Zpravodaj Štepánovska
Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice,
Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu
Číslo 4 – srpen 2010

Ročník 12

Cena 5,- Kč

Pohled na golfové hřiště

Prázdninový čas spěje ke konci. I v parném létě, které nás překvapilo, jsme chystali nové vydání našeho
časopisu. Připravili jsme, jak doufáme, zajímavé čtení. Při pohledu do záznamů o počasí, které nás provázelo,
je zřejmé, že letos bylo nevyzpytatelné. V červnu se střídaly vyšší teploty s nižšími a červenec byl velmi horký.
Oslavili jsme 720. výročí povýšení Trhového Štěpánova na město a zanedlouho bude štěpánovská pouť. Věřme,
že i podzim bude příjemný. Okolí našeho města ukazuje svoji vlídnou tvář na mnoha místech. Členové místního
ATRIUM GOLF CLUBU znají také toto krásné místečko. Celý areál poskytuje krásné přírodní scenérie každému,
kdo tam zavítá. V blízkosti města najdeme místa k meditaci i k odpočinku v tichu. Je jím pramen sv. Floriána
u Dalkovic nebo u kapličky sv. Václava, kde je krásný výhled na Javornickou hůru i na Blaník. Využijme nejen
letní dny k nenáročným vycházkám a dívejme se, kolik je kolem nás krásy!

Zpravodaj Štěpánovska
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Zamyšlení starosty
Prožíváme předpouťovové období a měl bych vás seznámit s tím, co se událo v našem městě v průběhu léta,
které nám v podobě počasí ukázalo extrémy jak horké,
tak chladné. Začátek léta byl chladný a vlhký a zdálo se,
že budeme celé léto jen sekat trávu a stejně tomu nestačíme. Najednou několik třicetistupňových dnů způsobilo
zaprahnutí trávníků. Dnes již zase máme kolem sebe zeleň patřící k létu a sucho nás přestalo sužovat. Vždyť
dešťové srážky v červenci přes extrémní vedra překročí
80 mm, což je 50letý průměr.

Starosta města Ing. Václav Nekvasil

Od počasí přejdu k událostem, které provázely život
města od minulého vydání Zpravodaje Štěpánovska.
V obvyklém termínu jsme uspořádali Vítání léta hudbou
s jarmarkem, které bylo rozšířeno o slavnost 720 let
od povýšení Štěpánova na město biskupem Tobiášem
z Bechyně. Akce se velmi vydařila díky velmi dobré organizaci pod vedením místostarosty města Josefa Korna.
Hlavně nás podpořilo počasí a dohromady z toho byl
velmi hezký den naplněný hudbou různých žánrů a dobrou pohodou. Podrobnější přiblížení akce je na jiném
místě tohoto zpravodaje.
Byla provedena zadávací řízení s výběrem dodavatelů
pro investiční akce: Spolkový dům Trhový Štěpánov, kde
byla vybrána ﬁrma CGM CZECH. Ta by měla do konce
června 2011 tuto stavbu, která je dotována z Regionální-

Srpen 2010

ho operačního programu (ROP) Střední Čechy, dokončit. Dodavatel si stavbu převzal 2. 8. 2010.
Revitalizace zahrady při Základní škole v Trhovém
Štěpánově – Víceúčelové hřiště – byla vybrána ﬁrma BES
Benešov, která by měla vybudovat toto hřiště do jara
2011. Akce bude dotována 7,5 mil. Kč od Středočeského
kraje z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM).
V Dalkovicích jsme vyčistili koupaliště, opravili a modernizovali vypouštění a zlepšili přítok. V téže obci bylo
také opraveno oplocení u vodovodního zdroje a namontován centrální vodoměr. Byla rovněž dokončena úprava
pozemku u kulturního domu č.p. 24 včetně oplocení.
Byly vypracovány projektové dokumentace na odbahnění rybníků Belík a Žoldánka a na zhotovení chodníků v ulicích V Bráně a Dubějovická.
Na budově Základní školy bylo nutno provést výměnu okapů, které poničila letošní zima a způsobila vážné
zatékání do objektu.
V Mateřské škole byla provedena generální oprava
sociálního zařízení v dolním patře a výměna požárního
potrubí v hospodářské části Mateřské školy.
Zastupitelstvo města posoudilo využívání příspěvku
na fasádu, který se vyplácel na žádost majitele objektu
v maximální částce 5 000 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo,
že se tento příspěvek již přežil a v některých případech se
může i překrývat se státním příspěvkem na zateplení.
Z těchto důvodů se od 1. 7. 2010 již vyplácet nebude.
Na Městském úřadu mimo normální služby občanům probíhá příprava na komunální a senátní volby.
Práce kolem voleb metodicky řídí Městský úřad Vlašim.
Ke dni vydání Zpravodaje Štěpánovska jsou odevzdány
kandidátky pro volby do zastupitelstva, které proběhnou
společně s 1. kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 15. a 16. října 2010. Chtěl bych při této příležitosti vyzvat všechny občany, aby se zúčastnili voleb,
a tím využili své možnosti ovlivnit dění ve městě.
Protože toto je poslední vydání Zpravodaje Štěpánovska před volbami, přeji Vám šťastnou volbu nového
zastupitelstva a děkuji Vám jménem rady města a celého
zastupitelstva za podporu v naší práci. Připojuji Vám
všem přání pevného zdraví a mnoha úspěchů ve Vašich
aktivitách.
Ing. Václav Nekvasil, starosta města

Volební období 2006 – 2010 z pohledu investičních akcí města
V červnovém vydání Zpravodaje Štěpánovska jsem slíbil zveřejnit přehled investičních akcí města.
Akce

Kč

Výstavba II. etapy splaškové kanalizace

21.437.000

Splašková kanalizace v Zahradní ulici

1.400.000

Doprovodné vícenáklady kanalizace (tvrdost horniny, prodloužení trasy mimo projekt, oprava narušeného
vodovodu apod.

1.753.500
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Kanalizační přípojky na veřejné části

2.947.000

Oprava komunikací po kanalizaci

3.453.000

Oprava komunikací po zimních škodách

1.570.000

Výstavba hřiště v Dubějovicích

990.000

Projektové dokumentace, které nebyly součástí ceny staveb

1.566.000

Zateplení budovy Základní školy

9.257.000

Oprava podlahy v tělocvičně Základní školy

784.700

Nákup automobilů pro SDH Trhový Štěpánov a Sedmpány

950.000

Rozšíření veřejného osvětlení ve Střechově, ve Štěpánovské Lhotě, Dalkovicích a Zahradní ulici

504.000

Nákup autobusové čekárny Střechov

64.300

Oprava omítky na Městském úřadě a oprava okolí

144.000

Úprava hřiště v Sedmpánech

150.000

Oprava hřiště u Paseky a pořízení mantinelů na ﬂorbal

115.000

Pořízení nové ústředny místního rozhlasu a zvukových aparatur

163.000

Oprava klempířských prvků na budově Základní školy

304.000

Oprava sociálního zařízení v dolní třídě Mateřské školy a výměna požárního potrubí v hospodářské části budovy

170.000

Výměna dopravního značení v Dalkovicích a části Trhového Štěpánova

265.000

Oprava střechy kapličky ve Štěpánovské Lhotě
Zřízení stání na kontejner ve Štěpánovské Lhotě
Odizolování základů domu č.p. 26 v Trhovém Štěpánově

70.000
124.000
95.000

Rozšíření dešťové kanalizace v Dubějovicích

150.000

Dešťová kanalizace Na Cihelně v Trhovém Štěpánově

115.000

Příprava Regulačního plánu lokality Nad městem v Trhovém Štěpánově

272.000

Oprava a rozšíření starého vodovodu v Trhovém Štěpánově

479.000

Záchytná dešťová kanalizace ve Střechově

228.000

Tuková kanalizace ze školní jídelny a její napojení na splaškovou kanalizaci

184.000

Oprava dálničního mostu ve Střechově

336.000

Výkup pozemků v lokalitě Nad městem Trhový Štěpánov

917.000

Výkup pozemků na hřiště Dubějovice, na nevykoupené místní komunikace, rybník V Lipinách v Dalkovicích, louky
u nádraží včetně zaměření

741.000

Oprava hrobu akademického malíře Josefa Tříšky

30.000

Demolice budovy bývalého kina a úprava prostoru

250.000

Zavedení elektřiny do staré kaple na hřbitově, rozšíření osvětlení hřbitova, ozvučení a elektrického čerpání vody

121.000

Nákup multikáry s plošinou

285.000

Oprava prodejny v Sedmpánech

280.000

Oprava a vybavení kulturního domu č.p. 24 v Dalkovicích, odvod vody za prodejnou

375.000

Prodloužení rozvodu plynu V Bráně

240.000

Vybavení a vodoinstalace klubovny v Dubějovicích

60.000

Pořízení měřičů rychlosti v Trhovém Štěpánově

205.000

Opravy dešťové kanalizace v Trhovém Štěpánově a Sedmpánech

143.000

Příspěvek na malování a instalace kostela v Trhovém Štěpánově

190.000

Pořízení výtahu na jídlo do Mateřské školy

125.000

Oprava elektroinstalace v domě č.p. 46 ve Střechově

49.000

Oprava rybníka Doleček v Trhovém Štěpánově

46.000

Pořízení projektu na Cyklostezku vozíčkářům přátelskou Kladruby – Trhový Štěpánov (dotace Středočeský kraj)
Zahájení výstavby Spolkového domu dokončením rekonstrukce č.p. 62 v Trhovém Štěpánově (muzeum) – celková cena
Dotace ROP Střední Čechy
Probíhá výstavba nového vodovodu v Trhovém Štěpánově

468.000
16.000.000
14.319.000
6.413.000

Zpravodaj Štěpánovska
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Získané dotace ve volebním období 2006 - 2010
Akce

Poskytovatel dotace

Kč

Kanalizace Trhový Štěpánov II. etapa

Ministerstvo životního prostředí

Kanalizace Trhový Štěpánov II. etapa

Středočeský kraj – Fond životního prostředí

Kanalizace v Zahradní ulici

Středočeský kraj – Fond životního prostředí

Zateplení budovy Základní školy

Ministerstvo ﬁnancí

Spolkový dům Trhový Štěpánov

z evropských fondů – Regionální operační program (ROP) Střední Čechy

Víceúčelové hřiště u Základní školy

Středočeský kraj – Fond rozvoje obcí a měst (FROM)

Hřiště Dubějovice

Středočeský kraj

Vodovod Trhový Štěpánov

Ministerstvo zemědělství

Vodovod Trhový Štěpánov

Středočeský kraj – Fond životního prostředí

13.934.000
3.215.000
936.000
8.000.000
14.319.000
7.500.000
300.000
3.206.000

Celkem

890.000
52.300.000

Na závěr tohoto přehledu uvádím připravené projekty, které zatím nebyly realizovány:
• Úprava náměstí po rekonstrukci silnice II. třídy č. 126 proti muzeu
• Nová autobusová čekárna včetně sociálního zařízení
• Chodníky v ulicích V Bráně a Dubějovická
• Klubovna hasičů v č.p. 46 ve Střechově
• Rybník V Lipinách v Dalkovicích
• Rybníky Žoldánka a Belík v Trhovém Štěpánově
Ing. Václav Nekvasil, starosta

Zateplování školy

Nová umývárna v mateřské škole

Čekárna ve Střechově nad Sázavou

Projekt „Spolkový dům“ nabývá konkrétní podobu
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Oslava 720 let povýšení Trhového Štěpánova na město
Naše město si letos připomnělo významné výročí.
Proto Město Trhový Štěpánov spojilo slavnost s tradičním Vítáním léta hudbou a jarmarkem.
Program oslav byl následující:
Sobota 19. června 2010
18.00 – 24.00 na náměstí vystoupení hudební skupiny
NESBEND
Neděle 20. června 2010
10.00
Průvod městem od Městského úřadu
na Náměstí
Uctění památky padlých
Projevy představitelů města
11.00 – 14.00 Vystoupení dechové hudby SEBRANKA
14.00 – 20.00 Vystoupení country skupiny RODEO
Připraveny byly pouťové atrakce, koňské spřežení
a proběhly Štěpánovské trhy.
Na travnaté ploše štěpánovského náměstí byly připraveny velké přístřešky s lavicemi a stoly pro návštěvníky.
V sobotu 19. června hrála skupina NESBEND (Nesměřický band) už od 18 hodin. S přibývajícím večerním časem přicházelo stále více posluchačů. Okolo 22. hodiny
v dolní části Nádražní ulice bylo odpáleno několik pyrotechnických výrobků, které vytvořily krásné obrazce.
V neděli dopoledne bylo náměstí zaplněno stánky
s pouťovým zbožím, byla zde i jedna střelnice, nafukovací hrad, byly připraveny stánky s různým pouťovým zbožím. Jeden stánek mělo Město Trhový Štěpánov, kde byly
nabízeny nové pohlednice našeho města i všech okolních
obcí, červnové vydání Zpravodaje Štěpánovska i sobotní
Benešovský deník, který otiskl články k tomuto výročí.
Prodávala se i kniha o Trhovém Štěpánově (byla vydána
v roce 2005) a rovněž brožurka s názvem „Trhový Štěpánov na starých pohlednicích.“ Byla připravena z podnětu
místostarosty Josefa Korna. Pohlednice poskytl ze své
sbírky kronikář Jaromír Vlček a graﬁckou úpravu měl
v péči David Korn, syn místostarosty. Další stánek měla
Základní škola, která nabízela výrobky svých žáků.
Nechyběly ani stánky s občerstvením, o které se staral Pavel Kupsa s manželkou, manželé Miroslava a Jaromír Veselých (z ulice Pod Křížkem č.p. 345) spolu
s Ing. Karlem Pokorným a Mgr. Ing. Hanou Podhadskou, manželé Bouškovi (z Ořechové ulice č.p. 367) nabízeli víno včetně svařeného. Kovář Milan Boušek mladší předváděl kovářské umění.
K poslechu hrála dopoledne vlašimská kapela Sebranka, kterou moderoval Mgr. Tomáš Lichtenberg
z Mnichovic. Odpoledne hrála kapela Country Rodeo,
jejímž členem je i člen Rady města Ing. Michal Voigts.
Účastníci slavnosti měli možnost svézt se koňským
povozem, který obsluhoval pan Míka ze Zdislavic.

Přestože bylo poměrně chladné počasí (v sobotu ráno
+9 °C, odpoledne +13 °C a zataženo, v neděli ráno +9 °C,
odpoledne +14 °C a opět zataženo, napršelo v noci na neděli pouze 2 mm), účast byla velmi dobrá. Návštěvníci se
jistě dobře bavili.

Projev starosty Ing. Nekvasila k účastníkům slavnosti

Samotná slavnost byla zahájena v 10 hodin na prostranství před Novou radnicí, z jejíhož balkonu promluvil k přítomným občanům starosta města Ing. Václav
Nekvasil. Ve svém projevu připomněl významné mezníky v dějinách i současné úkoly. Občany oslovil nově zvolený poslanec Ing. Václav Zemek z Vlašimi a katolický
farář Marek Martiška vyzval občany k vzájemné lásce
a porozumění. Poté vysvětil nový zásahový vůz štěpánovských hasičů. Po projevech se vydal slavnostní průvod Dubějovickou ulicí směrem k Muzeu Štěpánovska
a těsně před ním pokračoval na Náměstí. V čele průvodu
nesl prapor města zastupitel František Boušek, za ním
nesli věnec k pomníku padlým hasiči Jiří Drnovec a Petr
Korn. V průvodu šli představitelé města, pozvaní hosté
– poslanec Ing. Václav Zemek, farář P. Marek Martiška,
MIC, starostka Kladrub Anežka Srbová, starostové:
z Rataj Jaroslav Vošický a z Javorníka Jiří Čihák, několik
zastupitelů a kronikář města.

Slavnostní průvod
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Za nimi šla skupina mažoretek z Vlašimi, kterou doprovázela PhDr. Eva Houdková z Vlašimi, známá kulturní pracovnice.
Do kroku hrála kapela Sebranka a nakonec se připojili místní občané.

V souvislosti s tímto významným výročím vyšel
v dubnu ve Zpravodaji Štěpánovska zajímavý článek s názvem: „Kdo povýšil Trhový Štěpánov na město?“ Popisuje
v něm osobnost biskupa Tobiáše z Bechyně a kořeny jeho
rodu, které vycházejí z Dolního Benešova na Opavsku.

František Štika, Josef Korn, Ing. Václav Zemek – poslanec PS
PČR, Ing. Václav Nekvasil – starosta u pomníku padlým

Mažoretky a soubor Sebranka

Po příchodu na Náměstí zahrála Sebranka českou
hymnu Kde domov můj a k Pomníku padlým položili
hasiči věnec.
Po této oﬁciální části slavnosti následoval volný program a především poslech jmenovaných hudebních těles.
Slavnost byla velice zdařilá i důstojná. Lze vyslovit
upřímný dík všem, kteří se podíleli na náročných přípravách, i všem, kteří se zúčastnili.

V červnovém vydání Zpravodaje Štěpánovska vyšel
obsáhlý článek kronikáře k tomuto výročí. Byl napsán
z podnětu místostarosty Josefa Korna a stane se součástí
Pamětní knihy Města Trhového Štěpánova (kroniky).
Kromě toho byl připojen článek o významných rodácích
našeho města.
Jaromír Vlček

Prameny k dějinám a současnosti města Trhového Štěpánova
Tento seznam je dokladem bohaté historie i současnosti Města Trhového Štěpánova. Jistě přispěje k většímu poznání našich čtenářů. Může být vhodným pomocníkem
žákům naší základní školy, studentům gymnázií i vysokých škol, kteří hledají prameny ke svému studiu. Je zcela
nepochybné, že to není seznam vyčerpávající nebo úplný.

•

Literatura k historii a současnosti:
Publikace:
• Chromec Břetislav: Místopisný slovník Československé republiky, Nakladatelství Československý kompas, Praha 1929, strana 660
• Kolman Karel: Dějiny Trhového Štěpánova do roku
1918 - samostatná příloha Zpravodaje Štěpánovska
2007 a 2008
• Kuča Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku 7. díl - Podrobný popis všech měst a městeček, plánky, popisy, urbanistický vývoj atd. Praha
2008 Libri (viz heslo Trhový Štěpánov)
• Mleziva Štěpán a Kuča Karel: Historický lexikon

•
•

•
•

městysů a měst (od roku 1850 do současnosti) – Nakladatelství Baset Praha 2006
Novotná Věra: Bakalářská práce - Analýza hospodaření vybrané municipality od roku 1993 do současnosti, v souvislosti s postupem reformy veřejné s veřejných ﬁnancí v ČR - Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích – Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a ﬁnancí, 2003 – práce je součástí Pamětní knihy
města Trhového Štěpánova, ročník 2003 a týká se Trhového Štěpánova
Petráň Josef, Doc. DrSc. s kolektivem: Vlastivědný
atlas Okresu Benešov, Okresní muzeum a Okresní
archiv, etc.,1988
Podlaha Antonín: Posvátná místa království Českého, Díl III., Vikariát Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský, Nákladem dědictví sv. Jana Nepomuckého,
Praha 1909
Pouzar Jaroslav: Podblanickou minulostí I. a II., nakladatelství VIDA Praha 2003 a 2004
Profous Antonín: Místní jména v Čechách (jejich
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vznik, původní význam a změny), nakladatelství Československé akademie věd, Praha - 1949, 1951, 1957
Říhová Soňa: Židovský hřbitov v Trhovém Štěpánově, seminární práce Gymnasium Vlašim 1996, rukopis – kopie uložena na Městském úřadě v Trhovém
Štěpánově v přílohách Pamětní knihy Města Trhového Štěpánova v roce 1996
Sedláček August: Místopisný slovník historický Království českého, ARGO Praha 1998, strana 869 a heslo Štěpánovské děkanství tamtéž strana 870
Slavík František Augustin: Dějiny Města Vlašimě
a jeho statku, vydal Čtenářský spolek ve Vlašimi 1889,
reprint nákladem Města Vlašim 1889 – v knize je asi
26 odkazů na Štěpánov
Vlasák Antonín Norbert P.: Okres Vlašimský, nakladatel F.A. Urbánek Praha, 1874, strana 70
Vlček Jaromír: Trhový Štěpánov - Knížka o obci
s dlouhou a zajímavou historií, s tvořivou současností i mnoha zajímavostmi, MAROLI Praha 2005
Vlček Jaromír a kolektiv: 120 let SDH Trhový Štěpánov, vlastní náklad SDH, 2003
Vlček Jaromír: Stručné zpracování záznamů událostí
z let 1919 – 1994 vypsaných z Pamětní knihy města
Trhového Štěpánova – samostatná příloha Zpravodaje Štěpánovska 2007 a 2008

Články ve Zpravodaji Štěpánovska a časopise Pod Blaníkem:
• Durdík Tomáš, prof. PhDr., CSc.: Povrchový průzkum hradu v Trhovém Štěpánově – in Zpravodaj
Štěpánovska únor 2007
• Gabriel Libor: Odhalený stavební vývoj středověkého
domu v Trhovém Štěpánově in Pod Blaníkem, ročník
VI., číslo 3, strana 16
• Jirouškovi Martina a Bohumil: Trhovoštěpánovský
pan farář a jeho farníci roku 1920 (P. Josef Šach), in
Pod Blaníkem, ročník I., číslo 4, strana 13
• Kaleta Pavel: Žijeme mezi Vámi – o Církvi bratrské
(1935 – 2005) in Zpravodaj Štěpánovska, srpen 2005
• Procházka František, PhDr.: Reklamní ﬁremní tiskoviny Vojtěcha Smutného in Zpravodaj Štěpánovska
červen 2008
• Příhoda Stanislav, Mgr.: Podblanický malíř Josef Tříška in Pod Blaníkem, ročník VIII., číslo 1, strana 20
• Svoboda Jan: Sto let kapličky P. Marie Sedmibolestné
v Trhovém Štěpánově in Pod Blaníkem, ročník III.,
číslo 3, strana 10
• Šamša Antonín: Jak jsme chodívali na Hrádek in Pod
Blaníkem, ročník XI, číslo2, strana 20
• Tywoniak Jiří PhDr.: Marný zápas Trhového Štěpánova o svobodu 1584 – 1596 in Zpravodaj Štěpánovska srpen 2006
• Veselá Jana, Mgr.: 50 let Základní školy v Trhovém
Štěpánově, účelový náklad Základní školy 2001

Srpen 2010

• Veselá Jana: Ochotnické divadlo v Trhovém Štěpánově in Pod Blaníkem, ročník XI., číslo 4, strana 23
• Vlček Jaromír: Kovárna v Trhovém Štěpánově in Pod
Blaníkem, ročník III., strana 14
• Vlček Jaromír: Muzeum Štěpánovska in Pod Blaníkem, ročník XI., číslo 1, strana 22
• Vránová (později Preislerová) Ivana, PhDr.: Židovské
hřbitovy na Podblanicku (1) – Židovský hřbitov v Trhovém Štěpánově in Pod Blaníkem, ročník IV.-, číslo 1, strana 15

Články a seriály ve Zpravodaji Štěpánovska
(výběr):

*

Jaromír Vlček ( 1935), kronikář a šéfredaktor
• Minulost a současnost Trhového Štěpánova – seriál
20 částí – srpen 1996 – únor 2001
• Kříže v Trhovém Štěpánově in Pod Blaníkem, - srpen
2001
• Karel Kolman – minisérie – 4 části – červen až prosinec 2002
• Řemesla, živnosti a služby v Trhovém Štěpánově –
spolupráce s autory tezí Antonínem Šamšou a Ludmilou Šamšovou – únor až prosinec 2003, únor až
prosinec 2004 a únor 2005
• Opravy a doplňky k seriálu Řemesla, živnosti a služby – únor 2005
• Štěpánovská pošta působí již 135 let – únor 2004
• Životní výročí Josefa Babky (80. narozeniny) – srpen
2000
• Devadesátiny ThDr. Josefa Babky – srpen 2005
• Církev bratrská si připomněla významné výročí – srpen 2005
• Neznámá kapitola z dějin Trhového Štěpánova – únor
2006, podle knížky Leontýny Mašínové: Za oponou
paměti - Kruh, Hradec Králové, 1982, strana 95 a 96
• Pamětní desky v Trhovém Štěpánově – únor 2006 až
prosinec 2006, únor 2007 až srpen 2007
• Představujeme P. Marka Martišku a rozhovor – říjen
2007
• O jednom upřímném přátelství – P. Bořivoj Bělík duben 2007
• Muzeum Štěpánovska – duben 2007
• Sen se stal skutečností! Trhový Štěpánov je znovu
městem! – červen 2007
• Trhový Štěpánov slavil navrácení titulu město – srpen 2007
• František Chvojka, architekt a stavitel, - srpen 2007
• Výročí úmrtí Josefa Tříšky – červen 2007
• O štěpánovské rodačce, kterou nikdo nezná - Jiřina
Pastrnková (1908-1987), sklářská výtvarnice – srpen
2009
• Kdo povýšil Trhový Štěpánov na město? – duben 2010
• Naše město Trhový Štěpánov – červen 2010

Zpravodaj Štěpánovska
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Ing. Zdeněk Uhlíř ( 1924) – beletristická forma:
• Štěpánovské kamenolomy – červen 2000
• Vojenské manévry v roce 1935 - únor 2001
• Dobře, že již nejsou (pastoušky) – srpen 2001
• Půlnoc když ponocný troubí – prosinec 2001
• Z historie jednoho rodu pošťáků - únor 2002
• Pivovary a hospody v Trhovém Štěpánově – říjen 2002
• Stříbrný poklad – únor 2003
• Štěpánovští muzikanti – duben 2005
• Pověst o rybníku utopenci – červen 2007
• Zajímavé kamenné zdi – únor 2008

*

Jiří Kott ( 1928 † 2010) – beletristická i populárně
naučná forma:
• Příběh vandrovníka Františka Touly - prosinec 2004
• Zloději dobytka - červen 2005

Srpen 2010

• O nejstarším osídlení v Trhovém Štěpánově – srpen
2007
• O Dubějovické ulici in Zpravodaj Štěpánovska – únor
2007
• Menší zámek a dvůr v Trhovém Štěpánově in Zpravodaj Štěpánovska – srpen 2006

*

Korn Josef ( 1961)
• Pravdivá a zajímavá událost mého otce roku 1857.
Tuto událost vyprávěl a zapsal Jan Tomaides, narozený 24.12.1879, mlynář v Panském mlýně. Chlapec Toník byl jeho otec. Upravil Korn Josef – říjen 2003
Sestavil Jaromír Vlček

Kamenný most přes Štěpánovský potok
Stáří mostu je nejméně 100 let. Přesto přesné stáří bez
dalšího podrobného zjišťování není známo. Po tuto dlouhou dobu stále spolehlivě slouží. Píši o něm proto, že
znám mnoho událostí, které s ním souvisí. Velmi dlouho
bylo z každé strany mostu označení nosnosti 10 tun.
Kdysi dávno – byl jsem svědkem – zastavil četník řidiče a upozornil ho, že delší dobu překračuje uvedenou
nosnost. Řidič byl ze Štěpánova, jmenoval se Kubát a vozil písek na nákladním autě ﬁrmy Kubr z Vlašimi. Odebral řidiči průkaz a po dlouhém vysvětlování žádal po
něm pokutu 10 Kč. Ta událost se stala někdy v roce 1935
a pokuta byla pro řidiče dosti vysoká. Nakonec usmlouval pokutu na polovinu a i to byla značná suma. Četník
upozornil řidiče, že příště při překročení váhy zaplatí
10 Kč a ztratí oprávnění řídit vozidlo. Přesto jezdil i další
léta a asi si dal pozor, aby neporušil dané pravidlo.

Kamenný most, kresba Josef Korn

Léta ubíhala a most byl dále přetěžován zejména armádou v letech 1939 – 1945 i v roce 1968. Přes most jezdila těžká vojenská technika. O něco později tabulka
s označením nosnosti naprosto zmizela a do současné
doby ji tam nenajdeme.
Dvouobloukový most stále slouží potřebám nákladní
i osobní dopravy. Určitě je postaven nejen z kvalitního
materiálu, ale i po technické stránce. Správa silnic prováděla před lety nějakou údržbu, ale jen na povrchu. Přitom
nebyly patrně shledány žádné podstatné závady na obloucích. Ani tehdy nebyly tabulky obnoveny, což je podivné.
Most je dosud užíván bez omezení nosnosti. Jezdí
po něm dokonce kamiony s návěsy a ty mají jistě vyšší ložnou váhu než je těch pouhých 10 tun! Co to jednou udělá
s mostem, nechtějme ani předpokládat… Co by se stalo,
kdyby most nevydržel? Jak by doprava směrem od Zruče
nebo od sjezdu z dálnice D1 ze Soutic nebo opačně
od Vlašimi probíhala? Most je neúměrně zatěžován
také tehdy, stane-li se na dálnici mezi Střechovem
a Souticemi nějaká havárie. To je potom aut!
Jen na okraj připomeňme, že nosnost můstku
před Dalkovicemi je označena značkou na 10 tun.
Most přes Štěpánovský potok směrem k Souticům je se vší pravděpodobností ve velikém ohrožení, pokud jej nezničí neodpovědnost odpovědných lidí.
Ing. Zdeněk Uhlíř
Vyjádření Správy silnic:
Správa silnic Benešov 1 x za 4 roky dává prohlédnout mosty specializovanou ﬁrmou, která navrhne označení omezení. Poslední prohlídka byla
na podzim 2009 a navržené označení je instalováno. Pokud na mostě není omezující značka, tak je
to proto, že nosnost není omezena.
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Stará škola v Hulicích se promění na Včelí svět
S cílem oživit regionální turistický ruch na venkově
vznikne unikátní interaktivní včelařská expozice Včelí
svět v budově bývalé školy v Hulicích. Práce na projektu
za téměř jedenadvacet milionů korun už začaly a do užívání by měla být interaktivní expozice předána v příštím
roce. Obec, které se podařilo získat dotaci z fondů Evropské unie, se na projektu bude podílet z jedné pětiny.
Součástí expozice bude zážitková dílna pro návštěvníky,
kteří si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet výrobu
různých předmětů ze včelích produktů.
„Expozice je v plánovaném obsahu a rozsahu jediným
obdobným projektem v České republice a významnou
bude i ve středoevropském prostoru, kde jsou jen tři menší obdobné aktivity,“ informoval o jedinečném záměru
projektový manažer cestovního ruchu Petr Zapletal s tím,
že budoucí expozice spojí dva významné prvky. Jednak
jde o představení atraktivního života včelstev, který při
kvalitní prezentaci a možnosti vlastní práce se včelími
produkty přináší neopakovatelné zážitky. Druhým prvkem je vzdělávací přínos a propagace ochrany včelstev. Ty
jsou nezbytnou součástí života v přírodě a zároveň i jeho
velmi ohroženou částí se stále se snižujícími počty.
„Projekt je zaměřen na cílovou skupinu od nejširší
veřejnosti, pro níž představuje výjimečný zážitkový prostor v rámci turistických výletů, až po odbornou veřejnost a školy. Ty zase ocení výjimečnou možnost výuky
spojenou s praktickým výkladem,“ doplnil starosta Hulic Ing. Oldřich Doležal. Interaktivní expozice, umístěná
ve dvou podlažích budovy bývalé školy, představí nesmírně pestrý život včel a je především určena pro nevčelařící veřejnost. Tomu odpovídá i informační hloubka jednotlivých témat. Při prohlídce expozice se
návštěvníci setkají s prvky, které jsou navrženy tak, že

přímo vyžadují jejich součinnost, nebo ji alespoň umožňují. Záměrně je vynechána typická část současných
včelařských expozic jako jsou různorodé sbírky artefaktů větší či menší historické hodnoty. „Pro prezentaci využijeme moderní techniku, projekce prostřednictvím
dataprojektoru a televizoru, interaktivní aktivity na počítači s dotykovým monitorem i různé interaktivní pomůcky a panely,“ přiblížil budoucí prezentaci starosta
Ing. Oldřich Doležal, který je sám zapáleným včelařem.
V zážitkové dílně si pak budou moci návštěvníci
zpracovávat včelí produkty, které se budou sezónně obměňovat. Budou si moci vyzkoušet stáčení medu z připravených mezistěn do sklenic, výrobu svíček i modelování ze včelího vosku. V zahradě bývalé školy projekt
počítá s výsadbou rostlin, které včely využívají, a také
k prezentaci živých včelstvech v několika úlech.
Karel Chlumec

Vizualizace interiéru

Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010 na Základní škole
v Trhovém Štěpánově
Poslední dny měsíce června jsme se všichni i s dětmi
shodli na tom, že školní rok utekl jako voda. Je to dobré
znamení toho, že jsme se ve škole opravdu nenudili a že
to byl rok činorodé, smysluplné a zajímavé práce. Mezi
akcemi školy a běžnými školními povinnostmi se prolínaly provozní starosti, neodbytná epidemie chřipky,
personální změny a jiné podobné k životu školy patřící
problémy.
Nad vším ale převažuje radost z toho, co jsme společně všichni dokázali. Naše děti nás velice úspěšně reprezentovaly v předmětových soutěžích. Pod záštitou Unie
rodičů a se svolením MěÚ Trhový Štěpánov jsme zpestřili vánoční trhy a letní jarmark prodejem výrobků děti
a hudebními vystoupeními.

Během roku učitelé zorganizovali pro své třídy tolik
zajímavých a poučných výletů, akcí, exkurzí a návštěv
divadla, že jim i touto cestou vyjadřuji své poděkování
za jejich obětavost a nadšení.
Co se týče prezentace školy na veřejnosti, tak to nejlepší jsem si nechala na konec. Opravdu důstojnou tečkou za školním rokem byla výstava žákovských prací
v Muzeu Štěpánovska a slavnostní předání vysvědčení
a cen vycházejícím žákům 9. třídy na Městském úřadu
Trhový Štěpánov. Obě akce ukázaly, jak šikovné děti pod
odborným dohledem máme.
Vnitřní vybavení školy se pomalými kroky začíná obnovovat. Postupujeme podle dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Snažíme se vytvářet dětem i zaměstnancům

Zpravodaj Štěpánovska
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odpovídající podmínky a prostředí tak, aby
se v něm každý jedinec cítil co nejlépe a škola
byla místem, kde je nám společně jen dobře.
Na úplný závěr děkuji všem zaměstnancům školy za jejich práci, všem dětem za to, že
jsou takové, jaké jsou. Děkuji všem, kteří se
podíleli na výrobě a instalaci nového vybavení
a na opravách školy, za jejich dobře odvedenou
práci. Upřímný dík patří Unii rodičů za obětavost v práci pro děti, rodičům za vstřícnost
a Městskému úřadu v Trhovém Štěpánově za
zájem o naši práci, společnou komunikaci
a podmínky, které škole vytvářejí.
Vám všem přeji zážitky plné slunce a vůně léta. Doufám, že každým rokem budu
moci pozitivně psát o všem, co opět škola dokázala, což je důkazem, že naše základní škola je skutečnou školou pro život.
Mgr. Květa Kuželová,
ředitelka Základní školy

Mateřská škola
Slavnostní rozloučení s předškoláky
naší mateřské školy na Městském úřadu
v Trhovém Štěpánově je již dlouholetou
tradicí.
V letošním roce jich do základní školy
odchází 16. S dětmi se rozloučili starosta
města ing. Václav Nekvasil, ředitelka MŠ
Olga Polivková a třídní učitelka Jitka Tomaidesová,
Popřáli všem pěkné prázdniny, ve škole hodně chuti do učení, samé jedničky,
hodné paní učitelky a spousty nových
prima kamarádů. Po šerpování obdržely
děti pamětní list a dárek.
Olga Polivková

Budoucí prvňáčci u starosty města

Trhový Štěpánov na starých pohlednicích
Městský úřad v Trhovém Štěpánově vydal k 720. výročí povýšení Trhového Štěpánova na město malou publikaci. Má název „Trhový Štěpánov na starých pohlednicích“ a představuje naše město v letech 1898 - 1975.
Pohlednice vznikly kolem roku 1870. Největší rozmach ve vydávání pohlednic nastal až roku 1898. S potěšením zjišťujeme, že právě z tohoto roku má Trhový Štěpánov zřejmě nejstarší pohlednici. Do začátku roku 2010
bylo vydáno více než 80 různých pohlednic našeho města. Představujeme zde v přibližném chronologickém pořadí pohlednice, které zachycují Trhový Štěpánov v průběhu času.

Tyto pohlednice jsou cenným dokumentem, který
obohacuje naše poznatky a vedou k poznávání bohaté
historie Města Trhového Štěpánova.
S myšlenkou na vydání přišel místostarosta města Josef Korn. Pohlednice ze soukromé sbírky ochotně poskytl kronikář Jaromír Vlček, graﬁckou úpravu provedl
Bc. David Korn.
Co tato brožurka formátu A5 obsahuje? Na přední
straně je detail pohlednice, kterou vydal Karel Hoch
pravděpodobně v roce 1942. Druhá strana představuje
3 atributy města: prapor, pečeť a erb s popisy. Třetí stranu uvádí slovo starosty města Ing. Václava Nekvasila,

Strana 11

Zpravodaj Štěpánovska

v němž je vysloveno přání: „Přeji si, aby tato publikace
i připomenutí výročí 720 let povýšení Štěpánova na město přispěla k posílení hrdosti občanů dnes již Trhového
Štěpánova na své sídlo. Toto jsme měli také na mysli,
když jsme usilovali o znovuzískání titulu město, který
jsme slavnostně převzali v roce 2007. Úcta k předkům
a historie města by měla jít souběžně s budováním moderního současného sídla.“
Josefu Kornovi se podařilo získat fotokopie čtyř privilegií, které poskytli městu čeští králové Ferdinand I.
v roce 1541, Maxmilián I. v roce 1567, hrabě Oldřich
Holický ze Šternberka v roce 1612 a císař František I.
v roce 1811. Originály listin jsou uloženy ve Státním
okresním archivu v Benešově.
Na dalších stránkách je v přibližném časovém pořadí
přetisknuto 50 pohlednic od začátku jejich vzniku až do
roku 1975. Další pohlednice ze sbírky jsou již novodobé.

Srpen 2010

Třetí strana obálky uvádí jednu z nejnovějších pohlednic města se závěrečným slovem místostarosty Josefa Korna a skupinovou fotograﬁí dětí, které se shromáždily na schodech Základní školy. Poslední strana
přibližuje výřez ze staré mapy okolí našeho města.
Z ohlasů několika čtenářů našeho časopisu je patrné,
že publikace byla vlídně přijata. Jistě se stane dokumentem, který doplňuje články věnované historii našeho
města. Starosta města v úvodu rovněž napsal tato slova:
„Děkuji všem, kteří se o přípravu této rozměry malé, ale
pro nás významem velké, publikace zasloužili.“
Knížečka „Trhový Štěpánov na starých pohlednicích“
i všechny nově vydané pohlednice a další suvenýry byly
prodávány na slavnosti k tomuto významnému výročí
našeho města. Tato slavnost se konala v neděli 20. června
2010 na Náměstí a byla hojně navštívena.
Jaromír Vlček a Josef Korn

Popis nově vydaných pohlednic našeho města a okolních obcí
Městský úřad vydal při příležitosti oslav 720. výročí
povýšení Trhového Štěpánova na město 5 nových a různých pohlednic zachycujících současnost.
Popišme, co je na nových pohlednicích:
1. Čtyřdílná pohlednice zachycuje Starou radnici
č.p. 51 a domy č.p. 52 a 53 v Dubějovické ulici – Muzeum Štěpánovska a dům č.p. 63 ve Vlašimské ulici, dům
č.p. 105 v ulici v Belíce a dům č.p. 111 ve Vlašimské ulici
a v pozadí věž kostela sv. Bartoloměje – Koupaliště v jižní části města – Základní škola v Sokolské ulici č.p. 256.
Ve středu je znak města.
2. Levá horní část náměstí s křížem, budova farního
úřadu, celkový pohled na město a nová radnice s hasičskou zbrojnicí – nad budovou nové radnice je obytný
dům v Sokolské ulici č.p. 26. V malých výřezech je erb
z vyhořelého zámku nesoucí letopočet 1668 a pod ním
výklenková kaplička P. Marie Bolestné v Dubějovické
ulici. Vlevo je umístěn znak města.
3. Pětidílná pohlednice: horní řada zleva: pomník
sv. Jana Nepomuckého, vstupní brána ke kostelu sv. Bartoloměje ve Farní ulici, kříž z roku 1866 u občanského
hřbitova. Dolní řada kostel sv. Bartoloměje, náhrobky na
židovském hřbitově. Vpravo je znak města.
4. Pětidílná pohlednice: horní řada: Hřbitovní kaple
všech svatých, kaplička sv. Václava vysvěcena na paměť
roku 2000. Dolní řada: pramen sv. Floriána (obnovený
v květnu 2010), kostel sv. Bartoloměje a pomník padlým
z roku 1922. Uprostřed je znak města.
5. Pohlednice s nápisem Muzeum Štěpánovska Trhový Štěpánov a znakem města. Horní řada: budova muzea, dům č.p. 63 a vitrína se středočeským krojem, dolní
řada: selská jizba a vstupní expozice.

Rovněž byly vydány pohlednice obcí:
Dalkovice: celkový pohled a v horní části malé snímky: kříž, náves s rybníkem, zvonička a dům č.p. 39. Vlevo dole je znak Trhového Štěpánova a nápis Dalkovice.
Dubějovice: pětidílná pohlednice. Horní řada: hasičská zbrojnice, požární nádrž na návsi, kaple sv. Jana Nepomuckého. Dolní řada: zástavba při hlavní silnici a horní část návsi s obecním domem. Uprostřed znak
Trhového Štěpánova a nápis Dubějovice
Sedmpány: Pohlednice na výšku s pěti záběry. Nahoře nápis Sedmpány a požární nádrž na návsi, pod ním
znak Trhového Štěpánova. Uprostřed kaple nanebevzetí
P. Marie z roku 1998 a prodejna smíšeného zboží, dole
kulturní dům a hasičská zbrojnice.
Střechov nad Sázavou: Pětidílná pohlednice. Horní
řada: Kříž u domu Týcových, zástavba při silnici do Trhového Štěpánova a nad záběrem nápis Střechov nad Sázavou. Dolní řada: příjezdová silnice ze Soušic a památné lípy. Uprostřed znak Trhového Štěpánova.
Štěpánovská Lhota: Čtyřdílná pohlednice. Levá část
kaple sv. Václava, postřední část: dvě rekreační chalupy
a mezi nimi nápis Štěpánovská Lhota a znak Trhového
Štěpánova, pravá část: kříž při silnici do Trhového Štěpánova. Je to zřejmě první samostatná pohlednice v historii této osady, která sahá do roku 1379.
Autorem všech pohlednic je Mgr. Petr Prášil z Hostivic, Vydavatelství Baron.
Připravil Jaromír Vlček
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Atrium Golf Club
Po letošním jaru se poprvé ozýváme se zprávou o děJsme rádi, že naše práce slouží dobré sportovní věci
ní v našem golfovém klubu. Po loňských deštích, kdy a konečně vidíme výsledky. To potvrzují i řady spokojenám voda a nánosy zeminy zničily velkou část hřiště, ných golﬁstů, kteří se k nám pravidelně vracejí. Musíme
jsme intenzivně pracovali na obnově a hlavně zabezpe- však dodat, že kvůli své členitosti, osázení a neobvykléčení dalších případných škod. Byla vybudována strouha mu podloží patří hřiště Atrium Golf Club Trhový Štěpána odvedení přívalových vod podél celé hranice bývalé nov k těžším technickým hříštím sdruženým v ČGF.
Těší nás, že můžeme i na tak malé ploše pozorovat
skládky, kde voda narušovala její stabilitu. Naše úsilí
bylo celkem úspěšné, a tak jarní lokální lijáky poškodily kouzelné síly a schopnosti přírody. Trochu jsme pomohli my, o ostatní zarůstání a začleňování do krajiny se pojen zakončení odvodňovacího příkopu.
Během zimního období jsme také obnovovali zařízení starala regenerační schopnost přírody. Vrací se k nám
hřiště, a pokud to počasí dovolovalo, pracovali jsme na fauna, do rybníků se stěhují žáby a ryby, na skalách se
dokončovacích pracích na poslední deváté jamce. Již na vyhřívají užovky obojkové, ještěrky a slepýši, najdeme tu
podzim jsme podali žádost o „znormování hřiště“, což je zajíce, jezevce, zpěvné ptáky, čejky, bažanty, srnky i čercertiﬁkát, který dává hřišti statut klasického uznávaného nou zvěř. Kdo mohl vidět třetí jamku, která končí u tusportovního zařízení. Po dohodě s normovací komisí ristické cesty směrem do Rataj, před dvěma lety a dnes,
České golfové federace byl stanoven termín na jaro 2010. může sám srovnávat.
Nyní můžeme s hrdostí oznámit, že vše dopadlo na výNa nejmladší jamku číslo 4 se dostanete po cestě
bornou, námi připravené hřiště obstálo a je znormováno. do Rataj. V minulosti byla zaplavována z přikloněných
V praxi to znamená, že se tu mohou hrát oﬁciální golfové polí, ale dnes si můžeme oddychnout, protože letos je
turnaje, při kterých hráč upravuje svůj osobní hendikep. na poli obilí s podsadbou jetele, který odtok přívalových
Sportovní dění v klubu ale nic neovlivnilo, kromě ce- dešťů značně zmenšuje (na rozdíl od kukuřice). Upravelodenního provozu od rána do večera každý den, se o ví- ním odtoku vody z údolí Nového rybníka vzniklo malé
kendech organizovaly turnaje. Loňská sezóna byla koru- jezírko, z něhož odtéká voda pod cestou k náhonu
nována jmenováním mistra/mistryně klubu, kteří se a do městského koupaliště. Zlepšila se tak schůdnost
v červenci 2010 zúčastnili prestižního turnaje všech mi- cesty do Rataj, jak pro nás, tak pro turisty.
Pátá jamka vrací golﬁsty nahoru směrem k silnici
strů golfových klubů v České republice.
Prvním profesionálním turnajem v našem klubu byla a uzavírá celý golfový areál s dříve založenými jamkami
národní kvaliﬁkace Callaway junior world golf champion- blíže u klubhausu. Dnes už nikdo nepozná, že toto území
ship. Pro nás bylo důležité, že druhé místo získal náš člen, kdysi byla nekontrolovaná skládka navýšená proti terénu
šestiletý golﬁsta Matěj Švarc a jeho bratr Kubík ve své ka- přilehlého pole místy až o 3 metry. Podél tohoto „zlomu“
tegorii zvítězil. Celý turnaj dopadl na jedničku, všichni odtéká voda, zbývá ještě dořešit zlom mezi skládkou a pobyli s hřištěm spokojeni. Klasické klubové turnaje probí- lem, někde se kolmá stěna skládky opírá pouze o kmeny
hají podle plánu, zajímavý byl i turnaj dvou holí, kdy ke náletových stromů. Na některých místech z ní ještě trčí
svému sportovnímu zápolení mohli hráči použít pouze železný a jiný odpad. Postupně se snažíme tento pruh
dvě vybrané golfové hole místo povolených čtrnácti. Pak upravovat a osazovat rostlinami tak, aby zde nemohlo dopřišlo zmiňované normování. Za velmi chladného počasí jít k případnému úrazu. Mírným zklamáním je malý záa pětihodinové práci komisařů, kdy se psalo, měřilo, testo- jem o nové petanquové hřiště a kuželník. Zatím se zařízevalo, krokovalo a zapisovalo, jsme všichni byli zvědaví na ní využívá jen při organizovaných akcích klubu, například
konečné resumé. Po třech týdnech čekání a oﬁcialit nám se tu odehrál zápas prvoligového spolku Sokol Velim.
byl doručen výsledek. Ten určuje správné délky drah, par
Náš klub výborně reprezentoval na velkém mezinájamek a jejich obtížnost. Vše bylo zapsáno a je nyní uvádě- rodním turnaji ve Skotsku. Jednalo se o turnaj European
no na každé hrací skorekartě. Hlavním
Championship v Longniddrech,
prubířským kamenem byl letní turnaj,
kterého se zúčastnil náš člen Mapři kterém se hrálo poprvé na znormotěj Švarc se svým caddy Michavaném hřišti a hrálo se na všech devíti
lem Švarcem. Děkujeme za vzorjamkách. Poslední – devátá s dvojitým
nou reprezentaci, v těžké světové
greenem – byla tímto otevřena. Všichni
konkurenci se umístil na dvacátém místě. S napětím budeme sleúčastníci turnaje včetně personálu hřiště
dovat jeho vystoupení na hřišti
hráli tuto jamku vůbec poprvé. O účast
Pine Hurst v Americe začátkem
byl velký zájem, přihlašovací listina byla
srpna.
obsazena již týden dopředu. Výsledky
byly překvapivé, protože šest hráčů z 27
Ing. Miroslava Voigtsová
Matěj Švarc na turnaji ve Skotsku
svůj osobní hendikep zlepšilo.
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Pohár Štěpánovského žabáka
Již podruhé pozvali štěpánovští Sokolové děti i dospěláky na místní
koupaliště, kde se dne 10. 7. 2010 konala Neckiáda aneb vodní hrátky pro
děti i dospělé. Soutěžilo se v tradičních disciplínách (ponor na suchu,
opičí dráha, trojboj, přechod přes lávku …) a stejně jako loni se děti předháněly ve skvělých výkonech.
Letošní ročník byl obohacen o soutěž nazvanou „Pohár Štěpánovského žabáka“. Spočívala v co nejdelším sjezdu po břiše po dlouhé navlhčené
fólii. Přestože někteří závodníci měli problémy s hrbolatým terénem pod
ní, je nutno podotknout, že výkony některých borců zaskočily i organizátory soutěže a před přistáním v kopřivách je zachránila jen bariéra na
konci dráhy. Přesto ani na chvíli nezůstala dráha prázdná a děti trénovaly, aby ve ﬁnále vybojovaly připravené medaile.
Počasí nás tentokrát nezradilo, sluníčko od rána pěkně pálilo, voda
lákala ke koupání, ač mnohdy nechtěnému. V roli plavčíka „Mitche“ zasahoval několikrát Jiří Tomaides.
O bříška účastníků bylo rovněž postaráno, co si více přát?
Za účasti asi 70 závodníků si hlavní cenu v plavbě v neckách – nafukovací člun - odnesli otec a syn Zelenkovi.
Pohár Štěpánovského žabáka v kategorii dospělých získal Marian Machovský, který si odnesl i putovní cenu – „žabákovu čepičku“. Stříbrným
„žabákem“ se stal Josef Špička a bronz vybojoval Michal Novotný. V těsném
závěsu za nimi se umístnila a bramborovou medaili získala Ilona Kopecká.
Jak známo, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Věřím, že každý
účastník si něco odnesl, když už nic jiného, tak zážitek z aktivně prožitého odpoledne.
Zároveň děkujeme všem sokolům i „nesokolům“, kteří měřili, vařili,
běhali, plavali, do vody padali a plno jiných činností prováděli.
Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šiju, šiju si kabátek – co to sem pletu? Aha,
to je přece Vodník! Snad proto - šiju, šiju si další Neckiádu!
A na tu příští bychom Vás všechny chtěli již dnes co nejsrdečněji
pozvat.
Ing. Mgr. Hana Podhadská

Trénink na pohár

Ještě kousek …

Vítězové poháru

Poděkování
Touto cestou děkuji všem, kteří nás podpořili při letošní Neckiádě, ať
sponzorským darem nebo přímou pomocí při její přípravě. Děkujeme zejména Sboru dobrovolných hasičů a Městskému úřadu Trhový Štěpánov,
manželům Chvojkovým, ﬁrmám Rabbit a ZD Trhový Štěpánov a.s.,
p. Miroslavu Červovi a dalším.
Ráda bych vyslovila dík také všem pořadatelům z řad
členů a zvlášť nečlenů Sokola, kteří se přes náročné počasí výborně zhostili svých úkolů.
Děkujeme také všem, kteří se letošní Neckiády zúčastnili. Obdiv patří zejména těm, co překonali ostych
a urputně bojovali o Pohár Štěpánovského žabáka.
Vždyť žabáky jsme byli nazýváni odedávna. Snad jsme
se tím nikoho z našich spoluobčanů nedotkli. Doufáme, že se opět zúčastní v hojném počtu našich dalších
akcí a s úsměvem si přijdou protáhnout své tělesné
schránky.
Ing. Alena Vilímovská,
starostka Sokola Trhový Štěpánov

Vítězové poháru na neckách

Neckiáda 2010
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Stručně z Dubějovic
V Dubějovicích holdují nohejbalu.

Na místním hřišti se opět konal turnaj nazvaný Dubějovické bodlo. Již 3. ročník se konal v neděli 4.7.2010.
Zúčastnilo se ho 10 družstev. Vítězem turnaje se stalo
družstvo ze Sedmpán.

Dětský den v Dubějovicích

Hod na cíl Martínek a Jiřík Jalůvkovi

Jako každý rok, tak i letos uspořádali hasiči pro děti
zábavné odpoledne. Bylo to v sobotu 12.6.2010. Děti
soutěžily na kolech, koloběžkách a jiných vozidlech. Házely kroužky na kužele, skákaly v pytlích, nevynechaly
ani běh s hasičskou hadicí a překonávání překážek
na čas. Za každou soutěž byly odměněny. Nechybělo ani
grilování. I přes velké teplo se odpoledne vydařilo.
Marie Vojtová

Organizátoři her si také zasoutěžili

Marika Müllerová v cíli

Hasiči v Nesměřicích slavili

Zahájení slavnosti

Hasiči z Dubějovic se svou stříkačkou

V sobotu 26. června 2010 se konaly pod hrází přehrady v Nesměřicích oslavy 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v této malebné obci. Přítomné pozdravil starosta města Zruč nad Sázavou pan Mgr. Martin
Hujer a oblastní starosta SDH z Kutné Hory. V úvodu
slavnosti byli přítomní seznámeni s historií Nesměřic
a hasiči z Dubějovic předvedli zásah historickou ruční
stříkačkou taženou koňmi pana Míky ze Zdislavic. Pro
návštěvníky bylo připraveno občerstvení i pouťové cukrářské a perníkářské výrobky. Obec Nesměřice vydala
novou barevnou pohlednici, která byla rovněž v prodeji.
Počasí soutěžícím i návštěvníkům přálo a jistě byli všichni spokojeni.
Hasiči z Nesměřic připravili tento program: prohlídku přehradní nádrže Želivka, slavnostní zahájení, prezentaci historické techniky, hasičskou soutěž v požárním
útoku, vyhlášení výsledků, vystoupení kapely Zručská
desítka, zábava s kapelou NESBEND.
Marie Vojtová a Jaromír Vlček
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Bude vyřešen problém s motorkáři?
Všichni dobře víme, co v dnešní době, zejména pro
mládež, znamenají motorky. Pro některá adrenalinová
vyžití, pro jiné útrapy s hlukem a rozježděnými pozemky. Jsou poškozovány lesy, pozemky i chráněné oblasti.
Nevázanost těchto ničících skupin nezná mezí. Je to celorepublikový fenomén.
Zoufalí občané se obracejí na úřady, na policii i policejní hlídky a mají malé šance dostihnout v terénu jezdce na těchto strojích. Dalo by se říci: prozatím bezvýchodná situace.
Jedno řešení se u nás naskytlo. Zástupce motorkářů
v Trhovém Štěpánově Aleš Kamarýt přišel na Městský

Barevné léto v Hulicích

Srpen 2010

úřad s žádostí o pronájem vytipované lokality,
v které by bylo možné
motorkářský sport provozovat. Zastupitelstvo
města návrh podpořilo
za podmínek skončení
nevázaného ježdění v lesích, na pozemcích řádění po obcích a usměrňování cizích jezdců.
Motorkáři si svým
úsilím upravili trať a vypracovali provozní řád,
které mimo jiné určuje dobu provozu do 19.00 hodin.
S velkým nadšením začali připravovat první závod společně s KTM Vlašim na září 2010.
Doufejme, že těmito vstřícnými kroky přispějeme
k lepšímu náhledu na vyznavače tohoto sportu a rádi začneme chodit a dívat se na jejich závodění. Při některých
akrobatických výkonech se divákům tají dech.
Věřím, že nově rodící se klub nabídne využití mladým i starším občanům a zařadí se mezi platné spolky
našeho města. Dobré nápady najdou u městského zastupitelstva vždy podporu.
Přeji nadšencům motorismu mnoho sportovních
úspěchů a na otázku v záhlaví článku s nadějí odpovídám: Doufejme, že v našem městě se to podaří.
Josef Korn, místostarosta města

Občanské sdružení Kalňáci ve spolupráci s Obcí Hulice letos již potřetí připravilo pro místní děti zábavné
nedělní odpoledne. Neslo se v duchu prvního letního
dne a tolik očekávaných blížících se prázdnin.
Počasí Kalňáci svorně uprosili, ať s deštěm ještě pár
hodin počká, a tak se na hřišti místních fotbalistů kouzlilo, dovádělo na skákacím hradu, jezdilo na elektrických
motorkách a taky trochu mlsalo. Kdo se nechtěl příliš po-

hybovat, mohl koukat pod ruku dvojici kouzelníků
a klaunů z Balónkova, Bambulovi a Kátě. Ti kromě báječných triků a kouzel přivezli spoustu „instantních žížal“,
které tvarovali do podoby kytiček, zvířátek či tykadélek
a v průběhu odpoledne jimi děti různě přizdobovali.
Díky sponzorům – hejtmanovi Středočeského kraje,
společnosti Veolia a Městu Trhový Štěpánov se sešly i pěkné věcné odměny, jež si děti z milého a hravého odpoledne
nakonec odnesly. V Hulicích léto začalo hodně zvesela!
Olga Bílková

Hulické děti s klaunem

Na plný plyn!
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Hasičský tábor na Hrádku u Vlašimi
Po loňských útrapách s táborem ve Střechově nad Sázavou, který zaplavila náhlá povodeň, se mladí hasiči
uchýlili na Hrádek u Vlašimi. Kongregace kněží mariánů, která spravuje zdejší poutní místo s kostelem sv. Matouše, farou, školou a letním táborem nám ochotně tábor
pronajala.
Děti jsou zde spokojeny, vytvořené zázemí a krásná
příroda přispěla k jejich pohodě. Malebné údolí řeky
Blanice nabízí mnoho míst k dětským hrám a turistickým vycházkám.
Vedoucí tábora Jaroslava Krásová spolu s deseti pomocníky, se stará o 37 dětí, které se snaží vést k samostatnosti, kamarádství, k úctě ke starším lidem, úctě
k přírodě, památkám i k soužití v tábornických podmínkách. Podpora aktivit s dětmi patří v našem Sboru
dobrovolných hasičů k základním prioritám.
Děkuji všem, kteří se na uskutečnění letošního tábora
podíleli: vedoucí tábora, Městskému úřadu, Kongregaci
kněží mariánů a paní Jarmile Vlachové.
Josef Korn, starosta SDH a místostarosta města

Káva a hrníčky
Pozvánka na hudební festival
ve Zruči nad Sázavou
Na sobotu 28. srpna se už jistě velmi těší fanoušci
country, folku a bluegrassu ze Zruče i okolí. Tento den se
bude konat již 5. ročník festivalu Zručská vrátka.
Největším lákadlem bezesporu bude vynikající zpěvačka Jitka Vrbová, legendární interpretka trampských písní.
Milovníci folku se mohou těšit na dívčí kapelu The
Sekundičky, písničkáře Jindřicha Pustku a jazz-folkové
duo Hořký kafe. Úplně jinou muziku hrají kapely Rusty
Strings a Dřevěná tráva, které představí bluegrass v té
nejtradičnější podobě, stylově nejen oblečením, ale i hraním na jeden mikrofon.
A samozřejmě nebudou chybět domácí – kapela Mirasův kartáč a zajímavý umělec R. OneCzech, vlastním
jménem Radek Vaněček, který představí své nevšední
písničky.
Celý festival pak zakončí duo Beňa & Ptaszek, hrající
čistokrevné mississippské blues.
Festival se koná za velké podpory města Zruč nad Sázavou a sponzorů. Občerstvení je zajištěno, táboření možné, mokrá varianta připravena, takže nic nebrání tomu,
abychom vás 28. srpna od 15 hodin přivítali ve zručském
kempu V Rákosí. Další info na www.zrucskavratka.cz.
Veronika Šťovíčková, DiS

Skupina bývalých studentů se sešla, aby navštívila
svého starého univerzitního profesora. Během odpoledne spolu vesele rozprávěli, ale hovor se pomalu měnil ve
stížnosti na zátěž v zaměstnání i v životě.
Starý profesor nabídl všem kávu, odešel do kuchyně
a vrátil se s velkou konvici kávy a tácem plným nejrůznějších šálků, bylo jich dokonce víc, než studentů: porcelánových, plastikových, skleněných i křišťálových. Některé vypadaly úplně obyčejně, některé dokonce velmi
draze, jiné výjimečně originálně.
Pan profesor své bývalé žáky vybídl, aby si nalili kávu.
Když měli všichni studenti vybrané hrnky s kávou
ve svých rukách, profesor jim řekl: „Jestli jste si všimli,
vybrali jste si ty nejhezčí a nejdražší hrnky a ty obyčejnější jste nechali na tácku. I když je samozřejmě přirozené, že pro sebe chcete jen to nejlepší, je to hlavni příčina
vašich problémů i vašeho stresu. Vždyť to, co jste ve skutečnosti opravdu chtěli, byla káva, ne hrníček, ale podvědomě jste sáhli po těch nejlepších a dokonce jste se i podívali, jaké hrníčky si vybrali ti ostatní.
Přemýšlejte o tom: Život je jako káva a zaměstnání,
peníze a společenské postaveni jsou hrníčky. Jsou to jen
nástroje, které kvalitu života nemění. Občas, když se zaměříme na hrníček, zapomínáme si vychutnat kávu, kterou v něm máme. Nenechte hrníčky, aby řídily váš život,
ale soustřeďte se raději hlavně na tu kávu...“
Z internetových stránek
Církve bratrské Praha - Žižkov
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Toulky Vlašimskem
Ing. Václav Vilimovský vydal začátkem prázdnin
vlastním nákladem knížku, kterou nazval: Toulky Vlašimskem (aneb s GPS od Bedřichovi po Zdislavice). Tato
publikace nabízí pohled do kraje pod horou Blaník. Oblast je vymezena kruhem o poloměru asi 15 km se středem ve městě Vlašim. Na 168 barevných fotograﬁích zachycuje krajiny, sakrální objekty včetně
interiérů, chalupy i krásná zákoutí. Pro zajímavost uvádíme alespoň některá místa: Borovnice, Býkovice pod Blaníkem, Domašín,
Horní Lhota, Hrádek, Chmelná, Chotýšany,
Javorník, Jemniště, Kladruby, Kondrac, Libež,
Libouň, Louňovice pod Blaníkem, Mnichovice, Načeradec, Petříny, Postupice, Pravonín,
Psáře, Soutice, Trhový Štěpánov, Velký Blaník, Vlašim, Všechlapy, Zdebuzeves a Zdislavice. Textová část pod stručným nadpisem
Poznámky velmi stručně popisuje každou fotografovanou obec či město. Vázaná kniha
čtvercového formátu 21 x 22 cm je vytištěna
ﬁrmou PBtisk s.r.o., Příbram na kvalitním papíře. Autor uvádí souřadnice míst, z kterých
byly jednotlivé snímky pořízeny. Knihu je
možné koupit v knihkupectví Marie Žížalová
ve Vlašimi za 420 Kč. Rozhodně je to svým
provedením vhodná dárková publikace.

o muzeích, galeriích a dalších objektech, jejichž je zřizovatelem. Jde o 19 různých míst celého kraje, například:
České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Hornické muzeum Příbram, Památník Karla Čapka ve Staré Huti
u Dobříše, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy či
Muzeum Podblanicka Vlašim. Obsahuje popis, adresu,

Zaznamenali jsme:
Návštěvní den na přehradě Želivka
V sobotu 26. června 2010 byla zpřístupněná sypaná hráz přehrady Želivka v Hulicích.
Asi 500 návštěvníků mělo možnost vstoupit
na lávku, která spojuje hráz s odběrnou věží vody do
úpravny. Zájemci mohli vstoupit i do nitra přehrady
a projít vybetonovanou 540 metrů dlouhou štolou z jednoho konce na druhý. Ve štole je stálá teplota +7 °C a na
několika místech jsou měřící přístroje. Po vyjití ze štoly
seznámil zájemce s parametry přehrady vedoucí hrázný
pan Jan Kašpar. Ochotně odpovídal i na četné dotazy.
Pro všechny, kteří se zúčastnili, to byl velký zážitek.
Nové informace o obcích
Zájemci o turistiku mohou zdarma získat v Ekocentru Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim, další zajímavé skládačky, které přibližuji obce Načeradec, Pravonín, Louňovice pod Blaníkem, Veliš a Kondrac. Tytéž skládačky
lze získat v Infocentru na nádvoří zámku Vlašim.
Informační brožura „Muzea, galerie a ostatní kulturní instituce Středočeského kraje“
Krajský úřad Středočeského kraje vydal brožurku
ve formátu 14 x 14 cm, která přináší základní informace

elektronickou adresu, webové stránky, telefonní čísla
i návštěvní dobu. Text je doprovázen barevnými fotograﬁemi. K dostání zdarma i v Podblanickém muzeu
Vlašim.
R.

DESET DOBRODINÍ, KTERÁ MNOHO NESTOJÍ
1. Přívětivá tvář v jednotvárných pracích a povinnostech.
2. Opatrná mlčení, pozorujeme-li chyby jiných.
3. Slovo uznání pro toho, kdo se namáhá.
4. Malá služba starým a chorým, kterou nečekali.
5. Radostný pohled pro své okolí.
6. Laskavá pozornost tomu, kdo trpí.
7. Trpělivá odpověď nesympatickým a obtížným.
8. Srdečný pohled malým a přehlíženým.
9. Poctivé přiznání k vině.
10. Laskavá nedoslýchavost při narážkách a urážkách.
Lepe jest být zraňován, nežli zraňovat!

Zpravodaj Štěpánovska
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Informace České policie Benešov
Tragický víkend na řece Sázavě
Tragicky skončilo v noci 25. července v nočních hodinách sjíždění řeky Sázavy v místech jezu pod sázavským klášterem, kde došlo k převrácení gumového
nafukovacího člunu a jeho čtyřčlenná posádka spadla
do vody. Dva muži doplavali na břeh a třetí se dostal na
kamenitý ostrůvek uprostřed řeky, odkud byl převezen
záchranným člunem dobrovolných hasičů ze Sázavy.
Čtvrtého vodáka se hasičům nepodařilo nalézt, úspěšný
nebyl ani policejní vrtulník s termovizí. Pátrací akce hasičů, kriminalistů a policistů z Obvodního oddělení Sázava a z Poříčního oddělení Slapy pokračovaly až do
29. července, kdy byl utonulý dvacetiletý mladík nalezen
na pravém břehu Sázavy u chatové osady Plužiny.
Policisté občany upozorňují, aby si při nákupech dávali na své věci pozor. Aby nákupní tašky a kabelky
v žádném případě neodkládali do nákupních vozíků, ale
tyto měli stále pod kontrolou.
Nprap. Bc. Zuzana Stránská

Řidiči jezdí opilí

Pátrací akce na Sázavě

Současně se 26. července konala další policejní pátrací akce ve Hvězdonicích, při které byl nalezen utonulý
jednatřicetiletý muž, jehož manželka pohřešovala již od
soboty 24. července. Mladík je již letošní pátou obětí
řeky Sázavy. Bohužel v obou uvedených případech ﬁguroval alkohol. Proto policisté upozorňují, aby občané při
koupání a sjíždění řek nepožívali alkoholické nápoje
a nehazardovali se svými životy.
Nprap. Diana Škvorová

Při nákupu přišla o kabelku
Svoji kabelku si dobře nehlídala šestapadesátiletá
žena, která 8. července kolem poledních hodin nakupovala v obchodním domě Kauﬂand v Benešově. Neznámý
pachatel využil její nepozornosti a šedou koženou kabelku, kterou měla v nákupním vozíku, odcizil. Kromě kabelky žena ještě přišla o peníze, občanský průkaz, řidičský průkaz, platební kartu a další věci v celkové hodnotě
devět a půl tisíce korun.

Hned tři nehody pod vlivem alkoholu prošetřovali
3. července 2010 dopravní policisté. K první došlo kolem
poledních hodin na silnici I/3. Osmadvacetiletý řidič jel
s vozidlem Nissan Primera ve směru od Tábora na Prahu. Za odbočkou na Čerčany, v místě, kde je zakázáno
předjíždění, začal předjíždět vozidlo jedoucí před ním.
Levým bokem auta přitom narazil do levého boku protijedoucího auta Škoda Octavia. Jeho řidič utrpěl lehké
zranění, se kterým byl převezen na ošetření do benešovské nemocnice. Policisté z Obvodního oddělení Benešov
u něj provedli dechovou zkoušku. Byla negativní. Řidič
byl poté bez dalšího léčení propuštěn. Jeho dcera, která
cestovala s ním, naštěstí vyvázla bez zranění.
Dechová zkouška u řidiče Nissanu však byla pozitivní. Elektronický přístroj mu naměřil hodnotu 0,11 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenou hodnotou
souhlasil. Vzhledem k její nízké hladině mu policisté řidičský průkaz nezadrželi. Hmotná škoda na vozidlech
byla vyčíslena na dvě stě deset tisíc korun.
V nočních hodinách pak policisté vyjeli ještě k dalším dvěma nehodám. Asi dvacet minut po desáté hodině
naboural jednatřicetiletý řidič na parkovišti u benešovského pivovaru tři vozidla. Jel Táborskou ulicí ve směru
od nádraží na Vlašim. Za vjezdem do pivovaru vjel vpravo mimo silnici, kde se svým vozem Renault nejdříve
narazil do zadní části Opelu Zaﬁra. Ten byl odhozen
vpřed na zadní část vozidla VW Golf, ten pak narazil
do před ním zaparkovaného Opelu Vectra.
Policisté u řidiče Renaultu provedli dechovou zkoušku. Byla mu naměřena hodnota 2,08 promile alkoholu
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v dechu. Ke zranění osob nedošlo a škoda byla vyčíslena
na padesát osm tisíc korun.
Krátce před půlnocí pak dopravní policisté šetřili
další nehodu, a to na silnici III. třídy. Jednadvacetiletý
řidič jel s osobním vozidlem Škoda Felicia ve směru
od Neveklova na Novou Živohošť. Když projížděl levotočivou zatáčkou, nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně
technickému stavu vozovky, sjel vpravo mimo komunikaci, kde přední částí narazil do kmenu vzrostlého dubu.
Po nárazu začalo vozidlo hořet. Při nehodě utrpěl řidič
a jeho o rok mladší spolujezdec lehké zranění, se kterým
byli oba převezeni sanitou na ošetření do benešovské
nemocnice. Dechová zkouška u řidiče byla pozitivní.
Prvním měřením mu byla naměřena hodnota 1,65 promile alkoholu v dechu, opakovaným měřením pak hodnota 1,73 promile. Řidič policistům nepředložil žádné
doklady, jelikož mu shořely při požáru vozidla. Je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Řidiče transportoval vrtulník
S těžkým zraněním skončila dopravní nehoda, kterou 7. července 2010 kolem půl páté
hodiny odpolední šetřili dopravní policisté.
Dvaapadesátiletý řidič vozidla Škoda Felicia jel po silnici I/3 ve směru od Čerčan na Benešov. V táhlé pravotočivé zatáčce před obcí
Mrač, v místě, kde uvedeným směrem vedou
dva jízdní pruhy, náhle z nezjištěných příčin
přejel vlevo do protisměru, kde se čelně střetl
s protijedoucím osobním vozidlem Škoda Fabia, které řídila třiatřicetiletá řidička. Fabia
byla nárazem odhozena vzad na Škodu Octávii, jejíž šestačtyřicetiletý řidič na uvedenou
situaci reagoval brzděním.
Řidič Felicie utrpěl těžká zranění, se kterými byl letecky transportován do pražské nemocnice. Tam byla také s lehkým zraněním
převezena i řidička Fabie. K jinému dalšímu
zranění nedošlo. U řidičů Fabie a Octávie policisté provedli dechové zkoušky. Byly negativní. Vzhledem k tomu, že u řidiče Felicie nemohla být z důvodu zranění dechová zkouška
provedena, byl nařízen odběr krve.

Poděkování představitelů
obce Petrovice u Karviné
V červnovém vydání našeho časopisu jsme
informovali o sbírce, kterou uspořádal SDH Trhový Štěpánov pro postižené povodněmi. Výtěžek byl zaslán severomoravské obci Petrovice
u Karviné. Město Trhový Štěpánov obdrželo
děkovný dopis, který rádi přetiskujeme.

Srpen 2010

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Benešova.
Likvidovali únik provozních kapalin z havarovaných vozidel. Silnice byla přes jednu hodinu průjezdná pouze
v jednom směru, a to od Prahy směrem na Tábor. V době,
kdy na místě přistával vrtulník, byla silnice uzavřena.
Na uvedené silnici I. třídy číslo 3, která vede kolem
Benešova, dopravní policisté za prvních šest měsíců letošního roku evidují už padesát dopravních nehod. Zahynulo při nich 7 lidí. Jedná se o velmi frekventovanou
komunikaci, zvláště v letních měsících. Za dvacet čtyři
hodiny po ní projede více jak dvacet tisíc vozidel. Přestože policisté na této komunikaci opakovaně provádějí silniční kontroly, řidiči jsou i přesto stále neukáznění. Velmi často jejich způsob jízdy vytváří nebezpečné situace,
které ohrožují slušné řidiče.
Je čas dovolených a každý z nás si přeje šťastný návrat
domů. Policisté proto řidiče vyzývají, aby se na silnicích
chovali slušně, ohleduplně a dodržovali pravidla silničního provozu.

Zpravodaj Štěpánovska
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Dvacet nejotravnějších dětských frází
„Už tam budem?“, „Já se nudim!“ – nepřipomínají
vám tyto fráze něco, nebo spíše někoho? Pravděpodobně
ano – vaše malé ratolesti, které podobnými stále se opakujícími větami zkoušejí občas hloubku našeho poháru
trpělivosti. Server MumPoll.com provedl výzkum, který
odhalil nejpoužívanější žádosti, kterými malé ratolesti
vytáčejí své rodiče nejvíce.
Věta „To není fér!“ sužuje rodičovskou trpělivost až
30 % času, uvedl výzkum.

Na internetových stránkách byla uspořádána
anketa, v níž byla položena otázka:
Která z dětských frází vás nejvíce vytočí?
Nudím se! 5.2% - Proč? 50.4% - Už tam budeme?
11.2% - To není fér! 2.9% - Musím? 0.6% - To jsem nebyl
já 1.8% - Mohl/a bych dostat..? 0.4% - Za chvilku... 3.8%
- Nenávidím tě.. 1% - On/ ona mě bouchl/a 1.1% - Nechci
jít spát. 0.8% - On/a si začal/a. 3.6% - Mám hlad. 0.8% Nikdy mě nic nenecháš dělat. 0.3% - Co? 1.9% - Mně se
to nelíbí. 0.2% - Chci tohle.. 2.6% - Můžeš to udělat? 0.1%
- Nemůžu to udělat. 0.2% - Ale ty si říkal/a... 4% - Jiná
0.6% - Mě nevytočí nic, vždy trpělivě odpovídám 6.3%
Přesto, že jsou děti 99 % času rozkošné, mají schopnost být někdy opravdu k nevydržení, především, když
se ptají na absolutně cokoliv. Děti jsou samozřejmě zvědavé a když někdy odsekávají, není to jen proto, že jsou
zrovna neposlušné, ale zkoušejí hranici, kam až mohou
zajít. Rodičovský život by byl mnohem jednodušší, kdy-

Na slovíčko…
Naše slova a naše možnosti
V parném létě se raději uchylujeme do stínu. Naše
mozkové závity pracují o něco pomaleji. Ale i tak za to stojí něco si přečíst, co nás obohatí o nové poznatky. Před
mnoha lety jsem byl ve Vysokých Tatrách. V noci jsem se
probudil a vyšel na chvíli ven. Užasl jsem nad krásou, velebností a velikostí noční oblohy. Díval jsem se vzhůru
a tajil se mi dech… Takovou krásu jsem od té doby neviděl. Noční obloha je i v našem kraji „zašpiněna“ světlem
z pouličních lamp i jiných zdrojů. Chceme vidět na cestu,
kterou jdeme, a proto vidíme z té nádhery jen velice málo.
Spíše si rádi něco pěkného přečteme, než abychom si
poslechli krásnou hudbu nebo nějakou úvahu. Většinou
se vymlouváme na nedostatek času a tím na sebe prozrazujeme, že to je příliš průhledná a laciná výmluva. Říká
se, že myslet a přemýšlet někdy bolí. Četl jsem nedávno
dvě krátké úvahy. Oslovily mne tak, že jsem o nich nejen
přemýšlel, ale také se chci s Vámi o ně podělit.

by děti dělaly, co mají, než aby se neustále ptaly na otázky uvozené „proč“ nebo „jak“. Na druhou stranu bychom
se ale asi o dost více nudili. Polovina z dotazovaných rodičů souhlasí, že slova „já se nudím“ jim nahánějí největší hrůzu, jelikož po nich dále následují hodiny skuhrání
a naříkání.

20 top frází
Studie, o níž informoval server Daily Telegraph, ukázala, že až 37 % maminek a tatínků se nedokáže vypořádat s nejčastější otázkou začínající slovem „proč.“ Ačkoliv se většinou rodiče snaží odpovědět uspokojivě a věcně,
jak jen to je možné, další salva „proč“ následuje. Stejně
jako neoblomná otázka „ Už tam budeme?“, která je se
zaručeností pokládána v každé jízdě autem přesahující
10 minut.
Za pátý největší tázací strašák byl označen klasický
dotaz „Opravdu musím?“, jenž bývá položen v jakékoliv
možné situaci, počínaje rodičovskou prosbou o úklid
pokoje až po „sněz večeři“.
TOP 20 dětských neotravnějších vět:
Nudím se! – Proč? - Už tam budeme?- To není fér! Musím? - To jsem nebyl já! - Mohl(a) bych dostat? Za chvilku… - Nenávidím tě! - On (ona) mě bouchl(a)!
- Nechci jít spát! - On(a) si začal(a)! - Mám hlad! - Nikdy
mě nenecháš nic dělat! - Co? - Mně se to nelíbí! - Chci
tohle! - Můžeš to udělat? - Nemůžu to udělat! - Ale ty jsi
říkal(a)!
Z internetu
„Víme, že slovo má moc. Tolik lidí se bojí slov, která
jsou silná, určující a často i nespravedlivá. Někdy si lidé
myslí, že to, co říkají o sobě, ale častěji o druhých, je jenom tak. Prý to nic neznamená. Slova jsou podle některých lidí jen slova: tedy NIC. Opak je však pravdou.
Z vlastní zkušenosti víme, že to, co o nás řekli jiní, nás
někdy zcela radikálním způsobem ovlivnilo. Kolik z nás,
když jsme byli malí, slyšeli někoho z těch velkých říkat:
„Ten (ta) se k ničemu nehodí“ nebo: „Chudáci rodiče, nechci být v jejich kůži, až se něco stane…“ Kolikrát jsme
slyšeli dobré slovo: „To dokážeš!“ „Dělej, co je správné.“ Že
Slovo není NIC? A přece čteme v Bibli: „Toto Slovo bylo
u Boha, to Slovo bylo Bůh.“ Čím Bůh stvořil tento svět?
Slovem! „I řekl Bůh: Buď světlo a bylo světlo.“ A viděl, že
světlo je dobré. No tak to vidíte: i my můžeme svým slovem udělat mnoho dobrého.“
Druhá úvaha byla nadepsána dvěmi větami z Bible.
Jedna ze Starého Zákona: „Bůh nebesa roztahuje, kráčí
po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva,
Orióna i Plejády a souhvězdí jižní.“ Druhý je z listu apoš-
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tola Pavla Římanům: „Jeho věčnou moc a božství, které
jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když
lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ Moderní astronomie i kosmologie ví o rozpínání vesmíru,
čímž potvrzuje výše uvedená slova. Byla napsána v dávném starověku. Je to neuvěřitelné, ale skutečně pravdivé.
„Zejména mladá generace ví, co je to Hi-Tec, MP4,
technologie 3D. Vědci klonují buňky, pronikají do tajemství DNA, lítáme do vesmíru, objevujeme nepoznané, jezdíme v posledních modelech hybridních aut. Naši předkové by se divili! Ale pak otevřeme noviny či internet a čteme:
zemětřesení, tsunami, záplavy, katastrofy, kmenové války, hladomory, nemoci a epidemie, drogové závislosti, nedostatek pitné vody. Pokud se nás toto utrpení nedotýká,
můžeme žít i nadále v bludu, že člověk je pánem tvorstva.
Doufám, že mezi námi stále žijí lidé, kterým stačí pohled
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na nebe plné hvězd, aby pochopili, že člověk je jen tráva.
Je letní počasí? Pokud se Vám večer podařilo vidět nebe
plné hvězd, ten nekonečný prostor, jeho hloubku a bude
Vás přitom „mrazit“ v zádech, tak jste postřehli něco z toho, co udělal Stvořitel. Nejen že udělal, ale všechno udržuje na svém místě. Na svém místě je i naše krásná modrá
planeta Země. Je to on, který vše nejen stvořil, ale udržuje
tak, aby vše mělo svůj řád. Včetně člověka.“
Co můžeme udělat? Dodržet slovo a chovat se v přírodě tak, aby netrpěla naší vinou.
Podle Bc. Gustava Černého upravil a doplnil jv
Autor úvah (tisknutých kurzívou) je pracovníkem
protidrogové prevence Evangelické církve metodistické.
Děkujeme autorovi úvah za laskavý souhlas k otisknutí.

Připravujeme oslavy 60. výročí otevření základní školy
V září roku 2011 bude Základní škola v Trhovém Štěpánově slavit již 60 let od otevření současné školní budovy. Možná se někomu šedesát let nezná mnoho. Přesto
za tu dobu prošlo štěpánovskou školou několik tisíc žáků
a vystřídaly se zde stovky pedagogických a správních zaměstnanců. Budova dnešní základní školy byla slavnostně otevřena 30. září 1951. Do té doby byla ve městě obecná škola postavená roku 1838 (přestavěna a rozšířena
v roce 1911) a měšťanská škola zřízená roku 1923. Velký
počet dětí se však tísnil v malých a nezdravých prostorách. Z tohoto důvodu se již před druhou světovou válkou plánovala výstavba nové moderní a hlavně prostorné školní budovy. V roce 1937 zakoupila místní školní
rada od tělocvičné jednoty Sokol její cvičiště s přilehlým
polem o výměře přibližně 96 arů. O rok později bylo toto
místo pro novou školní budovu schváleno výnosem
okresního školského výboru jako vhodné a dostatečně
prostorné. Válka však veškeré přípravné práce zbrzdila.
Se stavbou se tak započalo až v roce 1947 a dokončena
byla o čtyři roky později.
Poslední zářijový den roku 2011 tomu tedy
bude přesně šedesát let, co byla za zvuků státní
hymny nová školní budova slavnostně otevřena.
Při této příležitosti chystá škola oslavy tohoto kulatého výročí. Do oslav sice zbývají ještě necelé
dva roky, ale již teď se v hlavách organizátorů rodí
nápady, jak si tuto významnou událost v životě
města důstojně připomenout. Součástí vzpomínek na oněch šedesát let bude také almanach, který naváže na sborník vydaný k 50. výročí školy.
Chtěli bychom touto cestou požádat absolventy a přátele školy, aby nám pomohli nejen se sestavením almanachu. Prosíme Vás o pomoc při
hledání fotograﬁí a jakýchkoliv dalších předmětů
souvisejících s historií naší školy (fotograﬁe tříd,

školy, z akcí školy, staré sešity a učebnice, různé školní
dokumenty, kalamáře, tabulky, nahrávky apod.). Zapůjčené věci budou evidovány, fotograﬁe naskenovány
a vráceny zpět. Pokud byste měli jakékoliv informace
z uplynulých let školy, dejte nám vědět. Můžete navštívit
školu osobně nebo se ozvat přes e-mailovou adresu
zs.tstepanov@quick.cz či zatelefonovat na číslo
317 851 122. Věříme, že společnými silami pomůžeme
všem návštěvníkům připravovaných oslav výročí a našim dětem nahlédnout do historie školství v Trhovém
Štěpánově.
Naše škola se tak snaží navázat na předchozí podobné
slavnosti a především na oslavy 50. výročí existence školy v září roku 2001. Tehdy byla školní akce spojena se
slavností vysvěcení praporu obce, který byl obci Trhový
Štěpánov udělen v únoru téhož roku.
Již teď bychom chtěli všechny pozvat na připravovaná
setkání. Těšíme se na Vás.
Mgr. Martin Vrbický
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Obnovená studánka sv. Floriána u Dalkovic
dva kilometry od autobusové zastávky na Náměstí v Trhovém Štěpánově. Hlavním důvodem obnovy studánky byla skutečná obnova
pramene, ale zejména upozornění na nutnost
obnovy a ochrany vodních zdrojů. Současně
má vést nad nutností ochraňovat přírodu.
Studánka je vyskružená a obezděna nad
úrovní terénu kamenem. Zakrytá studánka
slouží i jako malá kaplička sv. Floriána, patrona hasičů. Podnět k obnovení pramene dal pisatel tohoto článku. Veškeré výdaje na obnovu
zaplatili hasiči z Trhového Štěpánova. Kapličku vyrobil truhlář Pavel Dušek z Dubějovic
a ukazatel z hlavní silnice vyřezal z lipového
dřeva restaurátor Petr Křepela z Trhového Štěpánova.
Hranice katastru byla důvodem k spoluúčasti hasičů i občanů z Dalkovic k přátelskému
setkání, které pokračovalo v kulturním domě
v Dalkovicích.
Pramen s kapličkou vysvětil P. Marek Martiška, MIC, farář v Trhovém Štěpánově v neděli 16. května 2010. Zúčastnili se hasiči z Trhového Štěpánova a Dalkovic, starosta města
Ing. Václav Nekvasil a občané z obou obcí.
V okolí města Trhového Štěpánova vzniklo
krásné a tiché místo, kde je možnost si odpočinout či meditovat.
Josef Korn, starosta SDH
Hasiči z Trhového Štěpánova obnovili lesní pramen
a postavili kapličku sv. Floriána v lese k Dalkovicům.
Studánky, stejně jako jiné přírodní zajímavosti, rychle
mizí z naší přírody. Proto se městští hasiči snažili tento
pramen obnovit a upozornit tím na ochranu přírodních
zdrojů.
Mám dobrý vztah k přírodě a mrzí mne její devastace, ničení remízků i vodních zdrojů. Pamatuji na doby
mládí, kdy jsme se na „zálesáckých“ výpravách občerstvili čistou vodou ze studánek, které již dávno neexistují.
Nepoužívali jsme žádné PET lahve, jejichž používání vidím jako velký omyl ve vztahu k přírodě. Pohled na Štěpánovský potok v jarních měsících, kdy jeho břehy nejsou zarostlé trávou, mi nahání slzy do očí. Břehy
zaplněné PET lahvemi mi připomínají skladiště odpadu
a nezájem mnohých uživatelů přírody. Příkladnou akcí
je známá „Čistá Sázava“ a zvažuji podobný zásah i na
Štěpánovském potoce.
Pramen sv. Floriána se nachází na městském pozemku v malebném údolíčku na hranicích katastru Trhového Štěpánova a Dalkovic v lokalitě nazvané Hřeben
(430 m n.m.). Najdeme ji na pravé straně silnice necelé

Poznámka redaktora:
Článek o obnově tohoto pramene v minulém vydání našeho listu byl příliš stručný. Proto bylo rozhodnuto otisknout rozšířený článek o další údaje. Tento článek byl napsán na žádost Ing. Pavla Pešouta, šéfredaktora časopisu
Pod Blaníkem. Bude v něm otisknut na podzim ve 3. čísle
letošního ročníku.

Výměna řidičských průkazů
Platnost všech řidičských průkazů, které byly vydány
od 1.1.1994 do 31.12.2000, končí dnem 31.12.2010. O nové řidičské průkazy je třeba zažádat co nejdříve na Městském úřadě ve Vlašimi, odbor dopravy, nová budova
Dvůr 413, a předložit 1 fotograﬁi předepsaných rozměrů
3,5 cm x 4,5 cm, platný doklad totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní pas). Řidičské průkazy beze změn
jsou vyměňovány zdarma.
Řidiči, buďte ohleduplní k úředníkům, kteří budou
koncem roku zaplaveni Vašimi žádostmi, které nebude
možné včas vyřídit.
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Volná výchova
Do práce jsem jela MHD a jako vždy bylo docela plno.
Zaujala mě skupinka lidí kousek ode mě. Na čtyřsedadle
seděla stará paní a její manžel, naproti maminka a její asi
4 - 5 letá holčička. Obě vyﬁknuté jako z posledního
módního časopisu. Maminka minisukni jen o pár čísel
širší než pásek, vysoké podpatky, těsné tričko upnuté na
opáleném těle a samý řetízek a prsten. Byla trochu víc
namalovaná, ale i tak jí to slušelo. Kazil ji to jen ten výraz. Znuděný a znechucený a občasný kradmý pohled po
lidech jako by říkal: „Proboha, fůůůj, kam jsem se to dostala.“
Její malá princezna byla oblečená podobně, jen podpatky a malování nahradily roztomilé culíčky jako střapečky. Kývala nožičkama sem a tam a vypadalo to, že je
znechucená stejně, jako její matka.
Naproti nim seděli staří manželé, oba se opírali o hůlku, byli skromně schouleni tak nějak do sebe a tichounce
si občas něco řekli. Sálala z nich taková ta domácí pohoda, mír a pokora. Seděli, nikoho si nevšímali, jen paní
občas vyrušilo kopnutí malé princezny pod koleno. Nejdřív to bylo jen jakoby náhodně, že se holčička nechtěně
dotkla špičkou boty. Čím víc ale stará paní uhýbala, tím
víc bylo na holčičce vidět, že kopance jsou cílené. Kývala
nohama, kývala, pohled upřený na tvář staré paní a kop
- a zase jakoby nic se dívala ven z okna. Stará paní trochu poposedla - a za chvíli znovu. Číhavý pohled a raz,
dva, tři - kop. A zase nenápadný pohled ven. Pořád dokola. Paní už nevěděla, kam s nohama. Snad jenom slušnost jí bránila mamince něco říct a tak se snažila trpělivě
vystihnout okamžik výkopu a včas uhnout. Ani lidi kolem neříkali nic. S počtem kopanců se jen úměrně zvyšovalo kroucení hlavou a znechucení obou manželů
i ostatních cestujících..
Celé to sledoval i mladík stojící opodál. Měl takové ty
široké kalhoty s rozkrokem až u kolen, vytahané triko
a čepici s kšiltem dozadu. Žvejkal žvejkačku a občas nezúčastněně zavadil pohledem na onu čtveřici. Pak se
zase díval znuděně ven, žvejkal a mlčel. Nedělal nic. Byl
jeden z mála lidí, na kom se nedalo poznat, jestli se baví
nebo je pohoršen. Když už stará paní neměla kam uhnout
a holčička se musela svézt skoro až na kraj sedačky, aby
si mohla kopnout, neudržel se jeden pán stojící nad nimi
a řekl mamince: „Prosím vás, nemůžete jí něco říct? Nevidíte, co dělá??“
Maminka se podívala na pána, pak na svoji princeznu, pohladila ji po vláskách, upravila culíčky a řekla pohrdavě: „Proč bych ji něco říkala? My dětem dopřáváme
volnou výchovu.“ Tou odpovědí šokovala nejenom pána,
ale i všechny cestující. Holčička si ještě dvakrát kopla,
než autobus dojel k zastávce.
Mladík s kalhotami u kolen se líně sebral a procházel
nezúčastněně kolem čtveřice ke dveřím. Když byl těsně

u nich, udála se scéna jako z ﬁlmu. Bylo to dílo pár okamžiků. Dokolíbal se pomaloučku k nim, pořád ten nic
neříkající výraz, klidně až líně vyndal z pusy žvejkačku
a jedním pohybem ji lípnul palcem holčičce doprostřed
čela. Takové to „Ááááá“ - lup ho tam. Lehkým, ladným
pohybem, jako když malíř jedním ťuknutím lípne na svůj
obraz tu poslední, významnou tečku. Bez mrknutí oka
postupoval houpavě dál k východu, jakoby nic. Maminka zalapala po dechu a vypískla: „No co to děláš magorééé??? Seš blbéééj????“ Mladík jen tak líně otočil hlavu
zpět a úplně klidně odvětil: „Né, ale naši mě taky dopřávali volnou výchovu... Naschlééé.“ Vykolébal se ze schodů ven na ulici, ještě se na starou paní usmál do okna
a dvěma prsty udělal pozdravný pohyb na čele. Celý autobus se bavil. A já s ním.
Tady v tom případě „volná výchova“ přinesla své ovoce a pro všechny to byl takový „borec nakonec.“
Z internetu

Autoři fotograﬁí

(Jméno a název článků)
Archivy rodin (Voigtsovi a Koutkovi) – Společenská kronika;
Bílková Olga – Barevné léto v Hulicích;
Korn Josef – Zamyšlení starosty, Ohlédnutí za školním
rokem 2009/2010 v Základní škole, Mateřská škola, Bude
vyřešen problém s motorkáři?, Hasičský tábor na Hrádku u Vlašimi, Volební období z pohledu investičních
akcí města;
Policie Benešov – Informace České policie Benešov;
Rytířské noviny č. 3 – Stará škola v Hulicích se promění
na Včelí svět;
Skalický František – Oslava 720 let povýšení Trhového
Štěpánova na město;
Vilímovská Alena Ing. - Pohár Štěpánovského žabáka,
Poděkování;
Vlček Jaromír – Titulní strana, Volební období z pohledu
investičních akcí města;
Voigtsová Miroslava Ing. – Atrium Golf Club;
Vojtová Marie – Hasiči v Nesměřicích slavili, Krátce
z Dubějovic

Skenování
Korn Josef – Toulky Vlašimskem, Poděkování z Petrovic
u Karviné
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Životní jubilea
V měsících srpnu a září oslaví svá životní jubilea, ke kterým srdečně blahopřejeme, tito občané a občanky:

Narodili se:
Sarah Voigts

TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
Věra Hochová, Lydie Lachmanová, Růžena Vobecká,
František Setnička, Josef Kupsa, Miloslav Uhlíř,
Ludmila Kořínková, Věra Horálková, Ludmila Boušková,
Vít Polivka, František Gregor, Eva Králová, Zdeněk
Kokta, Marie Kopecká
DALKOVICE
Stanislava Kopecká, Marie Hrabětová, Miroslav Petrásek
STŘECHOV
Václav Pivný, Věra Doškářová
DUBĚJOVICE
Pavel Němec, Jiřina Hrabánková

Sňatek uzavřeli:
Sarah Voigts s rodiči

Michal Koutek

Pavel Černík, Trhový Štěpánov, a Ing. Šárka Smolíková,
Žatec
Libor Nerad, Trhový Štěpánov, a Ludmila Motyčková,
Benešov
Petr Brož, Trhový Štěpánov, a Jitka Kořínková, Vranice
V září oslaví 40. výročí sňatku manželé Ing. Václav
a Hana Nekvasilovi.

Navždy odešli:
27.06.
29.06.
30.06.
02.07.
19.07.
24.07.
27.07.
Michal Koutek se sestrou Janičkou a otcem

Jiřina Neradová, Trhový Štěpánov, ve věku 75 let
Bohumil Musil, Trhový Štěpánov, ve věku 36 let
Vladimír Svoboda, Dalkovice, ve věku 62 let
Božena Šejblová, Střechov, ve věku 64 let
Marie Týcová, Střechov, ve věku 72 let
Václav Špička, Trhový Štěpánov, ve věku 62 let
Jiřina Hospergrová, Trhový Štěpánov, ve věku
87 let
28.07. Miloslava Holejšovská, Dalkovice, ve věku 83 let
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