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Spolkový dům v Dubějovicích připraven na předání; foto Josef Korn

Nová budova Spolkového domu v Dubějovicích bude sloužit k nejrůznějším kulturním
činnostem hasičů, ale hlavně jako místo pro setkávání občanů.
Přejeme, aby se nová společenská místnost co nejčastěji zaplňovala lidmi, dobrými lidmi,
udržovaly se zde hezké mezilidské vztahy mezi všemi. Radost ze života a veselá mysl je ukryta
v dobrých přátelských vztazích. Přejeme, aby se v této nové společenské místnosti užilo hodně
legrace a smíchu. Jsou to nejlepší a nejúčinnější léky pro naše tělo i duši.
vedení města

Zprávy z radnice
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Slovo starosty

Občané podepisují petici proti rozhodnutí Rady Středočeského
kraje; foto Vít Švajcr

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás co nejsrdečněji zdravím.
Dostává se Vám do rukou podzimní číslo Štěpánovského
zpravodaje. Hřejivé dny babího léta jsou za námi a nastává období těch chladnějších. Příroda se pomalu bude
chystat na zimní spánek a zemědělcům nastane klidnější
část roku.
Návštěva ministra
Dne 14. srpna 2021 navštívil Trhový Štěpánov Ministr
dopravy ČR Karel Havlíček. Setkání proběhlo na našem
nádraží za účasti generálního ředitele Správy železniční
dopravní cesty Jiřího Svobody, zástupců místních firem,
tisku a přibližně 200 občanů.
Řešila se otázka ukončení osobní dopravy na železnici
z Trhového Štěpánova do Vlašimi. Rada Středočeského
kraje v rámci svých nesmyslných rozhodnutí ruší 12 tratí
lokálek ve Středočeském kraji.
Pan ministr přislíbil, že se tímto diletantským rozhodnutím krajských radních bude zabývat. Celá akce probíhala v konstruktivním jednání za diskuze s občany. Toto
setkání podpořili starostové okolních obcí svou přítomností nebo jejich zástupců. Děkuji jim za tuto solidaritu.

Přibližně 200 občanů očekávalo s nadějí příjezd pana ministra;
foto Vít Švajcr

Výpravčí Jiří Novotný; foto Vít Švajcr

Občané shromáždění na nádraží; foto Vít Švajcr
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Přivítání + hasičská auta z okolních obcí na podporu a solidaritu Trhového Štěpánova; foto Vít Švajcr
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3) Město zaplatit 5.074.801 Kč ročně a zůstane současný
stav.
4) Páteřní doprava vlak, zrušit souběžné autobusové spoje.

Pan ministr promluvil k občanům; foto Vít Švajcr

Zastupitelstvo města schválilo variantu 4). BOHUŽEL
do dnešního dne jsme nedostali odpověď. Okolní starostové dostali dopis z kraje, že se jim budou rušit autobusové linky, třeba linka Vlašim – Chotýšany, nevím, co to
má společného s Trhovým Štěpánovem.
Jaké pány jsme si v krajských volbách zvolili, taková je
odpověď. Budeme jezdit po cyklostezkách a s „veselou“
chodit po pěšinách pěšky do práce, v zimě – v létě za každého počasí a přitom si můžeme zpívat „Kupředu levá“.
Náhradní autobusová doprava musí do nějakého roku
přejít na elektrický pohon a tam kilometr provozu bude
převyšovat několikrát kilometr provozu vlaku. Ptáte se,
kdo to zaplatí? Můžete hádat…, ale víte komu pak poděkovat. Věřme, že nám ten „Vlak neujede“.
Finanční příspěvek města na rozhlednu
Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo žádost Mikroregionu Český smaragd o příspěvek na rozhlednu na Javornické hůře. Město přispělo částkou
300.000 Kč na tuto stavbu. Z rozhledny bude vidět široké
okolí, Trhový Štěpánov je na jižním svahu jak na dlani.

O nesmyslnosti rušení železniční dopravy mluvil i generální
ředitel firmy RABBIT Trhový Štěpánov a.s. Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.; foto Vít Švajcr

Stavba rozhledny; foto Aleš Kamarýt

Evropská unie investuje do naší budoucnosti. Miliardové hodnoty zničí diletantské rozhodnutí. Co na to řeknou páni v Bruselu? (Informační cedule umístěná na budově nádraží v TŠ.)

Jednání s krajskými představiteli
Rada kraje tvrdošíjně obhajuje svoje stanovisko rušení
nebo omezování dopravy na středočeských lokálkách.
Po několikáté výměně korespondence přišel kraj se čtyřmi
návrhy, jak řešit osobní železniční dopravu Vlašim – Trhový Štěpánov.
1) Zrušit.
2) Jezdit o víkendu a město doplatit 859.177 Kč ročně.

Pohled na Trhový Štěpánov; foto Aleš Kamarýt
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Slavnostní otevření Spolkového domu v Dubějovicích
Sobota 2. října 2021 byla slavnostním dnem pro všechny občany a hasiče z Dubějovic. Město Trhový Štěpánov
předalo do užívání Spolkový dům se zbrojnicí. Slavnosti
se zúčastnilo mnoho občanů, hasičů a hostů. Požehnáním budovy a sochy sv. Floriána (dar hasičů Trhového
Štěpánova) panem farářem ThMgr. P. Jerzy Cymanowski
MIC, přestřižením pásky a prohlídkou budovy začala
příjemná zábava při hudbě TRITON.

Projev pana starosty; foto Ivana Novosádová

Požehnání Spolkového domu; foto Ivana Novosádová

Požehnání přednáškového sálu panem farářem;
foto Ivana Novosádová

Antonín Vošický poděkoval zástupcům města Trhový Štěpánov
za vybudování Spolkového domu; foto Ivana Novosádová

Štěpánovští hasiči předali svým dubějovickým kolegům sochu
sv. Floriána – patrona hasičů; foto Ivana Novosádová
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Stavba byla financována z rozpočtu města, celkové
náklady činily 6.506.000 Kč s podporou Ministerstva pro
místní rozvoj 590.480 Kč na vybavení přednáškového
sálu. Stavba byla provázena covidovými omezeními, ale
byla dovedena do zdárného konce.
Děkuji všem, co se na této akci podíleli jakýmkoliv způsobem, děkuji za podporu a spolupráci. Přeji všem, kteří
budou tuto budovu využívat, jen samé přátelské a radostné chvíle zde prožité, k tomu ať Vám žehná sv. Florián.

říjen 2021

Slavnostní přestřižení pásky; foto Ivana Novosádová
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Matky Boží – královny nebes,
která se tyčí nad obcí Keblov
v teritoriu města Trhový Štěpánov. Na náklady města byla
provedena malba vnitřních
i vnějších prostor a instalována nová soška Panny Marie.
Nad vstupním portálem se
nově skví nápis s křížkem
„Matko Boží, oroduj za nás“.
Toto kouzelné místo, vybízející k zastavení, k odpočinku
a rozhledům tak bylo zkrášleno ku potěše poutníků i místních obyvatel. Přijďte načerpat Boží energii nebo utřídit si
své myšlenky – to už je na vás.
Socha Panny Marie;
foto archiv města

Jednotka hasičů Dubějovic nastoupena před novou zbrojnicí;
foto Ivana Novosádová

Kaplička Panny Marie s nádherným výhledem
V měsíci září proběhla renovace kapličky Panny Marie na hranicích katastru Sedmpán a Keblova. Kaplička

Blahopřání – poděkování
Blahopřeji panu Františku Štikovi k jeho životnímu jubileu, přeji hodně
zdraví a klidný život. Děkuji Františkovi za práci
v městském zastupitelstvu,
děkuji za práci, kterou vykonává po celý svůj život,
práci zedníka a obkladače,
jeho rukopis mistra je zapsán na nespočtu staveb
v Trhovém Štěpánově
a okolí.

František Štika z Trhového
Štěpánova; foto Irena Ryšavá

Blahopřeji panu Ing. Romanu Farionovi k jeho životnímu jubileu, přeji hodně zdraví, pohody a pracovních
úspěchů. Děkuji panu Romanovi Farionovi za jeho práci

Renovace kapličky Panny Marie u Sedmpán; foto archiv města

Ing. Roman Farion, ředitel Ekoso s.r.o Trhový Štěpánov
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pro Svazek obcí EKOSO, děkuji za práci ve funkci jednatele EKOSO s.r.o. Děkuji za příkladnou spolupráci s Městem Trhový Štěpánov.
Pozvání
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zvu (pokud okolnosti dovolí) 28. října 2021
od 14:00 hodin na koncert hudební skupiny VESELÁ
TROJKA do Kulturního domu v Sedmpánech.
Další pozvání je na slavnostní požehnání nového
zvonu Sv. Florián do kaple v Dalkovicích. Slavnost proběhne 30. října 2021 od 14:00 hodin na návsi u kaple
sv. Trojice. Zvon byl pořízen z příspěvků občanů a SDH
Dalkovice, Město Trhový Štěpánov zaplatilo mechanizmus zvonění (80.000 Kč) a přispělo na zvon 20.000 Kč.
Celková cena zvonu je 80.000 Kč.
Do třetice Vás zvu na Vánoční trhy 27. listopadu
od 13:00 hodin na Náměstí v Trhovém Štěpánově.
Vážení spoluobčané, přeji krásné slunečné podzimní
dny, děkuji za podporu a spolupráci.
Josef Korn, starosta města
Požehnání nového zvonu Svatý Florián do kaple v Dalkovicích;
foto archiv města

Informační článek o možnostech plateb faktur VHS Benešov
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., zajišťuje
dodávku pitné vody a odvod odpadních vod na základě
smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování s odběrateli. Za poskytnuté služby hradí zákazník tzv. vodné
a stočné. Vyúčtování probíhá na základě vystavených
faktur: dvakrát za rok obdrží odběratel zálohovou fakturu a dvakrát ročně fakturu na základě fyzického odečtu vodoměru. Zaplacená záloha se posléze odečte
na faktuře, která je vystavena dle skutečného stavu
na vodoměru.
Faktury jsou vydávány v pravidelných intervalech
a lze je hradit několika způsoby:

• Příkaz k inkasu – jedná se o automatické strhávání
částky z běžného účtu dodavatelem. Odběratel udělí
souhlas s inkasem své bance, kde nastaví limit strhávané částky. Zároveň udělí písemný souhlas i dodavateli. (formulář: Žádost o nastavení…..)
• Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) – službu nabízí Česká pošta a umožňuje v rámci jednoho
hromadného příkazu zaplatit více různých plateb najednou. Zákazník si nejprve zajistí službu na České
poště a poté nahlásí dodavateli své spojovací číslo.
• platební kartou (VISA, MasterCard, JCB) v sídle společnosti - Černoleská 1600, Benešov

1) Hotovostní platba
• poštovní poukázkou (pokud platíte prostřednictvím
poštovní poukázky, je tato součástí každé faktury)
• hotovostní platba na recepci v sídle společnosti – Černoleská 1600, Benešov

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., v rámci
zvyšování komfortu služeb pro zákazníky nabízí zasílání
elektronických faktur na e-mail zákazníka, takže k nim má
snadný přístup odkudkoli a může je pohodlně spravovat.
V případě zájmu o elektronickou fakturaci a informace o dalších službách je možné zažádat telefonicky,
e-mailem na info@vhs-sro.cz nebo prostřednictvím
online formuláře.
Kateřina Fastová,
vedoucí zákaznického centra VHS Benešov

2) Bezhotovostní platba
• Příkaz k úhradě – plátce zadá platební příkaz své bance či jiné platební instituci a z jeho účtu peníze odejdou na bankovní účet vybraného příjemce. Příkaz lze
zadat v internetovém i mobilním bankovnictví – zde
doporučujeme využít funkci QR kódu, který je uveden na každé faktuře.
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Tradiční Štěpánovská pouť
„Přijela pouť a lidí proud
zaplnil na náměstí kdejakej kout,
přijela pouť, hudba a čmoud,
marcipán má zas chuť náramnou“
A skutečně znovu měl!
Vše se nám vrátilo v neděli 29. srpna 2021 na Náměstí
v Trhovém Štěpánově.
Po tradiční ranní mši svaté v kostele sv. Bartoloměje
nás sice počasí chvíli napínalo, ale nakonec vydrželo
ve svém svátečním pozitivním rozpoložení, dechová
hudba Sebranka hrála ostošest, jak jinak než v profesionální kvalitě, polední přestávku vyplnili s písničkami
na rtu naši oblíbení heligonkáři, u stánků všem chutnalo, atrakce se ozývaly veselým smíchem, tašky naplnily
sladké dobroty a různé dárečky, setkali se příbuzní, známí, setrvávali v družných debatách a všeobecné veselí
vytlačilo ze všech obličejů kdejakou chmuru.

Naše pouťové náměstí; foto archiv města

Dechová hudba Sebranka s Mgr. Tomášem Lichtenbergem, který kapelu doprovází mluveným slovem; foto archiv města

Se zapadajícím slunečním svitem pomalu vyprchala
i vůně marcipánu s nádechem cukrové vaty, aby se zase
mezi nás mohla vrátit koncem příštích prázdnin.
„…protože zas pouť u nás začíná“
redakce zpravodaje

Někteří si nenechali ujít návštěvu pouťové střelnice, aby sestřelili papírové růže; foto archiv města

Nový zvon – Sv. Florián pro kapli v Dalkovicích.
Dne 19. 8. 2018 byla v Dalkovicích P. Jiřím Ptáčkem
MIC slavnostně posvěcena nově zbudovaná kaple Nejsvětější trojice. Završilo se tak mnohaleté úsilí našich
předků i současných obyvatel Dalkovic a širokého okolí.
Věřím, že kaple v Dalkovicích zůstane symbolem naší
doby i pro budoucí generace.
Sbor dobrovolných hasičů v Dalkovicích se rozhodl, spolu se zástupci města Trhový Štěpánov, uspořádat první týden v září letošního roku veřejnou sbírku na nový zvon,
který svým hlasem bude ohlašovat plynoucí čas – poledne,
klekání, začátky bohoslužeb a mnohé další.
Nový zvon nese jméno Sv. Floriána – patrona hasičů.
Je ulit ze zvonoviny (druh bronzu), váží 37 kg, průměr
věnce je 396 mm. Je laděn v tónu Ais2. Na krku zvonu (tj.
prostřední část zvonu) je plastika sv. Floriána s nápisem

„Svatý Floriáne, oroduj za nás.“ V koruně a čepci zvonu
(tj. vrchní část zvonu) je plastika s organickým vzorem
listu a ozdobný motiv gotického klenutí odkazující
na službu zvonu v církevní stavbě. Věnec zvonu (tj.
spodní část zvonu) je ozdoben motivem ve tvaru polokoule a obvodovým lemem.
Nový zvon včetně elektrického pohonu dodala česká
firma L. Hainz z Lysé nad Labem za cenu 80 000 Kč. Obdobnou částku zaplatilo město Trhový Štěpánov za elektromagnetický pohon zvonu.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů v Dalkovicích
bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
zapojili do aktivit, týkajících se pořízení nového zvonu
do dalkovické kaple.
Děkuji starostovi města Trhový Štěpánov panu Josefu
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Kornovi, všem zastupitelům a zaměstnancům města
za vstřícné jednání, administrativní a finanční podporu.
Veliké díky také patří všem obyvatelům Dalkovic a místnímu Sboru dobrovolných hasičů za poskytnuté dary.
V neposlední řadě chci poděkovat místní duchovní sprá-

říjen 2021
vě a P. Jiřímu Ptáčkovi MIC za uspořádání sbírky v kostele sv. Bartoloměje v neděli 5. 9. 2021. Děkuji též všem
drobným dárcům a všem lidem dobré vůle, bez nichž by
nebylo pořízení nového zvonu možné.
Ing. Jan Kroupa – starosta SDH Dalkovice

Den hasičů a záchranářů
V sobotu 11. září se v Trhovém Štěpánově konal Den
hasičů a záchranářů, který pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů. Během slunečného odpoledne probíhala
soutěž v požárních útocích, do kterých se zapojili nejen
muži, ale i ženy a děti. V mužské kategorii si vítězství odvezli hasiči ze Zruče nad Sázavou. V kategorii dětí vyhrálo družstvo z Keblova. Mezi ženami letos nenašly přemožitelky domácí hasičky z Trhového Štěpánova, které si
po loňském neúspěchu vítězství zasloužily. V kategorii
veteránů s PS 8 vyhrálo družstvo mužů z Dalkovic.
Při Dni hasičů a záchranářů proběhly dynamické
ukázky. Simulovanou autonehodu a následné vyproštění
zraněných z havarovaného vozu předvedla hlídka obvodního oddělení Policie Vlašim, posádka Zdravotnické
záchranné služby Benešov a Jednotka požární ochrany
Zdislavice. Ukázku slaňování z výšky předvedli hasiči
z HZS Benešov z výškové plošiny HZSP Sellier&Bellot
Vlašim. Jak správně poskytnout první pomoc nám ukázali záchranáři ZZS Benešov. Poslední ukázkou byl hořící dřevěný domeček, který hasili hasiči ze Zdislavic.

Štěpánovské dívky na startu; foto Adéla Hájková

1. místo zůstává doma!; foto Adéla Hájková

Záchrana osoby v podání lezců HZS Benešov;
foto Tereza Jeřábková
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Ošetření zraněného po dopravní nehodě!; foto Tereza Jeřábková
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Závěrečná ukázka hašení dřevěného domku;
foto Tereza Jeřábková

Taneční zábava s kapelou RE-FLEX Group v plném proudu;
foto Veronika Vargová

Diváci si mohli s policisty vyzkoušet své znalosti v dopravě vyplněním testu, prohlédnout policejní vůz, nechat si odebrat otisky prstů nebo se zeptat, co vše obnáší
práce policisty. Odměnou nebyly jen získané nebo oprášené znalosti o situacích na silnici, ale i drobný dárek.
Rovněž u stánku BESIPu byly připravené dopravní testy
v kampani 13 minut. U zástupců Ankety dobrovolní hasiči roku si diváci zasoutěžili o věcné ceny. Novinkou
v doprovodném programu byla účast zástupce Českého
červeného kříže z Kolína, kde si bylo možné vyzkoušet,
jak úspěšná by byla resuscitace v případě poskytnutí
první pomoci.

Odpoledne plné ukázek a požárních útoků se blížilo
ke svému konci. Den hasičů a záchranářů byl zakončen
taneční zábavou s kapelou RE-FLEX Group, která nám
zpříjemnila večer.
Děkuji všem, kteří se na Dni hasičů a záchranářů podíleli, a sponzorům za poskytnutí finančních či věcných cen.
Hlavně bych chtěl poděkovat všem, kteří se během odpoledne přišli podívat a mohli alespoň na chvilku nahlédnout
do činnosti Integrovaného záchranného systému.
Vojtěch Jeřábek

Zásahy JPO Trhový Štěpánov od 29.7.2021 do 27.9.2021
12.8.2021
18.8.2021
23.8.2021
28.8.2021
1.9.2021
3.9.2021
7.9.2021
8.9.2021
8.9.2021
10.9.2021
20.9.2021
23.9.2021

požár odpadu
požár kamionu
odstranění stromu
odstranění nebezpečného hmyzu
požár kůlny
požár dodávky
požár dřeva a odpadu
odstranění stromu
požár lesního porostu
požár dodávky
odstranění stromu
transport pacienta

Hulice
dálnice D1, 54. km
Soutice
Střechov nad Sázavou
Mnichovice
dálnice D1, 56. km
Trhový Štěpánov
Sedmpány
Hulice
dálnice D1, 50. km
Soutice
Trhový Štěpánov
Vojtěch Jeřábek

Požár dřeva a slámy v Trhovém Štěpánově;
foto archiv JSDH

Naše cesta k vítězství
Letošní přípravy a tréninky na soutěž v požárním
útoku jsme nechtěly podcenit. Bohužel ale v týmu nastalo několik změn, a proto jsme začaly s tréninky později.
Ale šlo nám to skvěle! Trénovaly jsme ve složení: koš Terka Jeřábková, sání Ivka Veselá, stroj Áďa Šaňková, béčka
Lucka Tomaidesová, rozdělovač Andrejka Čermáková,
levý proud Nikča Sátrová a pravý proud Nikča Kopecká.
Našimi trenéry byli Luboš Pazour a Vojta Jeřábek, který
v případě absence některé z nás na tréninku ochotně za-

skočil nebo sehnal náhradu. Tímto děkujeme i Honzovi
Beránkovi a Petrovi Vobeckému, kteří s námi potrénovali. Týden před soutěží musela ze zdravotních důvodů
odstoupit Ivka Veselá, a tak jsme do týmu povolaly „trenéra“ Vojtu, který se ujal stroje, a Áďa se posunula k Terce na sání. A šlo nám to na výbornou!
V den soutěže jsme všichni byli nervózní a měli plné
ruce práce s organizací a ve stánku u bramboráků, hranolek i párků v rohlíku. Pár minut před naším startem
9

Události ve městě / Spolkový dům Trhový Štěpánov
jsme si vzpomněli, že vlastně za chvilku běžíme, a začal
chaos. Na naší přípravě vládla nervozita, ale ta nás neohrozila. Náš útok se povedl i s drobnými chybičkami,
protože bez těch by to nešlo. Z výsledného času jsme
měli všichni obrovskou radost. Jelikož se nám předchozí
závody moc nevyvedly, naše emoce byly ještě silnější.
Po vyhlášení jsme si společně zazpívaly naši písničku
„To tehdy padal déšť“. Prý to tahalo za uši, ale nám to

říjen 2021

vůbec nevadilo. Večer jsme to řádně oslavily na baru
i na tanečním parketě.
Děkujeme všem, co nám fandili, a speciálně našim
trenérům Vojtovi Jeřábkovi a Lubošovi Pazourovi. Těšíme se již na příští soutěž a budeme se snažit vítězství obhájit. Pokud se nám to podaří, naše společná vítězná písnička do mikrofonu Vás nemine. Tak zase za rok!
Adéla Šaňková, Tereza Jeřábková

S P O LKOV Ý D Ů M
V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ

NAB Í D K A KU R ZŮ
2 021–2 02 2

Jazykové kurzy:
lektorka Mgr. Zdeňka Martínková
kurz Aj – začátečníci • kurz Aj – mírně pokročilí • kurz Aj – konverzační kurz
Kurz kreslení:
vedoucí Ing. Alena Vilímovská
Kurz korálkování a paličkování:
vedoucí pí. Zdeňka Chvojková
Kurz šití pro začátečníky:
vedoucí pí. Ester Kroupová
Do kurzů se můžete přihlásit na tel. 602 645 327 nebo na e-mail: spolkovydum.ts@gmail.com.
Během letního období místní muzeum navštívilo
mnoho návštěvníků, z blízkého okolí i z různých koutů

naší vlasti. Děkujeme za Vaši přízeň!

Manželé Ryšavých z Hulic obdivovali naše muzeum;
foto Jana Vlasáková

Rodina Rambouskova z Pardubického kraje navštívila naše
městečko; foto Jana Vlasáková
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Občané Trhového Štěpánova a okolí

Svatováclavské setkání ve Štěpánovské Lhotě
V sobotu 25. září jsme se opět sešli u kapličky na návsi. Tradici Svatováclavského setkání jsme zahájili v roce
2014, loni vzhledem ke složité epidemiologické situaci se
nekonalo. O to víc jsme se letos těšili, hlavně místní, ale
i chalupáři a další hosté.
Úvodem setkání byla mše svatá, kterou sloužil pan páter ThMgr. P. Jerzy Cymanowski MIC. Hudební doprovod obstarali manželé Kroupovi, paní Ester přečetla Písmo svaté. Poté pan ing. Václav Nekvasil přivítal všechny
přítomné a vzpomněl i na ty, kteří již nejsou mezi námi.
Zdůraznil, že letos se koná již sedmé setkání. Všem popřál hezkou zábavu a hlavně hodně zdraví. Jsme rádi, že
nás i letos přijel pozdravit pan starosta Josef Korn. Pak
již následovala zábava. Stoly byly opět plné sladkých
a slaných dobrot, které připravily domácí i příchozí ženy.
Všichni byli velmi spokojeni s občerstvením, které zajistil pan Karel Pokorný. Mezi přítomnými bylo letos hodně dětí. Na novém hřišti pro ně připravila paní Aneta
Pokorná spoustu her a soutěží. Za tento nápad jí patří
velký dík. Děti byly nadšené, vůbec se jim nechtělo
domů. Dalším překvapením pro děti byli dva koně, se
kterými přijel pan Aleš Vrba ze Střechova.
Vyvrcholením každého posezení je hudba, kterou
opět zajistili místní heligonkáři Josef Veselý a manželé
Ester a Jan Kroupovi. Všichni jsme se těšili na Láďu Strnada z Drahňovic. Letos ještě přijeli kamarádi hudebníků pan Touška ze Zruče s bubeníkem. Hudba byla skvělá, všichni hráli moc hezky, příjemně se poslouchalo
a s chutí jsme si zazpívali. Povídalo se, vzpomínalo, čas

plynul, a ač neradi, pozdě večer jsme se loučili. Počasí se
vydařilo, bylo krásně.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se o setkání
zasloužili. Panu ing. Nekvasilovi, technické četě města
(pánové Kopecký, Šiška, Jeřábek, Pazour a Keznikl), kteří každoročně postaví stan pro posezení, paní Ester
Kroupové za úklid kapličky. Velký dík patří také manželům Pokorným a samozřejmě skvělým hudebníkům.
Lhota se v poslední době rozrůstá a mladé rodiny ji příjemně oživují. Celé setkání se neslo ve velmi přátelském
duchu. Popřejme si hodně zdraví a budeme se těšit, že se
v sobotu 24. září 2022 opět sejdeme.
Lhoťáci
Fotografie k článku dodali:
Aneta Pokorná, Katka a Ondra Langerovi

Paní Aneta Pokorná připravila pro děti v tento den spoustu her
a soutěží

Jsme rádi, že nás i letos přijel pozdravit pan starosta Josef Korn

Mezi přítomnými bylo hodně dětí, které se vydováděly na novém hřišti

Dalším překvapením pro děti i dospělé byli dva koně, se kterými
přijel pan Aleš Vrba ze Střechova
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Podzimní dny
Podzim je velmi krásné období,
ale ne každý má rád změnu. Bylo
nám teplo, bylo hodně sluníčka,
všechno podporovalo prožitky radosti. Teď začne sluníčka ubývat,
ale ono stále je. Jen svit se omezí.
Podzim upozorňuje na plody, které měly dozrát, na revizi toho, co
mělo být a co léto přineslo. Podle
plodů poznáme strom. Můžeme se
radovat z podzimních barev, můžeme žasnout nad plody, které dozrály. Nebo také ne, protože něco
nevyšlo, něco se pokazilo. Ale to
vše patří k životu. Začíná nové období, stejně jako třeba dětem škola.
V něčem bude nová, v něčem stejná.
Vždy něco začne, něco přibude.
Příroda se řídí Božími zákony,
zkusme přijímat realitu tak, jak přijde, hledejme návod
v Božích ustanoveních. Je tam vždy pomoc. Jen ji vidět
a hledat. Pak se budeme těšit z nového, poučíme se z prožitého a naučíme se přijímat jinakost, odlišnost, novost.
Nebudeme mrtvé kameny, ale živé stromy, které budou

svědectvím života a jeho plnosti. Ubude-li sluníčka, ať
svítí naše srdce láskou, radostí a přijetím všeho, co nám
Bůh dává. Nezapomeňme rozdávat, přijímat a děkovat.
Krásný podzim všem a chuť k žití, protože život je Dar.
PhDr. Irena Lesová

Pátrání po stopách významného sochaře v Sedmpánech
Před několika měsíci jsem měl rozhovor s mým dlou- Bézová mi poslala nejprve jedno, později i druhé telefonholetým přítelem, kronikářem a předsedou Spolku přá- ní číslo a začalo mé téměř detektivní pátrání. První teletel Krasoňova panem Oldřichem Štěpánem. Právě on fonát uvázl ve slepé uličce, ale z druhého telefonátu začamne upozornil na sochaře Miloše Zeta, který se v Kraso- lo svítit na konci dlouhého tunelu malé světélko.
ňově narodil a jako malé dítě pobýval u svého dědečka Martínkovi, které jsem hledal, žijí na dvou místech Jeden
Martínka v Sedmpánech. Jeho maminka pocházela ze z nich mne odkázal na pana Ing. Vladimíra Martínka
Sedmpán a žila v Krasoňově. Jeho rodiče měli v Kraso- v Českém Brodě a situace se začala postupně odvíjet. Jeňově hospodářství. Dlouho byla jedinou stopou jeho fot- den z žijících tohoto jména mne upozornil ještě na jiného žijícího někde v okolí Čáslavi. Seka s dědečkem.
šel se s ním po jedné svatbě a řekl mu
Několikrát jsem s panem Štěpáo mém pátrání. Začátkem června
nem o něm hovořil. Vyprávěl mi
2021 se mi pan František Martínek
o bustě, kterou v roce 2020 tomuto
ozval a rovnou mi řekl, že sochaře
významnému sochaři odhalili.
Miloše Zeta znal. Jeho dcera je keraMůj přítel mne oslovil, abych se
mička a této profesi se dodnes věnuje.
v Sedmpánech na sochaře Zeta dotáDomluvil jsem si s ním osobní schůzzal. Na jaře roku 2021 jsem hovořil
ku přímo v Sedmpánech, protože
s paní Štěpánkou Bézovou, místostatrvale žije v blízkosti Čáslavi.
rostkou Trhového Štěpánova a obTato schůzka se uskutečnila přímo
čankou Sedmpán, zda o Miloši Zetov Sedmpánech přesně v půli června
vi něco ví. Žel, nikdy o tomto muži
2021. Jel jsem do této malebné vesnic neslyšela.
Martínků je v Sedmpánech někoničky s očekáváním, zda se něco bližšího dovím. Pan František Martínek
lik, ale najít toho pravého byl úkol
mne čekal na břehu požární nádrže.
spíše pro detektiva. Je to rod velmi
Busta Miloše Zeta v Krasoňově;
Jeho dům je nedaleko odtud.
starý, sahající až do 16. století. Paní
web Spolku přátel Krasoňova
12
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Po srdečném přivítání
začal příjemný rozhovor,
ke kterému se později připojila i jeho vlídná paní.
Údajů o mamince sochaře Zeta je velice málo. Mnoho dokladů o rodu Martínků z č. p. 13 nenávratně
a neznámo proč zmizelo.
Zůstaly jen střípky vzpomínek. Sochařova maminka se
jmenovala Marie. Mohla se
narodit někdy okolo roku
Martínek František;
1890. Pocházela z mnoha
foto Jaromír Vlček
dětí, jako ostatně i rody dalších Martínků. Nedověděl jsem se ani roky jejího narození a úmrtí. Jak se jeho maminka dostala ze Sedmpán
do Krasoňova, se už také nedovíme. Matriky z období
před více než 120 lety jsou již v archivech a není v silách
pisatele článku, aby do nich nahlédl.
Můj hostitel si na Miloše Zeta, svého bratrance, dobře
vzpomíná a má dokonce ve svém vlastnictví asi 20 cm vy-

modelovanou vysokou hlavu jeho babičky, která byla
i jeho babičkou. Z jakého materiálu je zhotovena, jsem nezjistil. Má hnědou barvu a je usazená na dřevěné desce.
Vznikla roku 1937, což je uvedeno na této malé práci. Zasloužila by si restaurování a mohla by být vystavena v Muzeu Štěpánovska.
Rodiče sochaře se z Krasoňova v jeho 6 letech přestěhovali do Ctiboře u Vlašimi, kde žili asi 10 let. Odtamtud
jezdíval malý Miloš Zet se svým bratrem Františkem
za dědečkem Janem a babičkou do Sedmpán. Ze Ctiboře
se později rodina přestěhovala do Starého Sedla u Opařan. Dnes patří Staré Sedlo k městysi Stádlec se známým
řetězovým mostem.
Další a přesnější údaje se zatím nepodařilo zjistit.
Čtenáře Zpravodaje Štěpánovska i občany Sedmpán
jistě bude zajímat osobnost sochaře Miloše Zeta (19201995). Na internetu jsou zajímavé údaje o jeho životě.
V letech 1934–1937 studoval na Státní odborné keramické škole v Bechyni. V letech 1939 až 1940 pokračoval
ve studiu na Škole umění ve Zlíně a v letech 1941 a 1942
na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Po 2. světové
válce studoval sochařství u profesorů Karla Pokorného,
Jana Laudy a Otakara Španiela na Akademii výtvarných
umění v Praze. Od roku 1945 byl členem KSČ. V roce
1980 mu byl udělen titul zasloužilý umělec.
Je autorem několika soch, z nichž např. uvádíme:
• Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně, 1956–1961
(odstraněn v roce 1990)
• Mládí (1963), Praha, před Starým purkrabstvím
na Pražském hradě
• Památník partyzánského hnutí Noční přechod v Morávce, 1968, národní kulturní památka, 4 x 8 metrů
• Prolézačky v Nekvasilově ulici v Praze (60. léta, jedna
odstraněna)
• Kaťuše, Písek
• Obyčejná madona, 1971, Praha – Pankrác (ulice Pujmanové)

Hlava babičky – raná tvorba; foto Jaromír Vlček

Obyčejná madona; foto na Wikipedii
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Snění; foto na Wikipedii

Vzdor; foto na Wikipedii

• Současný voják, 1973, Praha, před Hlavní vojenskou
správou ČSLA
• Schoulená (Snění), Praha, Národní třída (Platýz)
• Země (též známá pod názvy Vzdor nebo Nepokořená
vlast), 1973–1978, Památník Kobyliská střelnice, Praha
• Řeka (80. léta)
Miloš Zet žil a pracoval v Praze, kde měl nejen byt, ale
též sochařský ateliér. V Sedmpánech byl naposled v roce
1974. Ani jeho syn Martin nemá o Sedmpánech žádné
povědomí. Svou babičku neznal a rodokmen z této strany nikdy nezkoumal.
Sochařův syn Martin (*1959) je rovněž sochař, performer a intermediální umělec. Žije v Libušíně u Kladna.
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V rámci své tvorby se mimo jiné zabývá sochařskou pozůstalostí vlastního otce. Výsledkem jeho aktivit je soupis díla Miloše Zeta, kolektivní projekt Avatar Zet (2019)
a výstava Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety v Domě
umění města Brna v roce 2020.
Otec Miloše Zeta byl snad příslušný do domovské
obce Ctiboř u Vlašimi. Miloš Zet se svým bratrem rád
zajížděl do Sedmpán k babičce a dědečkovi. Podle mne
nemohl jezdit odjinud, než ze Ctiboře u Vlašimi. Z Krasoňova se přestěhoval nejprve do Ctiboře u Vlašimi
a později do Starého Sedla. Maminka ráda pracovala
na poli, otec raději něco řemeslně vyráběl a byl hostinský. Miloš prý v 10 nebo 13 letech modeloval hlavu babičky. Je to chybné tvrzení, protože jsem tuto práci viděl
u Martínkových v Sedmpánech. Rok zhotovení je na ni
uveden a ten je v roce 1937!
Pátrání po předcích obou Zetových snad nekončí. Jistě se najdou i další zajímavé údaje. Několik občanů
z rodu Martínků žije nejen v Sedmpánech, jeden z nich
se dostal až do Českého Brodu, jedna členka tohoto rozvětveného rodu žije v nedalekých Zdislavicích.
Autor článku děkuje za pomoc všem, na které se obrátil s telefonickou žádostí o poskytnutí jakýchkoli informací. Někteří dosud žijí nebo částečně pobývají v Sedmpánech. Především děkuji manželům Martínkovým
z Výčap u Čáslavi za dvojí milé pozvání k osobnímu rozhovoru i za vlídné přijetí v jejich letním sídle v Sedmpánech. Poděkování patří i panu Oldřichu Štěpánovi
z Krasoňova, rodiště Miloše Zeta, za podnět k pátrání.
V době mé kronikářské činnosti jsem slýchával, že se nic
nového z historie Trhového Štěpánova a okolí už nedovíme. Pobyty Miloše Zeta u dědečka Jana Martínka
v Sedmpánech jsou důkazem, že toto tvrzení neplatí!
Prameny:
Osobní sběr dat
Wikipedie
Zet Martin: Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety,
publikaci vydal Dům umění města Brna v roce 2019
Jaromír Vlček, Vlašim
Autor byl kronikář Trhového Štěpánova (1996-2015)
a odpovědný redaktor Zpravodaje Štěpánovska (1999-2015)

100 let od narození Gustava Duba
V letošním roce 11. listopadu uplyne 100 let od narození štěpánovského rodáka Gustava Duba. Jedná se
o výročí veskrze smutné, vyvolávající vzpomínky na období druhé světové války a tragický osud štěpánovské
rodiny Dubových. Připomeňme si krátký život tohoto
nadaného chlapce.
Rod, ze kterého Gustav pocházel, byl původem z Uhlířských Janovic a do Trhového Štěpánova se v roce 1785
jako první přistěhoval Wolf Jakub Levi, jinak řečený Dub.
14

Ten od žida Schicka koupil polovinu domu s číslem II.
Domy, které vlastnili židovští majitelé, byly tehdy číslovány římskými číslicemi, na rozdíl od arabského číslování
domů ostatních občanů. Jeho synové Samuel, Mojžíš
a Lazar se stali pokračovateli rodu, jehož štěpánovská větev byla nacisty definitivně vyhlazena v roce 1944. Rodiči
Gustava Duba byli Berta Ohrensteinová (*1894 v Souticích) a Karel Dub (*1886). Jednalo se o poslední členy původně početné židovské obce v Trhovém Štěpánově.
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Po narození Gustava, který
obdržel jméno po svém strýci, který padl v 1. světové válce, se Dubovým v roce 1923
narodila dcera Olga. Oba
sourozenci absolvovali školní
docházku na obecné škole
v Trhovém Štěpánově s vynikajícím prospěchem. O tom
svědčí Gustavovo vysvědčení
ze školního roku 1931/1932,
kdy je ve všech čtvrtletích
ve čtrnácti předmětech, v pilGustav Dub
– štěpánovský rodák;
nosti a mravech hodnocen
foto z rodinného archivu
na výbornou. Ředitelem školy byl v té době Karel Kolman
a třídními učiteli Bohumil Kučera a Vojtěch Španihel.
To mu dalo skvělý základ pro následné studium na Reálném gymnáziu v Benešově v letech 1932–1940. Z roku
1938 pochází jeho skautská legitimace a také průkazka
člena Středočeského sportu Benešov. Rodiče Dubovi
dbali na vzdělání svých dětí, na jejich rozvoj tělesný i duševní. Byla to hudba a hra na saxofon, která kultivovala
Gustavovu duši. Jeho tělesnou zdatnost posiloval zájem
o sport, zejména o fotbal a lyžování. To dokládá jeho dorostenecký průkaz Svazu lyžařů v rámci pražské župy
z roku 1938. Z téhož roku se dochoval průkaz člena akademického spolku Kapper. Jednalo se původně o Spolek
českých akademických židů, jehož členové se hlásili
k českému národu a snažili se o dobré vztahy mezi českými a židovskými obyvateli.

Gustav a Olga Dubovi; foto z rodinného archivu
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Gustav měl všechny předpoklady k tomu, aby byl v životě úspěšný, stejně jako tomu bylo u jeho otce Karla
i děda Aloise, kteří byli zdatnými obchodníky vlastnícími velký dům a obchod na štěpánovském náměstí.
Do osudu rodiny Dubových však zasáhla nacistická ideologie plná nenávisti i závisti, která hlásala méněcennost
židovské rasy, a za svůj cíl si vytkla její likvidaci. Podle
jednoho ze štěpánovských pamětníků Gustavova teta
Olga žila v Americe a nabádala své štěpánovské příbuzné,
aby včas emigrovali. K tomu však nedošlo. Gustavova babička Sofie byla v té době stará a nemocná a rodina ji
chtěla uchránit před náročným cestováním přes oceán.
Zemřela v srpnu 1939 a je jako poslední člen rodiny Dubových pochována na místním židovském hřbitově.
Z důvodu uzavření vysokých škol na podzim roku
1939 nemohl Gustav dále studovat a na Domovském listu z roku 1941 je zapsán jako pomocný dělník v zámečnictví. V té době bydlel v Praze v Korunní ulici 31, odkud byl v prosinci 1941 se svou sestrou Olgou deportován
do terezínského ghetta. Při čtení dopisů rodičům se nelze ubránit dojetí. V jednom píše Olga svému otci: „Čekají na nás jistě ještě těžší doby, ale s pevnou vírou vše
vydržíme a dá Pán Bůh, se ve zdraví sejdeme. Tati věř, že
jsem si já i Gusta vědomi, co jsi pro nás s maminkou udělal a že to nikdy nezapomeneme. Denně děkuji Bohu, že se
máme s Gustou tak rádi a skutečně o nás nemusíte mít
strach.“ Gustav dále pokračuje a píše otci: „Vím, že Ti těžko
budu moci odplatiti, co jsi pro
mne udělal, ale to už tak bývá
Podpis Gustava
údělem dobrých otců, že mají
nezdárné syny…“
V terezínském ghettu se Gustav a Olga setkávají krátce se svými rodiči a v září 1943 jsou transportem odvezeni do koncentračního tábora Osvětim. Zde se jejich osud
naplnil v březnu r. 1944, kde skončili spolu se svými rodiči a příbuznými svou životní pouť v plynových komorách.
Osud rodiny Dubových v Trhovém Štěpánově, ale
i dalších milionů obětí nacistické ideologie nás přivádí
k otázce: Jak tenká je hranice od demokracie k totalitě?
Odpověď zní: Velice tenká! Na závěr dovolte, abych poděkoval panu Karlu Dubovi za poskytnuté informace,
dokumenty a fotografie z jeho rodinného archivu.
Jan Holík, Praha 4

O historii soutického mlýna
Osudy posledního soutického mlynáře a jeho mlýna
Jak již bylo mnohokrát napsáno – poslední, kdo provozoval mlynářskou živnost v Souticích, byl můj dědeček Vratislav Donát (19.9.1926 - 24.8.1991). Když oslavil

Vratislav sedmé narozeniny, byl jeho otec Václav již téměř tři měsíce po smrti. Žil ve mlýně se svou matkou
Anežkou a svým mladším bratrem Vaškem. Matka pro15
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vozovala mlynářství již na svou živnostenskou licenci. kých. Mlýn byl až do roku 1989 zahrnován pod provoz
Když Vratislav dovršil školního věku, začal navštěvovat podniku Středočeských mlýnů a pekáren, nikterak se
obecnou školu v Souticích, kde ho vyučoval jeho budou- na něj materiálně nepřispívalo, tudíž chátral. Rodině
cí tchán Bohumil Kučera. Po pěti letech velmi úspěšného Donátových se povolilo zde žít a veškeré polnosti obhosstudia musel Vratislav začít dojíždět do Zruče nad Sáza- podařoval Státní statek Soutice.
vou, kde navštěvoval po dobu čtyř let měšťanku. I tímto
Po zrušení elektrárny začala pracovat paní Dagmar
vzděláním prošel velmi úspěšně (viz. vysvědčení v přílo- Donátová jako personální referentka u Vodních staveb.
ze). Poté se přihlásil na učňovskou školu v Benešově, kde Pan Vratislav Donát si našel místo v podniku zabývajípo třech letech složil závěrečnou zkoušku v mlynářském cím se stavbou železnic a silnic a pomáhal tak stavět
oboru (viz. vysvědčení v příloze). Během této doby vyko- most přes řeku Želivku, která protéká kolem mlýna. Poznával potřebnou praxi v soutickém mlýně pod vedením ději nastoupil k podniku, u kterého pracovala jeho choť,
své matky. Po tomto tříletém období Vratislav na přání a pomáhal tak při výstavbě vodního díla přehradní námatky Anežky odešel vykonávat praxi k panu Oltovi drže Želivka. V roce 1986 odešli oba manželé do důchodo jeho mlýna v Bílkovicích - tam strávil plné dva roky. du. Následovalo přestěhování do Trhového Štěpánova
Poté, co ukončil toto vandrovní vyučení, se Vratislav poté, co pan Vratislav Donát onemocněl (zemřel 24. srppřihlásil na potravinářskou průmyslovou školu v Pardu- na 1991).
bicích, kde se vzdělával čtyři roky. Po získání patřičného
Pan Vratislav byl velice oblíbeným soutickým občavzdělání nastoupil do služeb své matky Anežky jako nem. Jako správný mlynář byl veselá kopa a velmi přátelmlynář a pomáhal jí vést živnost.
ský a přívětivý muž. Ještě nyní je na něj v Souticích paV roce 1946 počala Anežka s Vratislavem obnovovat mátka. Když byl založen ve vesnici rybník, tak byl do něj
mlýnské zařízení. Už nadobro zmizela zastaralá mlýn- při jeho křtu bývalý mlynář vhozen - dnes se mu říká
ská kola, jejichž funkci teď zajistila úplně nová Franciso- Donáťák. Pan mlynář se též zasloužil o záchranu sochy
va turbína - stavba celého zařízení nového pohonu mlý- sv. Jana Nepomuckého, která měla být vyhozena
na stála přes půl milionu korun. Od 1. června 1952 do vzduchu i se starým mostem u mlýna. Most byl znipřevzal mlýn pod svou záštitu Výkupní podnik Vlašim, čen, ale kamenný svatý Jan je dnes přemístěn na malý
protože v této době došlo ke znárodnění celého objektu most u turbíny a zůstala tak uchována jeho památka.
včetně hospodářství - pila byla zrušena. Mlelo se však
Ze sňatku manželů Donátových vzešly dvě děti, syn
dále a pan Vratislav mohl zůstat jako řádný zaměstna- Vratislav a dcera Dagmar. Po roce 1989, kdy se mlýn donec. Pravděpodobně o dva roky později (v roce 1954) do- stal zpět do rodinného majetku, každé z dětí vlastnilo
chází k přeřazení mlýna pod podnik Mlýny a pekárny polovinu budovy. Zchátralé stodoly po vichřici spadly,
Čerčany. V tomto roce měla být také rodina Donátova zařízení strojovny bylo v roce 1992 rozprodáno.
z mlýna vystěhována. Nakonec se tomu tak
nestalo, mohla za to ovšem velmi tragická
událost – den před podpisem vyhošťovacího
dekretu tehdejší pan starosta obce Soutice
zemřel. Na vystěhování Donátů se postupem času zapomnělo, a tak zde zůstali bydlet. Pod značkou podniku Mlýny a pekárny
Čerčany se mlelo až do 20. září 1957. V tomto roce je mlýn definitivně uzavřen a pan
Vratislav Donát odchází pracovat do mlýna
ve Zdislavicích. Soutický mlýn měl začít
sloužit jako malá elektrárna, protože turbína byla v podstatě nová a silná a stála v poměrně veliké místnosti, kam se vešla i jiná
zařízení potřebná pro provoz elektrárny
(např. regulátor). V roce 1959 se počalo stavět. Celý projekt byl dokončen v roce 1960
a od 26. září dodávala tato malá elektrárna
První mlynář na mlýně v Souticích Syn Václava Donáta, také jménem
do sítě elektrický proud. Vedoucí nad tímto pan Václav Donát, který koupil Václav, druhý mlynář. Vzal si za ženu
dílem se stala manželka Vratislava Donáta, vyhořelý mlýn od vrchnosti. Přijel Anežku, rozenou Vilímovskou ze Soupaní Dagmar (sňatek se uskutečnil 6. června ze Semil na koni.; foto z rodinného tic. Zemřel v 35 letech. Vdova zůstala
1952). Dnem 10. června 1967 byl celý provoz alba
sama, vedla mlýn a koupila novou
Francisovu turbínu.; foto z rodinného
uzavřen, a to z důvodů ryze neekonomicalba
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Jak probíhala práce ve mlýně
Již od dob dávno minulých byl veškerý pohon mlýna živý pohyb a prosévání zabezpečovalo mlynářské plátno
závislý na vodním toku, u kterého mlýn stál. V Souticích o různé hustotě, kterým byly cylindry potlučeny. V té
byl zabezpečen chod mlýna proudem řeky Želivky. době jsme zde mohli též najít i speciální zařízení na výNa této řece se nechal pro potřebu zadržení vody zbudo- robu krupice zvané „reforma.“ Dále se ve mlýně nachávat jez, který tu stojí dodnes - jez sloužil i ke splavování zely „míchačky“- přístroje, které se využily k míchání
dřeva. Od jezu se až ke mlýnu táhl vodní náhon, kde byla vzniklé mouky na stejnou jakost a kvalitu, nechyběl ani
stavidla, jež regulovala tok vody. Příchozí voda dopadala kamenný šrotovník na zpracování krmného zrní.
na tři mlýnská kola, která byla zkonstruována na spodní
Po další moderní přestavbě ve čtyřicátých letech se
vodu. U mlýnských kol mlynář nechal zřídit ještě stavi- cylindry nahradily výkonnějšími rovinnými prosévači.
dlo, které odčerpávalo část vody do žlabu ukončeného Mlýnská kola už nepoháněla mlýn, to nyní zastala již
tzv. „slupí.“ Odedávna měli totiž mlynáři výsadní právo zmiňovaná Francisova turbína.
odchytávat ryby. Právě k tomuto účelu byl skoro každý
Jak docházelo k pohonu strojů. V každém patře mlýna
mlýn slupí vybaven. Toto zařízení bylo opatřeno dřevě- byly transmise, jež přenášely pohyb od turbíny na řemeným košem, kterým voda protekla a ryby se zachytily. nice, ty pak na řemeny a odtud se pohybová energie doV padesátých letech se ovšem takový způsob lovu ryb stala na konkrétní strojové zařízení. To, jak se každý
považoval za nezákonný, tudíž bylo použití slupí zakázá- stroj pohyboval, bylo regulováno pomocí velikosti průno. Před přestavbou mlýna, která se uskutečnila v polo- měru řemenice - čím byla menší, tím rychleji stroj pracovině dvacátých let, se obilí drtilo pomocí mlýnských ka- val, protože dostával více energie.
menů. Jeden byl stabilně upevněn (nazýval se „ležák“),
Postup výroby mouky byl tento. Obilí se skladovalo
druhý vykonával krouživý pohyb (tzv. „běhoun“). Oba na vozech podle druhu. Potom se dopravilo do nejvyššíkameny byly zdrsňovány speciální paličkou, aby se obilí ho patra pomocí výtahů. Tam se zbavilo prachu a příměrozdrtilo snáze. Vzniklý prášek se proséval, aby se oddě- sí v čisticím zařízení. Poté se dopravilo na válcovací stolila mouka, takto se pokračovalo až do doby, kdy vznikly lice a provedlo se první drcení. Prášek se prosál přes
otruby, jež se použily k výkrmu domácích zvířat.
cilindr, zbytek šel na další válcovací stolici, opět došlo
První přestavba (na sklonku života Václava Donáta k prosátí přes cilindr a tímto způsobem se dospělo až
staršího, tedy polovina dvacátých let) s sebou přinesla do stadia, kdy zbyly jen otruby. Po každém přesátí se
mnohé změny. První uskutečněná změna spočívala v za- do pytle odchytávala mouka různé hrubosti a jemnosti.
budování „válcových stolic.“ Tyto stroje byly používány Jednotlivé druhy mouky se pak dávaly do míchačky, ktena místo mlýnských kamenů. Skládaly se ze dvou nepa- rá zabezpečila to, aby stejný druh měl stejnou kvalitu.
trně rýhovaných válců, které se otáčely a drtily rychleji
Pan otec a jeho chasa v Souticích mleli ze žita, pšenice
obilí - mezi těmito válci se uplatňoval „předstih“, protože i ječmene. Nabízeným zbožím byla žitná mouka I, tmavá
II a vývažková (nejlepší), potom pšejeden válec měl větší otáčky než druhý.
ničná hrubá, polohrubá, hladká, kruČást mlýna, kde probíhalo mletí, byla
pice a tmavá mouka zvaná „husovka“,
plná jakýchsi „výtahů“ (v podstatě to
byly železné kapsy přikované na kožez ječmene se pak produkovaly kroupy
ném pásku), které sloužily k přemístění
a tmavá mouka. Samozřejmě, že zde
meliva do nejvyššího patra. Odtud se
byly k dostání i otruby.
rozdrcená hmota přemisťovala pomocí
„Stárek se nerad leká, mládek nerad
různých dřevěných či železných skluzasmeká, pan otec ode mletí nerad čeká.“
vek do příslušných strojů, kde docházeToto pořekadlo zdobí ještě dnes jeden
lo k prosévaní, čištění a podobně.
z trámů ve mlýnici starého mlýna. KaKdyž se do mlýna přivezlo na zpraždý den provázelo veškeré osazenstvo
cování zrno, muselo se nejdříve před
při jeho práci. Co by byl mlýn bez mlycelou procedurou očistit, aby nevzniknářské chasy? Každý zaměstnanec byl
la špatná mouka a neznečistily se strobrán jako součást jedné veliké rodiny.
je. I na to byl mlynář připraven a pouTaké v soutickém mlýně bylo několik
žil „fukar“ či „trier“. Při dalším mletí
zaměstnanců, kteří tvořili jistou hiese dbalo, aby nedošlo ke znečištění Václav a Anežka Donátovi se syny rarchii. Nejvýše stál samozřejmě pan
a znehodnocení produktu. Vzniklý – vlevo syn Václav, nar. v roce 1930, otec, který řídil veškeré dění. Jeho záprášek se pak proséval pomocí přístro- vpravo syn Vratislav, nar. v roce stupcem byl pak „stárek“, starší mlyjů nazvaných „cylindry“. Cylindry byly 1926, otec Vratislava Donáta a Dag- nářský tovaryš, který pomáhal panu
hranolového tvaru, vykonávaly krou- mar Neradové, roz. Donátové;
otci řešit problémy s mletím. Byl zde
foto z rodinného alba
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zaměstnán též „mládek“, „mleči“, „ sekerník“, kteří se
podíleli na opravě mlýna, zařízení, ale i jezu, také „stupkaři“, kteří vyráběli ječné kroupy. A jako v každém správném
mlýně se i zde nacházela „společenská místnost“ mlynářskou terminologií pojmenovaná „šalanda“. Na „šalandě“
se scházívala chasa a lidé, kteří čekali na vymletí svého
obilí. Živě se zde konverzovalo o všem veselém, ale i smutném, jedlo se, popíjelo se pivo (občas i něco ostřejšího, jak

říjen 2021
si pan Petr vzpomíná) a samozřejmě se zde přijímali krajánci, kteří do mlýna přinášeli zprávy ze svého putování.
Všichni je zde vítali s otevřenou náručí, i když se jim občas
obecně nechvalně přezdívalo „sluníčkáři“, či „plavajzníci“.
Do mlýna vždy přinesli pohodu, zábavu a pan otec si jejich
pomoci velice vážil.
Mgr. Ivana Hozmanová, roz. Neradová,
středoškolská odborná činnost

Panství Český Šternberk – statek Dalkovice
Co se tu pěstovalo ?
Vzdor horské půdě není podnebí na panství, vyjímaje
vyšší krajiny u Lbosína, Dubovky a Dalkovic, tak příkré,
jak by možno bylo mysliti. Pěstuje se tudíž hojně ovoce,
hovězí dobytek, koně, vepřové a kozy. Z drůbeže pěstovaly se nejvíce husy. V letech 1840 zasadila vrchnost

15.000 stromů, jež většinou již r. 1844 nesly ovoce. Také
chmel a vinnou révu pěstovali na panských gruntech
a dominikalisté němečtí v Dalkovicích.
Jan Kučera,
kronikář obce Dalkovice

Období atentátu na Reinharda Heydricha
Zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 14. června 1942 o velké pátrací akci v době od 10.
do 14. června 1942.
Vyšší velitel SS a policie u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Praha, 14. června 1942
Velká pátrací akce v době od 10. 6. do 14. 6. 1942 zahrnovala stejně jako dosud kontrolu v obcích, zalesněných
prostorech a polnostech, dopravních prostředcích, ulicích, nádražích, hotelích, hostinských a ubytovacích zařízeních.
Nasazení probíhalo denně s přibližnou účastí
• 6500 mužů německé policie, wehrmachtu, říšské
pracovní služby, technické nouzové pomoci a nacionálně socialistických formací,
• 7000 mužů protektorátního četnictva a policie,
• 6000 mužů lesnického personálu, protipožární
ochrany, protiletecké ochrany a přípustných civilních osob.
V době, za níž je podávána tato zpráva, bylo 418 osob
zatčeno, zejména za nedovolené držení zbraně* poskytování úkrytu podezřelým osobám, Říši nepřátelské chování, přestupky proti povinnosti vykazovat se doklady,
nesplnění ohlašovací povinnosti, krádeže, potulku,
chamtivost atd.
Zabaveno bylo 85 zbraní, munice, 30 000 RM, 17500
K, rozhlasové přijímače, značné množství potravin a poživatin, obilí, mýdla, obuvi, kůží, prádla, zakázaných
knih, poukázek na šatstvo, textilií, kufrů a jiných předmětů denní potřeby. Podle stanného práva bylo zastřeleno 81 osob (65 mužů a 16 žen) za schvalování atentátu,
nedovolené držení zbraní, nepřihlášení se k pobytu,
podporu a přechování agentů-parašutistů, příprava sabo18

táží a činnost v odbojovém hnutí. Nálada u německého
i českého obyvatelstva se podstatně změnila po odvetné
akci proti Lidicím, o které se v celém protektorátu horlivě diskutuje. Němci vítají tento odvetný úder a doufají
v další opatření podobného rázu. U Čechů lze zjistit velkou bezradnost a strach z dalších represálií. Prohlašuje
se, že tak brutální postup by od Němců nikdo nečekal.
Česká inteligence hojně využívá Lidice pro vytváření
fám. České dělnictvo změnilo své dosavadní stanovisko.
Ohledně odvetné akce v Lidicích je vyslovováno jen
málo porozumění.
První reakcí nepřátelské propagandy na odvetné opatření v Lidicích byla protestní nóta česko-slovenské vlády
předána „Spojencům a spřáteleným národům“, v níž jsou
Lidice vyzdvihovány jako vrchol německého barbarství,
nepřátelský rozhlas slibuje jako pomstu za Lidice útoky
RAF na německé města.
,,Vlasti věrní Čechové“ byli vyzváni, aby se připojili
k českým bojovníkům za svobodu již shromážděným
v lesích a vystupovali proti Němcům se zbraní v ruce.
Do 14. 6. 1942 měla zvláštní komise Hlavní úřadovny
státní policie Praha celkem 689 upozornění na možné
stopy, z nich 302 pocházelo od českého obyvatelstva.
* Dne 13.6. 1942 v 21.15 hod hlásil starosta obce Dalkovice, že ve 20.40 hod. přišly k němu 2 ženy z Dalkovic,
a to: Vodolánková a Kučerová, které mu sdělily, že viděly
k večeru v lese u Dalkovic podezřelého muže, který ležel
v žitě. Když přišly blíže, odplížil se tento muž po rukou
a nohou do lesa. Tento neznámý muž měl dlouhé a světlé
vlasy a byl bez čepice.
,,Úryvek z knihy o atentátu“
Jan Kučera, kronikář obce Dalkovice
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Tam, kde ještě kvetou slunečnice,
se mají čmeláci dobře

Příroda / Školní okénko

Ježek
Leze ježek u školy,
má napsané úkoly?
Tak či tak, nic se nestane,
jablíčka stejně dostane!

I teď s blížícím se podzimem se můžete potěšit pohledem na čmeláky. Slunečnice je v České republice druhou
nejvýznamnější olejninou. Kromě včely medonosné
opylují slunečnici také čmeláci. V České republice je doposud zjištěno 28 druhů čmeláků.
Nejčastěji můžete sledovat samce, jak se krmí na květech a hledají v nich nektar. Ten potřebují, protože stále
hledají partnerky, a to samozřejmě vyžaduje stálý přísun
energie. Proto se každá kapka cukru hodí. Samci nocují
mimo rodné hnízdo a mimo jiné i na to potřebují dostatek energie, není to tedy jen o „randění“.
Redakce zpravodaje

I teď s blížícím se podzimem se můžete potěšit pohledem
na čmeláky; foto Zuzka Krucká, Trhový Štěpánov

Dobrodružství u školy – ježek, Adámek a Davídek Veselovi
z Trhového Štěpánova; foto archiv města

Nová informatika na naší škole
Pokrok nezastavíš. I tak by se dalo charakterizovat
21. století. Tuto skutečnost nenechalo bez povšimnutí
ani ministerstvo školství a upravilo náplň učiva v oblasti
počítačů a digitálních technologií. Od nového školního
roku 2021/2022 tak mají školy možnost přejít na novou
náplň výuky v oblasti ICT. Protože tyto změny budou
od školního roku 2022/2023 povinné, rozhodli jsme se
na naší škole na tuto změnu zareagovat a nenásilně přejít
na nové učivo.
Pro žáky 4.–9. ročníku bude předmět Informatika
opravdu nový. Měli by se v něm seznámit s programováním, logickým myšlením a dalšími činnostmi, které se
doteď nevyučovaly. Na žáky čekají programovací desko-

vé hry i skuteční roboti, které se žáci budou učit programovat. K novému vybavení patří i 3D tiskárna. Práci s ní
si budou moci vyzkoušet prozatím vyšší ročníky, které
by se měly seznámit nejen s tím, jak 3D tisk funguje, ale
budou mít možnost si připravit vlastní návrh a tento návrh si také vytisknout.
A protože je člověk od přírody zvědavý tvor, už jsme
s žáky ze šesté a osmé třídy vyzkoušeli programovatelnou
hru a deváťáci se pustili do sestavování robotů, se kterými
se zkusí během příštích hodin informatiky skamarádit.
Věřím, že žáky nová náplň informatiky nadchne a odnesou si z výuky spoustu nových poznatků a zkušeností.
Mgr.Kamila Horálková
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1. 9. 2021 První školní den!

Paní učitelka Mgr. Šárka Kladivová se svými novými žáky;
foto archiv ZŠ

Máme za sebou první den! PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN!
Mnozí byli nervózní, ale všichni natěšení, usměvaví
a po chvilce i uvolnění.
Průvodkyněmi prvňáčků po škole se staly žákyně deváté třídy a odvedly je přes šatnu až do třídy, kde si každý
vybral své místečko. Jelikož ani tento rok neproběhl klasický zápis, většina žáků byla ve škole poprvé.
Po úvodním slovu paní ředitelky se nám prvňáčci
představili a někteří i podepsali na tabuli. Zatímco rodiče rokovali, žáci se přesunuli do družiny a užili si zde
zbytek svého prvního školního dne.
Doufám, že si děti odnesly domů spoustu pěkných zážitků. A nejen to! Díky finanční podpoře města Trhový
Štěpánov i většinu vybavení pro celou první třídu.
Všem žákům přeji mnoho nových kamarádů a pěkných
chvil v naší škole.
Mgr. Šárka Kladivová, třídní učitelka

Všem našim prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů a šťastné
školní dny! ; foto archiv ZŠ

Rodiče novopečeného školáka čeká spousta povinností spojených se začátkem školního roku; foto archiv ZŠ

Zaměstnanci naší školy
Pedagogičtí pracovníci
• ředitelka:
Mgr Květa Kuželová
• 1. třída – 27 žáků:
Mgr. Kladivová Šárka
• 2. třída – 21 žáků:
Mgr. Kakosová Lucie
• 3. třída – 19 žáků:
Mgr. Nováková Martina
• 4. třída – 28 žáků
Mgr. Šindelářová Eva
• 5. třída – 18 žáků:
Mgr. Limburk Martin
• 6. třída – 18 žáků:
Mgr. Vrbický Martin
• 7. třída – 25 žáků:
Mgr. Dymák Petr
• 8. třída – 23 žáků:
Mgr. Balšánek Jan
• 9. třída – 16 žáků:
Mgr. Horálková Kamila
• Mgr. Mendová Monika
• Kudynová Martina
• Kulíková Ludmila – asistentka pedagoga
• Naňáková Miroslava – asistentka pedagoga
20

•
•
•
•

Špirková Jaroslava – asistentka pedagoga
Vlasáková Jana – asistentka pedagoga
Vokasová Jana – asistentka pedagoga
Zelenková Hana – asistentka pedagoga

Mateřská dovolená: Mgr. Krucká Pavla
Vychovatelky ŠD
• Kulíková Ludmila

• Špirková Jaroslava

Hospodářka školy
• Naňáková Miroslava
Správní zaměstnanci
• Křepela Petr
• Hospergrová Hana
• Štiková Erika

• Čapková Marie
• Kadlečková Věra

říjen 2021
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Sportovní den s TAJV se vydařil

Hřiště plné sportovců; foto Václav Mach

Pondělní dopoledne dne 27. 9. 2021 hostilo víceúčelové
hřiště Trhový Štěpánov, v rámci oslav 10. výročí od jeho
založení, Sportovní den, pořádaný Tenisovou akademií
Mgr. Jana Váni.
Tento celostátní projekt nabízí školním dětem možnost všestranného pohybového vyžití formou soutěže
náhodně vybraných družstev s postupovým vyvrcholením do celostátního finále, které proběhne v prosinci
2021 v Poděbradech a právo se jej zúčastnit mají jen vítězové jednotlivých kol. Tato se konají na celkem 200 místech po celé republice. Jednou z vybraných lokalit se pak
stalo i naše víceúčelové hřiště.
Od 9.00 hodin za aktivní účasti žáků páté, šesté a sedmé třídy ZŠ Trhový Štěpánov se víceúčelovka zaplnila
různobarevnými pětičlennými družstvy, která se mezi
sebou střetla ve florbalu, tenisu, fotbalu a dalších míčových disciplínách. Po dvouhodinových zápoleních vyšlo
vítězně družstvo v šedých rozlišovacích dresech, jehož
členové se ve finále utkali mezi sebou a tím bylo určeno
i konečné pořadí.

Všechna zúčastněná družstva Sportovního dne s TAJV;
foto Václav Mach

Také trochu tenisu....; foto Václav Mach

Výsledky finále:
Radim Mach, 6. tř. – postup do celostátního finále
za Trhový Štěpánov
Zbyněk Limburk, 7. tř.
Václav Vrbík, 5. tř.
Mariana Gaňová, 7. tř.
František Josef Steklý, 6. tř.
Vyhodnocení s vyhlášením vítězů provedl Mgr. Jan
Váňa, který svým zdařilým projektem zapojuje do pohybu školní děti po celé republice, což je v těchto časech,
plných omezení, velmi záslužný počin.
Ceny od Tenisové akademie Mgr. Jana Váni i od města Trhový Štěpánov převzali členové vítězného družstva
a malou pozornost dále i sportovci z ostatních týmů.
Všichni vyjádřili spokojenost se skladbou sportovního
dne a rozcházeli se se slibem, že v příštím roce se zase
na stejném místě sejdou v novém ročníku.
Václav Mach

Vítězové převzali ceny; foto Václav Mach
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Dětské rybářské závody v Dubějovicích

Rybářská akce se vydařila, počasí nám také přálo; foto Hana Vošická

Srdečná gratulace malým rybářům; foto Hana Vošická
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Sbor dobrovolných hasičů
v Dubějovicích uspořádal 4. září
2021 pro naše nejmenší rybářské
závody na místním náveském
rybníce. Za krásného, skoro letního počasí se sešlo 17 dětí, které
se po celé odpoledne snažily vylovit co nejvíce ryb. Snažení dětí
podporovali tatínci, maminky
i hosté, kterých se sešlo možná
čtyřicet. Na rybolov podle pravidel dohlíželi zástupci Rybářského svazu Soutice pan Václav Seidl a pan Libor Exner. Práce
neměli mnoho, ryby zřejmě tušily, že se něco děje. I přesto se jich
několik desítek podařilo ulovit.
V 17:00 hodin byl hon na kapry,
plotice, líny a karase ukončen
a byly vyhlášeny výsledky. Nejlepším rybářem Dubějovic se
stal pro rok 2021 Filip Filip
s úlovkem 178 cm. Všechny děti
byly odměněny věcnými cenami,
které věnovali rybáři Soutice,
pan Miloslav Filipi z Dubějovic
a místní hasiči.
Antonín Vošický, Dubějovice
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Rybářské závody v Sedmpánech
Již třetím rokem máme tu čest být součástí obce
Sedmpány, kam jsme se spolu s manželem přestěhovali.
Dne 28. srpna se v této obci konali jako už několikátý
rok rybářské závody, které se jako vždy neobešly bez velké účasti nejenom místních, kteří stanuli na pomyslných
stupních vítězů, ale ani lidé z okolních obcí si tuto tradiční akci nenechali ujít. Muži jako správní lovci nahazovali
udičky a k tomu si s chutí dávali pivečko správně vychlazené z naší místní hospůdky. Ženy fandily u stolků a ne-

mohlo chybět občerstvení v podobě vína a chuťovek.
Závody byly završeny vyhlášením vítězů a předáním
hodnotných cen, ze kterých měli malí i velcí rybáři zajisté radost. Celý den se nesl v duchu smíchu, zábavy, a tak
to tady u nás při takových akcích prostě chodí. Již nyní
se společně těšíme na ročník další, který bude jistě obohacen o další vtipné hlášky zkušených pozorovatelů
v podobě diváků a naváží se nová přátelství.
Rodina Formanova ze Sedmpán

Po skončení tradičních rybářských závodů se všichni zúčastnění vyfotili v kulturním domě; foto archiv SDH Sedmpány

Kniha – Kouzelný kámen (pokračování)
autorka: Magdaléna Paťhová
Kati nejsou všichni stejní
Zívla jsem a protáhla se. Téměř nikdy jsem ráno nebyla nijak zvlášť energická a nadšená. Komu by se chtělo
vstávat? Ale teď jsem nad sebou spatřila dřevěný strop
a ucítila plno vůní i zápachů. Došlo mi, kde jsem. No
přece ve středověkém Trhovém Štěpánově! Po celém těle
se mi rozlilo vzrušení, nadšení, ale trochu i strach. Vyskočila jsem z lůžka a probudila Julii a Helenu, se kterými jsem sdílela svůj pokoj v krčmě. Vstaly snad ještě hbitěji než já, s chutí do života. „Tak, co budeme dělat?“
zeptala se Helena. „Musíme jít do dalších komnat a vzbudit ostatní,“ napadlo mě.
„Máme celý den jen pro sebe,“ poznamenal Hynek
s radostí. „To je pravda. Žádné povinnosti, žádné domácí
úkoly, žádná škola, žádná pravidla! Můžeme si dělat, co
chceme! A navíc jsme šlechta,“ řekla Zoe. „A to mi právě

leze na nervy,“ vzdychla Eliška. „Proč?!“ „Protože musíme nosit tyhle šaty a špičaté klobouky.“ „Nemusíme,“
odpověděl Lukáš. „Jak to?“ „Zajdeme ke krejčímu nebo
ševcovi a jednoduše si dáme vyrobit něco pohodlnějšího
a obyčejnějšího.“ „To je nápad!“ zajásala Eliška, a rozhodli jsme se, že musíme tedy najít krejčího. Vydali jsme
se směrem k náměstí. „Hej ty!“ zavolal Mikuláš na nějakého kolemjdoucího muže. „Co ráčíš, vznešený pane?“
špitl muž s obavami v hlase. „Kde je tu krejčí či švec?“
„Támhle, pane,“ ukázal doleva na nějaký větší dům. Poděkovali jsme kývnutím hlavy a onen muž se za námi
ještě dlouho díval, i když už jsme zmizeli v úzké uličce.
Zaklepali jsme na dveře a zanedlouho nám otevřela
jakási žena středního věku. Uklonila se. Pak se ozvala
Julie: „Já nejlíp rozumím módě, nechte tuhle záležitost
na mě. Kluci, vy můžete jít trénovat na ten turnaj, neztrácejte čas.“ A tak jsme, my ostatní, odešli.
„To byl hodně blbej nápad, Přemku!“ prohlásil Lukáš,
když se pokusil pohnout nohou. „Jsi přece chlap, ne?“
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odsekl Přemek. „Jsem zvědavý, co budeš říkat, až na sebe
dostaneš to brnění ty!“ Přemek se sebevědomě ušklíbl
a sáhl po lýtkových a stehenních plátech. „Jestli je na tom
něco složitého, tak je to navléct to na sebe. Pak už je to
hračka,“ komentoval. „Hynku, dal sis místo hrudního
plátu ten zadní a místo zadního ten hrudní,“ zasmál se
Mikuláš a Hynek po něm vrhl rozzuřený pohled. „Hele,
kluci, jak dlouho se do toho brnění ještě budete dostávat?! Už nás to nebaví, chceme vidět trénink!“ zvolala
Emma a my ostatní jsme souhlasily. „No, možná nám
bude dělat potíže i ten trénink,“ vzdychl Lukáš. „To říkáš
ty,“ odvětil Přemek. „Holky, půjdeme na náměstí. Tady
na poli není nic k vidění,“ rozhodla jsem a odešly jsme.
Na rynku to bylo o hodně lepší. Zase tu byl ten ruch
a zmatek. Po chvíli okolo nás prošel kluk, co se včera
smál Růženě, když ji porazil kanec. Tentokrát se nám
však uctivě poklonil a řekl: „Urozené dámy.“ Růžena už
se na něj asi nezlobila. „Nechceš se k nám přidat?“ zeptala se dokonce. „To ráčíte myslit vážně?“ podivil se. „Třeba jako náš sluha. Dobře bychom ti platily.“ Chlapec byl
nadšený a zrovna když se chystal přikývnout, ozval se
odkudsi hlasitý řev. Všichni lidé včetně nás se k tomu
místu podívali. To křičel nějaký tlustý muž, vypadající
na řezníka. „Co se stalo?“ vyptávala se ho jakási starší
žena. „Zlooděěj!!! Zlooděěj!!!“ křičel dál řezník. „Kde je
zloděj?!“ nechápala jsem. „Támhle! Támhle je!“ volal,
ukázal na toho kluka, se kterým jsme před chvílí mluvily, a pak dodal: „Teď mi ukradl kus nejlepšího masa!“
Nyní se pro změnu všichni podívali na chlapce. „Vždyť
žádné maso v ruce nedrží!“ prohlásila jsem podle pravdy.
„Jistě jej někam schoval! Holomek jeden! Za to zaslouží
výprask a popravu!“ bědoval dál řezník. Při slovech výprask a popravu mi ztuhla krev v žilách. „To ne! Je určitě
nevinný!“ křičela Helena. „Račte prominout, dámy, ale
tady o životě rozhoduji já!“ ozvalo se
najednou za námi. „Jsem místní rychtář. Co se tu stalo?“ „Okradl mě! On
mě okradl!“ řval řezník. Chlapci,
i když mu mohlo být minimálně čtrnáct, se nepatrně zaleskly slzy v očích.
Bylo nám ho najednou hrozně líto, ale
nemohly jsme s tím nic dělat. Rychtář
k němu přistoupil a přísným hlasem
se ho zeptal: „Je pravda, že jsi oloupil
řezníka?“ Kluk se vyděšeně díval
na dva vojáky, kteří rychtáře doprovázeli, a po chvíli, kdy nebyl strachem
schopen slova, vykoktal: „A-ano.“
„Dobrá. Zítra za svítání budeš oběšen,“ pravil rychtář a vojáci kluka
prudce popadli a spoutali. „To přeci
nemůžete udělat! Je tak mladý!“ namítala jsem a ta nespravedlnost mi trhala
srdce. Chtěla jsem dál odporovat, ale

došlo mi, že s tím nic nezmůžu, a tak jsem jen ztrápeně
sledovala, jak s ním vojáci někam odchází. Nejspíš ho vedou do vězení. Já a ostatní dívky jsme se pak shlukly
do malého kolečka a zašeptala jsem: „Nemůžeme to
takhle nechat. Musíme něco udělat! Ale co?“ Bezradně
jsme se na sebe podívaly. „Mám nápad! Hned teď půjdeme k popravišti a nařízneme provaz. To by snad mělo zabrat. Jestli na to do zítřka však někdo nepřijde,“ řekla Helena. „Jdeme!“ souhlasila jsem a rozeběhly jsme se k poli.
„To je teda dálka, to vám řeknu,“ vydechovala Růžena,
když jsme stoupaly výš a výš. „Mysli na to, že zachráníme lidský život. Mám u sebe nožík, kterým to přeřízneme,“ řekla Irena. „Chudák ten kluk. Musí se strašně
bát… Nesnesu, když umírají mladí lidé,“ prohlásila jsem
smutně. „Ale my mu přece pomůžeme,“ namítala Eliška.
Zaváhala jsem a pak vzdychla: „Doufám.“ „Hele, támhle
už to je!“ vykřikla Alice, a když ukázala na popraviště
tyčící se před námi, rozeběhly jsme se, abychom tam byly
co nejrychleji. Pak jsem pohlédla na místo, kde provaz
nařízneme, a objevily se ve mně obavy, zda se všechno
povede. Najednou se za námi ozval jakýsi neznámý mužský hlas. „Vy si nepřejete, aby byl popraven?“ Otočily
jsme se a spatřily za sebou muže, kterému nemohlo být
víc jak osmnáct. Ten se zatvářil docela překvapeně a řekl:
„Vy mne asi neznáte, že ano? Jinak byste jistě odstoupily
o krok dál nebo si uplivly.“ „Proč bychom to dělaly?“ zavrtěla jsem hlavou. „Protože…“ muž chvíli zaváhal,
„protože jsem místní kat.“ Teď jsme se pro změnu zatvářily překvapeně my. Tak to je teda něco! Nikdy bych si
nepomyslela, že se setkám s katem. Všechny nás ovládly
smíšené pocity. Trochu jsem se roztřásla, ale rozhodně
mi to nepřišlo nijak strašné. V knize České země ve středověku byl o katech poměrně dlouhý článek, kde bylo
napsáno například to, že kromě rasů byli kati ve společ-

Ilustrace Miroslav Paťha, junior
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nosti nejvíce opovrhovanými lidmi, ale zároveň byli celkem zámožní. A já s mými kamarádkami teď zrovna
před jedním takovým opovrhovaným člověkem stojíme.
Ten byl čím dál udivenější. „Vám to nevadí?“ zeptal se
nevěřícně. „Ne,“ usmála jsem se, když jsem se vzpamatovala. Pak mi ale došlo něco hrozného – byly jsme přistiženy téměř při činu! Čekala jsem, že kat okamžitě odejde, aby nás zažaloval rychtářovi a ten nás poslal
na popraviště ještě dřív než toho kluka. Kat však zůstal
klidně na místě a řekl: „Taky je mi toho chlapce líto. Ale
nic s tím nezmůžu.“ „To my asi taky ne. Přece jen nás ale
napadla poslední možnost, jak vidíš.“ Můj hlas byl trochu nervózní, stále jsem si nebyla jistá, co si mám o téhle
situaci myslet. „Nevím, proč mu rychtář nedal druhou
šanci. Matěj svému otci pomáhal v řemeslu. Kdyby se
něco pokazilo a Matěj zítra opravdu zemřel, jeho otec by
byl na rybářství sám,“ vzdychl mistr popravčí. „Tak on se
ten kluk jmenuje Matěj… A jak se vůbec jmenuješ ty?“
otázala se Eliška. „Jaroslav.“ „Takže Jaroslave, co by se
stalo, kdybych nařízla ten provaz a poprava by se překazila?“ „Matěj by byl prohlášen za nevinného. To vy nevíte?“ „Ehm… No, samozřejmě. Jen jsem se chtěla ujistit.“
Po chvilce ticha se opět ozval Jaroslav. „Stále nemohu
uvěřit tomu, že vám nevadí, kdo jsem.“ „Kat je člověk

Povídka / Vzpomínka
jako každý jiný,“ usmála se Irena. „Poslyšte, vy jste asi
zešílely! Kdyby vás někdo slyšel, roznesly by se o vás řeči
po celém panství a lid by si vás zprotivil,“ varoval nás Jaroslav, ale cítila jsem, že ve skutečnosti je neuvěřitelně
šťastný, že se s ním vůbec někdo baví. To se taky potvrdilo, když jsem řekla, že už budeme muset jít. „Ne, neodcházejte! Za celý život jsem s nikým nepromluvil tolik
slov, jako teď s vámi!“ zastavil nás. „Vždyť jsme si toho
zas tak moc neřekli,“ namítla jsem, ale on jen smutně zavrtěl hlavou. Uvědomila jsem si, že má nejspíš pravdu.
„Zítra se uvidíme po té popravě. Patří k nám ještě několik chlapců, s těmi si možná budeš rozumět víc než
s námi,“ utěšovala jsem ho a on mlčky souhlasil. Pak Irena připomněla, že jsme ještě nenařízly ten provaz, takže
jsme tak také učinily. „A je to!“ zavýskla jsem nadšeně.
Potom jsme se s Jaroslavem rozloučily a vydaly se do krčmy. Za cesty jsem ještě říkala holkám: „Pamatujete na tu
pověst Katova předtucha? Tak tam byl kat taky dobrák.
Oni nejsou, nebo spíš nebyli všichni stejní.“ „Mluv v přítomném čase. Jsme sice v minulosti, ale pro nás je to přítomnost,“ radila mi Růžena.
Magdaléna Paťhová,
Trhový Štěpánov

Vzpomínky střechováka
Car bomba
Tento příběh se stal před šedesáti lety a mně bylo deset let.
Můj sedmpánský dědeček byl pověstný svou manuální zručností, a tudíž měl nepokrytou radost, když jsem
se mu jako klučina mohl pochlubit čímkoli, co jsem svýma ru(č)kama tehdy vytvořil, bylo to obvykle nějaké letadýlko, lodička a podobně.
Bylo pondělí odpoledne a čirou náhodou jsem zůstal
doma sám. Protože předchozí den, tedy v neděli, jsme
absolvovali téměř povinnou návštěvu u dědy a babičky
v Sedmpánech, chtěl jsem si do příští nedělní návštěvy
přichystat pro dědu nějaké další překvapení, a tím pádem si vysloužit i jeho pochvalu. Tak jsem lupénkovou
pilkou vyřezával z překližky kostru katamaranu.
A teď: přišlo cosi, co jsem do té doby, ani potom, nezažil a už zažít nechci. Celý dům, tedy střechovská škola,
v níž jsme tehdy bydleli, se roztřásl, za doprovodu neskutečně intenzivního zvuku o velmi hluboké frekvenci.
Ten zvuk bych přirovnal k několikanásobku blizoučkého bouřkového hromobití. To vše mohlo trvat asi 15-20
vteřin, mně to však připadalo jako věčnost.
Když rodiče přišli domů, (už si nepamatuji, kde v tu
chvíli byli), s očima navrch jsem jim vylíčil můj předchozí zážitek s tím, že asi proběhlo nějaké zemětřesení. Sice
se může stát cokoli, zase ale nežijeme na Chebsku, kde
i jen slabší zemětřesení také občas proběhne. Když otec

večer pustil Televizní noviny, naši nejvyšší straničtí aparátčíci a patolízalové přímo hýkali blahem a předháněli
se v pění chvalozpěvů nad geniálností sovětských velmožů, spíše všemožů.
Ten den, tedy v pondělí 30. 10. 1961, provedl Sovětský
svaz pokusný výbuch nejsilnější termonukleární bomby,
zvané car bomba, o síle asi 50 megatun TNT, což představuje přibližně desetinásobek součtu všech bomb, svržených za celou 2. světovou válku.
Bomba byla odpálena, jak známo, nad ostrovem Nová
země, který je od nás vzdálen asi 4,5 tisíce kilometrů.
Když jsem později pobral nějaké další vědomosti z fyziky, mimo jiné i o rychlosti a způsobu šíření tlakové vlny,
začalo mi vše zapadat do sebe a udělal jsem si o tom bližší představu. Tu vibraci školní budovy, doprovázenou
děsivými zvuky, způsobila tlaková vlna, která sem „přiběhla“ s necelým čtyřhodinovým zpožděním. Světelný
záblesk z exploze byl pozorován i v tisíc kilometrů vzdáleném Petrohradě a účinek tlakové vlny, který klesá
s druhou mocninou vzdálenosti, tam musel být pro mě
nepředstavitelný. Skla v oknech se vysypala i na budovách, vzdálených asi 800 kilometrů od epicentra exploze,
o místech ještě blíže k epicentru ani nemluvě.
Můj tehdejší věk mě snad maličko omlouvá, že jsem se
bezprostředně poté nikoho dalšího nezeptal na subjek25
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tivní vjem této události. I s odstupem času se domnívám,
že zaregistrování tlakové vlny na volném prostranství
muselo být nepochybně jiné, než uvnitř nějakého objektu, a čím většího, tím „lepšího“. Takže když si jen představím, že třeba budova štěpánovské Základní školy vykazuje směrem k Souticím, a tedy téměř kolmo proti
epicentru té exploze, obrovskou plochu, a tlaková vlna
k nám doputovala po poledni, musí ve štěpánovském regionu existovat i další pamětníci, v té době také ještě školáci, kteří zrovna byli na velmi neoblíbeném odpoledním
vyučování. Třeba mají podrobnější vzpomínky a přesnější informace než já.
Tehdejším „šéfem“ v moskevském Kremlu byl Nikita
Chruščov. Byl to poněkud jednoduchý, neotesaný maník, o to však nebezpečnější. Bez jakýchkoli bližších

znalostí věci prý předem nařídil, aby ta bomba měla sílu
alespoň 100 megatun TNT, a s představou, že se po tom
výbuchu, jako důrazné varování Američanům, ve washingtonském Bílém domě vysypou skla v oknech.
Vědce, kteří se kolem celé záležitosti pohybovali, stálo
neskutečné úsilí, aby Chruščovovi tento záměr rozmluvili s tím, že tlakovou vlnu nelze nasměrovat jen na Washington, přičemž při takové síle exploze by byl zcela
určitě a vážně poškozen celý, relativně blízký Petrohrad.
I tak, když Chruščov následně viděl kamerové záznamy skutečné a tedy té „slabší“ exploze, byl prý úplně zděšený, několik dní nespal a vodka tekla proudem.
Tentýž Chruščov, o rok později a když mu zase otrnulo, svými siláckými hrátkami v době kubánské krize přivedl nás všechny na samý pokraj 3.
světové války. Celý svět tehdy hrůzou
téměř nedýchal.
S odstupem času se pak novináři
několika věhlasných, proslulých vědců ptali, kdo by onu 3. světovou vyhrál. Jejich odpovědi se daly shrnout
takto: nevyhrál by nikdo, prohráli bychom úplně všichni, naprosto bez výjimky. Ale případnou 4. světovou prý
určitě vyhraje ten, kdo bude mít těžší
dřevěný kyj a bude umět lépe házet
kamením. Z toho přímo mrazí.
Mimochodem – ten katamaran,
který jsem tehdy a v tu chvíli lupenkovou pilkou vyřezával, mám jako
vzpomínku na dětství do dneška
uschovaný.
Jaromír Novotný, Brzotice,
Střechovská škola, v které jsme tehdy bydleli, se roztřásla za doprovodu neskutečně
střechovský rodák
intenzivního zvuku o velmi hluboké frekvenci; foto archiv města

Polévka z kotrče
Kotrč je ideální houba na přípravu
falešné „gulášové“ nebo chcete-li
„dršťkové“ polévky. I jiné houby jsou
však v polévce velmi chutné.
4 porce:
1 cibule, 2 lžíce sádla, 250 g čerstvých
hub (kotrč i jiné), paprika mletá
sladká, kmín celý i drcený
jíška:
2 lžíce sádla, 100 g mrkve, 100 g
celeru, paprika mletá pálivá, 1 lžíce
hladké mouky
na dochucení:
česnek, majoránka, petrželka, sůl
26

Největší radost mi udělal nález kotrče, a navíc už z lesa byl krásně čistý;
foto Marie Vinšová

Cibuli nakrájíme na kostičky a opečeme ji na sádle dozlatova, přidáme
kmín, nakrájené houby, orestujeme,
zaprášíme paprikou, zarestujeme, zalijeme vodou, osolíme a přivedeme
k varu. Na sádle orestujeme najemno
nastrouhanou mrkev a celer, zaprášíme paprikou a moukou, orestujeme,
za stálého míchání zalijeme vodou
a zavaříme. Tuto jíšku vmícháme
do polévky, provaříme dvacet minut
a dochutíme drceným česnekem, majoránkou a solí. Podáváme s nasekanou petrželkou.
Marie Vinšová, Dubějovice
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Sňatek uzavřeli:
19.06.2021– Ing. Anna Benešová z Trhového
Štěpánova a Jiří Jandoš z Vlašimi

Ing. Anna Benešová z Trhového Štěpánova a Jiří Jandoš
z Vlašimi; foto z rodinného alba

10.07.2021 – Kristýna Fifernová z Prahy
a Antonín Setnička z Dubějovic

Kristýna Fifernová z Prahy a Antonín Setnička z Dubějovic;
foto z rodinného alba

Společenská kronika
21.08.2021 – Nikola Vošická a Jan Kučera
z Dalkovic

Nikola Vošická a Jan Kučera z Dalkovic; foto z rodinného alba

26.08.2021 – Mgr. Pavla Krucká a Petr Veselý
z Trhového Štěpánova

Mgr. Pavla Krucká a Petr Veselý z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba
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Jubilanti

Životní jubilea

František Vobecký

03.10.
03.10.
04.10.
13.10.
16.10.
18.10.
18.10.
21.10.
22.10.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kaletová Božena, Trhový Štěpánov – 90 let
Krásová Jaroslava, Trhový Štěpánov – 60 let
Setničková Zdeňka, Trhový Štěpánov – 75 let
Ciglerová Marie, Trhový Štěpánov – 91 let
Vošický Antonín, Dubějovice – 55 let
Havlín Martin, Střechov nad Sázavou – 70 let
Vesecký Josef, Trhový Štěpánov – 60 let
Kubátová Jiřina, Trhový Štěpánov – 70 let
Dvořák Václav, Trhový Štěpánov – 75 let

01.11.
04.11.
07.11.
13.11.
15.11.
16.11.
22.11.

–
–
–
–
–
–
–

Šamšová Ludmila, Trhový Štěpánov – 86 let
Lizáková Marie, Trhový Štěpánov – 65 let
Gronych Zdeněk, Trhový Štěpánov – 65 let
Vesecký Josef, Střechov nad Sázavou – 86 let
Kulíková Anděla, Trhový Štěpánov – 70 let
Kubíková Dagmar, Trhový Štěpánov – 60 let
Prokopová Miloslava, Trhový Štěpánov – 89 let

z Trhového Štěpánova oslavil 80. narozeniny 19.09.2021

Narození dětí
04.11.2020 – Benjamín Jíra,
Střechov nad Sázavou
František Vobecký z Trhového Štěpánova; foto archiv města

Dagmar Donátová

z Trhového Štěpánova oslavila 90. narozeniny 20.09.2021

Dagmar Donátová z Trhového Štěpánova; foto archiv města
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Benjamín Jíra s rodiči Monikou a Michaelem Jírovými; foto
z rodinného alba
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26.03. 2021 – Tomáš Kučera, Dalkovice

03.09.2021 – Filip Trpišovský, Dubějovice

Tomášek Kučera se sestrou Emičkou a s rodiči Markétou Neumannovou a Miroslavem Kučerou z Dalkovic; foto z rodinného alba

Filip Trpišovský se sestrou Sárou a s rodiči Lucií Barkovou
a Vladimírem Trpišovským; foto z rodinného alba

23.06.2021 – Eliáš Kužel, Sedmpány

Navždy odešli:
13.08.2021 – Vladislav Drnovec,
Trhový Štěpánov – ve věku 82 let
19.08.2021 – Miroslava Štiková,
Trhový Štěpánov – ve věku 52 let

Vzpomínka:
Dne 7. října 2021 vzpomeneme
nedožitých 90 let pana Milana
Bouška z Trhového Štěpánova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka Marie
a děti s rodinami

Eliáš Kužel s rodiči Andreou a Lukášem Kuželovými; foto Jitka
Hirst

Milan Boušek
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba
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VÁNOČNÍ TRHY

v sobotu 27. 11. 2021 od 13:00 hodin na Náměstí.

Občerstvení zajištěno

Dle aktuální situace onemocnění Covid-19 může dojít ke zrušení akce.

Malíř koloběhu našeho žití ze své palety namíchal barvy, které nám pomalu dávají předzvěst ranních
mlh, vstávání školáků do sychravého rána, stále častěji vyhrnutých límců nad školními brašnami. Popadané
listí provází kroky k prvnímu zvonění. Pohledy z oken vytopených tříd začínají vytlačovat skotačení a smích
na venkovních hřištích. Tak vítej, podzime !
foto Vít Švajcr
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Slavnostní vysvěcení zvonu

Svatý Florián
se uskuteční

v kapli Nejsvětější Trojice
v Dalkovicích
dne 30. 10. 2021 od 14:00 hodin.
Pro občany bude připraveno malé občerstvení
v místním kulturním domě.
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