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Javornická hůra s nadmořskou výškou 583,1 metrů patří k nepřehlédnutelným místům v okolí našeho města.
Je doširoka rozložena a znalci této krajiny ji bezpečně zahlédnou už od Zbraslavic, od Čechtic či při příjezdu
do Domašína. Dobře je vidět z nedávno otevřené rozhledny Špulka. Obyvatelé obce Javorník jsou chráněni jejím
severním svahem a vidí jiné okolní kopce. Její krásu a rozlohu obdivují turisté a návštěvníci kraje. Asi bychom se
neshodli, z kterého stanoviště je na ni nejkrásnější pohled. Zatímco od Mnichovic a Kuňovic se jeví jako obyčejný kopec, od Dubějovic, Trhového Štěpánova, Chlumu, Zdislavic či Rataj nabízí pohledy, které se hluboko vryjí
do naší paměti. Především od Dubějovic je nádherný pohled nejen na Hůru, ale napravo od ní v dáli zahlédneme
vrcholek tajemné hory Blaník, který je patrný i na fotografii. V našem okolí je řada dalších míst s krásnými výhledy do krajiny. Stačí zajet jen několik kilometrů odtud k Nemíži, zastavit se a dívat na doširoka otevřenou
krajinu k Blaníku, Mezivratům u Votic i k rozhledně Špulce. Pojedeme-li z Dubovky do Dalkovic, můžeme obdivovat zalesněný severní svah Paseky i krásný výhled do daleka směrem k Vysočině. Jaká je to krása, která je
okolo nás! Obdivujme tuto krajinu, ptáky, brouky, motýly, rostliny, stromy. To vše nevzniklo náhodou, neobjevilo se to samo od sebe. Tato krása je zde pro nás. Pečujme o ni a neznečišťujme ji ničím, co patří na místo, které
je k tomu určeno.
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Slovo starosty
Tyto řádky připravuji v právě probíhajícím babím
létě. Je konec září a užíváme si asi posledních teplých
dnů v letošním roce. Skončilo nejen léto, ale končí i volební období, do voleb zbývalo několik dnů. Zpravodaj
připravujeme v předstihu, výsledky tehdy nebyly ještě
známy, ale jejich stručné výsledky najdete na jiném místě tohoto vydání.
Nyní mi dovolte, abych poděkoval odcházejícímu zastupitelstvu za čtyři roky dobré práce. Chtěl bych všem
poděkovat za spolupráci při řešení mnoha úkolů, které
byly před námi. Něco se podařilo, mnoho je rozpracováno a připravená práce zůstává.
Blahopřeji nově zvolenému zastupitelstvu ke zvolení
a přeji mu šťastnou volbu nového starosty, místostarosty
i členů rady. Všem společně přeji do nového volebního
období hodně zdaru a dobrých nápadů při správě města.
Po volebním úvodu Vám chci ještě sdělit informace
o aktuálním dění ve městě. Naše největší investiční akce
je zateplení budovy mateřské školy. Stavba se zpozdila
kvůli dohadům mezi vybraným dodavatelem a projektantem. Přitom hrozilo nové výběrové řízení. Nakonec
po dohodě s poskytovatelem dotace, Státním fondem životního prostředí, se bude stavět podle stávající smlouvy
o dílo a stavba bude fakticky zahájena 20. října 2014.
Stavba cesty k lávce k vlakové zastávce ve Střechově
nad Sázavou probíhala podle plánu a je již hotová.
Stavba křižovatky II/126 na náměstí začala se zpožděním, ale je předpoklad, že bude do 31. 10. 2014 dokončena.
Stavba chodníku V Bráně probíhá podle plánu a nebude zdržovat asfaltování silnice II. třídy č. 126 k nájezdu na dálnici D1.
V Dalkovicích byla zahájena stavba rybníka v Lipinách.
Hrubá stavba bude dokončena do konce letošního roku.

U nádraží v Trhovém Štěpánově byla opravena místní komunikace po stavbě kanalizace. U kostela bude třeba opravit kamennou zeď u chodníku k dolnímu vstupu,
protože je v havarijním stavu. K této opravě je třeba využít vyloučení dopravy na silnici u Muzea Štěpánovska.
Na loukách v lokalitě Na Braňce bylo opraveno vyústění dešťové kanalizace z Dubějovické ulice. U základní
školy bude dokončena z finančních prostředků získaných z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj tenisová
zeď pro mladé tenisty. Ve Střechově nad Sázavou se dokončuje oprava kapličky P. Marie. Na severní straně sokolovny byla opravena dešťová kanalizace a tím se zabránilo zatékání vody pod budovu.
Pro příští volební období jsou připraveny tyto projekty:
Oprava domu č. p. 269 v Trhovém Štěpánově (Městský úřad), Odvlhčení suterénu budovy Základní školy,
Oprava staré školy ve Střechově, kde budou 3 byty a spolková místnost, a Spolkový dům nad hasičskou zbrojnicí
v Dubějovicích. Projekty jsou připraveny, aby mohlo být
žádáno o dotace na jejich realizaci.
Děkuji všem spolkům za organizaci akcí pro děti
a ostatní veřejnost. O přátelském setkání u kapličky ve Štěpánovské Lhotě je psáno na jiném místě. Přesto bych zde
chtěl pochválit všechny účastníky, že vytvořili krásnou
sousedskou atmosféru. Děkuji zvláště harmonikářům
Janu Kroupovi a Josefu Veselému za jejich vystoupení.
Na závěr mého posledního článku ve funkci starosty
města děkuji všem občanům za podporu při mé práci. Děkuji za to, že jsem měl tu čest stát v čele města dvě volební
období. Děkuji také za důvěru, která mi byla dána. Úplně
na závěr přeji všem spoluobčanům a čtenářům Zpravodaje Štěpánovska hodně zdraví a úspěchů v životě.
Ing. Václav Nekvasil

Výsledky komunálních voleb v Trhovém Štěpánově
Volby se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014
Počet zapsaných voličů
Počet voličů, kterým byly předány úřední obálky
Počet platných hlasů

1 049
644
634

Počet volebních stran nebo sdružení
Volební účast

15
61,39 %

SDH Dalkovice
Kandidovalo 15 osob, zvoleni: Miroslav Petrásek 206 hlasů, Lukáš Kroupa 91 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů Hasiči Sedmpány
Kandidovalo 15 osob, zvoleni František Kužel 183 hlasů,
František Dvořák 96 hlasů, Štěpánka Bézová 92 hlasů

Tělocvičná jednota Sokol Trhový Štěpánov
Kandidovalo 15 osob, zvolena Alena Vilímovská 107

Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová
Kandidovalo 15 osob, zvolen František Boušek 111 hlasů

Starostové a nezávislí
Kandidovalo 15 osob, zvolen Václav Nekvasil 194 hlasů
Organizace 5. prosince
Kandidovalo 15 osob, zvoleni Tomáš Neděla 183 hlasů,
Karel Kulíček 131 hlasů

TJ Sokol Trhový Štěpánov – oddíl kopané
Kandidovalo 15 osob, zvolen František Štika 125 hlasů
Unie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov
Kandidovalo 15 osob, zvolen nebyl nikdo
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Iniciativa za krásnější město Trhový Štěpánov
Kandidovalo 15 osob, zvolen Marek Musil 128 hlasů

Václav, Pazour Lubomír, Petrásek Miroslav, Ing. Pokorný
Karel, Štika František, Ing. Vilímovská Alena

Hasiči Trhový Štěpánov
Kandidovalo 15 osob, zvoleni Josef Korn 346 hlasů,
Karel Pokorný 174 hlasů, Lubomír Pazour 170 hlasů

Ve lhůtě stanovené zákonem se sejde nově zvolené zastupitelstvo na veřejném zasedání, které zvolí starostu,
místostarostu a členy rady města.
Starosta oznámí, kolik bude mít nově zvolené zastupitelstvo výborů – zpravidla jde o výbor finanční a kontrolní. O počtu komisí rozhodne zastupitelstvo.
Františka Pacovská, předsedkyně volební komise
a Jaromír Vlček

Nové zastupitelstvo Města Trhový Štěpánov
tvoří 15 členů. Jsou to v abecedním pořadí:
Bc. Bézová Štěpánka, Boušek František, Dvořák
František, Korn Josef, Kroupa Lukáš, Kulíček Karel, Kužel
František, Ing. Musil Marek, Neděla Tomáš, Ing. Nekvasil

Poděkování
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši účast v těchto komunálních volbách. Srdečně Vám děkuji za důvěru,
kterou jste prokázali štěpánovským hasičům, ale rovněž i mně. Vaší volby si velice vážíme!
Josef Korn

Rozhovor se starostou města Ing. Václavem Nekvasilem
Ing. Václav Nekvasil se po 8 letech ve funkci starosty našeho města
rozhodl na tuto funkci nekandidovat. Proto mu byl nabídnut rozhovor
pro Zpravodaj Štěpánovska. Starosta tuto možnost přijal a jeho odpovědi na otázky jsou velice zajímavé.
Narodil jste se v malé osadě Štěpánovské Lhotě. Jaké bylo Vaše dětství a mládí?
Moje dětství bylo dětstvím kluka
v zemědělské rodině. Nejdříve
v soukromém hospodářství, kdy rodiče pracovali na poli a ve stáji a já se
pohyboval kolem nich. Později, když
bylo družstvo, od 11 let jsem pomáhal ve stáji kolem krav, které byly
u nás ustájeny. Ve Lhotě v mém věku
žádní kluci nebyli. Přesto jsem měl hezké dětství. Zemědělství bylo od mládí moje budoucnost a rodiče mě
k tomu vedli.
Povězte nám něco o svých studiích.
Po ukončení školy jsem chtěl jít na střední zemědělskou školu. Nejdříve jsem však musel na učňovskou školu do Vlašimi. Tatínek byl nemocný, tak bylo dobré,
že jsem mohl pomáhat rodičům u krav, když jsem se vrátil ze školy. Od 17 let jsem začal po ukončení učňovské
školy pracovat v JZD. Po vojně jsem při práci jako technik rostlinné výroby začal dálkově studovat Střední zemědělskotechnickou školu v Benešově, kterou jsem dokončil v roce 1970 maturitou.

Kdy a za jakých okolností jste se
přestěhoval do Trhového Štěpánova?
V tomtéž roce jsem se oženil.
V roce 1972 jsme dostali byt ve Štěpánově a od té doby zde bydlím.
Od roku 1985 už ve svém domě,
který jsme si postavili. V letech 1986
– 1991 jsem dálkově vystudoval
provozně-ekonomickou
fakultu
Vysoké školy zemědělské v Praze –
Suchdole.
Z čeho jste měl nebo máte největší osobní radost?
V životě jsem měl největší radost,
že jsem mohl pracovat v oboru, pro
který jsem byl od mládí vychováván,
a postupně jsem si mohl doplnit
vzdělání.
Čemu se věnujete ve svém volném čase? Jaké máte koníčky? Máte nějakou sbírku?
Práce mě pohltila naplno, proto jsem neměl čas na koníčky. Přesto jsem trochu včelařil. Radost mi dělala rodina a podpora manželky v časově náročném povolání.
Působil jste dlouhých 8 let ve funkci starosty našeho
města. Co považujete za svůj největší úspěch v této náročné funkci?
Od svých 30 let jsem byl poslancem národního výboru
a později zastupitelem obce (mimo 4 let až dodnes). Působení ve funkci místostarosty 4 roky a starosty 8 let byl pro
mě čas velmi zajímavé práce, který strašně rychle utekl.
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Snad největší projekt, který jsem dokončil, je mimo
jiné dokončení vodohospodářské infrastruktury ve Štěpánově. A vše, co se vybudovalo, bylo otištěno v srpnovém vydání Zpravodaje Štěpánovska.
Co se Vám nepodařilo, i když jste o to velice usiloval?
Mrzí mě, že se zatím nepodařilo připravit pro výstavbu rodinných domů lokalitu „Nad městem“. Přesto děkuji velké většině vlastníků pozemků za pochopení
a spolupráci.
Jak se Vám žije v našem městě?
Měl jsem to štěstí, že Trhový Štěpánov a okolí byl nejen místem mého bydliště, ale i místem celoživotního
zaměstnání. Měl jsem možnost sledovat rozvoj města
a jejího okolí po dobu více jak 40 let. Právě tato léta mi
postupně umožňovala vidět ve svém okolí stále krásnější
přírodu, ale hlavně čas a věk mne učil vidět každé jaro
krásnější. Na sklonku aktivního života jsem dostal dokonce aspoň částečnou možnost přispět ke kvalitě života
ve městě i jeho částech. Dovolte mi na závěr odpovědi
na tuto otázku povědět: V našem městě se mi žije dobře.
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Co považujete v našem městě za nejlepší? Jak vidíte
ze svého pohledu nejbližší budoucnost našeho města?
Za nejlepší a nejcennější ve Štěpánově považuji naše
občany, kteří podporují vedení města a mají zájem o město a dění v něm. V tom vidím také budoucnost města.
Co poradíte Vašemu nástupci ve funkci starosty?
Svému nástupci ve funkci radím, aby si vážil potenciálu, který je v našich občanech a patriotech města, kteří
mu chtějí pomáhat.
Co vzkážete občanům našeho města a okolních obcí?
Všem občanům našeho města a celého správního území děkuji za podporu a spolupráci a přeji jim pevné zdraví.
Dovolte mi, abych Ing. Nekvasilovi popřál za všechny
čtenáře a čtenářky našeho časopisu pevné zdraví, hodně
pohody, radost i z malých věcí. Děkujeme mu za jeho záslužnou práci nejen pro město Trhový Štěpánov, ale i okolní sídla spadající pod Městský úřad v Trhovém Štěpánově.
Otázky kladl a za odpovědi děkuje Jaromír Vlček

Základní škola Trhový Štěpánov

Souhrnný přehled žáků a pracovníků školy ve školním roce 2014/2015
Ředitelka školy:

Mgr. Květa Kuželová, bydliště Javorník

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Ing. Hana Pokorná, bydliště Trhový Štěpánov

Třída

Počet

Dívky

Chlapci

Dojíždějící

Třídní učitel – bydliště

I.

23

15

8

5

Mgr. Hana Früblingová, Trhový Štěpánov

II.

16

8

8

9

Mgr. Jitka Chvojková, Trhový Štěpánov

III.

24

12

12

15

Bc. Lucie Kakosová, Chlum

IV.

26

11

15

11

Mgr. Martina Nováková, Vlašim

V.

20

7

13

7

Mgr. Martin Limburk, Pravonín

1. stupeň

109

53

56

47

VI.

22

11

11

8

Mgr. Šárka Kladivová, Pavlovice

VII.

19

8

11

10

Mgr. Martin Vrbický, Řimovice

VIII.

18

11

7

9

Bc. Petr Dymák, Vlašim

IX.

17

7

10

6

Mgr. Jan Balšánek, Chlum

2. stupeň

76

37

39

33

CELKEM

185

90

95

80

Zaměstnanci Základní školy
Výchovný poradce: Bc. Petr Dymák
Metodik primární prevence: Mgr. Martin Vrbický
Koordinátorka školního vzdělávacího programu:
Mgr. Ing. Hana Pokorná
Koordinátor informačních a komunikačních
technologií (ICT): Mgr. Jan Balšánek
Správce žákovské knihovny: Mgr. Šárka Kladivová

Pedagogičtí pracovníci – bydliště
1. třída Mgr. Hana Früblingová – Trhový Štěpánov
2. třída Mgr. Jitka Chvojková – Trhový Štěpánov
3. třída Bc. Lucie Kakosová – Chlum
4. třída Mgr. Martina Nováková – Vlašim
5. třída Mgr. Martin Limburk – Pravonín
6. třída Mgr. Šárka Kladivová – Pavlovice
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7. třída Mgr. Martin Vrbický – Řimovice
8. třída Bc. Petr Dymák – Vlašim
9. třída Mgr. Balšánek – Chlum
Mgr. Pavla Krucká – Trhový Štěpánov
Ludmila Kulíková – osobní asistent pedagoga, Trhový
Štěpánov
Mgr. Kamila Horálková – asistentka pedagoga, Trhový
Štěpánov
Miroslava Naňáková – asistentka pedagoga, Vlašim
Vychovatelky Školní družiny
Jaroslava Špirková, Trhový Štěpánov
Ludmila Kulíková, Trhový Štěpánov
Mgr. Kamila Horálková, Trhový Štěpánov
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Hospodářka školy
Miroslava Naňáková, Vlašim
Správní zaměstnanci
Marie Čapková, Trhový Štěpánov
Věra Kadlečková, Trhový Štěpánov
Jaroslava Musilová, Trhový Štěpánov
Bohumil Musil, Trhový Štěpánov
Petr Křepela, Trhový Štěpánov
Mgr. Gerda Pastorková
Po mateřské dovolené rozvázala dohodou pracovní
poměr na naší škole a nastoupila na víceleté gymnázium ve Vlašimi.
Připravila Mgr. Hana Früblingová

100 let od začátku 1. světové války
Třetí, závěrečná část
Rakousko-uherské síly se opět pokusily o přechod
řeky Driny už 14. září 1914. Pluk 102 zaútočil 16. 9. 1914
v rámci 9. pěší divize v prostoru Rače, kde se mu podařilo překonat řeku Drinu přes pontonový most a postupoval dále směrem k Crna Baře. Až do konce října spolu
sváděly obě strany drobné zákopové šarvátky a boje se
staly v podstatě pozičními. Avšak 24. 10. 1914 byl zahájen
mohutný útok rakousko-uherských sil, a přestože Srbové
kladli houževnatý odpor, nakonec začali ustupovat
a IR 102 postupoval přes Banovo Polje a Crna Baru,
za stálých bojů, přes Ub směrem na Lajkovac.
Po dobytí Lajkovace 22. 11. 1914 a poté 28. 11. 1914
i Lazarevace se vojákům IR 102 koncem listopadu 1914 podařilo Srby zatlačit až k Vrače Brdu, přičemž stodruháci
tvořili severní křídlo útočících jednotek. Rakousko-uherské síly následně dne 3. 12. 1914 vstoupily do Bělehradu.
Hlavní město Srbska však obsadily jen na několik málo
dní, neboť již 15. 12. 1914 přešli Srbové do protiútoku a začali vytlačovat rakousko-uherské síly zpět k severozápadu.
Můj děda Antonín Holík
se vstupu do Bělehradu nezúčastnil, jelikož byl raněný
průstřelem pravého stehna.
Záznam o tomto zranění se
objevuje v seznamu raněných z 31. ledna 1915.
Do těchto seznamů (jsou uveřejněny v současnosti na internetu a doporučuji je k prostudování) byli zařazováni
ranění vojáci s odstupem
více jak 1–2 měsíců. Lze
z nich vyčíst cenné údaje
Legionář Štěpán Chvojka
o jednotlivcích, jejich zraně(1886-1960)po návratu
ní a pobytu v lazaretech.
do vlasti roku 1920
Pluk 102 měl například svůj
(bydlel v č.p. 86)

lazaret pro vojáky z okresu Benešov a Vlašim v zámečku
Podlesí u Postupic.
Promíchané vojenské jednotky ustupovaly za stálých
bojů a pod těžkou palbou. Pluk 102 ustupoval přes Dobanovac a Batajnice. Odtud byla celá 9. divize přesunuta
po železnici do Nového Sadu. Tím byla zakončena trestná výprava Rakouska-Uherska do Srbska, která přinesla
ztrátu 273 822 vojáků. Také na srbské straně byly ztráty
obrovské, činily okolo 200 000 vojáků. Během tohoto tažení padlo do srbského zajetí zhruba 60 000 vojáků rakousko-uherských sil.
Někteří vojáci české národnosti, ve snaze uniknout
peklu válečných útrap a zachránit si alespoň holý život, se
vzdali Srbům a spoléhali na slovanskou příbuznost s tímto národem. Avšak realita byla někdy velmi krutá. Ihned
po svém zajetí byli tito vojáci okradeni prakticky o všechno, co měli, včetně oděvních svršků. Byli umístěni v zajateckých táborech, kde byli nuceni k otrocké dřině, téměř
bez jídla a za katastrofálních hygienických podmínek.
Cenné svědectví o poměrech v jednom srbském zajateckém táboru v Niši vyšlo za 1. republiky v časopise „Stodruhák“ a zapsal ho voják 102. pěšího pluku Josef Hulan.
Pomocí tohoto časopisu se podařilo díky vzpomínkám
jednotlivých vojáků rekonstruovat pohyb 102. pluku
v nejtěžších bojích na srbské frontě do konce roku 1914.
V průběhu srbského tažení vznikla i hymna pěšího
pluku 102. Připomeňme si ji, vystihuje dobře tehdejší pocity a atmosféru:
Tam na břehu řeky Driny, kde se stéká se Sávou,
tam ztratila země Česká mnohou hlavu předrahou.
Osmého měsíce září to při slunci východu,
přes Drinu se brodí vojsko sto druhého praporu.
Tam v tom poli kukuřičném zastaven náš postup byl,
tam nechal pluk stodruhý přemnoho svých mladých sil.
Naše řady, jež prořídly, posily jsme čekali,
pomoc nám však nepřichází, na ústup jsme se dali.
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Ústup přes Drinu byl hrozný, běda bylo podívat,
jak počaly vlny dravé oběti své objímat.
Hrozný den osmého září zapsán v srdci vojínů,
zanechal tam mnohý otec osiřelou rodinu.
Až ty přijdeš, náš příteli, na tu drahou českou zem,
vyřiď náš poslední pozdrav, že již dřímou sladký sen.
Kdo v ty kraje srbské přijdeš, věnuj bratrům vzpomínku,
na hrobě zde padlých Čechů pomodli se chvilinku.
Až budete kamarádi chodit doma v civilu,
věnujte nám též vzpomínku a kratinkou modlitbu.

Říjen 2014

Věnujme také my tichou vzpomínku či modlitbu
za všechny padlé občany Trhového Štěpánova ve válce,
která započala právě před 100 lety. Stali se spolu s miliony dalších vojáků obětí tehdejších velmocenských politických hrátek. Buďme zároveň vděčni za to, že většina
z nás válečné hrůzy a strádání nezažila, a važme si toho,
že je nám dáno prožívat naše životy v míru. Možná se
nám některé naše současné problémy a žabomyší války,
které vedeme, budou zdát ve srovnání s tím, co prožili
vojáci 102. i ostatních pluků, jako malicherné.
Jan Holík, Praha 4

Útrapy vojáka 1. světové války
Úvodní slova k třídílným zápiskům, které zpřístupnila čtenářům Zpravodaje Štěpánovska jeho vnučka Marie Vojtová, kronikářka Dubějovic:
„V pozůstalosti mého dědečka Antonína Neužila staršího byl sešit s vlastnoručně psanými vzpomínkami na útrapy, které prožil v první světové válce. Dědeček pocházel
z rolnické rodiny a celý život pracoval v zemědělství. Měl
základní vzdělání a své vzpomínky sepsal velice poutavě.
Válka je hrozná. Když si pročítám vzpomínky mého
dědečka, je mi smutno. Člověk člověku dokáže velice
ubližovat. Obyčejní lidé musí na příkazy výše postavených podstupovat někdy velice nesmyslná utrpení. Dědeček se podíval do světa, skamarádil se s mnoha lidmi.
Ale ta představa – v osmnácti narukovat do války….
Pokračování napsal dědeček do dalšího sešitu. Ale
ten se nedochoval. Škoda. Byly tam vzpomínky na jeho
život a život mnohých dalších lidí až do sedmdesátých let
dvacátého století. Můj dědeček zemřel v roce 1968
ve věku 71 let.“

Třetí, závěrečná část

V Užhorodu jsem byl jen krátký čas a poslali mě
do nemocnice ve Vídni. Byla to ohromná nemocnice
a samí těžcí pacienti. Beznohých, bezrukých a uvázaných
pacientů tam bylo hodně. Hrozné divadlo lidského utrpení. Já byl jediný na celém oddělení, který jsem mohl
chodit. Každé odpoledne jsem měl dovoleno jít do města.
Chodil jsem, kam jsem chtěl. Někdy pro mě také přišel
od nás Vinš František – otec to našeho Ant. Vinše tesaře.
On byl v tu dobu také v nemocnici ve Vídni. Byl v šestnáctém okrese a já ve čtvrtém okrese. On za svého mládí
ve Vídni pracoval. Vídeň dobře znal, a tak mě provázel.
Ve Vídni bylo mi již hodně lepší. Rána se mi rychle zahojila a udělalo se mi na krku vole. Z domova za mnou posílali balíčky, a tak hlad jsem neměl. Taky tam za mnou
jednou přijela moje starší sestra Marie. Byl jsem na světnici já a ještě jeden Čech, starší, mlynář od Hořic. Ostatní
byli jiných národností. Ten mlynář měl uraženou pravou
nohu nad kolenem ve stehně. Nohu mu řezali v Maďarsku. Špatně a neodborně. Uřízli mu ji jako poleno. Maso

stehenní se mu vyvalilo ven. Měl to jak čepici velké. Jednou si mi stěžoval, jak ho to hrozně svědí a abych mu to
rozvázal. To se nesmělo. Já ho poslechl, a když jsem mu to
rozvázal, hrůzou jsem ustrnul. Vypadalo to jako mraveniště plné bílých velkých červů, kteří měli v tom mase
samé díry, jako kanály a noha hrozně smrděla. V tom
tam vešel doktor a když to viděl strhl velký křik a v tom
zmatku na mě zapomněli, že jsem to rozvázal. Tento mlynář si mi vždycky stěžoval na svoji ženu. Říkával, že si ji
vzal jako chudé děvče, z lásky. On že má mlýn a větší hospodářství a teď když ho potkalo tohle neštěstí, žena mu
napsala do Vídně, aby se jí domů nevracel, co prý by
s mrzákem dělala. Jednou při ranní prohlídce, doktor,
který mi každý den na krku to vole ohmatával, povídá –
operaci a to hned. Vzali mě na operační sál, uvázali nohy,
ruce a přes prsa. Neuspali mě. V krku byly ještě plíšky z té
rozbité ruské kulky. Asi za 14 dní po té operaci mě poslali zpátky ke svému pluku do Békés-csaby a tam jsem byl
v rekonvalescentu. Byl tam velitelem Bohumil Kulík, bývalý majitel soutického dvora. Tady nadporučík, zlatý
člověk. Pomáhal svým krajanům.
Tady jsem byl zaměstnán v truhlárně. Řezal jsem
z dlouhých 6 m prken centimetr silné lajsničky. Na podrážky pod boty vojákům. Tyto lajsničky se potom polepovaly z obou stran papírem a na rámové pile podle vzoru
vyřezávaly podrážky.
Ještě se musím zmínit, jaké jsme měli v rekonvalescentu vánoce. Moje už druhé. První v Temešváru
v roce 1915. Kulík velitel, nadporučík, nechal přivést
ohromný stromeček, plný svíček. Dostali jsme všichni
dárečky. Každý vánočku, cukroví a ještě menší dárečky.
Nikde to u kumpanie nebylo. Musil to asi sám zaplatit.
Všichni jsme byli dojati jeho upřímností a kluci by byli
pro něj skočili třeba do ohně. Zlatý člověk.

Rok 1917

Já jsem byl začátkem roku 1917 ještě v rekonvalescentu.
Pletl jsem tam koše z proutí. To se mi líbilo. Dělaly se
tam pěkné věci. Proutí bílé loupané nám přiváželi vlakem.
Pletly jsme tam z bílého proutí kufry cestovní, košatiny,
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vykládaný nábytek, pohovky, sesle (židle). Dostávali
jsme i peněžní odměnu. Pak přišla generální vizita a dali
mě zpátky ke kumpanii na frontu. Po měsíčním cvičení,
kdy jely už tři maršky na Itálii mě poslali do Aradu (Rumunsko) na zubní oddělení. Při zranění mi byly vyraženy všechny zuby. Tady jsem čekal na protézu. Chodil
jsem za město, kde kluci, zedníci, přidavači, štukatéři
a další stavěli pomník válce. Byl z betonu hlazeného
do půlkruhu, jako brána vysoký pomník a na jeho bráně
byl již tehdy vytesán letopočet rok 1914 až 1918. To mi
bylo vždycky divné, jak můžou psát konec 1918, vždyť byl
rok 1917 a válka trvala. Udělali mi zuby dolejší i hořejší
celé z hliníku i patro. Takže když jsem si je nasadil, vypadal jsem v nich jako středověký zbrojnoš v brnění. Já je
ale nenosil, jen když šla vizita, jsem si je nasadil. Jinak
byly v kapse. Musel jsem znova do Békés-csaby. V těch
časech v celém Rakousku byla bída veliká a hladu plno.
Ale v Maďarsku tam bylo všechno v krámech, maso, špeky, klobásy. Vařili tu i české švestkové knedlíky. Odtud
mě poslali znovu na italskou frontu ke Gorici a Terstu.

Říjen 2014

Ze začátku to ještě ušlo. Měli jsme dobré důstojníky. Pepík
Volků ze Střechova a kamarády Ferdu Dajčmana a Frantu
Veselého. Oba ze Štěpánova. V tu dobu někdy už v listopadu za námi přijel na frontu Vinca Holubů. To byl mojí
maminky nejmladší bratr. Byl starší o pět let než já. Přijel
už potřetí na frontu a pokaždé byl těžce raněn. I tentokrát přijel ještě nezahojen. Měl na hlavě díru po střepině,
ještě tak velkou, že by se mu tam vešel palec ruky. Tak
jsme spolu nějaký krátký čas dřeli tu velkou bídu. Až jednou Taliáni udělali ústup. Ale velký. Až za řeku Piavu.
A my za nimi postupovali. Všichni byli udiveni, jak dobře byli Taliáni zásobeni. Nábojů různých byly celé hory,
úzkokolejná dráha byla až do zákopu. Zákopy betonové,
samá traverza. Všechno měli a utekli z toho. Byl jsem přeložen od našeho pluku 102 do pionýrského kurzu. Pionýři tehdy byli vojáci, kteří při přepravě vojska museli stavět
mosty přes řeky. Buď z trámů nebo z lodí, kterým jsme
říkali pontony. Nebo jsme v Itálii dělali opevnění na frontě. Stříleli skály pod nepřítelem, který byl také někdy
od našich zákopů jen 15 až 20 kroků.
Ještě musím popsat, jak to po tom Taliánském ústupu vypadalo. Vesnice i města všechno bylo vystavené. Každý barák měl podštok,
potoky i řeky regulované, pěkné betonové ulice. Sklepy plné sudů vína. Ohromné sudy.
Když Taliáni museli ustoupit, vytrhali ze sudů
špunty. Sudy prázdné plavaly po víně jako
na rybníce. To byly zásoby. To se nedá ani odhadnout. Někde bylo víno vyteklé až do výšky dvou metrů. A jaké víno. Nikdy už v životě
jsem tak dobré víno nepil. Boj tam musel být
veliký již dříve, než já tam podruhé přijel.
Vzpomínali jsme, jak to bylo krásné obchodní město, blízko Terstu. Gorice byla ještě zachovalá. Dívali jsme se na ni ze smrkového
lesa na svahu ke Gorici. Tolik se nám všem
líbila a když teď po roce jsme tu podruhé,
v Gorici není jeden barák celý, každý rozbitý
a ze zmíněného lesa zbyl jen někde nějaký
zlomek ulomený u pařezu. Ještě bylo viděti
ze země koukající ruce a nebo nohy mrtvol.
Samá jáma a koňské zdechliny a rozbitý vojenský inventář.
Antonín Neužil starší
in memoriam (1897–1968)

Pevnost Werk Tre Sassi
z 1. světové války v Tyrolích, asi 30 km od řeky Piavy
v Alpských Dolomitech v Itálii. Pevnost je v průsmyku Valparola. Rakouská armáda po delším
odstřelování pevnost v noci tajně opustila a vojáci
nechali uvnitř svítit světlo. Italové na ni dost dlouho
stříleli, než to zjistili. Dnes je pevnost částečně
opravena a je tam muzeum.
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Štěpánovští hasiči uctili oběti 1. světové války
V pondělí 4. srpna 2014 se na náměstí seřadila jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Trhový Štěpánov a za hudebního doprovodu pochodovali k Pomníku
padlým. Pietní akt k uctění občanů, kteří za vlast položili život v první světové válce, se uskutečnil k 100. výročí
začátku tohoto konfliktu.
Po projevu starosty města Ing. Václava Nekvasila
a povelu starosty SDH Josefa Korna, položili hasiči k památníku věnec. K významnosti a vážnosti ceremonie
přispěla tematická hudba rodinného uskupení 5x Zavřel.
Eva Vrzalová

Pochod hasičů k pomníku padlých

Ing. Nekvasil a starosta SDH Korn při pokládání věnce

Zmizel němý svědek zašlé slávy
Za posledních 30 let zmizela z města Trhový Štěpánov řada rodinných domků a různých objektů. Žádný
z nich však nezaujal občany města a okolí jako demolice
Kotrčova mlýna.
Nejen proto, že při pohledu od Chlumu a Javorníka
působila nevalným dojmem chátrající budova, ale zejména proto, že v minulém století bývaly mlýny jednou
z dominant krajin, obcí a městeček. Na mlýnech bylo
do jisté míry závislé zemědělství, a jména a názvy jako
pan otec, stárek, mládek, krajánek, zámel apod. byly všeobecně známými pojmy.
V životě obcí sehrály i velkou roli hlavně za druhé
světové války, jak vděčně vzpomíná řada našich občanů.
Kolem mlýnů bylo neustále živo, a nejinak tomu bylo
i v případě našeho zdemolovaného Kotrčova mlýna.
Celý objekt sestávající z náhonu, splavu, velkého a malého stávku, budovy se šalandou, dvora, pily a zahrady byl
„eldorádem“ kluků z dolního konce obce.
Jedna z posledních žijících pamětnic a zároveň sousedka mlýna, paní Anežka Zemanová, vzpomíná. V dávné
minulosti jejich usedlost včetně polí a mlýna s celým příslušenstvím měly jednoho majitele a ženěním a vdáváním
a tím i odkazy došlo k rozdělení. Protože jméno „Kotrč“ se

v análech Zemanova rodu od 18. století nikde nevyskytuje, má za to, že jde o přezdívku kvůli rozlišení různých Zemanů v Trhovém Štěpánově. Krajánci (chudí vandrovníci), kteří byli vždy s mlýny nerozlučně spjati, přicházeli
vždy po potoce od Rataj a rádi v mlýně přebývali zvláště
v zimě, kdy podmínky pro přežití byly nejhorší. Zůstávali
i o Vánocích a v době zimních zabijaček byly výrobky pro
ně určené (vánočka, mazanec, jaternice, jelita apod.) vždy
o poznání chudší, protože ani v mlýnech nebylo nazbyt
a muselo se hospodařit. Přinášeli různé zprávy a novinky
ze světa, vypomohli při mletí, ale i na louce, na poli a pak
pokračovali ve své pouti k dalšímu mlýnu. V mnoha případech se jednalo i o šikovné řemeslníky, truhláře, tesaře
apod., kteří opravili, předělali a různě vylepšili stávající
složení nebo ostatní mlýnská zařízení. Pokud chodili
ve skupinách, provedli i vyčištění přívodního a odvodního
potoka. V mnoha případech měli mezi sebou i harmonikáře a pak se po večerech v okolí mlýna dlouho do noci
nesly různé melodie známých i neznámých písniček, takže
zde bývalo živo a veselo.
Ve mlýně našli příležitostnou práci i místní občané,
hlavně za druhé světové války, kdy byla nouze o potraviny. Bochník chleba nebo pytlík mouky byly lepší odmě-

Strana 9

Zpravodaj Štěpánovska

nou než peníze, protože v té době byl zaveden lístkový
systém téměř na všechny produkty potřebné k životu.
„Pan otec“ měl takovou zvláštní libůstku, že při odměňování těchto pracovníků (mouka, chleba) si při odchodu jmenovaných dotyčného zavolal zpět a s úsměvem
přidal vždy ještě dva krajíce chleba. Ovšem to všechno
bylo za války nebezpečné, přísně sledované, hrozilo udání protektorátním úřadům, internace v koncentračních
táborech, někdy i smrt. „Pan otec“ byl váženým občanem, byl volen do zastupitelstva obce a byla mu všude
prokazována úcta a pozornost.
Vzpomínají ale i další občané. Z potoka, který napájel
oba stávky, se nechalo vytvořit na přilehlé louce v zimě
kluziště jeho zahrazením několika otýpkami slámy. Došlo to až tak daleko, že v padesátých letech minulého století starší mládež za pomoci několika dospělých zaplavenou a zamrzlou louku ohradila mantinely v rozměrech
normálního kluziště na hokej a dokonce instalovala
osvětlení, což byl na tehdejší dobu unikát nemající v širokém okolí obdobu.
Ze vzpomínek nejmladší generace (dnes střední) ožívají jména a zážitky blízkého souseda pana Pavla Chvojky. V té době se již v mlýně nemlelo, ale sloužil ke šrotování obilí pro potřeby zemědělského družstva. Přesto ale
hlavně jeho okolí mělo pro tehdejší mládež svoje kouzlo.
Když maminky z dolního konce obce postrádaly necky
na praní a máchání, bylo jisté, že se na nich na obou stávcích prohánějí jejich ratolesti, a jména pachatelů nejen
z dolní části, jako Pavel Chvojka, Marcel Jiran, František
Tříška, Zdeněk a František Zabloudilovi, Vladimír
a Zdeněk Hotovcovi, Jaroslav Zenáhlík, ale i ostatní, Stanislav Martínek ze školy, Antonín Hejný z Belíka nebo
František Albrecht až od Paseky, ožívají dnes už jen
ve vzpomínkách. Zvláště posledně jmenovaný se v té
době proslavil, když při chytání ryb pod splavem vytáhl
z vody velkého pstruha, běžel s ním doprostřed louky
za ohromného řevu: „Klucí, chytil jsem velrybu!“ Pro
dnešní mladou generaci, která vidí potok i „louži“ pod
splavem téměř bez života, nutno říci, že jak v potoce, tak
v hluboké velké tůni pod splavem se neproháněla jen
malá „chamraď“ jako vranka, střevle, mřenka nebo
hrouzek, ale i tloušť, pstruh a někdy i štika. Pod splavem
se mohlo koupat a ze splavu do hluboké tůně skákat.
Vzpomíná i Jaromír Veselý, jak skočil kamarádovi
na hlavu. V potoce byla i spousta raků, kteří se dali chytat do ruky.
Na březích potoka i stávků rostly houby, především
kozáci a křemeňáci, takže když se u Chvojků vařila
bramboračka, byly v ní čerstvé, ráno přinesené houby.
Hustě porostlé břehy potoka, včetně malého lesíka
na stráni u splavu, tekoucí voda a její šumění při pádu
do jezírka pod splavem, zpěv ptactva a zvláště doba při
západu slunce, zde vytvářely krásnou romantickou atmosféru. Tomuto kouzlu propadala i mládež, která se
života kolem mlýna zúčastňovala.
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Vodní meandry, různá zákoutí a skrýše bývaly svědky prvních dětských lásek, slibných pohledů, nesmělých
objetí a polibků, zvláště v máji, kdy rozkvétající příroda,
večerní zapadající slunko a šumění padající vody působily na duše tehdejší mládeže. Zvláště některá děvčata
z dolní části obce by mohla vyprávět…
Ale i řada ostatních zde podobné pocity spojené s doprovodem domů, často v jinou hodinu, než rodiče určili,
prožívala, takže veškerá romantika pak mizela pod přísnými pohledy rodičů. Ale i to všechno patřilo ke kouzelné romantice mlýnského období.
Tohoto života, o kterém se zde píše, se samozřejmě
zúčastňovaly i mlynářovy dcery Jitka, Marie a Božena,
které již nejsou mezi námi.
Neúprosný čas spojený s pokrokem však všechno odvál do nenávratna. Zbyly po něm jen hezké vzpomínky
v řadě již značně prořídlých pamětníků. Při pohledu
na zatím holé místo, kde mlýn stával, zůstanou v jejích
myslích až do konce života.
Miloslav Votruba
Poznámka redaktora:
Autor článku podle paní Anežky Zemanové uvádí,
že „jméno „Kotrč“ se v análech Zemanova rodu od 18. století nikde nevyskytuje, má se za to, že jde o přezdívku kvůli rozlišení různých Zemanů v Trhovém Štěpánově“.
Z níže uvedeného textu je zřejmé, že tomu tak není.
Kotrčův mlýn byl právě pod tímto jménem, stejně
jako Holubův (pozdější Klinkerův) a Panský (pozdější
Tomaidesův) zapsán už v Berní rule z roku 1654.
Berní rula je první kompletní soupis pozemků a poddaných na našem území, týkající se pouze území Čech.
Berní rula byla zpracovávána v letech 1653 – 1656 a její
revize byly provedena v letech 1680 – 1684. Evidovala
podle krajů, panství a lokalit všechny poddanské usedlosti a měšťanské domy v zemi, uváděla polnosti a dobytek, zaměstnání držitelů, údaje o svobodnících a Židech.
Viz též článek „Bývalý Zemanův mlýn už nenajdeme“ otisknutý v letošním dubnovém vydání Zpravodaje
Štěpánovska.

Zemanův mlýn před zbouráním

Zpravodaj Štěpánovska
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Vystěhovalectví do USA
Když bylo roku 1848 zrušeno poddanství, mnoho lidí
se z venkova stěhovalo za průmyslem do rostoucích měst,
ale ti odvážnější se vydali na dalekou cestu za moře.
K první velké vlně emigrace došlo v letech 1853–57. V sedmdesátých letech tempo odchodů zvolnilo, zřejmě
v souvislosti s ekonomickým rozmachem českých zemí,
ale po roce 1880 začalo vystěhovalectví opět narůstat.
V následujících 30 letech odešlo do zahraničí půl miliónu
obyvatel českých zemí! Jen do samotných USA odešlo
do začátku první světové války téměř 6 000 000 lidí.
Lidé odcházeli do zahraničí především z těch nejchudších zemědělských okresů. Nejčastěji to byli drobní řemeslníci, protože samotná cesta nebyla levnou záležitostí.
S přelomem století a zlevněním lodní dopravy si cestu
mohly dovolit i nejchudší venkovské vrstvy, které často
využívaly v Americe již svých usedlých předchůdců.
Odchod z monarchie nebyl jednoduchý. Přestože nebyl
zakázán, znamenal poměrně zdlouhavý úřední proces,

spočívající ve vyřízení vystěhovaleckého nebo cestovního
pasu. Prosincovou ústavou z roku 1867 byla dokonce zakotvena vystěhovalecká svoboda, omezená pouze splněním branné povinnosti.
Vystěhovalci byli do USA lákáni jednak informacemi
svých předchůdců, posléze i různými agenty, placenými
převážně loďařskými společnostmi, přepravujícími vystěhovalce přes oceán. V sedmdesátých letech 19. století prý
bylo možné takového agenta najít v každé větší vesnici.
Skutečností zůstává, že emigrovalo velké procento
obyvatel (odhad počtu obyvatel českých zemí kolem
roku 1850 je asi 7 miliónů) a tak není neobvyklé, setkat
se při pátrání po předcích s někým, kdo do ciziny odešel.
Podle seznamu, který poskytl autorovi tohoto sborníku
bývalý starosta města Sedlec – Prčice Antonín Podzimek,
je zřejmé, že z Trhového Štěpánova a Štěpánovské Lhoty
odešla jen velmi malá část. Dokládají to níže uvedené
tabulky

Vystěhovalci z Trhového Štěpánova do USA
Jméno
Lichtenberg Václav

Věk v době vystěhování

Rok vystěhování

52

1874

Lichtenberg Josef – syn

Poznámka
Koupili od železnice pozemek v okrese Dodge v Nebrasce.
Václav zemřel v Západní Virginii.

1870

Šanda Josef

26

1906

Šandová Antonie

24

1906

Resslerová Anežka

18

1912

Ressler Antonín

17

1913

Šanda Antonín

30

1913

Šandová Marie

25

1913

Kletečka Emanuel

20

1914

Vystěhovalci ze Štěpánovské Lhoty do USA
J méno

Věk v době vystěhování

Korna František V.
Kučera Václav
(*24.12.1849)

25

Rok vystěhování

Poznámka

1870

Dodge County, Nebraska

1874

Dodge County, Nebraska – pracoval na stavbě železnice

Prameny:
Podzimek Antonín: Stručný seznam vystěhovalců
Internet: Posted in Vystěhovalectví, Březen 12th, 2013, Autor: Aleš Krupa

Připravil Jaromír Vlček

Zcela neobvyklé přemítání o městě Trhový Štěpánov
Předpokládá se, že k osídlení území, na kterém postupně vznikalo město, spadá před rok 995. Je to více než
1 000 let. Přestože jsou alespoň stručně zpracovány jeho
dějiny, zůstává stále mnoho otázek bez odpovědí. Slavné
doby, kdy byl Štěpánov sídlem děkanství zahrnujícím
64 farností, jsou dávno za námi. Jistě byl v té době i střediskem obchodu a jeho věhlas byl bezesporu patrný.

Dějiny znají doby vzestupu, prosperity, ale i úpadku. Nejinak je tomu i s naším městem.
Jak vypadal Trhový Štěpánov ve středověku, nevíme.
Můžeme jen tušit, že život se soustřeďoval okolo kostela
a náměstí s hradem, později zámkem. O jeho zániku
a dalším vývoji města bylo už leccos napsáno. Štěpánov
získal od svých majitelů a dokonce králů privilegia a je
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zázrak, že tyto listiny byly zachovány. Jsou uloženy
ve Státním okresním archivu v Benešově. Tam je rovněž
uložena a nákladně restaurována Gruntovní kniha. Pár
listin, které se zachovaly, jsou z období cechů. Je zachována historická mapa našeho města z roku 1841, kterou
před několika lety získalo město darem. Položme si otázku, kde se nachází další významné listiny týkající se reálií našeho města za posledních 100 – 150 let, což není
zase tak dlouhé údobí.
Otázka dostupnosti, archivace či aspoň popisu různých listin a dokumentů, ať už městských (obecních), či
dalších, je stále důležitá.
O něco lepší situace je v uchovávání městských kronik, i když ani v tomto případě není situace uspokojivá.
Dobrý úmysl, jak uchovat kroniku před německými
okupanty, způsobil její vážné poškození. Němci vydali
nařízení, že všechny kroniky se jim mají odevzdat. Za to
ručil starosta, který jim odevzdal narychlo sepsanou
a původní ukryl. Nejinak tomu je i v případě starých fotografií. Aspoň něco bylo před několika lety popsáno
a uloženo na patřičném místě. Ale je jich žalostně málo!
Položme si otázku, jak si vážíme minulosti a co zachováme našim vnukům a pravnukům?
V uplynulých téměř 20 letech vyšla celá řada větších
či menších publikací a různých propagačních tiskovin,
v nichž jsou alespoň zmínky o Trhovém Štěpánově. Vyšel reprint klasické vlastivědné práce P. Antonína Norberta Vlasáka: Okres Vlašimský s podtitulem Nástin
historicko-archeologický. Dalším je rovněž reprint Slavíkových Dějin města Vlašimě a jeho statku. Před téměř
10 lety vyšla první ucelená práce nazvaná Trhový Štěpánov. Není toho příliš mnoho, ale ani málo. Čas od času
napíší studenti vlašimského gymnázia práci týkající se
reálií našeho města, ale v podstatě nic nového nepřinesou. Mnoho údajů je zaznamenáno alespoň stručně
v různých knihách i encyklopediích.
Určitě není bez zajímavosti a určitého údivu zjištění,
že historii našeho města se zatím nevěnoval žádný z rodáků. Z prvorepublikového sborníku Pod Blaníkem zjistíme, že to byli především lidé, kteří se sem přistěhovali
nebo aspoň část života ve městě žili. Jmenujme jen ty nejvýznamnější: Karel Kolman, Dr. Václav Mattauch (o kterém se nepodařilo zjistit nic bližšího), František Hataš,
který sepsal Válečnou kroniku či Bohumil Křečan, který
inicioval sepsání této kroniky. Z pěti známých kronikářů města jsou tři rodáci, dva přistěhovalí, a z nich je pouze jedna žena.
Okrajově se historií zabývali nedávno zesnulí rodáci
našeho města, a to Jiří Kott a Antonín Šamša, kteří publikovali své práce ve Zpravodaji Štěpánovska. Ohlas jejich činnosti však nepřesáhl hranice Štěpánovska.
Město nemá mnoho významných rodáků, jejichž dílo
je v České republice všeobecně známo. Ani jejich rodiště
není ve skutečnosti nijak zvlášť připomínáno. Z nich
jsou to pouze dva. Je to sklářská výtvarnice Jiřina Pastrn-
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ková Gabrielová a fotograf František Vobecký. Ani akademický malíř Josef Tříška není příliš známý mimo naše
město a nejbližší okolí. V první republice byli mezi zemědělci dosti známí František Tomaides a jeho syn Josef
Tomaides I., kteří se zabývali výrobou hospodářských
strojů. Rovněž věhlas starosty Josefa Tomaidese II. nepřesáhl hranice okresu Benešov. Poměrně známým současným rodákem, dá-li se to takto chápat, je univerzitní
profesor Petr Antonín Bílek. Ostatní rodáci, kteří se zapsali do dějin města, jsou významní jen pro toto město.
Při studiu a listování různých publikací (Pod Blaníkem, Sborníky vlastivědných prací Podblanicka), knih,
brožur a tiskovin zjišťujeme, že Trhovému Štěpánovu
není až na výjimky věnována větší pozornost badatelů
nejrůznějších oborů. Zejména to jsou to Ing. Pavel Pešout, který se věnoval vzácným rostlinám v okolí Trhového Štěpánova, prof. Lubomír Hanel, který aspoň přibližně popsal faunu, či Ing. Pavel Procházka, který
mapoval výskyt ptačích druhů přímo v Trhovém Štěpánově a okolí.
Trhový Štěpánov nemá od dob dobývání zlata ve středověku žádné jiné nerostné suroviny. Za zmínku stojí už
jen bývalý lom v lokalitě Paseka, který stručně popsal
Ing. Václav Zemek z Domašína.
Je skutečně zvláštní, že ani jeden z nich není rodákem, natož obyvatelem města. Přemýšlejme, proč tomu
tak je? Navíc se všechny zájmy historiků, biologů a dalších badatelů věnují spíše okolí Vlašimi s nedalekou
Chráněnou krajinnou oblastí Blaník. Výjimku tvoří přírodní památka Štěpánovský potok, která je poměrně
dobře popsána.
Pokud by nebyla vybudována železniční trať z Vlašimi do Dolních Kralovic, byl by Trhový Štěpánov zapadlým městem. Hlavní silnice z Prahy do Brna a následně
do Vídně vedla přes Vlašim a Čechtice a městu se zákonitě vyhnula.
Trhový Štěpánov dávno nemá zámek, nemá významné rodáky s celorepublikovým významem. Římskokatolická farnost se krátce po znovuudělení titulu město
v roce 2007 stala filiální, což je naprosto nepochopitelné!
Sídlem farnosti je malá vesnička Hrádek u Ctiboře, kde
žilo v roce 2001 asi 21 obyvatel. A že zachování farnosti
nebylo ve městě uhájeno, je skutečně politováníhodné!
Položme si otázky: Skrývá naše město ještě nějaká
překvapení? Objeví se ještě aspoň několik starých listin,
dokladů či fotografií? Nebo je všechno už zničeno či
ztraceno v nenávratnu? Možná, že ještě v některých rodinách uchovávají památky a netuší, že mohou mít velkou
historickou hodnotu. Jak to s nimi jednou dopadne, si určitě nedovedeme představit! Vyroste v našem městě jednou
aspoň jediný rodák, který se bude cílevědomě věnovat
historii i současnosti tohoto kdysi významného sídla?
Kronikáři zapisují události, případně shromažďují to,
co je v současnosti k dispozici. Nemohou zaznamenat
vše, co se děje. Některé události se z pohledu současníků
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zdají být naprosto banální, ale mohou mít vypovídací
hodnotu pro příští generace. Jiné, které se zaznamenají,
nemusí mít v budoucnu vůbec žádnou hodnotu. Navíc
mnoho události a zejména údajů nemůže být zapsáno,
protože podléhají ochraně údajů i osobností. Teprve historici za pomoci archivářů sestaví obraz současné doby.
Spolkový dům připravuje na začátku roku 2015 ojedinělou výstavu dokumentů z historie a současnosti Trhového Štěpánova. Bude to příspěvek k 725. výročí povýšení Štěpánova biskupem Tobiášem z Bechyně na město.
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Snad toto neobvyklé a neuspořádané přemítání povede
k zamyšlení o historii zejména představitele města, ale
především všechny, kteří mají zájem a jsou ochotni pomoci zmapovat další bílá a neprobádaná místa týkající se
našeho města.
Přestože některé skutečnosti uvedené v tomto neobvyklém přemítání nejsou příliš povzbudivé, byť pravdivé, je toho dost, abychom byli na historii i současnost
Trhového Štěpánova hrdi. Ale to už je jiné téma….
Jaromír Vlček

Slavnost ve Štěpánovské Lhotě
Pod modrým nebem
zářila modrá kaplička
a kolem bylo na devadesát
dojatých tváří. Tak to vypadalo ve Štěpánovské
Lhotě v sobotu 27. září
2014 na přátelském setkání u příležitosti požehnání nově opravené
kapličky sv. Václava
a vzpomínky na padlé
Prof. Čemus při svěcení kapličky
občany v 1. světové válce. Ve Štěpánovské Lhotě se dlouhá desetiletí podobná
slavnost pravděpodobně nekonala. Pro její obyvatele
a chalupáře to byla skutečná slavnost. Zřejmě nikdy zde
nebyla podobná církevní slavnost. Významné odpoledne
pro místní rodáky, obyvatele a další zájemce připravilo
město Trhový Štěpánov pod záštitou starosty Ing. Václava
Nekvasila. Slavnost posvěcení a požehnání kapličky
sv. Václava celebroval milý a významný host prof. Dr. Richard Čemus, SJ, který dlouhá léta působí v Římě.
Kaplička se zvoničkou stála ve Štěpánovské Lhotě už
v roce 1842 – dokládá to mapa tereziánského katastru.
Stavba se dochovala kamenná, původně se šindelovou
střechou; krytina se časem proměnila v plechovou. První zvon měla kaplička již po I. světové válce. Ve Štěpánovské Lhotě zněl pravidelně v šest hodin ráno, v poled-

ne a v šest večer. Ve 2. světové válce bylo ale kovové srdce
kapličky zkonfiskováno a v roce 1947 se obyvatelé Štěpánovské Lhoty složili na nový zvon, ten současný.
Na výsledných opravách této krásné památky a duchovního centra Štěpánovské Lhoty se podíleli: měděnou střechu zhotovil klempíř František Masopust z Mnichovic už v roce 2009. Elektrické zvonění do zvoničky
letos zavedla firma Hainz z Prahy. Elektrikářské práce
provedl Petr Holý a zednické práce měl na starost Václav
Vladyka z Trhového Štěpánova. Dveře současné kapličky
zhotovil Pavel Dušek z Dubějovic. Celou realizaci obnovy hradilo Město Trhový Štěpánov.
Při pietním aktu, který byl součástí kulturního odpoledne, zmínil starosta Ing. Václav Nekvasil okolnosti
1. světové války, která ovlivnila osudy zdejších lidí:
„Kaplička sv. Václava na tomto místě již stála, když
muži z této vsi museli od svých rodin a hospodářství odejít
do neznáma, odejít do války za zájmy cizích lidí. 26. července to bylo právě 100 let, kdy byla vyhlášena mobilizace.
Rada města Trhový Štěpánov rozhodla, abychom při této
příležitosti instalovali pamětní desku se vzpomínkou
na padlé občany Štěpánovské Lhoty. Vzpomeňme na hrůzy
té války, na utrpení lidí, kteří si válku nevymysleli, ani ji
nechtěli, přesto jí museli projít. Uvědomme si při této příležitosti, že mír je veliká hodnota, které bychom si měli vážit.“
Eva Vrzalová
s ochotným přispěním Ing. Václava Nekvasila

Starosta Ing. Nekvasil při projevu

Odhalení pamětní desky

Zpravodaj Štěpánovska
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Hudební hostina v kostele sv. Bartoloměje
Koncert zařazený do 30. ročníku Podblanického hudebního podzimu se konal v Trhovém Štěpánově po dlouhé době, byť před 30 lety právě u nás začínal. Je pořádán
každoročně na různých místech Podblanicka – v kostelích i koncertních sálech. Připomíná významného rodáka z nedalekých Louňovic pod Blaníkem, barokního hudebního skladatele Jana Dismase Zelenku (1679 – 1745).
Koncert se konal v neděli 5. října 2014 od 17 hodin.
Účinkoval Felix Slováček, vynikající hráč na soprán saxofon, i jeho syn Felix jr. Na housle hrál Alexey Aslamov,
zpívala mezzosopranistka Šárka Hrbáčková a na varhany hrála Kateřina Málková. Několik básní přednesla
Mgr. Věra Dudíková, bývalá vedoucí odboru kultury
okresního úřadu v Benešově a ředitelka festivalu Podblanický hudební podzim. Všichni účinkující mají za sebou
mnoho koncertů a aktivit, a jsou známi z různých vystoupení na řadě koncertních pódiích.
Na programu byly skladby J. S. Bacha, Allessadra
Marcella, Antonína Dvořáka (4 Biblické písně), Karl Maria von Webera, Bély Bartóka, Felixe Mendelssohna-Bartoldyho, Leoše Janáčka, Zdeňka Fibicha a dalších. Byla to
skutečná hostina.
Kostel sv. Bartoloměje byl zaplněn do posledního místečka, mnoho návštěvníků stálo nejen pod kůrem, ale též
po obou stranách lavic. Už znění prvních tónů Bachova
Preludia c moll v podání Kateřiny Málkové na varhany
naznačilo, že půjde o mimořádný zážitek. To se potvrdilo
v průběhu celého, téměř dvouhodinového koncertu. Felix
Slováček uchvátil svou hrou na soprán saxofon a osvědčil
svoji absolutní profesionalitu a soustředěnost na přednes.
Jeho syn, Felix Slováček jr., přednesl několik skladeb a vystřídal dva nástroje, klarinet a soprán saxofon. Přesvědčil
posluchače, že zděděný talent obohatil svojí pílí, a také on
nadchl svou precizní hrou. Nelze pominout vynikajícího
houslistu Alexeye Aslamova, jehož prsty vykouzlily měkké a jímavé tóny, a zejména v Bartókových Rumunských
tancích vyvolal úžas. Kateřina Málková byla nejvíce vytíženou umělkyní tohoto večera. Kromě sólových skladeb
na varhany doprovázela všechny účinkující střídavě
na varhany a klavír. Oba nástroje vyžadují naprosto odlišný

Poděkování za koncert

styl hraní, ale zvládla je s úžasným zaujetím a citem pro
krásu přednesených skladeb. Šárka Hrbáčková nezůstala
nijak ve stínu ostatních účinkujících. V jejím podání zazněl výběr z Dvořákových jímavých Biblických písní a tří
písní od Zdeňka Lukáše. Procítěným přednesem přesvědčila nejen o vnitřní síle ojedinělého klenotu světové písňové tvorby, ale vdechla jim něco ze svého srdce.
Přítomní posluchači odměňovali vřelým potleskem
každou přednesenou skladbu. Právem se těšil jejich přízni Felix Slováček, jehož hra na soprán saxofon vyvolávala nadšení. Závěrečný potlesk pro všechny účinkující
projevili posluchači ve stoje, což svědčí o mimořádné
kvalitě a úžasném zážitku z celého koncertu.
Zanedlouho přišli všichni účinkující do příjemné restaurace Nad zámeckou zdí, v níž proběhlo osvěžující
a neformální setkání při občerstvení. Hostující umělci
prokázali svoji skromnost a vstřícnost při krátkých rozhovorech s účastníky koncertu. Šárka Hrbáčková, rodačka z Vlašimi, se vyznala ze své lásky k tvorbě Antonína
Dvořáka. Připomněla, že jeho skladby tryskají ze srdce.
Do svého rodného města zajíždí pravidelně, protože
na tamní Základní umělecké škole vyučuje zpěv.
Ze svých žáků vyzdvihla dívku z Chmelné, která kromě
zpěvu doprovází na varhany mše svaté v kostele sv. Petra
a Pavla v Borovnici a je velmi talentovaná. Kateřina Málková se rozhovořila o svém tříletém synkovi, který miluje venkov. Umělkyně obdivuje zejména staré historické
varhany a projevila přání koncertovat na varhany v kostele sv. Bartoloměje, až budou rekonstruovány. Oba páni
Slováčkové i houslista Aslamov se zajímali o naše město
a Felix Slováček starší zvažuje, že se k nám rád podívá
i mimo koncertování. Felix Slováček mladší se těší, až
bude číst článek o tomto koncertu.
Průběh celého večera byl velice příjemným prožitkem, na který jistě budou posluchači koncertu rádi
a dlouho vzpomínat. Umělcům, kteří zavítali do našeho
města, přejeme další úspěchy, radost ze hry i zdraví.
A těm, kteří mají rádi hudbu, další krásné koncerty
v místním kostele.
Jaromír Vlček

Slováčkovi – otec a syn

Alexey Aslamov, Šárka Hrbáčková, Felix
Slováček jr., Kateřina Málková, Felix Slováček
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Dvacet let od vysvěcení Hřbitovní kaple Všech svatých
Kaple na občanském hřbitově má tento oficiální název: Hřbitovní kaple Všech svatých. Je to polygonální
stavba alpského typu. Byla stavěna v letech 1993 – 1994
a vysvěcena 30. října 1994 tehdejším pražským světícím
biskupem ThDr. Antonínem Škarvadou a tehdejším děkanem ThDr. Josefem Babkou. Je to už dlouhých 20 let.
Kaple stojí uprostřed občanského hřbitova a vede k ní
cesta ze zámkové dlažby ze silnice do Štěpánovské Lhoty. Je orientována na jihovýchod. Nalevo je stará část
a napravo nová část hřbitova. Za kaplí je zatím travnatá
plocha. Majitelem kaple je Městský úřad v Trhovém Štěpánově, interiér je majetkem Arcibiskupství pražského.

Hřbitovní kaple Všech svatých

Zařízení kaple je prosté, ale velice vkusné. Vpředu je
obětní stůl, nalevo moderně provedený kříž se stylizovanou postavou ukřižovaného Ježíše Krista, napravo svícen a vedle něj ambon – místo pro čtení biblických textů
a smuteční promluvu.
K sedění slouží masivní čalouněné židle. Celá kaple je
prosklená a proniká jí denní světlo. Podlaha je z lesklých
keramických dlaždic. Ze stropu visí krásný moderní lustr. První pohřeb z této kaple se konal až 27. 12. 1995, a to
paní Anežky Bouškové z Dubějovické ulice č.p. 45.
Kaple není příliš často využívána, věřící z římskokatolické církve volí raději smuteční pobožnost v kostele
sv. Bartoloměje. Pravidelně na svátek Všech svatých
1. listopadu bývá zde konána zádušní mše svatá za zdejší
zemřelé.
Hřbitovní kaple Všech svatých na místním občanském hřbitově je skutečně krásnou stavbou. Je ozdobou
tohoto smutečního místa a její stavbu, interiér i umístění
obdivují mnozí účastnici pohřbů i návštěvníci hřbitova.
Je zdaleka viditelná už ze silnice z Chlumu do Trhového
Štěpánova.
Stavbu této sakrální budovy provedla tehdejší firma
JUBOVO. Projekt kaple zpracovala firma Instrukta Praha.
Finančně byla zajištěna Ing. Přemyslem Zoubkem a tehdejším Obecním úřadem v Trhovém Štěpánově.
rV

Bylinkové tvoření v soutickém muzeu
Za soutickým muzeem je malá travnatá plocha s lavičkou a dvěma ovocnými stromky. Nedávno zde byl zřízen i bylinkový záhonek. Ten nás inspiroval i dalšímu,
tentokrát bylinkovému, tvoření.
28. srpna čekal na návštěvníky muzea kvíz, ve kterém
měli za úkol přiřadit správné názvy k bylinkám na obrázcích. Vedle obrázků byly i skutečné snítky bylin, aby
si každý mohl také přivonět. Sušenými bylinkami promíchanými se solí plnily děti skleničky, dávaly na ně lát-

ková víčka a vytvářely tak hezký a zároveň užitečný dárek pro maminku do kuchyně.
Dalším praktickým výrobkem byla dětmi vlastnoručně namíchaná barevná koupelová sůl s voňavými růžovými plátky. Menší děti navazovaly drakovi dlouhý papírový ocas, aby mohl pěkně létat v podzimním povětří.
Také občerstvení bylo stylové – chleby s máslem a sýrem, které si každý sám ochutil bylinkami podle vlastního výběru. Všechny byliny samozřejmě pocházely
z „vlastní“ muzejní zahrádky. Nechyběl ani obvyklý balíček sladkostí pro děti.

Zpravodaj Štěpánovska

Strana 15

Hlavním úkolem tvoření ale tentokrát bylo vyrobit
z keramické hlíny cedulky s názvy bylinek na záhonku
u muzea. A děti se ho, jako vždycky, zhostily na jedničku. Kromě keramických cedulek vznikly kytičky, zvířátka, otisknuté ruce, tabulky se jmény dětí a dokonce i bylinková víla a bylinkové strašidlo.
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Cedulky byly po uschnutí umístěny na záhon k bylinkám, takže každá už má své jméno.
Přijďte se podívat a poznat meduňku, dobromysl,
smil, tymián a další byliny.
Dana Vlasáková

V Sedmpánech byla pouť opravdu pestrá
Oslavy sedmpánské pouti, která letos připadla na 16. srpna, započaly v odpoledních hodinách před místní kapličkou. Nejprve starosta SDH Sedmpány František Dvořák přivítal všechny přítomné a pak již následoval bohatý program.
Připomněli jsme si historii obce i nedalekého pivovaru,
u příležitosti stého výročí počátku první světové války
zavzpomínali na místní občany padlé v tomto válečném
období a zhodnotili současnost a úspěchy nejen v oblasti
požárního sportu. Poté mluvené slovo vystřídala slavnostní mše svatá, kterou hudebně doprovodila skupina
5 x Zavřel. Počasí nám bohužel nepřálo, a tak jsme ji vyslechli schouleni pod deštníky.
Po jejím skončení jsme měli možnost zhlédnout přehlídku osedlaných temperamentních koní, které nám
v plné kráse představil pan Ladislav Holada. Tento, pro
většinu přihlížejících, nevšední zážitek zakončil první
část programu. Plni dojmů jsme pokračovali průvodem
vsí k památníku padlých, kde jsme uctili jejich památku
a hasiči pietně položili věnec.
Vzhledem k tomu, že tato akce oslovila k naší velké
radosti spoustu lidí, pozvali jsme je do našeho kulturního domu, který byl během chvíle obsazen do posledního
místa. Každému, kdo měl zájem o upomínku na tento
den, byla nabídnuta keramická maličkost v podobě štěstí
z pouti, které zajímalo a potěšilo především ženy. K dobré náladě a sousedskému posezení patří samozřejmě
hudba a tanec, a toho se všem bohatě dostalo. Muzikanti,
kteří nás doprovázeli celé odpoledne, se opět chopili nástrojů a byli vystřídáni až nástupem sedmpánských žen
na pódium. Ty předvedly svůj hudební repertoár a byly
odměněny velkým potleskem. Odpoledne se nám změ-

nilo v podvečer, a přesto jsme ještě zdaleka nekončili.
Ptáte se, co jsme měli před sebou? Všichni netrpělivě
očekávali, jak bude probíhat vyhlášená talentová soutěž
o nejchutnější pouťový koláč aneb Nejlepší sedmpánský/-á pekař/-ka 2014. Abychom mohli všichni, nejen
porotci, ochutnat voňavé a krásně nazdobené koláče, koláčky a další výrobky, veřejně jsme vylosovali z přítomného obecenstva pět porotců a ti se hned pustili do hodnocení. Do soutěže se přihlásilo čtrnáct jednotlivců se
svými dobrotami, ale vyhrát mohl jen jeden! Zodpovědná porota rozhodně neměla jednoduchý úkol, ale zhostila se jej na jedničku. Po sečtení všech udělených bodů
jsme přistoupili k vyhodnocení soutěže a k vyhlášení
nejlepších třech pouťových koláčů, za které soutěžící dostali menší dárky a pamětní diplom. A aby ostatním soutěžícím nebylo líto, že to v jejich případě nedopadlo „medailovým“ umístěním, obdrželi také drobné ocenění
za jejich odvahu a účast v soutěži. Pak už si všichni

Průvod vesnicí

Slavnostní mše svatá

Pouťové koláče
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přítomní mohli pochutnat na sladkých dobrotách i výborných klobásách. Hudba hrála do pozdních večerních
hodin, parket byl plný tanečníků a nálada bujará.
Celý den se nesl v přátelské atmosféře a dlouho plánovaná akce se nám vydařila. Poděkování patří Městu
Trhový Štěpánov za finanční podporu a všem, kteří se
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na přípravě pouťové slavnosti podíleli. Velkým a milým
překvapením pro pořadatele byla darovaná, do zlatova
a s nádivkou pečená kachna, po které se jen „zaprášilo“.
Jak by ne, když byla tak výborná – děkujeme!
Markéta Setničková

Sedmpánští zvítězili na Dni hasičů a záchranářů

Štěpánovští hasiči letos o první zářijové sobotě opět
uspořádali oblíbenou akci v regionu – Den hasičů a záchranářů. Začátek proběhl za krásného teplého počasí.
Na ploše u fotbalového hřiště byly stovky návštěvníků,

kteří si užívali bohatého programu sestaveného z přehlídek aut – skutečných modelů i miniatur, atrakcí pro děti,
vyhlídkových letů helikoptérou a dobrého občerstvení.
V obležení byla jako vždy závodní dráha požárních
družstev. Soutěž v požárním útoku byla v plném proudu,
když se voda, která prozatím tekla jen z proudnic, začala
valit i z průtrže mračen. Náhlá změna počasí zaskočila
především diváky. Účastníci závodu ale vydrželi statečně až do konce a odvedli skvělé výkony.
Největším hrdinou se stalo mužské družstvo ze
Sedmpán – už po třetí za sebou získali tito místní hasičští atleti zlatou medaili i putovní pohár, který tím
okamžikem přestal putovat, a našel své trvalé bydliště
v Sedmpánech. V kategorii žen se z vítězství radovala
děvčata z družstva Hulice A. Nejšikovnější a nejrychlejší
děti přivezli tentokrát hasiči z Lokte.
Letošní 5. ročník Dne hasičů a záchranářů skončil
kvůli počasí o něco dříve, než všichni plánovali. Přesto
každému přinesl hezké zážitky, krásnou podívanou
i motivující sportovní výkony. Těšíme se na příští rok!
Eva Vrzalová

Trefili se!

Bylo se nač dívat!

Vítězové ze Sedmpán

Soutice oslavovaly

Zelenou stuhu, Zlatou cihlu i nově opravenou kulturní památku oslavila obec Soutice v sobotu 20. září 2014.
Občané vesničky i jejích přilehlých částí začali den mší
svatou v místním kostele. Potom je vlašimské mažoretky doprovodily k zrestaurovanému sousoší sv. Anny
a Panny Marie, kde této nádherné památce požehnal
P. ThLic. Jaroslaw Ścieraszewski.

Kulturní program pokračoval v centru obce ve znamení vítězství v kategoriích soutěže Vesnice roku pro
Středočeský kraj. Zelenou stuhu udílejí komisaři prestižní soutěže obcím za péči o zeleň a životní prostředí.
V Souticích si všimli, že místní obyvatelé uchovali zdejší
krásnou krajinu, a že se o ni nezapomněli dobře starat
a rozvíjet ji. Ocenění Zlatá cihla je za příkladnou stavbu
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venkova. Obec před několika lety velmi citlivě zrekonstruovala historický špýchar a zřídila v něm muzeum.
Půvabná lokalita nyní vznikla u silnice ze Soutic
do Černýše. V upravené stráni stojí kulturní památka –
sousoší svaté Anny a Panny Marie. Obci se podařilo získat dotační prostředky z Programu rozvoje venkova
na zrestaurování díla i na obnovu okolí. K starobylé plastice vede opravené schodiště a do blízkosti památky přibyla naučná tabule s posezením pro obyvatele nebo turisty. Místo už zkrášlili i zahradníci, kteří srovnali terén
stráně a vysázeli na ni keře a původní rostliny.
To všechno oslavovali lidé ze Soutic během předposledního zářijového víkendu. Nejvíce rušno bylo odpoledne v areálu hřiště, kde se na pódiu střídaly hudební
hvězdy. Návštěvníci také obhlíželi stánky minijarmarku
– prodejci tam nabízeli šperky, kosmetiku nebo keramiku. Děti si přišly na své na skákacím hradu a obří trampolíně s popruhy. V Souticích vystoupila jako hlavní

Říjen 2014

host odpoledne Heidi Janků, vtipná moderátorka, zpěvačka a víla dobré nálady. Oslavující občany pak k tanci
vyzvala Kapela Combo Oldřicha Doležala. Místní uskupení Triton nakonec bavilo všechny vytrvalce až
do pozdních nočních hodin.
Po oslavách těchto úspěchů 23. září 2014 jela starostka Alena Exnerová na slavnostní předání darů k získání
Zelené stuhy do Senátu Parlamentu České republiky.
Zde byl vyhlášen celorepublikový vítěz v této kategorii.
Stala se jím obec Modrá z Uherskohradišťska. Starostka
přivezla obci Soutice za skvěle odvedenou práci dotační
šek v hodnotě 400 000 Kč na další péči o zdejší zeleň.
Eva Vrzalová

V Hulicích postaví Vodní dům
Expozice bude koncipována tak, aby návštěvníky učila
prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování. Její součástí bude několik akvárií. Z výstavní síně
povede průhled rovnou do expoziční nádrže, kterým budou návštěvníci moci pozorovat vodní rostliny a ryby, jakoby se skutečně dívali na dno Želivky.
Důležitou roli budou v rámci expozice hrát zvuky, názorné pomůcky, které budou návštěvníci sami ovládat.
V atriu Vodního domu budou pomůcky pro hrátky s vodou, které dětem i dospělým umožní prozkoumat si její
fyzikální vlastnosti. Jednou stránkou expozice bude voda
jako životní prostředí malých vodních organismů, které
pouhým okem nevidíme, vodních
zvířat a rostlin. Další část se bude
týkat koloběhu vody v přírodě
a vody jako nezbytné podmínky
života. Prezentována bude i historie vodní nádrže Želivka, která
poskytuje pitnou vodu Praze i desítkám dalších měst a obcí.
Prohlídka bude pokračovat
i v exteriéru: Vlastní budovu ná-

vštěvnického centra bude obklopovat asi hektarový venkovní areál s expoziční nádrží, mokřadem či skalkou
z typické místní horniny hadce. Tímto areálem bude návštěvníky provázet naučná stezka.
Vodní dům bude upoutávat pozornost již zvenčí svým
výjimečným architektonickým pojetím. Jeho výsledná
podoba vzešla z architektonické soutěže, vyhlášené Českým svazem ochránců přírody. Autorem návrhu, který
byl vybrán pro realizaci, je architektonický ateliér AND
a tento návrh získal v 9. ročníku soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2010“ cenu České komory
autorizovaných inženýrů a techniků. Jedná se o minimalistickou budovu s obkladem
z místních přírodních materiálů,
částečně zapuštěnou do terénu
a nenarušující okolní volnou krajinu. Její provoz bude nízkoenergetický. Celý areál by měl vzniknout na zhruba hektarovém
pozemku asi 200 metrů od hráze
nádrže a bude mít také venkovní
expozici.
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Své služby chce Vodní dům poskytovat všem typům
návštěvníků. Dětem ze škol a školek bude nabízet výukové
programy. Firmy si prostory budou moci pronajmout pro
své akce. Vodní dům uvítá rovněž individuální turisty.
Investorem a budoucím provozovatelem návštěvnického střediska Vodní dům je Český svaz ochránců přírody Vlašim, který začal na projektu návštěvnického střediska pracovat již v roce 2008. Výběrová řízení
na dodavatele stavby a expozice jsou ukončena, stavět by
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se mělo začít v polovině roku a Vodní dům by měl být
otevřen veřejnosti v roce 2015.
Celkové náklady činí přibližně 60 milionů Kč. Projekt
je z převážné části financován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj – Operačního programu Životní prostředí. Partnery projektu jsou VEOLIA VODA ČESKÁ
REPUBLIKA, a.s. a Povodí Vltavy, státní podnik.
Mgr. Tereza Ptáčková

Adaptační kurz žáků 7. třídy
Během třetího zářijového víkendu se žáci 7. třídy naší
školy zúčastnili zážitkového programu v Kutné Hoře,
který pro děti připravili instruktoři z organizace Hobit.
Pestrý program byl naplněn tvořivou dramatikou, komunikací a strategickými hrami. Střídaly se individuální soutěže s aktivitami pro dvojice, kolektivní sporty,
testy, fyzicky náročné hry, sociohry atd. Složení skupin
se neustále měnilo, aby se více poznali opravdu všichni,
a aby se upevnily základy, na kterých se dá v dalších letech stavět. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na vzájemné poznání, posílení spolupráce a důvěry. Šanci uspět
a ukázat se v jiném světle než ve škole dostal skutečně
každý člen třídy. Nechyběla ani trocha romantiky v podobě sobotní noční stopové hry v ulicích Kutné Hory,
jejímž vyvrcholením byla nedělní dopolední strategická
hra v historickém centru města. Před touto hrou obdržely tři pětičlenné skupiny mapu historického centra s deseti vyznačenými místy, které musel každý tým najít

a na každém místě získat část obrázku historické budovy. Tu museli po nalezení všech dílků složit a pak samotnou budovu najít. Tato hra kombinovala všechny podstatné aktivity: týmovou spolupráci, fyzickou zátěž
a schopnost vzájemné komunikace. V neposlední řadě
přispěla nenásilnou formou k poznání jednoho z našich
nejznámějších měst.
Celá akce měla podobu adaptačního kurzu, který se
obvykle koná při přechodu na jinou školu nebo z prvního stupně na druhý, kdy se vytváří zcela nový kolektiv.
V našem případě jsou sedmáci spolu již od 1. třídy.
Přesto tento program zcela jistě přispěl k hlubšímu poznání žáků, stmelení třídního kolektivu a navození
bezpečného klimatu, které je předpokladem úspěšné
školní práce. Během takového pobytu se také děti i jejich učitelé lépe poznávají, učí se vzájemné toleranci,
respektu a pomoci.
Mgr. Martin Vrbický

Sokol stále v pohybu

Také na podzim se v Sokole pokračuje v utužování
těla i ducha.
V září vyrazili odvážní cyklisté na trasu, která patří
k těm náročnějším – na rozhlednu Špulka, která byla
otevřena 26. 4. 2014. Přes Dalkovice, Veselku a Psáře vyšlápli až k motorestu U Rybiček, kde natankovali potřebné síly v podobě výborného oběda a s dobrou náladou
dojeli do cíle v nadmořské výšce 532 m. Převýšení trasy

120 m, které ještě několikanásobně znásobil členitý terén
zvládli všichni. Krásný výhled z rozhledny byl dostatečnou odměnou. Zpáteční cesta přes Litichovice, Bílkovice, Hrádek a Tehov byla občas přerušena zmrzlinovým
doplňováním paliva a všichni dorazili domů s příjemně
unaveným tělem, ale spokojeni.
Druhý cyklovýlet „Po zrušené železniční trati“ opět
pokazilo počasí, ale určitě se jednou zadaří.
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Další možnost protáhnout si tělíčka se naskytla dětem i dospělým na drakiádě, která se konala začátkem
října U Dubu. Tradiční bezvětří, které naše drakiády
věrně provází, museli vynahradit sprintem s napjatým
provázkem, ale přesto se draků na obloze udrželo mnoho.
A když se vítr umoudřil a zafoukal, všichni si pouštění
draků užili. Doplnit spálené kalorie mohli při pečení
buřtů, brambor a dospělí i nápojem téměř zapomenutým z dob mládí těch nestarších účastníků zvaným
„Cesta na severozápad“. Ten pro dospělé účastníky připravil bratr Jaromír Hospergr podle receptury předávané ústně z generace na generaci. Doufáme, že se všem
odpoledne strávené na čerstvém vzduchu a v pohybu líbilo a chtěli bychom pozvat všechny na další akce.
Ta nejbližší pro děti se připravuje na 22. 11. 2014.
V sokolovně proběhne tradiční turnaj dětí ve společen-

ských hrách. Na něm bychom rádi přivítali také rodiče,
aby pomohli dětem vyrábět vánoční dekorace a zdobit
perníčky, které děti prodají na vánočním jarmarku
a výtěžek se použije na podporu aktivit dětí (výlety, lyžařský výcvik apod.) při Základní škole Trhový Štěpánov.
Se začátkem školního roku se opět začalo cvičit v tělocvičně základní školy a nabízíme tyto možnosti pravidelného cvičení: v pondělí 17:30 – 18:30 pomalé cvičení. Každou středu od 19 do 21 hodin bodystyling pod vedením
Vendy Veselé, volejbal v pondělí a ve čtvrtek od 19:00,
a ve čtvrtek 17:30 – 19:00 kurz sebeobrany pro dívky a ženy
každého věku pod vedením zkušeného instruktora. Doufáme, že i nadále se nám podaří uspokojit zájemce o sport.
Přejeme našim příznivcům a všem spoluobčanům pevné
zdraví a dobrou náladu v nadcházejícím podzimním čase.
Ing. Alena Vilímovská

Štěpánovsko součástí národního geoparku
Kraj blanických rytířů

V květnu letošního roku byl na Podblanicku vyhlášen národní geopark Kraj blanických rytířů. Jeho součástí je i Štěpánovsko.
Geoparky jsou u nás poměrně novým fenoménem,
ačkoliv ve světě i v západní Evropě fungují již řadu desetiletí. V současné době existují dvě vzájemně provázané
sítě geoparků – Síť evropských geoparků a Globální síť
geoparků pod patronací UNESCO. Největším počtem
geoparků se může pochlubit Čína. V České republice se
rozvíjí síť geoparků na národní úrovni a v současné době
spojuje šest národních geoparků (Český ráj, Železné
hory, Egeria, GeoLoci, Podbeskydí a Kraj blanických rytířů). Z nich se pouze geopark Český ráj řadí do vyšší
kategorie evropských geoparků. Každý z národních geoparků nabízí poznávání jiných geologických jevů.
Co jsou geoparky?
Geoparky jsou území se zajímavými a vzácnými geologickými fenomény a zachovalým přírodním a kulturním dědictvím, atraktivní turistickou nabídkou a aktivní místní komunitou, která místní krajinu využívá
především formou udržitelného cestovního ruchu. Geoparky vznikají z dobrovolné iniciativy. Nejde tedy o ka-
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tegorii zvláště chráněného území a pro obyvatele nevyplývají z vyhlášení žádná omezení. Geoparky vznikají
kvůli lidem, kteří v nich žijí a kteří je navštěvují, pro rozvoj jejich poznání i citové vazby k přírodě a krajině.
Jak jsme se stali národním geoparkem?
Vyhlášení národního geoparku Kraj blanických rytířů inicioval Český svaz ochránců přírody Vlašim, který
jeho činnost také koordinuje. Udělení titulu národní
geopark ovšem předcházelo téměř deset let práce na rozvoji udržitelného cestovního ruchu pod hlavičkou Kraj
blanických rytířů. Tato značka vzešla ze spolupráce neziskových organizací, podnikatelů a zejména obcí
na Podblanicku, mezi nimiž nechybí ani Trhový Štěpánov a celý Mikroregion Český smaragd.
Cesta od turistické destinace k národnímu geoparku
trvala tři roky naplněné mapováním geologických lokalit
a podmínek pro cestovní ruch, i zpracováváním nominační dokumentace, která měla doložit, že náš region má
potenciál stát se národním geoparkem. Na podzim 2013
Rada národních geoparků doporučila udělení certifikátu,
který v květnu letošního roku přijel předat do Vlašimi
osobně ministr životního prostředí Richard Brabec.
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Geopark je přibližně vymezen na severu řekou Sázavou mezi městy Ledeč nad Sázavou a Sázava. Na jih pak
zasahuje k Mladé Vožici. Na východě zahrnuje přehradní nádrž Švihov a na západě dosahuje nejdále k městu
Votice. Jeho celková rozloha činí 1152 km2. Přesné vymezení hranice geoparku ukazuje mapka.
Geopark Kraj blanických rytířů ukazuje geologický
základ České republiky.
Na první pohled se Kraj blanických rytířů jeví jako
malebná kulturní krajina s množstvím drobných šlechtických a církevních sídel, ale při detailnějším seznámení objevíme provázanost živé i neživé přírody s historií kraje.
Geopark je z většiny tvořen nejstarším stavebním kamenem Českého masivu – moldanubikem. Začátky geologické historie geoparku můžeme sledovat od mladších
starohor. Horniny zde vznikaly před 1 miliardou až 450
miliony let jako mořské sedimenty. Příkrovová stavba
moldanubika vznikla během 100 milionů let trvajícího
variského vrásnění, které začalo přes 390 miliony let.
Vzniklé horstvo bylo následně vystaveno silné erozi. Současné poznání naznačuje, že dnešní povrch, po kterém
chodíme, byl na konci prvohor v hloubce minimálně
4 km! Bez nadsázky proto geopark Kraj blanických rytířů
reprezentuje obnažené kořeny variského horstva. Dominantním geomorfologickým prvkem geoparku je Blanická brázda, protínající řeku Blanici a částečně i Sázavu.
Geologická struktura této rozsáhlé 130 km dlouhé příkopové propadliny dokládá dlouhou historii jejího vzniku.
Na zlomy Blanické brázdy je vázán výskyt rud a v propadlině docházelo ke vzniku usazených hornin (pískovec) a uhlí, které se do dnešních dob zachovaly jen na několika lokalitách. Druhým zásadním fenoménem
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geoparku je řeka Sázava s jejím složitým vývojem a významnými útvary v podobě Stvořidel, opuštěného koryta
u Chabeřic či sedimentů na terasách vysoko nad současnou řekou.
Mezi nejvýznamnější geologické lokality geoparku
dále patří: Velký a Malý Blaník, hadce s endemickou
květenou u Želivky a u Mladé Vožice, Ledečský kras, zlatodůl Roudný, vápencové čočky u Votic a Vlašimi, permské pískovce a ložisko antracitu u Chobota, vrch Fialník,
archeologický významný lom Bílý kámen u Sázavy, fluoritový důl u Kožlí, doly na tuhu u Psář a další.
Co geopark dělá?
Obdržení titulu „národní geopark“ je oceněním
všech dosavadních aktivit a zachovalého přírodního
a kulturního dědictví Podblanicka, ale především je závazkem region dále rozvíjet při zachování všech hodnot.
K úkolům geoparku patří zejména seznamování veřejnosti s místními geologickými zajímavostmi, péče
o geologické lokality, rozvoj zázemí a služeb pro návštěvníky a propagace regionu jako turistického cíle. To
se děje formou budování naučných stezek, využití geocachingu a QR kódů pro informování o zajímavostech, vydávání tiskovin pro návštěvníky, vydávání populárně
naučných publikací, vzdělávací programy pro školy, průvodcovská služba, akce pro veřejnost a mnoha dalšími
způsoby.
Kateřina Červenková, Pavel Pešout
Literatura:
Jaroslav Kadlec, Veronika Štědrá, Zuzana Stanzelová,
Václav Zemek, 2013: Geologická dokumentace, příloha
Nominační dokumentace národního geoparku Kraj blanických rytířů.

Vlastivědný čtvrtletník Pod Blaníkem 2. 2014
Nové, druhé číslo tohoto časopisu došlo právě v den,
kdy bylo do tiskárny odesláno srpnové vydání Zpravodaje Štěpánovska. Je to číslo nadmíru zajímavé a obsáhlé. Prolistujme je, a pokud vás zaujme některý z článků,
můžete si časopis koupit na několika místech ve Vlašimi
nebo půjčit v Městské knihovně Trhový Štěpánov.
Pavel Pešout s Kateřinou Červenkovou informují,
že „Kraj Blanických rytířů (je) Národním geoparkem“.
Podrobnosti o tomto geoparku najdete na jiném místě
tohoto vydání Zpravodaje Štěpánovska. – Pavel Pešout
a Jiří Pavelka informují, že byl „Blanický rytíř vyhlášen“. Podrobný článek přinesl náš list v červnu 2014. Jen
připomeňme, že novými rytíři se stali: PhDr. Eva Houdková z Vlašimi, František Kavka z Benešova a Mgr. Vlasta Kubalová z Čechtic. – Pavel Jakubův představil v 6.
části Staré odrůdy jádrovin na Podblanicku. Tentokrát
popsal „Jablko panenské české“ a hrušku s názvem
„Avranžská“. – Bohuslav Vtípil s nadšením napsal, že
„Bobr evropský (je) na Sázavě u města Sázavy“. – Hana

Chmelová pokračovala druhou částí v popisu „Historie
včelařské organizace pro Benešov a okolí“. V článku je
mnoho zajímavostí o této organizaci. – Erich Renner
otevřel jednu z významných kapitol historie, kterou nazval „Pražské jaro a kremelský mráz v kraji pod Blaníkem“. Odkrývá dosud neznámé nebo málo známé skutečnosti z tohoto zvláštního období. Připomíná
především dříve narozeným čtenářům jména a postoje
tehdejších představitelů benešovského okresu, které
jsou v článku jmenovány. Jistě by si toto téma zasloužilo
hlubší zpracování a vydání obsáhlejšího sborníku. – Vít
Kochánek napsal výstižný článek „Sarajevský atentát“.
Je věnovaný událostem, které se staly před 100 lety. –
Daniel Povolný nazval svůj článek „„Neviditelné“ upomínky na velkou válku“. Píše v něm o mnoha pomnících, které byly postaveny hrdinům této strašlivé války.
– Ivana Preislerová připomíná život zajímavé osobnosti
v článku „První farář obnovené samostatné domašínské
farnosti“. – Jaromír Košťák nadepsal svůj článek „Pra-
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cujte dál, odcházím…“ Je věnovaný významné osobnosti Týnce nad Sázavou Ing. Františku Janečkovi. – Petr
Mach připomíná život a dílo významného malíře současnosti v článku „Sedlecký rodák Jiří Načeradský – žijící legenda české malby“. K upřesnění uvádíme tyto informace: Žel, tento významný umělec zemřel 16. dubna
2014, což autor v článku neuvádí. Jeho babička pocházela ze Štěpánovské Lhoty. Rodina Načeradských žila
v Trhovém Štěpánově v Sokolské ulici č. p. 200. – Dva
články jsou věnovány skautům z Vlašimi. První napsal
Josef Moudrý „K stoletému výročí založení skautingu
ve Vlašimi“ a druhý nazvali autoři Jarmila Klaudysová
a Marek Bach „100 let skautingu ve Vlašimi“. – Slánka
Rýdlová v XXXVII. části seriálu Ochotnické divadlo
na Podblanicku popsala historii ochotnického divadla
v Týnci nad Sázavou.
Příloha obsahuje tyto články:
Ze starších čísel byl převzat článek Kronika od Jakuba Honnera, v němž píše o památníku padlým obětem
první světové války v Bystřici u Benešova. – Jana Jindráková pokračuje druhou části Dopisu z fronty. – Oddíl
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Regionální literatura představuje tyto publikace: Jiří
Chramosta: Spojeni v životě i ve smrti (okolnosti atentátu na Ferdinanda d´Este), Tomáš Koch: Jankov 1645 –
o slavné bitvě třicetileté války. – Sedlecko a Prčicko –
vlastivědný sborník vydala Marie Kovalová a navazuje
na sborníky Český Merán. – Stanislav Příhoda vydal
další „čtverec“ s názvem „Učitelský volejbal na Podblanicku“. O těchto publikacích referují Radovan Cáder, Pavel Pešout a Jiří Pavelka. – Jindřich Nusek přibližuje zámek Růžkovy Lhotice v článku „Kraj tónů – nová
expozice v Růžkových Lhoticích“. Je to rovněž vynikající
pozvánka k návštěvě. – Miroslav Kratochvíl napsal, že
„Rozhledna Špulka u Lbosína je otevřena.“ – Zbývající
texty jsou věnovány soutěži ke Dni země, zprávě ze záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, seznamu
autorů a jejich elektronických adres a akcím Muzea Podblanicka a ČSOP Vlašim v dalším období.
Doporučujeme všem zájemcům o kulturu, přírodu
i další zajímavosti z kraje pod Blaníkem. Také časopis
pod Blaníkem se vyplatí číst.
rV

Jak třídit odpad ve 21. století
Část lidí našeho města a přilehlých obcí už pochopila, teprve s některými konečně pohne, když soused zaplatí
že nejjednodušší je chovat se podle pokynů, které čas o tisíce méně. Zatím nás to nepálí a tak sypeme vše
od času pro vás ve zpravodaji uveřejňujeme. Nic to zpra- na jednu hromadu.
vidla nestojí a často ani námahu. I když myslet asi někoSběrné soboty, které organizuje EKOSO Trhový Štěho bolí víc, než je zdrávo. Mnoho lidí stále nechápe a je pánov slouží k tomu, abyste si vyčistili domovy, než se
zcela jedno, kam nepotřebné věci vyhodí a znají jen jedi- vše změní a přivezli na sběrné místo všechno, co vám
né místo – popelnice.
doma už neslouží a nepatří do popelnice. Kromě elektroNěkteří stále dávají nebezpečný odpad, pneumatiky spotřebičů, u kterých je to naprosto jasné, jsou to v poda drobnou i velkou elektroniku do městských kontejne- statě čtyři skupiny nebezpečných odpadů:
rů. Chovají se nelogicky, komplikovaně a udělají takovou
První skupina jsou nevyužité nebo prošlé léky. Můhloupost, že někdo si dal tu nesmyslnou práci s tím, aby žete je odevzdat v lékárně, ale pokud nemáte cestu
nacpal do kontejneru těžkou pračku a přitom stačilo do Vlašimi, odebereme je od vás.
zvednout telefon!
V zahraničí je obvykle cena za netříděný odpad tak vysoká, že opravdu
stojí za to, aby lidé přemýšleli. Jak se
zdá, spějeme tím směrem do „Evropy“
a budeme se divit, až budeme muset
za odpady platit podstatně více, než
doposud.
Doufám, že se toho dočkám. Popelnice a obecní kontejnery zmizí a přijde
diferencovaná platba za každý kilogram váhy odpadu od konkrétních
osob, jak už to funguje v některých zemích, například v některých městech
v Belgii. Byli byste možná překvapeni,
že pětičlenná rodina dokáže snížit
množství netříděného komunálního
odpadu za měsíc na pouhé 4 kg. Pak to
Les není smetiště – jak dlouho trvá rozklad odpadu
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Druhou skupinou jsou detergenty (enzymatická rozpouštědla, saponáty apod.) nebo jinak domácí úklidová
chemie, ať už je stará nebo jsou to zbytky v rozprašovačích a lahvičkách.
Třetí skupinou jsou oleje z aut a motorek, sekaček
a motorových pil. Také občas něco najdete v garáži, nebo
kůlně po dědečkovi. Ti si často dělali zásoby dnes nepoužitelných provozních kapalin.
Čtvrtá, poslední a největší skupina jsou obaly – veškeré zbytky barev, laků, všechny nádoby, prázdné a poloprázdné plechovky, plastové lahve (kromě čistých PET
lahví), obaly se zbytky čehokoli, například pryskyřic,
pesticidů, hnojiv na kytičky nebo zahrádku, autokosmetiky, parfumerie…
Kromě elektroniky a nebezpečných odpadů stále vytahujeme z městských kontejnerů staré pneumatiky!!
Nedávejte je dovnitř kontejneru, ale nechávejte je položené vedle něj.
Od městských kontejnerů minimálně dvakrát týdně
odvážíme odděleným sběrem odložené pneu i velké spotřebiče. Nyní se však ukazuje, že toho zneužívají vykrádači, kteří urazí obrazovku kvůli pár korunám za měděnou cívku, aby si mohli koupit o pivo víc, a ohrožují
životní prostředí jedovatou rtutí a olovem, které pak
z obrazovky unikají. Nebo uříznou kompresor a vypustí
do ovzduší freon, kvůli kterému se ledničky odebírají
a zpracovávají ekologickým odsátím v odborné firmě.
Již několik let funguje odvoz na zavolání zdarma.

Pozvánka na Perníčkový
víkend do Včelího světa
Přijďte strávit příjemné chvíle do Včelího světa v Hulicích a vyzkoušet
si zdobení perníčků při šálku čaje s medem.
Perníčkový víkend proběhne v sobotu 25. října a v neděli 26. října vždy
od 10 do 16 hodin ve Včelím světě v Hulicích. Návštěvu můžete využít i k
prohlídce expozice nebo k nákupu kvalitního medu,
medoviny nebo kosmetiky s včelími produkty.
Více se dozvíte na www.vcelisvet.cz
Na Vaši návštěvu se těší Včelí svět v Hulicích

Poděkování ze Štěpánovské Lhoty
Touto cestou bychom rádi poděkovali panu starostovi Ing. Václavu Nekvasilovi, místostarostovi Josefu kornovi a celému Městskému úřadu v trhovém Štěpánově
za velmi zdařilou akci při posvěcení kapličky ve Štěpánovské Lhotě.
Velký dík patří za vše, co pro naši malou obec vykonali.
Lhoťáci
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Prosíme všechny občany
našeho města a přilehlých obcí,
neodkládejte velké elektrospotřebiče u kontejnerů,
především
LEDNIČKY A TELEVIZORY !!
zajišťujeme ZDARMA odvozy z vašeho domu,
volejte 317 851 725
Kdykoli zavoláte, domluvíme si odvoz pro vaše větší
spotřebiče. Za poslední rok toho využili jen tři občané
našeho města a to je dost málo na to, co se nachází
v městských kontejnerech.
Pro drobné spotřebiče je na chodbě pošty v Trhovém
Štěpánově umístěn box na drobné elektro. Rozhodně
nedávejte elektroniku do popelnic. Starý mobil, ovladač, modem, malý dekodér, součástky z počítačů, fén,
sluchátka od mobilu, holicí strojek a podobné věci můžete donést nejlépe do tohoto boxu. Dobře se podívejte,
kam patří baterie, neházejte je do spodního velkého
boxu. Nepatří sem úsporné zářivky. Jejich sběr máme
pouze na sběrném dvoře, pokusíme se vám to v budoucnu nějak usnadnit. Nedávejte tam tiskárny a podobná větší zařízení, ty odložte ke kontejneru nebo zavolejte.
Sběr prázdných náplní z domácích počítačových tiskáren provádí děti na základní škole. Využívejte také
této služby a učte se dotřiďovat každý odpad.
Všechny tyto služby jsou pro občany Trhového Štěpánova a přilehlých obcí zcela ZDARMA.
Prosíme, využívejte našich služeb, sběrných sobot,
kontejnerů na tříděný odpad a účelových boxů. Nic jednoduššího a hlavně levnějšího vám navrhnout nedokážeme!
Jiří Lachman,
EKOSO Trhový Štěpánov

Podzimní
Vy deště podzimní, když zatloukáte v hlínu
ostatky chudobek i zaschlých natí dým,
a nízká obloha, podobná rakvi z cínu,
den co den v šeru stěn nás vězní víkem svým –
ach, vy dny ponuré, kdy vichr dravě plení
šat stromu zvetšelý a k nepotřebě už –
ty mlhy po ránu, ten zahořklý pach tlení,
vše smutkem plní nás a brousí stesk jak nůž.
Ten stesk je dědičný, hrot hluboko tkví v ráně,
a čím jsou kratší dny, tím ostřejší má břit.
Strom větve bezlisté vztahuje výš jak dlaně –
jak touhu po světle chtěl by v nás podepřít.
Helena Kohoutová
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Mesto Trhový Štepánov, Okresní myslivecký svaz Benešov,
Sellier Bellot a. s. a deset mysliveckých sdruzení
Vás srdecne zvou na

SVATOHUBERTSKÉ ODPOLEDNE
sobota 8. listopadu 2014
PROGRAM:

14:00 průvod městem od Spolkového domu
z ulice Spojovací, uctění památky padlých
z I. světové války položením věnce
15:00 Svatohubertská mše v kostele sv. Bartoloměje,
pasování nových mysliveckých adeptů,
celebruje ThMgr. P. Marek Martiška, MIC.
16:30 Spolkový dům a Muzeum Štěpánovska
- výstava mysliveckých trofejí zúčastněných
spolků a střeliva firmy Sellier Bellot a. s.,
bohaté pohoštění

Celé odpoledne provází myslivečtí trubači Benešovské horny.

Na slovíčko…
Krátké dušičkové zamyšlení

Rozhlédne-li se člověk kolem sebe, uvidí překrásnou
zemi a na ní nekonečnou rozmanitost života. Zadívá-li se
dalekohledem mimo zemi, spatří nekonečnou dálavu kosmu. Pozoruje-li mikroskopem vnitřek jakékoli věci, uvidí
promyšlenou a fungující říši mikrokosmu. Zahledí-li se pak
na sebe a své místo v této scenérii, je naplněn úžasem a radostí. Navíc to funguje na základě zcela geniálních pravidel.
Hvězdy nespadnou z oblohy a slunce zítra zase vyjde…
Přímo se nabízejí otázky: Co či kdo za tím stojí? Jak
smysl je toho všeho? Co si s tím mám jako obyčejný smrtelník počít? Jak to vše skončí? Kam se to ubírá? Člověk víry
a pokorného srdce přijímá tuto fungující scénu bytí od Boha
Stvořitele v radosti a děkování. Nerozumný člověk si přitom
řekne: „Boha není, tak proč se znepokojovat? Jezme, pijme,
stejně zítra zemřeme – hlavně tu nic nepropásněme!“
Jaké je tedy tajemství kratičkého žití? Vždyť starozákonní vůdce izraelského národa Mojžíš už dávno napsal zajímavý výrok: „Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při
síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.“
Zdá se nám, že svévolníci, kteří se neohlíží na nikoho,
bují jako tráva, ve světě jen kvetou a nic se jim nestane.
Spravedliví a zbožní lidé žijí v jejich stínu, ale mají naději.
Mají radostnou a silnou naději, že se navrátí domů ke své-

mu nebeskému Otci. Ví, že existuje most k trvalému bytí
s Bohem, který překlene i zdánlivě nepřekonatelnou smrt.
Tím mostem, po kterém přechází ze smrti do života, je spojení s Bohem skrze jeho Syna Ježíše Krista.
Karel Koláček, duchovní starokatolické církve
Převzato z publikace Denní čtení – Úvahy nad Hesly
Jednoty bratrské 2014

Fotografie poskytli:

Archiv ČSOP Vlašim: V Hulicích postaví Vodní dům •
Archiv Zpravodaj Štěpánovska: Rozhovor se starostou
města Ing. Václavem Nekvasilem • Archiv Holík Jan:
100 let od začátku 1. světové války • Balek Luboš: V Sedmpánech byla pouť opravdu pestrá • Internet: Jak třídit odpady ve 21. století • Korn Josef: Štěpánovští hasiči uctili
oběti 1. světové války; Hudební hostina v kostele sv. Bartoloměje • Pýcha Pavel: Zmizel němý svědek zašlé slávy •
Rodiče dětí: Společenská kronika • Struhařová Petra:
V Sedmpánech byla pouť opravdu pestrá • Svobodová
Alena: Bylinkové tvoření v soutickém muzeu; Soutice slavily • Ing. Vilímovská Alena: Sokol stále v pohybu • Vlček
Jaromír: 20 let hřbitovní kaple • Vojtová Marie: Titulní
strana; Útrapy vojáka 1. světové války • Mgr. Vrbický
Martin: Adaptační kurz žáků 7. třídy • MgA. Vrzalová
Eva: Slavnost ve Štěpánovské Lhotě; Sedmpánští zvítězili
na Dni hasičů a záchranářů
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Narodili se:
19.03.
Toby Alexander Marshall,
Trhový Štěpánov

Toby Alexander
Marshall

15.07.
Tadeáš Černík,
Trhový Štěpánov
Tadeáš Černík s rodinou
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07.10. – Milan Boušek, Trhový Štěpánov – 83 let
10.10. – Miroslav Kučera, Dalkovice – 50 let
13.10. – Marie Ciglerová, Trhový Štěpánov – 84 let
20.10. – Jaroslav Sekera, Trhový Štěpánov – 86 let
25.10. – Josef Kučera, Dalkovice – 55 let
27.10. – Vlasta Syrovátková, Trhový Štěpánov – 65 let
29.10. – Helena Lhotková, Trhový Štěpánov – 70 let
01.11. – Pavel Vávra, Trhový Štěpánov – 65 let
04.11. – Mgr. Květa Koktová, Trhový Štěpánov – 60 let
08.11. – Ludmila Boušková, Trhový Štěpánov – 50 let
13.11. – Alena Prokopová, Sedmpány – 55 let
17.11. – Hana Dvořáčková, Trhový Štěpánov – 60 let
19.11. – Miloš Kořínek, Trhový Štěpánov – 55 let
21.11. – Jarmila Vinšová, Dubějovice – 85 let
22.11. – Miloslava Prokopová, Trhový Štěpánov – 82 let
23.11. – Jitka Hřebíková, Trhový Štěpánov – 70 let
24.11. – Václav Holub, Střechov nad Sázavou – 90 let
25.11. – Zdeněk Klíma, Střechov – 81 let
26.11. – František Kadleček, Trhový Štěpánov – 65 let
28.11. – František Vilímovský, Trhový Štěpánov – 70 let

Poděkování

08.08.
Adam Glezgo,
Trhový Štěpánov

Manželé Ruth a Vladimír Lejčkovi děkují Městskému
úřadu v Trhovém Štěpánově, jmenovitě panu Josefu Kornovi, za blahopřání s darem ke zlaté svatbě.

Blahopřání

Adam Glezgo s rodiči

02.09. – Aneta Kamarýtová,
Trhový Štěpánov
Aneta Kamarýtová
s maminkou a bratrem

Životní jubilea:
03.10. – Františka Frydrychová, Trhový Štěpánov – 84 let
03.10. – Božena Kaletová, Trhový Štěpánov – 83 let

V měsíci srpnu oslavila naše Jaruška Měchurová významné životní jubileum. Chtěli bychom jí popřát všechno nejlepší, pevné zdraví a poděkovat za péči, kterou
nám věnuje. Na naše pravidelné středy ve Spolkovém
domě připravuje pestrý program a organizuje pro nás
zajímavé výlety. Vede nás dobře a přispívá k tomu, aby
byl náš život pestřejší.
Klub aktivního stáří

Vzpomínka
12. listopadu 2014 by se dožil 100 let pan Josef Kohout
z Javorníka. Zemřel ve věku nedožitých 78 let. V září
uplynulo již 5 let od smrti jeho ženy paní Jarmily Kohoutové, která zemřela v 87 letech. Vzpomínají děti s rodinami.
„Kdo v srdci žije, neumírá!“ (František Hrubín)
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