zálesáckému životu. Děti se učily
poznávat zvířata, jejich stopy, vyráběly herbář z rostlin,
které samy nasbíraly. Výlet do vlašimského parku, kde
prošly naučnou stezku, a návštěva Včelího světa v Hulicích absolvovaly děti s nadšením. Nechyběla ani velká
zálesácká výprava do lomu, kde děti soutěžily ve střelbě
ze vzduchovky, vařily jídlo v kotlíku a vyzkoušely si vše,
co se naučily.
Druhý týden čekalo děti dobrodružství. V pondělí si
vyrobily rakety, ve kterých mohly cestovat časem, kam se
jim zachtělo. Také si vyzkoušely něco ze života rytířů – učily se střílet z luku, a i když místo bujného oře měly jen odstrkovací motorku, zažily i pravé rytířské klání s dřevcem.
Na výlet do ZOO v Jihlavě jsme pozvali i veřejnost.
Autobus byl plný a výlet se vydařil.

Korálky, šup na nitku!

Vzhůru do boje

Vodní bitva

Ve středu na děti čekala pravá pirátská bitva. Vyrobily si
pirátské čepice, pirátskou vlajku, vyvěsily ji na stěžeň (skvěle posloužila provazová pyramida na víceúčelovém hřišti),
a pak se daly do boje, vyzbrojené vodními pistolemi. Počasí nám přálo a tak se bojovalo až do úplného vysílení.
Ve čtvrtek nastala doba ledová a pravěk. Děti vyráběly figurky z modelíny a vypravily se do lomu na lov mamutů (i když jen papírových). Poobědvaly kuřecí „stehýnka z dinosaurů“, uvařily si čaj z čarodějného bejlí
a po odpočinku se vypravily zpět.
V pátek se děti ocitly ve starém Řecku a užily si atmosféru olympijských her. Boj o medaile byl urputný i přes
velké horko a každý si zasloužil opravdovou medaili.
Součástí her byl i tenisový turnaj. Přestože někteří účastníci drželi raketu v ruce poprvé v životě, jejich snažení
bylo obdivuhodné a probudila se v nich touha s tenisem
pokračovat.
Pro šikovné ručičky se nabízel kurz v pletení z pedigu
vedený paní Jaroslavou Měchurovou, korálkování
pod vedením paní Zdeňky Chvojkové a keramika, kterou
s dětmi dělala paní Mgr. Ing. Hana Pokorná. Nutno říci,
že i menší šikulové se dokázali s touto výzvou poprat
a vyrobili si opravdu krásné ošatky, korálkové stromečky
a hvězdy i dekorace z opravdové keramické hlíny. Sportovci si mohli užit tenis pod vedení pana Petra Křepely.
Všem vedoucím kurzů patří dík za to, že se s příkladnou
trpělivostí dětem věnovali a dokázali je zaujmout.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům – ZD Trhový
Štěpánov a.s., v jejíž jídelně se děti stravovaly, a MěÚ Trhový Štěpánov za příspěvek na provoz tábora. A také
všem kteří se podíleli na zajištění tábora - zejména vedoucím paní Jaroslavě Špirkové, paní Jaroslavě Krásové
a jejich asistentkám.
Co napsat závěrem? Doufáme, že se dětem tábor líbil.
Svědčí o tom rekordní počet přihlášených - první týden
25 a druhý týden 30 dětí. Největším poděkováním byl
výrok jedné holčičky, která se při odchodu z tábora zeptala: „A proč ten tábor nemůže být ještě příští týden?“.
Doufáme, že se nám podaří ji upokojit zase příští rok,
a že se opět sejde tak vzorná parta dětí jako letos.
Ing. Alena Vilímovská
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Fotbalová sezóna 2012/13 v Trhovém Štěpánově
V této sezóně, která pro nás začala téměř před rokem
v srpnu 2012, starší přípravka absolvovala 83 tréninků,
do kterých se zapojilo 23 borců. Sehráli jsme 18 mistrovských zápasů a 3 duely přípravné. Zúčastnili jsme se halového turnaje v Říčanech, kde jsme obsadili 3. místo
a sami jsme také dva turnaje pořádali. První halový,
ve Zruči nad Sázavou, byl rozdělen na dopolední a odpolední část, kdy se nejprve střetla mužstva starších přípravek a poté mladších žáků. Naše přípravka skončila
na 3. místě ze 6 účastníků a mladší žáci byli stříbrní.
V okresní soutěži jsme uhájili třetí příčku, která nám
patřila už po podzimní části a jen vinou horších vzájemných zápasů s druhými Teplýšovicemi jsme neskončili
ještě o stupínek výš. Litovat můžeme snad jen smolné remízy na horké půdě Zdislavic, kde kluci podlehli atmosféře vyhecovaného duelu a tentokrát při nich nestála ani
štěstěna, čemuž odpovídá i 5 nastřelených tyčí a konečný
výsledek 4:4. Vše dorazila akce z posledních vteřin zápasu, kdy se kapitán mužstva a nejlepší kanonýr týmu Evžen
Pechar řítil osamocen na brankáře domácích a místo, aby
ho zostudil, stejně jako se mu to dařilo s ostatními gólmany celou sezonu, vystřelil několik metrů nad bránu. I tak
jsme letos měli silné mužstvo, kde kluci táhli za jeden provaz a rozhodně Trhovému Štěpánovu ostudu neudělalo.
Na konec sezóny jsme si dali malý dárek a uspořádali silně obsazený turnaj na našem domácím hřišti. Turnaj to
byl sice krásný, ale výsledkem se pochlubit moc nemůžeme. Mezi šesticí mužstev jsme skončili až na posledním
místě, kdy jsme dokázali vyhrát pouze jeden zápas.
Výsledky ostatních družstev si můžete prohlédnout
níže. Naše A-mužstvo sice po dlouhých letech opouští
okresní přebor, ale mužstvo je mladé a perspektivní a tak
věřme, že postupně přijdou i výsledky.
Do nového ročníku se nám podařilo poskládat nejen
všechna mužstva jako doposud, ale navíc budeme mít
po letech i tým dorostenců. Na našem hřišti se tedy koncem léta rozběhne kolotoč zápasů hned ve 4 mládežnických a dvou dospělých soutěžích.

Starší přípravka OS 2002 a mladší
Rk.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

GR. Vlašim B

18

17

0

1

197:50

51

(24)

2.

Teplýšovice

18

12

1

5

134:91

37

(10)

3.

T. Štěpánov

18

12

1

5

140:82

37

(10)

4.

Křivsoudov

18

12

0

6

152:78

36

(9)

5.

Kondrac

18

10

1

7

152:80

31

( 4)

6.

Velíš

18

9

1

8

142:96

28

(1)

7.

Zdislavice

18

6

5

7

111:92

23

(-4)

8.

Tichonice

18

5

1

12

75:117

16

(-11)

9.

Miřetice

18

2

0

16

42:181

6

(-21)

10.

Divišov

18

0

0

18

17:295

0

(-27)

Skóre

Body

(Prav)

Mladší žáci OS 2000–2001
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

1.

Tichonice

20

16

3

1

196:47

51

(21)

2.

Pravonín

20

15

2

3

168:45

47

(17)

3.

T. Štěpánov

20

12

3

5

149:67

39

(9)

4.

SK Načeradec

20

6

1

13

141:145

19

(-11)

5.

D. Kralovice

20

6

1

13

91:110

19

(-11)

6.

Popovice

20

0

0

20

20:351

0

(-30)

Starší žáci OP 1998–1999
Rk.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Teplýšovice

20

15

2

3

113: 9

47

(17)

2.

Jankov

20

13

2

5

64:35

41

(11)

3.

GR. Vlašim B

20

12

3

5

82:33

39

(9)

4.

Miličín

20

12

2

6

72:45

38

(8)

5.

FK Bílkovice

20

10

3

7

59:60

33

(3)

Tým

6.

Poříčí n/S

20

10

2

8

51:37

32

(2)

7.

Sedlec-Prčice

20

8

3

9

48:39

27

(-3)

8.

T. Štěpánov

20

7

4

9

47:37

25

(-5)

9.

Čechtice

20

6

1

13

35:76

19

(-11)

10.

Postupice

20

3

5

12

12:43

14

(-16)

11.

Olbramovice

20

0

1

19

5:164

1

(-29)

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

B mužstvo IV. třída:
Rk.

Nahoře zleva: kustod Eva Šindelářová, Evžen Pechar, Nikola Kopecká, Kristýna Kulíčková, Šimon Fiala, Štěpán Neděla, Jakub
Menda, dole: Jarda Müller, Jakub Fotr, Šimon Neděla, Patrik
Čepelák, Mišheel Dolgorsuren, Pavel Hošek, a Tomáš Pechar.

Tým

Tým

Záp

1.

Keblov

22

17

1

4

94:42

52

(19)

2.

T. Štěpánov B

22

16

1

5

75:28

49

(16)

3.

Miřetice B

22

15

2

5

107:39

47

(14)

4.

Zdislavice B

22

13

6

3

74:36

45

(12)

5.

FC Libouň

22

13

1

8

93:61

40

(7)

6.

Hulice

22

9

4

9

59:74

31

( -2)

7.

Kamberk

22

8

2

12

53:52

26

( -7)

8.

Křivsoudov B

22

7

3

12

41:83

24

(-9)

9.

Čechtice B

22

7

2

13

57:76

23

(-10)

10.

Pravonín B

22

6

1

15

49:90

19

(-14)

11.

D. Kralovice B

22

3

7

12

37:73

16

(-17)

12.

Louňovice pod
Blaníkem B

22

1

4

17

19:104

7

(-26)
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A mužstvo II třída:
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

18

3

5

90:33

57

(18)

1.

Miřetice

26

2.

Jankov

26

17

2

7

62:34

53

(14)

3.

Jírovice

26

16

3

7

54:33

51

(12)

4.

Divišov

26

16

3

7

73:35

51

12)

5.

Mezno

26

13

4

9

56:49

43

(4)

6.

SO Přestavlky

26

13

3

10

51:53

42

(6)

7.

V. Janovice

26

13

2

11

51:49

41

(2)

8.

Popovice

26

10

4

12

42:52

34

(-8)

9.

Neveklov

26

9

4

13

47:61

31

(-8)

10.

D. Kralovice

26

7

9

10

31:43

30

( -9)

11.

Chocerady

26

8

4

14

37:59

28

(-11)

12.

Olbramovice

26

6

6

14

41:55

24

(-15)

13.

Teplýšovice B

26

4

5

17

41:82

17

(-22)

14.

T. Štěpánov

26

3

6

17

23:61

15

(-24)

Tomáš Neděla

Pozvánka na volejbalový turnaj
V sobotu 17. srpna 2013 se uskuteční na multifunkčním hřišti nad Základní školou II. ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev „O pohár města Trhový Štěpánov“. Prvního ročníku se zúčastnilo celkem osm týmů,
vítězství si po velkém boji nakonec odvezly Juniorky
z Vlašimi, které budou také letos prvenství obhajovat.
Zatím je přihlášeno třináct mužstev, což slibuje opět
kvalitní volejbal. Přijďte povzbudit svým fanděním domácí tým. Občerstvení v areálu hřiště je pro všechny
zúčastněné zajištěno po celý den.
Mgr. Stanislav Kužel

Srpen 2013

Sbírka pro postižené povodněmi
V neděli 9. června 2013 uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů sbírku na postižené povodněmi.
Byly přijaty čistící prostředky v hodnotě cca 5 000 Kč.
Finanční hotovost 35 000 Kč, z toho 3 000 Kč věnovali
hasiči z Trhového Štěpánova. Výtěžek sbírky byl předán
11.6.2013 občanům zatopené obce Dolní Beřkovice
u Mělníka.
Rada Města Trhový Štěpánov schválila na své schůzi
11.6.2013 finanční příspěvek 15 000 Kč obci Dolní Beřkovice. Částka byla zaslána na účet této obce.
Josef Korn

Poděkování z Dolních Beřkovic
Dobrý den,
nyní již oficiálně mohu poděkovat občanům a hasičskému sboru z Trhového Štěpánova za finanční dar
ve výši 35 000 Kč na zmírnění následků povodní, který
jste nám osobně předali v hotovosti.
Vážíme si solidárnosti lidí, kteří nás podpořili a zdravíme Vás.
Danuše Smolová, starostka Obec Dolní Beřkovice

Štěpánovští hasiči v Dolních Beřkovicích

Dva vlci

Vítězové turnaje 2012

Jeden večer vyprávěl starý Indián svému vnukovi
o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva
mezi dvěma vlky.“
Jeden je špatný: je to vztek, závist, žárlivost, smutek,
sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.
Ten druhý je dobrý: Je to radost, pokoj, láska, naděje,
vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost,
soucit a důvěra.“
Vnuk o tom přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který
vlk vyhraje?“

Zpravodaj Štěpánovska
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Poplatky za odvoz a likvidaci odpadu v roce 2013
Každý občan, který má popelnici, obdrží složenku na zaplacení od Technických služeb Vlašim.
Odvoz jedné popelnice stojí

Příspěvek města

Občan uhradí za popelnici
Technickým službám

1 205,- Kč

272,- Kč pouze bytový fond

933,- Kč

856,- Kč osamělá osoba

272,- Kč

584,- Kč

Od ceny popelnic se odvozuje cena poplatku za odvoz a likvidaci odpadu, kterou zaplatí Městskému úřadu
občan, který popelnici nemá.
Částku 933,- Kč zaplatí vlastník nemovitosti s trvalým pobytem, u rekreačních objektů je to 7/12 z celkové
roční částky 933,- Kč, tj. 544,- Kč.
Částka 544,- Kč platí i pro vlastníky všech nemovitostí ve Štěpánovské Lhotě.
Splatnost poplatku za odvoz odpadu je do 31. října
2013. Můžete ji platit v hotovosti na Městském úřadě

nebo platebním příkazem na účet města číslo
320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.
Upozorňujeme, že výše poplatku za odvoz odpadu
se může každý rok měnit, jelikož se odvozuje od výše
ceny za popelnici. Proto doporučujeme platbu v hotovosti do pokladny MěÚ nebo při platbě na účet si předem ověřit buď telefonicky na MěÚ nebo na webu města aktuální cenu pro ten který rok.
Jana Krucká, účetní
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Pozvánka do Muzea Štěpánovska
Na konci měsíce června 2013 jsme společně s paní
Zdeňkou Chvojkovou připravili výstavu filumenisty
pana Josefa Tomaidesa, který sbíral nálepky ze zápalkových krabiček. (Pan Tomaides bydlel na Náměstí č.p. 10.)
Výstava byla otevřena bez vernisáže a potrvá až
do září. Chci Vás touto cestou pozvat na tuto velice pěknou a zajímavou výstavu, která je návštěvníky muzea
velmi kladně hodnocena.
Mgr. Stanislav Kužel

Autoři fotografií

Archiv hasičů: Poděkování z Dolních Beřkovic • Archiv
Jaroslavy Svitákové: Vzpomínka na Františka Svitáka •
Hazmuka Filip: Sbor dobrovolných hasičů oslavil
130. výročí svého založení • Křepela Petr: Titulní strana • Kříž Karel: Naučná stezka Roudný otevřena •
Mgr. Kužel Stanislav: Pozvánky • Neděla Tomáš: Fotbalová sezóna 2012/13 v Trhovém Štěpánově • Svobodová
Alena: Soutický kříž a císařské lípy • Špirková Jaroslava:
Sokolský příměstský tábor • Ing. Švajcr Vít: Člověk má
mít nějakého koníčka (fotografie obrazu Josefa Tříšky –
Cecilie Simandlová) • Ing. Vilímovská Alena: Den dětí –
Neckiáda • Vlček Jaromír: Starosta města informuje občany – Zápisy ve štěpánovských matrikách • Mgr. Vrbický
Martin: Úspěšní reprezentanti štěpánovské školy

Sňatek uzavřeli:
29.06. – Veronika Paťhová, Trhový Štěpánov,
		 a Ondřej Mikulec, Vlašim

Životní jubilea:
06.08. – Věra Hochová, Trhový Štěpánov – 84 let
07.08. – Marie Grohmannová, Trhový Štěpánov – 55 let
09.08. – František Dvořák, Sedmpány – 75 let
18.08. – Helena Kupsová, Trhový Štěpánov – 80 let
27.08. – Vladimíra Horešovská, Trhový Štěpánov – 60 let
29.08. – Alena Králová, Trhový Štěpánov – 75 let
29.08. – Marie Kucharčíková, Sedmpány – 65 let
31.08. – Dana Hrubá, Trhový Štěpánov – 50 let
03.09. – Hana Boušková, Trhový Štěpánov – 65 let
05.09. – Vladimír Cigler, Trhový Štěpánov – 81 let
07.09. – Václav Pivný, Střechov – 89 let
08.09. – Mária Uhlířová, Trhový Štěpánov – 60 let
15.09. – Ludmila Kořínková, Trhový Štěpánov – 89 let
16.09. – Václav Kopecký, Trhový Štěpánov – 75 let
20.09. – Jiřina Hrabánková, Dubějovice – 87 let

20.09. – Dagmar Donátová, Trhový Štěpánov – 82 let
21.09. – Jaromír Veselý, Trhový Štěpánov – 55 let
24.09. – Karel Pudil, Dalkovice – 55 let
28.09. – Marie Kopecká, Trhový Štěpánov – 90 let

Navždy odešli:
11.07. – Jiří Balek, Sedmpány – ve věku 67 let
15.07. – Antonín Vlasák, Dalkovice – ve věku 81 let

Vzpomínka
1. srpna 2013 uplynuly 2 roky
plné bolesti od úmrtí našeho
drahého manžela, tatínka
a dědečka, pana Františka
Svitáka, který zemřel ve věku
70 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
zavzpomínejte s námi.
Manželka Jaroslava, synové
Miloš a Radek s rodinami
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