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Ročník 17

Cena 5,- Kč

Pravděpodobně jste na přední straně únorového vydání Zpravodaje Štěpánovska čekali jinou, spíše zimní
fotografii. Již několik let je zima téměř bez sněhu a snímků se sněhem je velmi málo. Pohlednice, která byla
vybrána na tuto stránku, je z léta roku 1907. Na nových pohlednicích už nenajdeme tolik lidí, jako právě
na ni. Škoda, že nevidíme do tváří těch, kteří oživili fotografův záběr! Kdoví, zda by někdo z nás poznal své
předky? Některé budovy i kostel stojí dodnes na svém místě, ale zeleň v této ulici už není! Prožili jsme mnoho
událostí, byli jsme svědky proměn našeho města, řada domů i jiných objektu nenávratně zmizela, ale byly
postaveny jiné, krásnější.
Pohlednice nás chce aspoň zčásti vrátit do bohaté i zajímavé minulosti Trhového Štěpánova. Příležitostí
k ohlédnutí se zpět bylo na stránkách našeho časopisu víc než dost. Další z nich je již třetí výstava kronik,
dokumentů, starých listin a knih v Muzeu Štěpánovska za posledních 15 let.
Přestože se z dávných dob zachovala zejména privilegia našich panovníků, trojrozměrné předměty
nikoliv. Z období 20. století je toho poskrovnu. Za téměř posledních 20 let bylo do kroniky zapsáno mnoho
údajů, včetně biografických. Písemných dokumentů bylo shromážděno tolik, že by vystačily na samostatnou výstavu.
Přijďte se podívat do Muzea Štěpánovska na tuto výstavu a prohlédnout si to, co se příliš často nevidí.
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Několik vět na začátku
Milí čtenáři a příznivci Zpravodaje Štěpánovska.
Vstoupili jsme do 17. ročníku pravidelného vydávání
Zpravodaje Štěpánovska. Otevřeli jste už 97. číslo. Jaké
je, se jistě ptáte Vy, ale stejnou otázku si kladu i já sám.
Jeho obsah je možná méně zajímavý, než jiná čísla. Ale
to, co pro nás napsali jiní, z toho je sestaveno toto číslo.
Přesto se domnívám, že Vás zaujmou alespoň některé
texty.

Žel, stává se pravidlem, že redaktor čeká po úpravě
všech článků, jejich pořadí a výběru fotografií na někdy
důležité a předem objednané články i několik dní. Na jejich textovou i gramatickou korekturu pak nezbývá
mnoho času. Tak už to chodí.
Někteří z autorů se ptají, zda mohou něco napsat
a poslat. Prosím, neptejte se. Rovnou napište a pošlete
své články co nejdříve. Za to Vám upřímně děkuji.
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor

Starosta informuje
Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že vás mohu pozdravit v novém roce.
Stejně jako v uplynulém období, čeká nás mnoho
úkolů a práce. V této souvislosti mohu slíbit, že s vámi
budu co nejtěsněji spolupracovat a snažit se o co nejlepší
vstřícnost a otevřenost.
První krok této vstřícnosti jsme učinili s paní místostarostkou. Uskutečnili jsme veřejné schůze v obcích
správního území Trhového Štěpánova – v Dubějovicích,
ve Střechově, v Dalkovicích i v Sedmpánech, kde občané
vyjádřili svoje připomínky, návrhy a přání, které by
chtěli realizovat v nadcházejícím volebním období.
Jsem přesvědčen, že toto osobní jednání přispělo
k vzájemné spolupráci a porozumění. Pro štěpánovské
občany připravíme setkání na konci února.
Všechny připomínky a návrhy budou zpracovány
a podle možností realizovány.
Mezi hlavní úkoly letošního roku patří dokončení rozestavěných projektů, plánování nových a snaha uspět
v dotačních titulech. Je třeba nadále připravovat pozemky
pro stavební parcely „Nad Městem“ tak, aby se lokalita
přirozeně rozvíjela a poskytla možnosti k budování domova mladým rodinám.
Našim cílem je také snaha o vytváření stále lepších
podmínek k využití volného času našich obyvatel. Jedním

z úkolů bude více zatraktivnit příměstský les v Pasece.
Půjde o vybudování naučné stezky se zálesáckým srubem v lomu, kde budou moci rodiny s dětmi i ostatní lidé
strávit hezké chvíle v krásném prostředí naší přírody.
Rádi bychom s vámi naplánovali stavbu vyhlídkové rozhledny na kopci Paseka. Jde o nejvyšší vrchol na území
města (516 m n. m.), kde dokonce rozhledna už stávala
a pamětníci znají krásný pohled na naše okolí. Lokalita
je umístěna u připravované cyklostezky (stavba začne
1.3.2015), a budoucí rozhledna může být navštěvována
i cyklisty.
Dalším velkým úkolem je příprava projektu a následná stavba domu s pečovatelskou službou. Na tuto stavbu
je již zpracována studie. Umístění je plánováno v Sokolské ulici na místě domu č. p. 21. Je to jeden z nejdůležitějších projektů pro naše seniory, aby mohli prožít své stáří
doma v náručí města a v blízkosti svých spoluobčanů.
Průběžně vás budeme informovat o dění v našich obcích na internetových stránkách, ve Zpravodaji Štěpánovska i příležitostnými informacemi.
Je před námi mnoho úkolů a práce, ale věřím, že společnými silami s vámi občany tyto úkoly budeme plnit
ku prospěchu nás všech.
Přeji Vám všem hodně zdraví a Bůh nám žehnej.
Josef Korn, starosta města

Návštěva vedení města v pečovatelském domě v Čechticích

Studie domu s pečovatelskou službou v Trhovém Štěpánově

Zpravodaj Štěpánovska
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Město Trhový Štěpánov
Schválený přebytkový rozpočet na rok 2015
Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost

v tis. Kč
3 280,00

Daň z příjmu fyzických osob - samostatná výdělečná činnost
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob

300,00
360,0
3 500,00

Daň z příjmu právnických osob - za obec

600,00

Daň z přidané hodnoty

6 920,00

Daň z nemovitosti

1 500,00

Poplatky za uložení odpadů - Ekoso

9 500,00

Poplatek ze psů

22,00

Poplatky z užívání veřejného prostranství

180,00

Poplatek z ubytovací kapacity

50,00

Odvod výtěžku z provozování loterií

60,00

Odvody z výherních hracích automatů

650,00

Správní poplatky

60,00

Neinvestiční přijatý transfer ze SR /na činnost státní správy/

400,00

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR /ÚP na VPP/

180,00

Převody z rozpočtových účtů - tvorba rezerv vodohospodář. infrastr.
Celospolečenské funkce lesů

300,00
2 000,00

Vnitřní obchod

250,00

Pitná voda /nájem vodovodu 363/

438,00

Činnosti knihovnické

12,00

Činnosti muzeí a galerií

5,00

Ostatní záležitosti kultury

1,00

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/
Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ/
Využití volného času dětí a mládeže /pronájem víceúčel. hřiště/

12,00
5,00
6,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace /turistické známky, pronájem SD/

60,00

Všeobecná ambulantní péče

60,00

Bytové hospodářství

350,00

Pohřebnictví

20,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n. /geometr. plány, věc. břemena/

80,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

60,00

Činnost místní správy

320,00

Obecné příjmy z finančních operací /úroky/

10,00

Ostatní činnosti j.n. /nahodilé příjmy/

25,23

Rozpočtové příjmy celkem

31 576,23

Financující položky:
čerpání úvěru č. 10 - zateplení MŠ, úprava křižovatky II/126, oprava komunikace Střechov
Příjmy celkem
ODPA

3 440,08
35 016,31

Rozpočtové výdaje

1014

Útulek pro psy

1037

Celospolečenské funkce lesů

2141

Vnitřní obchod /provoz 260, oprava provozovny Elektroměry 200/

v tis. Kč
10,00
1000,00
460,00
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2212

Silnice /opravy 800/

900,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cesty, mosty; chodníky 278,06; křižovatka
580,50; cyklostezka RÚ 1000/

2221

Provozování veřejné silniční dopravy /příspěvek Benebus 260, čekárny/

350,00

2310

Pitná voda /mzdy 35, úroky 60, provoz 155/

250,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly /úroky 110, provoz 150/

260,00

1998,56

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

3111

Předškolní zařízení /příspěvek provozní 500, k odchodu dětí do ZŠ 2,5; zateplení MŠ 2540/

3062,50

50,00

3113

Základní školy /příspěvek provozní 1220, pro 1. třídu 25, na mzdu asistentky 25,
proplacení dopravy výlety 25, opravy 50/

1345,00

3141

Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání /příspěvek provozní 400/

450,00

3314

Činnosti knihovnické /knihy a časopisy 50, mzdy 280, provoz 120/

450,00

3315

Činnosti muzeí a galerií /mzdy 83, provoz 107/

190,00

3319

Ostatní záležitosti kultury /kroniky mzdy 35, kulturní domy provoz 180, Spolk. dům
Dubějovice 200, příspěvky na akce 4/

419,00

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického
povědomí /památníky, kapličky, křížky, pamětní desky/

30,00

3330

Činnost registrovaných církví a náboženských společností

30,00

3341

Rozhlas a televize /opravy 20, bezdrátový rozhlas do všech obcí 200/

220,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj - mzdy 24, tisk 112, opravy 4/

140,00

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ - věcné dary 30,
finanční dary 140, příspěvky na společ. akce 40, akce města 200, provozní výdaje 70/

480,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce /mzdy 476, telefonní poplatky 6/

482,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost /příspěvky na činnost 285, na sport. akce 70, projekt sokolovna 300, projekt oprava kabin fotbal. hřiště 200, provoz - odměny, PHM 65/

920,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže /+ víceúčelové hřiště u ZŠ/ - úroky 140, příspěvky
na akce 40, stravování tábor hasiči 30, pojištění 12, provoz hřiště 138

360,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace /+ Spolkový dům/ - úroky 10, pojištění 11,
mzdy 412, provoz SD 212, příspěvky na zájmovou činnost 15/

660,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

30,00

3519

Ostatní ambulantní péče /servis výtahu do zdravot. střediska/

20,00

3543

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným /příspěvky/

24,00

3612

Bytové hospodářství /mzdy 15, pojištění 2, běžné opravy 100, byt čp. 51 oprava 200,
provozní výdaje 293, projekt. dokumentace čp. 46 Střechov 420/

1030,00

3631

Veřejné osvětlení /úroky 8, pojištění 13, smlouva servis 50, elektřina 354, provoz 210/

635,00

3632

Pohřebnictví

3635

Územní plánování /územní plán/

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n. /výstavba obce - mzdy 1780, pojištění 11, geometrické
plány 150, výkup pozemků 500, provozní výdaje 630,39; příspěvky mikroregion: provoz
228,31; invest. 134,30; oprava zdi V Bráně 620,05

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

35,00
126,00
4054,05

25,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů /vč. příspěvku Ekosu 500/

3745

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň /provoz 370, spoluúčast obnova zeleně 365,70/

2200,00

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny /příspěvek ČSOP 25/

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení /příspěvky/

280,00

5512

Požární ochrana - dobrovolná část /vč. jednotky JPO II 440 (mzdy 280, opravy 70, vybavení,
servis, oděvy, PHM 90), provozní výdaje ostatní SDH 47, pojištění 21, příspěvky na akce 7,
příspěvek mladí hasiči 30, příspěvek hasičský sport 40 (4x10), rezerva na krizové výdaje 20,
příspěvek na činnost ost. SDH 5x30/

755,00

6112

Zastupitelstva obcí /odměny 1550/

1570,00

6171

Činnost místní správy /mzdy 1550, provoz 1220, právní služby 100, čp. 269 projektová
dokumentace 730, osobní auto na leasing 200/

3800,00

735,70
25,00
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6310

Obecné příjmy z finančních operací /bankovní poplatky/

6330

Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně - vodohospod. infrastruktura

6399

Platby daní a poplatků /daň PO za obec, odvody DPH/

6409

Ostatní činnosti j.n. /úroky úvěr MŠ aj. 150, platba daní a poplatků 35/

Únor 2015
39,50
300,00
1000,00
185,00

Rozpočtové výdaje celkem

31386,31

Financující položky:
8124

splátka úvěru č. 4 - vodovod TŠ

372,00

8124

splátka úvěru č. 5 - víceúčelové hřiště u ZŠ

918,00

8124

splátka úvěru č. 6 - spolkový dům

184,00

8124

splátka úvěru č. 8 - dostavba vodovodu a kanalizace TŠ

672,00

8124

splátka úvěru č. 9 - výměna světel VO

404,00

8124

splátka úvěru č. 10 - zateplení MŠ, úprava křižovatky II/126, opr. komun. Střechov

1080,00

Financující položky celkem

3630,00

Výdaje celkem

35016,31

Jana Krucká, účetní

Výbory a komise Zastupitelstva města Trhový Štěpánov
Rada školy při Základní škole Trhový Štěpánov:
Korn Josef, Bc. Bézová Štěpánka, Neděla Tomáš
Finanční výbor:
Předseda: Ing. Nekvasil Václav, členové: Ing. Kroupa
Lukáš, Kužel František
Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Musil Marek, členové: Neděla Tomáš,
Ing. Pokorný Karel
Kulturní a školská komise:
Předseda: Petrásek Miroslav, členové: Ing. Kroupa Lukáš,
Kužel František, Ing. Pokorný Karel, Ing. Musil Marek

Komise stavební a životního prostředí:
Předseda: Štika František, členové: Ing. Nekvasil Václav,
Kulíček Karel, Boušek František, Holakovský Antonín
Komise pro občanské záležitosti:
Předseda: Pazour Lubomír, členové: Bc. Bézová Štěpánka,
Boušek František
Komise pro tělovýchovu a sport:
Předseda: Neděla Tomáš, Mgr. Kužel Stanislav, Ing. Vilímovská Alena, Skalický Petr, Křepela Petr

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 dle obcí
Obec
Dalkovice

Kč
5 070

Dubějovice

Podrobnější informace najdete na stránkách
http://vlasim.charita.cz.

10 630

Chlum

9 090

Javorník

12 396

Kladruby

11 650

Rataje

4 702

Tehov

3 197

Trhový Štěpánov
Vlašim, Bolinka
Zdislavice

15 958
145 841
14 611

Vikariát Vlašim celkem

407 728

Farnost Keblov – některé obce
Sedlice

1 248

Sedmpány

4 620

Keblov

5 921

Tříkráloví koledníci – zleva: Martina Kudynová, Olga
Štollová, Kateřina Čermáková, Jaroslava Krásová, Marie
Třešňáková, Monika Nováková, Vojta Jeřábek
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Kdo byl Dr. Václav Mattauch?
Jaroslav Pouzar, známý učitel a znalec regionální historie, několikrát zmiňoval ve svých článcích krátkou
činnost Dr. Václava Mattaucha v Trhovém Štěpánově.
Žel, při našich několika setkáních nepadla ani zmínka
o tomto muži. Jaroslav Pouzar uvádí, že Dr. Mattauch se
velmi podrobně zajímal o podblanickou historii, proto
prostudoval všechny tehdy dostupné archivní materiály
a napsal celou řadu článků do tehdejšího okresního vlastivědného sborníku Pod Blaníkem. Zajímaly ho i pověsti, ale také doklady, které s nimi souvisely.
Z vlastních zkušeností dobře víme, že lidská paměť
nemá dlouhého trvání. Co není včas zaznamenáno, se
později těžko dohledává. Podle dostupných zpráv
Dr. Mattauch působil v našem městě jen velmi krátkou
dobu. Bylo to asi v letech 1934 – 1936. Nikdo si už na něj
nemůže pamatovat. Kronikáři se snaží zaznamenat alespoň nejpodstatnější události v daném kalendářním roce.
Někdy to nestačí, a proto by měli hledat a pátrat po osobách a událostech tak, aby aspoň něco málo znovu objevili a vynesli na světlo. Dlouho jsem pátral a ptal se, kdo
byl muž, který se zajímal o štěpánovskou minulost, jak
o něm píše právě Jaroslav Pouzar. Někdy stačí jen náhoda, aby došlo k novému zjištění.
V polovině října 2014 jsem na internetu a do vyhledávače zadal „Dr. Václav Mattauch“. K mému velkému
překvapení jsem našel to, co jsem už velmi dlouho hledal. V Kadaňských novinách, ročník XXII. (2012), číslo
12, jsem na stránce 8 našel obsáhlý životopis tohoto štěpánovského učitele. Odpovědný redaktor těchto novin
Václav Vlasák mi ochotně za několik minut poslal text
tohoto životopisu. Po mnoha letech pátrání jsem prožil
radost z „objevu“. Pustil jsem se do čtení a můj údiv nad
dílem tohoto muže byl skutečně veliký.
PhDr. Václav Mattauch byl gymnaziální profesor,
historik, vlastivědec a svého času i dělník, který polovinu
života prožil právě v Kadani. Žel, patřil k opomíjeným
osobnostem nedávných kadaňských dějin. Narodil se 2.
února 1908 v Praze - Bubenči v úřednické rodině. V letech 1919 až 1927 navštěvoval Malostranské a posléze
Akademické gymnázium v Praze, kde také 8. června
1927 maturoval s vyznamenáním.
Následovalo studium dějin a zeměpisu na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Zde byl jeho učitelem zejména
Josef V. Šimák, profesor historické vlastivědy, z jehož díla
čerpal rovněž Karel Kolman. Mattauch si v Šimákově semináři zvolil za předmět svého badatelského zájmu dějiny
trautmannsdorfského panství Jemniště v 17. a 18. století,
z čehož vznikla i jeho disertační práce. Dne 8. června 1932
mu byl udělen doktorát a hned poté nastoupil vojenskou
prezenční službu. Studoval též na důstojnické škole v Pardubicích a 1. července 1933 byl přeložen na Podkarpatskou
Rus k 10. dragounskému pluku v Berehově. Dne 28. března
1934 odešel do civilu v hodnosti podporučíka jezdectva.

Bohužel se mu nedařilo nalézt místo na některém
z gymnázií, působil proto na měšťanských školách benešovského okresu, a sice v Benešově, Vlašimi a Trhovém
Štěpánově.
Dr. Mattauch se plně zapojil do práce a v prvorepublikovém sborníku Pod Blaníkem publikoval řadu článků
o historii Trhového Štěpánova, javornických nápravnících a další. Z jeho článků čerpal materiál pro své články
vlašimský učitel Jaroslav Pouzar. Ve školní kronice se
zachoval záznam o jeho působení na měšťanské škole
a na skupinové fotografii jeho podoba.
Konečně byl 1. září 1936 povolán na české gymnázium do Brna. Již tehdy uměl vedle latiny, řečtiny a němčiny i francouzštinu, v Brně si navíc osvojil ještě angličtinu, později i maďarštinu, rumunštinu, italštinu
a španělštinu. Před sňatkem s učitelkou Ludmilou Musilovou, vídeňskou rodačkou, si zažádal o přeložení
do Prahy. Mattauch pak nastoupil na Reálné gymnázium v Praze - Libni.
K jeho oblíbeným prázdninovým činnostem však patřilo putování po středočeských farních úřadech a archivech, kdy zkoumal dějiny rodu Mattauchů a shromažďoval prameny k různým historickým tématům. Jistou
záhadou v Mattauchově životopise však zůstává období
po roce 1945. Snad byl zlomyslně a neoprávněně nařčen
z kolaborace s německými okupanty. Komunisté tuto
strategii užívali k očernění a eliminaci svých budoucích
možných oponentů, zejména demokraticky smýšlejících
intelektuálů. Pro rodinu Mattauchových to byla doba
nejistoty, a to už měli čtyři děti, Václava, Jiřího, Ludmilu
a Helenu. Zřejmě se nedozvíme, jestli znechucený Mattauch hledal raději možnost uplatnění mimo Prahu,
nebo byl poslán z hlavního města do jakéhosi vyhnanství. Každopádně byl k 1. září 1947 ustanoven profesorem nově zřízeného gymnázia v Kadani. Jenže hned
v roce 1948, krátce po komunistickém puči, byl údajně
z administrativních důvodů z gymnázia „uvolněn“ a nastoupil „dobrovolnou dlouhodobou uhelnou brigádu“, tj.
jako pomocný dělník na šachtě v Prunéřově.
Kromě toho však krátce působil (1948/49) v Městském muzeu v Kadani. On a několik dalších kadaňských
učitelů tehdy z vlasteneckých pohnutek a milosti nových
komunistických úředníků (ovšem bez nároku na honorář) pořizovali soupisy muzejních sbírek. Zachraňovali
také vzácné předměty z konfiskovaných objektů na Kadaňsku. Václav Mattauch měl na starosti převzetí uměleckých cenností ze zámku v Prunéřově. Už 1. listopadu
1949 byl však z „dobrovolné brigády“ odvolán a mohl se
vrátit do školství. Stal se učitelem nově zřízené učňovské
školy a působil na ní až do roku 1958. Časy to nebyly
snadné. V roce 1957 byl publikován jeho „Historický
průvodce Kadaní“, který představuje jednu z mála tiskovin o kadaňských dějinách, jež mohly být v době komu-
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nismu předloženy širší veřejnosti. Knížečku, čítající asi
padesát stran, ilustrovala svými decentními perokresbami jeho žena Ludmila. Brzy poté došlo mezi ním a ředitelem učňovské školy k neshodám. PhDr. Václav Mattauch, někdejší gymnaziální profesor, skončil „u lopaty“
jako dělník Pozemních staveb Karlovy Vary. Od roku
1963 pak pracoval na dole Nástup v Tušimicích.
Přivydělával si též jako průvodce cestovní kanceláře
ČEDOK na zájezdech do NDR. Penzionován byl 1.
února 1968, právě v době, kdy začínalo „pražské jaro“.
Ještě v roce 1968 si splnil svůj další cestovatelský sen,
když navštívil západní Německo, Rumunsko a Sovětský svaz.
V paměti kadaňských obyvatel zůstal zapsán jako
přátelský intelektuál, který se však – kvůli neblahým
zkušenostem s latentní politickou perzekucí – nikdy nezbavil jisté ostražitosti. Po sovětské okupaci v srpnu 1968
se již takřka vůbec nezapojoval do veřejného dění. A poněvadž byl vlastně „penzionovaný horník“, Husákův
normalizační režim jej nechával na pokoji.

Únor 2015

Nezapomínal však ani na své historické zájmy a pravidelně zajížděl do archivů v Plzni a Litoměřicích. Velkým osobním zadostiučiněním pro něj bylo, že mohl
občas publikovat i v odborných časopisech, např. ve Středočeském sborníku historickém. Václav Mattauch zemřel 13. srpna 1985 a je pochován na kadaňském hřbitově společně se svou milovanou manželkou Ludmilou
(†1993). Mattauchova obsáhlá pozůstalost je uložena
ve Státním oblastním archivu v Plzni.
Na jedné straně je dobře, že Dr. Mattauch našel uplatnění jinde díky své aprobaci, na druhé straně je nám líto,
že trvale nezakotvil v našem regionu. Jistě by jeho studium archivních dokumentů přineslo mnoho cenného
i pro Trhový Štěpánov. Někdy stačí jen krátký čas prožitý
na některém místě, ale přesto může přinést mnoho nového. Právem patří Dr. Václav Mattauch do nedávné historie města Trhového Štěpánova.
Podle PhDr. Petra Hlaváčka, Ph.D.,
zpracoval a doplnil Jaromír Vlček

Slavné i neslavné mezníky v dějinách Trhového Štěpánova
Poznámky k výstavě kronik a dokumentů
Každé místo, které se stalo sídlem lidí, kteří založili
komunitu (osada, ves, město), má ve svých dějinách
mezníky. Nejinak je tomu i v případě našeho města.
Zprvu zde byla založena jakýmsi vladykou Štěpánem
osada, která se stala ve 13. století majetkem pražských
biskupů. Traduje se, že toto sídlo povýšil biskup Tobiáš
z Bechyně na město. To byl první velký mezník v životě
tohoto sídla. Bylo to ovšem město biskupské, na rozdíl
od měst královských či panských. Stalo se to v roce 1290.
Ovšemže je známo, že první písemná zmínka v historických pramenech je podle některých badatelů nikoli
v roce 1126, ale až v roce 1274. Neklidná doba Braniborů
v Čechách nebyla ani pro Štěpánov příznivá. Ale situace
se změnila a město mělo nakročeno k rozkvětu.
Štěpánov byl sídlem děkanátu, který měl 64 farností
na ploše zahrnující více, než je současná rozloha okresu
Benešov. Nejslavnější léta středověku zažil Štěpánov
v době, když na Štěpánovském potoce někde v místech
Černé skály bylo objeveno zlato a byl vybudován hlubinný důl. Ložisko bylo po čase vyčerpáno a nastal úpadek.
Majitelé se po husitských válkách střídali a rozvoji města
nevěnovali pozornost. Neblahé doby nastaly zejména
po bitvě na Bílé hoře v závěru roku 1620. Následkem bylo
vystěhování bohatších lidí kvůli násilné rekatolizaci
do ciziny. Byli mezi nimi i obyvatelé Štěpánova. V roce
1741 zachvátil město velký požár a při něm vyhořel i zámek, který byl postaven několik desítek let předtím. Ten
už majitelé neobnovili.

Štěpánov upadal i jako město. Působilo ospalým dojmem, kde nebyly dobré podmínky k životu. Jisté oživení
nastalo v souvislosti s výstavbou železniční trati z Vlašimi do Dolních Kralovic a s jejím dokončením v roce
1902.
Dobové pohlednice ukazují, že Štěpánov byl spíše
menší vesnicí. Jaká byla přesná podoba, naznačují mapy,
z nichž ta z roku 1841 zachycuje rozmístění budov a jednotlivých ulic, které byly pochopitelně bezejmenné.
V roce 1912 změnil Štěpánov název na Trhový Štěpánov. Teprve v roce 1938 sem byla zavedena elektřina. Budova školy byla nevhodná a vedení města usilovalo o postavení nové, ale ta byla postavena mnohem později.
V první světové válce padla řada místních občanů, kterým byl postaven pomník v roce 1922. Po druhé světové
válce byla k pomníku připojena deska s dalšími padlými
hrdiny.
Doba po únoru 1948 do listopadu 1989 byla dobou,
v níž se v Trhovém Štěpánově, který se stal pouhou, byť
střediskovou obcí, mnoho nedělo. Významným mezníkem byla stavba nové budovy školy a její dokončení
v roce 1951.
Až po roce 1990 nastává další rozkvět obce a později
města. Starostou se stal Josef Tomaides II., který v daných podmínkách se spolupracovníky odvedl kus poctivé práce. Výčet všech investičních akcí je podrobně zaznamenán v Pamětní knize. Zejména byla vybudována
čistička odpadních vod s kanalizací a zaveden plyn.
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V roce 2001 získal Trhový Štěpánov prapor a v roce
2007 mu byl vrácen status města. Město i v současnosti
vypadá spíše jako větší vesnice, střed města není v takovém stavu, jak by si ji architekti, vedení města i občané
představovali. Výstavba rodinných domů se soustřeďuje
v nových okrajových lokalitách.
Rok 2014 byl ve znamení nového řešení dopravního
systému u Muzea Štěpánovska, budování chodníku
v ulici V Bráně a zateplení budovy mateřské školy. Jsou
připraveny projekty na urbanistické řešení štěpánovské-

ho náměstí a jeho blízkého okolí, rekonstrukce sokolovny i městského úřadu.
Velkým problémem současnosti je nedostatek finančních prostředků a jejich získání k realizaci nákladných
akcí.
Bude současnost v dějinách města novým mezníkem?
Jak bude vypadat město v dalším období? Na odpověď si
musíme ještě několik desetiletí počkat. Do té doby se
snažme, aby město vypadalo lépe, než je tomu dosud.
R.

Seznam raněných štěpánovských vojáků
Po vypuknutí první světové války nastal problém, jak
obyvatelstvo informovat o válečných ztrátách – o padlých,
zemřelých, nezvěstných, raněných a zajatých vojácích.
Vzorem byly jmenné seznamy ztrát, které vyšly po prusko-rakouské válce v roce 1866 a které vytiskl pražský vydavatel Dr. František Skrejšovský. C. a k. ministerstvo války
proto začalo už od prvních dnů války průběžně vydávat
úřední seznamy ztrát, vzápětí i abecední jmenné rejstříky
a další tiskoviny, které informovaly zejména o zajatých, raněných a nemocných vojácích. Šlo o velice rozsáhlý materiál s více než 78 tisíci stranami vydanými v letech 1914 1919. Je důležité připomenout, že se vojáci v seznamech
objevovali s 1 - 2měsíčním zpožděním.
V těchto digitalizovaných seznamech (zdroj: knihovna Kramerius) se mi dosud podařilo objevit 19 záznamů
(z období let 1915-1919), které vypovídají o raněných vojácích z Trhového Štěpánova (z nich 11 jich bylo příslušníky benešovského pluku 102):
Záznamy obsahují tyto údaje:
příjmení, jméno – hodnost – vojskové těleso – pododdíl – domovská země – domovský politický okres – domovská obec – rok narození – zpráva:
Korp. = desátník – k.k. LstIR = c.k. domobrana – k.k.,
IR = pěší pluk – k.k. LIR = zeměbranecký pěší pluk –
Nr. 28 = číslo pluku 28 – 15. komp. = 15. setnina –
ErsKomp. = záložní setnina – Inft. = pěšák – verw. = raněný – kriegsgef. = zajatý – gefallen = padlý – tot = mrtvý.
6. 5. 1915

16. 10. 1915
5. 1. 1916

17. 3. 1916

23. 5. 1916

3. 11. 1916

11. 12. 1916

11. 12. 1916

11. 12. 1916

19. 2. 1917

19. 2. 1917
22. 5. 1915

8. 6. 1915
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18. 4. 1917
5. 6. 1917
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19. 3. 1918
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Získat v dnešní době finance na potřebné vybavení
není jednoduché, ale ani nemožné. Sami jsme se o tom
přesvědčili. Děkujeme proto všem zúčastněným stranám za pomoc a podporu při získávání prostředků
na další rozvoj SDH Sedmpány!
Doufejme, že i v roce 2015 se nám podaří zlepšovat
zázemí obce a že se s vámi setkáme při některé z mnoha
aktivit našeho sboru.
Markéta Setničková

5. 6. 1918

1. 8. 1918

(... byl v srbském zajetí, hlášen v Asinata – Itálie)
1. 8. 1918
Jan Holík, Praha 4

Aktivní přístup se sedmpánským
hasičům vyplatil
Rok 2014 byl pro sedmpánské hasiče náročným, ale
zároveň i úspěšným rokem. Nejen tím, že se nám podařilo zorganizovat v jeho průběhu několik zajímavých
akcí pro místní občany všech věkových kategorií. Dařilo
se hasičskému sportovnímu týmu, sedmpánský pěvecký
sbor úspěšně reprezentoval naši obec na mnoha kulturních a společenských akcích, ale také sboru dobrovolných hasičů přinesl potřebné finance.
Ve spolupráci s manažerkou mikroregionu Český
smaragd MgA. Evou Vrzalovou jsme vypracovali žádost
o dotaci na pořízení hasičského zásahového vozíku a již
podruhé ji předložili ke schválení. Krajský úřad Středočeského kraje žádost posoudil a k naší velké radosti poskytl ze svého rozpočtu dotaci ve výši 60 000 Kč v rámci
„Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS“ a zveřejněného tematického zadání „Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů“.
Městský úřad v Trhovém Štěpánově se k uvedené akci
připojil a přispěl částkou 6 754 Kč, která pokryla zbývající náklady na pořízení nového zásahového vozíku. Vozík
v základní verzi jsme zakoupili v měsíci listopadu 2014
od firmy Agados, s. r. o., z Velkého Meziříčí. Abychom
byli schopni s plnou výstrojí a výzbrojí pomoci u případného zásahu, provedli jsme vlastními silami potřebné
vnitřní úpravy a nyní je již plně funkční a vybavený.
V loňském roce se také podařilo získat dotaci na vybavení našeho zásahového vozidla Citroen Jumper zvukovým výstražným zařízením. V průběhu tří let jsme žádali
u firmy Veolia, a. s. o finanční příspěvek a teprve vloni
jsme byli úspěšní. Od této firmy jsme obdrželi 27 000 Kč
a 3 000 Kč přidali z prostředků SDH Sedmpány. Nákup
a instalaci jsme realizovali prostřednictvím pražské firmy
MANDISANplus, s. r. o., v měsíci září 2014.

Zpráva o činnosti městské knihovny
v roce 2014
Městská knihovna v Trhovém Štěpánově i v roce 2014
zajišťovala nejen půjčování knih z vlastního fondu, ale též
z fondů jiných knihoven podle požadavků čtenářů. Návštěvníci využívají příjemné prostředí i k prolistování
časopisů a možnosti najít na internetu požadované údaje.
Knihovna má ve svém fondu 10 575 knih. Za rok 2014
přibylo 189 nových titulů. Odebírala pravidelně 13 různých periodik (časopisů).
V závěru roku evidovala 242 čtenářů, z toho bylo 109
dětí do 15 let. Všichni si vypůjčili celkem 10 975 knih
a 1 365 periodik. Internet využilo 707 návštěvníků.
Za kalendářní rok navštívilo knihovnu 2 644 čtenářů,
na internetové stránky knihovny se podívalo 853 osob.
Těšíme se na Vaši návštěvu i v roce 2015.
Jana Boušková a Jana Vlasáková, knihovnice

Činnost Spolkového domu
v Trhovém Štěpánově
Závěr roku 2013
12.12. Veřejné čtení
14.12. Koncert LŠU manželů Paťhových
14.12. Výstava obrazů Ing. arch. Josefa Buršíka
			
– do 5.2.2014
18.12. Vystoupení pěveckého souboru Vlašimské
			 učitelky
20.12. Koncert LŠU ze Zruče nad Sázavou
21.12. Vánoční koncert – Slávek Klecandr, kytara
Rok 2014
Kurzy
18. 1. Kurz domácí výroby bylinných mastí
8. 3.
Kurz pletení z pedigu II.
15. 3. Kurz pletení z pedigu II. – pokračování
24. 3. Kurz pletení košíků II.
29. 3. Kurz pletení košíků II. – pokračování
5. 4.
Velikonoční tvoření spojené s výstavou
Přednášky
31. 1. Nepálský večer – přednáška
27. 2. Západ USA na kole – přednáška
22.10. Přednáška pro seniory – půjčky, úvěry …..
			
děkuji, nemám zájem
28.11. Japonsko na kole – přednáška
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Koncerty
20.6. Koncert ZUŠ Zruč nad Sázavou spojený
			
s výstavou výtvarných prací
22.6. Koncert hudební školy manželů Paťhových
14.12. Koncert hudební školy manželů Paťhových
16.12. Koncert ZUŠ Zruč nad Sázavou spojen
			
s výstavou výtvarných prací
17.12. Vánoční koncert načeradských učitelů
Návštěvy
12.2. Návštěva klubu důchodců ze Zruče nad Sázavou
3.12. Návštěva členů Charity Vlašim
Výstava
15. 3. Vernisáž výstavy kroužku kreativní fotografie II.
Sportovní akce
26. 4. Štěpánovský trhák – I. ročník závodu do vrchu
			 Paseka
7.6.
Dětské sportovní odpoledne
16. 8. Volejbalový turnaj O pohár města Trhový
			
Štěpánov – III. ročník
20. 9. Nohejbalový turnaj O pohár města Trhový
			
Štěpánov – III. ročník
5. 9.
Divadélko kůzle – pohádka
Největší akce roku
8.11. Svatohubertské odpoledne – 500 zúčastněných
Vánoční čtení
12.12. Veřejné čtení III. a koncert skupiny Náhodná
			 setkání
Pravidelné akce:
Kurz paličkování
každé pondělí 16,00 – 18,00 hod. leden – červen 2014
Jazykové kurzy Aj
každou středu 17,30 – 19,30 hod leden – červen 2014
každé úterý 17,00 – 19,00 hod. říjen – prosinec 2014

Únor 2015

V Sedmpánech zněly koledy
Blížící se konec roku a adventní čas, který má být časem zklidnění, pohody a zamyšlení se nad sebou, je pro
nás - sedmpánské zpěvačky - dobou hektickou. Tehdy se
vydáváme na „šňůru“ předvánočních vystoupení po okolí.
Děláme to však s chutí a radostně vítáme každé nové zastavení na naší pěvecké štaci.
Již od října se pilně věnujeme nácviku koled, abychom
nezklamaly návštěvníky vánočního zpívání a naše vystoupení bylo alespoň malým a laskavým pohlazením na duši
v čase shonu a příprav na Vánoce.
Avšak co tomu všemu předcházelo? Byla to zpočátku
hlavně radost a chuť pustit se do zpívání, a proto se několik
místních žen dohodlo, že do toho půjdou. Poprvé vystoupily pod rozsvíceným vánočním stromem na sedmpánské
návsi v roce 2009 a tato akce, která se setkala s úspěchem,
se stala každoroční tradicí.
Po třech letech rozšířily svoje řady o další tři hlasy,
a tak vznikl dnešní desetičlenný soubor. V tomtéž roce
přišlo z Keblova pozvání zazpívat poprvé za hranicemi
naší obce a bylo přivítáno s neskrývaným potěšením. S neméně radostnými pocity jsme o rok později uvítaly nabídku vystoupit v kostele sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově a na vánočních trzích v Kondraci. Naším posledním
zastavením byl půvabný kostelík sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích. Tentokrát s námi také vystoupila se zpěvem tří
koled skupina sedmpánských dětí.
Jsme rády, že naše zpívání oslovuje spoustu lidí, mezi
kterými má převážně kladnou odezvu. Věříme, že nám
tato naše záliba ve zpěvu ještě nějaký čas vydrží a my se
sejdeme opět po roce.
Jana Svobodová

Výtvarný kroužek
každý pátek 17,00 – 20,00 hod. kromě prvního pátku
každého měsíce leden – červen 2014 a září – prosinec 2014
Soutěž ve stolním fotbálku
každý čtvrtek 18,00 – 21,00 hod.
Spolky:
Klub aktivního stáří
– schází se pravidelně každou středu 14,00 – 16,00 hod.
Štěpánovské poplety
– schází se nepravidelně v podzimních, zimních
a jarních měsících.
Ostatní spolky využívají Spolkový dům nepravidelně,
převážně na schůze, odborné přednášky nebo školení.
Pravidelně od podzimu do jara navštěvují spolkový dům
děti z místní mateřské školky – promítání pohádek.
Stanislav Kužel, SD Trhový Štěpánov

Sedmpánské zpěvačky
Zleva nahoře: Setničková Markéta, Svobodová Jana, Bézová
Štěpánka, Filipová Hanka, Svobodová Petra
Zleva dole: Jeřábková Hanka, Račanská Veronika, Vošická
Lucka, Janáčková Vlaďka, Holečková Zdenka
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Činnost SDH v roce 2014
V sobotu 27.12.2014 se sešli štěpánovští hasiči v hotelu RABBIT na valné hromadě. Z tohoto jednání jsem si
dovolila seznámit čtenáře Zpravodaje Štěpánovska s vý-

Nově zvolený výbor SDH – sedící: Jaroslava Krásová – jednatelka, Milan Boušek – velitel, Josef Korn – starosta, Lubomír
Pazour – náměstek, Monika Beránková, referentka pro práci
s mládeží. Stojící: Milan Příhoda, Jiří Tomaides, Petr Korn,
Jaroslav Lhotka, Jiří Drnovec, Lubomír Pazour mladší, Josef
Kopecký, Bohuslav Šiška, Jaromír Veselý

pisem akcí Sboru dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově.
V roce 2014 náš sbor zastoupená jednotkou JPO II.
zasahoval u 9 požárů. Je nutno poznamenat, že cisternová automobilová stříkačka T 815 CAS 32 byla vyřazená
delší dobu z výjezdů kvůli střední opravě. U 21 výjezdů
prováděli hasiči technickou pomoc (odchyt psa, čerpání
vody nebo hledání osob). Náš sbor se věnuje nejen záchraně našeho majetku, ale i dalším činnostem.
Členové JPO II se zúčastňují školení. Velitel Milan
Boušek ml. s družstvem se zúčastňuje s družstvem mužů
soutěží v okolí Trhového Štěpánova. Za to mu patří velké
poděkování. Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola
hry Plamen 2014 a soutěžili v Lokti a na Jemništi. Rovněž
uskutečnili Tříkrálovou sbírku. Výbor sboru uspořádal
Den hasičů a záchranářů, který se konal v našem městě.
Sestavili jsme kandidátku do komunálních voleb.
Kandidáti našeho sboru získali 1 655 hlasů a tři křesla
v zastupitelstvu města.
Každoročně zajišťujeme oslavu Dne dětí v mateřské
škole i stavění máje spojené s pálením čarodějnic, výlet
pro děti z kroužku mladých hasičů a letní tábor.
Dovolte mi, abych všem aktivním členům poděkovala za čas, který věnují ostatním.
Jaroslava Krásová

Vánoční zpívání v Ratajích

Na zlatou neděli 21. 12. 2014 znělo naší obcí vánoční
zpívání dětí u stromečku. Markéta Formanová z č.p. 58
nacvičila s dětmi pásmo vánočních koled a básní. Děti
přišla podpořit velká část obyvatel a někteří si s nimi zazpívali. Nechybělo ani občerstvení, které připravily
místní ženy. Podávalo se svařené víno, čaj, vánoční štrúdl, vánočky a perníčky. Na závěr starosta obce Jaroslav
Vošický poděkoval dětem za pěkný program a popřál
všem spokojené Vánoce a hodně zdraví, štěstí a pohody

v novém roce. Toto zpívání se dětem povedlo a přispělo
ke krásné vánoční atmosféře.
Další příležitost k setkání měli místní občané 31. 12.
2014, kdy se uskutečnil již tradiční pochod ke studánce
sv. Anny pod Picírnou. Procházky, která vede po polní
cestě a tajemným lesem zvaným Picírna, kudy chodívaly předchozí generace do Trhového Štěpánova za kulturou, do měšťanky a k lékaři, se zúčastnilo mnoho místních občanů a dětí. Za nádherného počasí, v tichém

Zpívání koled v Ratajích

Setkání u studánky sv. Anny
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a krásném prostředí jsme společně prožili poslední odpoledne v roce. Posilnili jsme se vuřty pečenými
na ohýnku. Nechybělo ani kapánek kořaličky na zahřátí.
Popovídali jsme si a zhodnotili rok 2014. U studánky
jsme se na památku společně vyfotografovali. Provětráni
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jsme se vraceli domů a potom do Spolkového domu oslavit poslední den v roce a přivítat nový rok 2015.
Na závěr přeji všem čtenářům Zpravodaje Štěpánovska a občanům Trhového Štěpánova, aby letošní rok prožívali ve zdraví, klidu a pohodě.
Marie Formanová, Rataje

Advent v Souticích
Předvánoční čas je dobou rozjímání, příprav na příchod Ježíška a společných rodinných a přátelských setkání. Také Obecní úřad v Souticích připravil pro obyvatele Soutic, Kalné a Černýše hned několik příležitostí
k takovému setkání.
Advent v Souticích začal 29. listopadu tradičním rozsvícením vánočního stromečku na návsi. Vůně svařeného vína a grilovaných klobásek brzy přilákala řadu návštěvníků, které přivítala starostka obce Alena Exnerová.
Po krátkém proslovu se rozzářil vánoční strom, který se
k této příležitosti oděl do nových světelných řetězů. Zněly koledy, prodávaly se vánoční dekorace, zavítal k nám
i prodejce kosmetiky a drogerie. Děti dostaly čokoládový
adventní kalendář a do každé rodiny putovalo keramické prasátko pro štěstí.
Vánoční tvoření
Další společenskou akcí bylo Vánoční
tvoření v soutickém muzeu spojené s minu nadělovali dárky a sladkosti. Čert také
kulášskou nadílkou pro děti, které se konezahálel, všechny pořádně postrašil,
nalo 5. 12. 2014. Připravený materiál se
a i když neodnesl žádného hříšníka, neojako obvykle pod šikovnýma rukama
dešel s prázdnou. Děti mu totiž namalodětí a s malou rodičovskou pomocí měvaly krásné obrázky.
nil ve vánoční ozdoby, svícínky a anděPoslední událostí byl Vánoční koncert
líčky. Jakmile se však zvenku ozval zvoskupiny Diogenes. Muzikanti zahráli česnek, všechen pracovní ruch ustal.
ké i zahraniční koledy, spirituály a vánočDo muzea vstoupil svatý Mikuláš, proní písně. Posluchači mohli obdivovat
vázený krásným andělem a umouněným
krásný hlas Kateřiny Kosové, která si také
čertem a hned začali prověřovat, jak to
zahrála ve filmové pohádce Tři bratři.
v Souticích vypadá se zlobením. Děti reKostel sv. Jakuba staršího byl zaplněn
citovaly básničky a chlubily se svými výdo posledního místečka. Na závěr si pak
Mikuláš, anděl i čert
robky. Mikuláš s andělem jim za odmědiváci s hudebníky společně zazpívali
známé koledy. Výtěžek koncertu byl věnován na opravy
soutického kostela.
V muzeu současně probíhala vánoční výstava betlémů a skleněných ozdob sběratelky Barbory Jandejskové.
Obdivovatelů křehké skleněné krásy, ruční práce a filigránských ornamentů se nenašlo mnoho, kdo ale přišel,
určitě nelitoval.
Soutické předvánoční akce se povedly. Velký dík
za pomoc při jejich realizaci patří paní Petře Svobodové,
paní Barboře Jandejskové, manželům Doležalovým,
manželům Tomaidesovým a pánům Josefu Olišarovi,
Tomáši Svobodovi, Mirkovi Mrázkovi, Kamilovi Černému. Za malou, ale důležitou pomoc děkujeme též Barušce
Kadlečkové s kamarádkou a Markétce Jandejskové.
Dana Vlasáková
Z výstavy betlémů

Zpravodaj Štěpánovska
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Medové speciality opět provoněly Včelí svět

Medové soutěžení

Druhý ročník soutěže o nejlepší medový recept se
uskutečnil ve Včelím světě v Hulicích koncem uplynulého roku. Kdo si našel v předvánoční nedělní odpoledne
čas, měl možnost strávit zde příjemné chvíle doplněné

medovou ochutnávkou. A všechno chutnalo báječně!
Soutěžící i návštěvníci všechny přihlášené výrobky
zhodnotili nejen podle chuti, ale i podle vzhledu.
Ocenění si odnesl medový dort Majky Nové, medový
závin Marie Pacovské a perníky Jiřiny Janatové. Již podruhé získala cenu za nejkrásnější výrobek perníková
chaloupka Olgy Bílkové. Mimořádná ocenění pak obdržely medové výrobky nejmladších účastnic soutěže Jany
Drážkové a Anety Blehové.
Všem účastníkům soutěže patří velký dík za přípravu medových výrobků, návštěvníkům děkujeme za pomoc při vyhodnocení nejlepších receptů. Soutěžící obdrželi odměny a certifikát s umístěním a všichni si odnesli
skvělé recepty z minulého ročníku.
I v roce 2015 plánuje Včelí svět mnoho zajímavých
akcí. První akce proběhne již o Velikonocích. Pro bližší
informace sledujte naše internetové stránky www.vcelisvet.cz nebo Facebook.
Jarmila Pavlicová, koordinátorka expozice Včelí svět

Vznik vánoční písně Adeste fideles
V čísle 6/2014 Zpravodaje Štěpánovska jsme otiskli
notový i textový záznam zmíněné písně. Jistě si se zájmem přečtete, jak tato píseň vznikla:
Adeste fideles je vánoční píseň nejčastěji připisovaná
Angličanu Johnu Francisi Wadeovi a datovaná přibližně
do roku 1743.
Wade byl katolický laik, učitel hudby a latiny, který
v roce 1745 uprchl po jakobitské vzpouře do Francie
do katolického semináře univerzity v Douai, která byla
po abdikaci krále Jakuba II. v roce 1688 útočištěm anglických katolíků. Tam byla koleda také vydána a má se
za to, že i kdyby nebyla jeho dílem, s určitostí vznikla
v okruhu jakobitských katolických exulantů ve čtyřicátých letech osmnáctého století.
Nejstarší existující rukopis, který byl zveřejněn ve Večerních kostelních obřadech z roku 1760, obsahuje melodii i text. John Francis Wade koledu vydal v roce 1751
ve své knize Cantus Diversi (Různé zpěvy) a objevila se

také v díle Samuela Webbela Esej o církevním chrámovém zpěvu z roku 1782.
O písni Adeste fideles se někdy hovoří jako o „Portugalském hymnu“. To má původ v tom, že se pod tímto
názvem často zpívala na portugalské ambasádě v Londýně v době, kdy tam byl varhaníkem Vincent Novello,
který navíc chybně přičítal autorství Johnu Reddingovi.
V některých případech se za autora celé písně, nebo jen
textu, mylně považuje také sv. Bonaventura, který žil
ve 13. století.
Český text Ó křesťané všichni napsal Josef Šlechta
(1882–1937) a poprvé vyšel v roce 1923 ve Zpěvníku Českobratrské církve evangelické. S drobnými úpravami
pak vyšel i v Evangelickém zpěvníku (1979).
Jiný český text, začínající slovy Dnes jásejte, věrní,
napsal pro Křesťanský kancionál Církve bratrské Samuel
Verner (1897–1976).
Pramen: Web Církve bratrské

Nový dokumentární film Kamenné poklady blanických rytířů
18. ledna 2014 měl v České televizi v pořadu „Nedej se“
premiéru dokumentární film Mariana Poláka Kamenné
poklady blanických rytířů. Film představuje národní geopark Kraj blanických rytířů, jeho geologické i kulturní
zajímavosti i některé aktivity turistické a vzdělávací.
Úvodní část filmu se věnuje samotnému masivu Blaníku, jeho kulturně historickému významu, ale hlavně
samotné blanické ortorule a zajímavým útvarům vznik-

lým zejména působením mrazu – mrazovým srubům,
kamenným mísám a kamenným mořím.
Film objasňuje vznik propadliny Blanická brázda
a výskyt nalezišť kovů, který se na ni váže. S kamerou se
podíváme i do hornického kostelíka sv. Václava v Libouni a na nedaleký Zlatodůl Roudný s naučnou stezkou.
Na zlatonosné Blanici si změřili síly studenti středních škol v soutěži Ekologická olympiáda. Pod vedením
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zkušeného zlatokopa si ve vlašimském zámeckém parku
vyzkoušeli rýžování zlata.
Oko kamery nás zavede i do hlubin Ledečského krasu, konkrétně do nepřístupné Šeptouchovské jeskyně.
Probíhá zde měření tektonických pohybů v rámci celosvětového projektu.
Ve filmu nechybí ani zástupce samotných blanických
rytířů. Tentokrát se vydal do Votic povzbudit účastníky
akce Cyklotulák. Ve Voticích zavítáme i do bývalého vápencového lomu a zkontrolujeme schránku z geocachingové série Kamenné poklady blanických rytířů.
Závěr filmu patří Sázavě a vodáctví a hadcovým lokalitám u Želivky.
„Film vznikal od června do listopadu 2014 v průběhu
několika natáčecích dní. Dík patří nejen samotným au-
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torům, ale i geologům, místním znalcům, pořadatelům
akcí i samotnému blanickému rytíři za představení zajímavostí našeho geoparku “, řekla ředitelka národního
geoparku Kraj blanických rytířů Kateřina Červenková.
Film vznikl díky finanční podpoře České televize
a Ministerstva životního prostředí.
Zhlédnout jej můžete v archivu České televize na adrese
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/
Mgr. Kateřina Červenková
ředitelka geoparku Kraj blanických rytířů
Poznámka redaktora:
O geoparku jsme přinesli článek v říjnu 2014.

Za 20 let ošetřila Záchranná stanice 7 022 zvířecích pacientů
Sečteno, zhodnoceno. Péčí ošetlé věnovali také environmentální
řovatelů Záchranné stanice pro živýchově.
vočichy ČSOP Vlašim prošlo v prů„Výsledné statistiky a hodnoceběhu roku 2014 celkem 585 zvířat,
ní činnosti zní až neuvěřitelně. Ale
zástupců celkem 92 druhů. Dále při
je nutno říci, že nám pomáhá také
jarní migraci vlašimští ochránci
řada dobrovolníků a příznivců. Jim
přenesli 9 869 obojživelníků a z vyza to patří velký dík. Stejně tak jako
pouštěných rybníků transferovali
všem sponzorům a dárcům, kteří
za uplynulý rok 777 vodních mlžů.
naši činnost podporují finančně,“
Nejzajímavějšími pacienty bylo
upozorňuje na významnou spolumládě výra anebo například ropupráci Stanislav Němec.
cha zelená.
Rok 2015 sotva začal a v ZáVlašimská záchranná stanice
chranné stanici pro živočichy
pro volně žijící živočichy v uplynuve Vlašimi již přijali prvního letošlém roce oslavila dvacáté výročí
ního pacienta. Je jím naše největší
od svého založení. Její ošetřovatelé
sova. Uvízla v drátech starého plotu
nehodnotí jen uplynulý rok, ale
a bez pomoci by uhynula hlady.
uzavírají statistiku dvou dekád své
Sovu jsme vyprostili a odvezli
Zachráněný výr velký
činnosti.
do stanice. Má pohmožděné křídlo
„V roce 2014 jsme přijali celkem 585 zvířat. To je o 12 a je v šoku. Zda nebude mít zranění trvalé následky, se
více než v roce 2013. Po sečtení všech zvířecích pacientů ukáže až v následujících dnech.
stanice za dobu její působnosti nám pak vyšlo číslo
Staré oplocenky, ostnaté dráty anebo elektrické
7 022,“ vyjmenovává výsledky závěrečné statistiky Stani- ohradníky jsou nebezpečnými odpady. Jsou zarostlé
slav Němec, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim. A následně dodává: „Krátce po založení
procházelo stanicí ročně jen několik desítek zvířat. Například v roce 1996 byl celkový počet pacientů 61.“
Práce ošetřovatelů stanice nespočívá pouze v léčení
pacientů ve stanici. „Za dvacet let činnosti jsme při záchranných transferech přenesli téměř 115 000 živočichů,
především vodních mlžů a raků. Dále jsme v průběhu
jarní migrace s pomocí dobrovolníků před koly automobilů ochránili bezmála neuvěřitelných 80 000 žab a čolků!“ dodává Němec. A to nezahrnuje tisíce zvířat, kterým ošetřovatelé stanice pomohli nepřímo, pouze
pomocí dobré rady jejich nálezcům. Navíc se ošetřovateNebezpečné pletivo v přírodě
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v kopřivách, ve vysoké trávě či keřích jsou téměř neviditelné. Zvířata v nich mohou uvíznout a zamotat se
do nich. Ve snaze vyprostit se se mohou buď vážně zranit
anebo zabít. Například nedávno si do oka povaleného
pletiva zaklínil packu i kynologicky cvičený pes a o drát
si vážně pořezal nohu až na šlachy. Uvíznou v nich i větší zvířata, jako například srnci. Odchycený výr má ornitologický kroužek. Podle něj zjistíme, odkud pochází.
Doufáme, že se jej podaří vyléčit a vypustit. Velký dík
přitom patří jeho nálezcům, kteří nám neváhali zavolat.
Bez nich by tam zřejmě uhynul hlady. Výr by pomoc

ošetřovatelů nepotřeboval, kdyby byla včas provedena
oprava či odstranění starého plotu.
Bylo by skvělé, kdyby se žádná divoká zvířata při střetu s lidskými vynálezy, jako jsou například sloupy elektrického vedení či doprava, nezraňovala, a nebylo tak
záchranných stanic třeba. Bohužel to je ale zatím utopie.
Proto je dobře, že existují organizace, které dokážou divokým zvířatům pomoci a na které se v případě jejich
nálezu můžete obrátit.
Ing. Michala Jakubův
Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim

Krmení mláděte výra velkého

Vypouštění labutě

Vlastivědný čtvrtletník Pod Blaníkem 4.2014
Poslední číslo 18. ročníku tohoto časopisu přináší
opět řadu zajímavých článků.
První článek „Co dělají vážky v zimě?“ napsal Lubomír Hanel. Uvádí v něm, že ne všichni dospělci zahynou,
ale že se ukryjí ve vhodných úkrytech a škvírách ve vlhké
dřevinné vegetaci. V článku najdeme i další zajímavé údaje o životě tohoto krásného druhu hmyzu. – Pavel Jakubův už po osmé představuje staré odrůdy jádrovin na Podblanicku. Tentokrát jsou to odrůdy hrušní: Muškatelka
letní a poněkud známější Boskova láhvice. – „Naučná
stezka s geocachingem v Týnci nad Sázavou“ je námětem
článku Daniela Povolného. Přestože se o získání dotace
na její vybudování pokoušel Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou několikrát, neztratili jeho členové ani
trpělivost, ani naději. Výsledkem projektu je 5,5 km dlouhá městská naučná stezka, jejíž část vede i lesem. – Josef
Moudrý napsal zajímavý článek s dlouhým názvem: „Zakladatel první svépomocné záložny v zemích Koruny české – Jan Pláteník a budova Občanské záložny ve Vlašimi“.
Popisuje v něm nejen osobnost a jeho úsilí, ale věnuje se
i ušlechtilé stavbě, která byla nedávno znovu opravena. –
Milan Štědra přibližuje čtenářům „Sázavské slavíny“. Většině čtenářů se nabízí srovnání se Slavínem na Vyšehradě,
kde jsou pohřbeni velikáni české kultury. Město Sázava
má také své „slavíny“. Prvním z nich byl hřbitov u kostela
sv. Martina, ale po jeho zrušení byl v roce 1925 vybudován
nový hřbitov, na němž jsou pohřbeni významní občané.
Z nich jmenujme zakladatele sklárny Františka Kavaliera

a jeho potomky. Odpočívají na něm i další významné
osobnosti. – „Karel Auersperg a Vlašim počátkem 1. světové války“ je nadpis článku Jindřicha Nuska. Tento muž
byl předním zastáncem válečné odvety Srbsku. Autor popisuje i jinou tvář tohoto šlechtice. Pro postižené válkou
věnoval velké sumy peněz. V červnu 1916 nařídil, aby se
mléko a máslo prodávaly za dosavadní ceny. – Tento časopis přetiskl článek Miloslava Votruby s názvem „Zmizel
němý svědek zašlé slávy“ s podtitulem „Kotrčův (Zemanův) mlýn“, který byl otištěn ve Zpravodaji Štěpánovska
v srpnu 2014. – „Stavebně historický vývoj špýcharu“ v Olbramovicích je tématem článku Karla Císaře. Popisuje
v něm historii tohoto objektu a seznamuje s jeho majiteli.
– Velice zajímavý je článek „Z pamětní knihy jankovské
farnosti“ z pera Jaromíra Coufalíka. Historie farnosti
v Jankově je bohatá i pohnutá. V tomto výčtu lze jen těžko
vybrat cokoli. Tento článek si rozhodně zaslouží pozornost
čtenářů. – Jan Kulík připomněl, že koncem října byla otevřena „Výstava k 100. výročí založení československých
legií“. Konala se v nově zřízené galerii v přízemí bývalé
Občanské záložny ve Vlašimi, v ulici Na Valech. Článek je
rozdělen na několik částí: Úvod, Bitva u Zborova, Sibiřská
anabáze, Výstava v Občanské záložně. – Jiří Konvička
v 39. části seriálu Ochotnické divadlo na Podblanicko popsal činnost loutkářů v Týnci nad Sázavou.
Vložená příloha obsahuje tyto články: Z ročníku X.
(1930-31) je převzat článek Antonína Kroutila „Generál
Stanislav Čeček“. Rodáka z Líšně u Bystřice zavál život
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v roce 1911 až do Moskvy, kde se stal váženou osobností
v obchodním i průmyslovém světě. - Jana Jindráková
dokončila čtvrtou částí článek Dopis z fronty.
Krátké recenze nových regionálních publikací: Milan
Štědra upozorňuje na knihu Bohumila Svobody s názvem
„Mezi mořem a řekou – Kronika pozemského putování
svatého Prokopa“. – Jiří Pavelka představuje další čtvercovou knížku Mgr. Stanislava Příhody s názvem „Múza
hudební“. Autor v ní dokumentuje svůj hudební život
včetně různých hudebních souborů, které vedl. V knížce
je i malý zpěvníček písní. – Jindřich Nusek představuje
knížku nazvanou „Kalvárie u Miličína“, kterou vydala
obec Miličín k 100. výročí její obnovy. Je v ní popsán i její
osud, vykradení, poškození a ohrožení kamenolomem
v 70. letech minulého století. – Milan Štědra upozorňuje
na vydání publikace „Chocerady v pohlednicích“.
Eva Hájková představuje zajímavou osobnost ze Zdebuzevsi v článku „Krásy Podblanicka v barvách dřeva –
intarzie Antonína Brožka staršího“. – Tereza Ptáčková

Únor 2015

připomíná, že „Základní kámen Vodního domu (v Hulicích) byl položen“. – Jaroslav Dědič píše v článku „Slavnost v Šetějovicích“ o slavnostním předání opravených
kapliček v Šetějovicích a Dolních Rápoticích. – Jan Dufková se v článku „Pravidelná dávka inspirace“ věnuje už
XIV. ročníku pedagogické konference o environmentální výchově. Na programu byla tvořivá dílna, v níž se učitelky seznámily s výrobou bylinkových solí, mastí a dalších výrobků. Zajímavá byla část věnována geologii.
Další seminář byl zaměřen na rostliny, a jak ovlivnily
historii lidstva. – Stanislav Němec se zaměřil na „Zprávy
ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim“.
V prostorách Podblanického ekocentra probíhají stavební rekonstrukce. Proto jsou akce pro veřejnost omezeny do konce června 2015.
Časopis Pod Blaníkem si můžete přečíst v Městské
knihovně v Trhovém Štěpánově, nebo si ho koupit
ve Vlašimi na několika místech.
jv

Z redakční pošty (přání k Vánocům a do nového roku)
• Pane Vlčku, zdravím Vás z Prahy a posílám přání všeho dobrého. Těším se na spolupráci v příštím roce
2015. Ať se daří Vám i Vašemu dílu! S pozdravem Jan
Holík, Praha 4
• Dobrý den, pane Vlčku, moc děkuji za email, přání
a Váš časopis. Je opravdu zase velmi pěkný. Anna Holubová, Bohdaneč u Zbraslavic
• Dobrý den, pane Vlčku, díky moc za zaslání Zpravodaje a neméně tak za Vaše přáníčko. S neskrývaným
potěšením i já Vám přeji všechno dobré, pevné zdravíčko v novém roce a hodně neutuchajícího tvůrčího
elánu nad stránkami nových Zpravodajů. Mějte se
hezky, s pozdravem Jaromír Novotný, Brzotice
• Dobrý den, pane Vlčku. Děkujeme Vám za pohodovou
a přátelskou spolupráci a věříme, že tato spolupráce
bude ještě hodně dlouho pokračovat. Přejeme hezké
vánoční svátky a do roku 2015 hodně zdraví, sil, štěstí
a pohody. Yvona a Miroslav Horákovi, grafické studio
Mladá Boleslav
• Veľmi pekne ďakujem za vianočný pozdrav. Zaujal ma
aj Váš spravodaj. Betlehem a Svätá noc nás vzájomne
spája a prináša radosť. Nech naplní aj Vaše srdce. Požehnané Vianoce. P. ThDr. Emil Floriš, PhD., Čadca,
Slovensko (P. Floriš je známý z TV Noe, kde vykládal
Nedělní čtení)
• Srdečný dík za krásné a zajímavé vánoční číslo Vašeho
Zpravodaje. Věřím, že neopomenete napsat nějaké podrobnosti o nově upraveném centru Vašeho města.
(Tuším, že autorem byl Ing. arch. Ivan Hořejší, se kterým se tak trochu znám.) Zdraví Josef Moudrý z Vlašimi, bývalý kronikář

• Pěkný vánoční den, pane Vlčku, předem se omlouvám, že píšu až teď, ale nechávala jsem si odpověď pro
Vás až na čas, kdy budu mít opravdu čas. Nechtěla jsem
to odbýt jenom jednou větou. Se zájmem jsem si také
prolistovala a dílem i přečetla Váš vánoční zpravodaj.
Dýchá z něho neuvěřitelná pohoda. Až jsem se málem
musela štípnout do ruky, že je to pravda, že v dnešní
konzumní době může tak mile vypadat zpravodaj
města. Přeju Vám, pane Vlčku, hodně zdraví a všem
občanům Trhového Štěpánova přeju, aby Vám elán redaktora a kronikáře ještě hodně dlouho vydržel.
S úctou Helena Sedláčková (Autorka přání Mgr. Sedláčková z Brna – Kohoutovic vede semináře pro redaktory městských a obecních periodik)
• Vážený pane Vlčku, přejeme Vám klidné a požehnané
svátky vánoční, nový rok ať vám přinese moc zdraví,
pohody a lásky. Ať Vás neopouští elán, dobré nápady
a davy Vašich věrných čtenářů! Vzpomínáme, zdravíme – Vlasta a Ivan Kubalovi, Čechtice
• Přejeme Vám všem krásné a spokojené Vánoce. Panu
Vlčkovi přejeme pohodu, pevné zdraví a ať se mu stále
daří v jeho tvůrčí činnosti. Děkujeme všem za Váš
časopis, který je oblíbený a rádi ho čteme. Novotní
z Tichonic
• Přeji Vám i městskému úřadu krásné vánoce, mnoho
štěstí, zdraví, lásky a pohody i Vašim rodinám. Díky
za Vaše milé časopisy. Marie Janatová, Mladá Boleslav
Za milá přání i povzbuzení do další práce děkuji všem,
kteří mi napsali nebo přáli osobně a srdečně pozdravuji.
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor
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Poplatky v roce 2015
Poplatky za odvoz a likvidaci odpadu
A/ Kdo má popelnici, obdrží složenku na zaplacení
od Technických služeb Vlašim, kterým poplatek uhradí:
Odvoz jedné
popelnice stojí

Příspěvek města

Občan uhradí
za popelnici TS

1.205 Kč

272 Kč pouze bytový fond 933 Kč

856 Kč osamělá
osoba

272 Kč

584 Kč

B/ Od ceny popelnic se odvozuje cena poplatku za odvoz a likvidaci odpadu, kterou zaplatí Městskému úřadu
občan, který popelnici nemá:
- částku 933 Kč zaplatí vlastník nemovitosti s trvalým
pobytem
- částku 544 Kč u rekreačních objektů (je to 7/12 z celkové roční částky 933 Kč)
- částka 544 Kč platí i pro vlastníky všech nemovitostí
ve Štěpánovské Lhotě.
Splatnost poplatku za odvoz odpadu je do 31. října 2015.
Můžete platit v hotovosti na městském úřadě nebo
platebním příkazem na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.
Upozorňujeme, že výše poplatku za odvoz odpadu se
může každý rok měnit, jelikož se odvozuje od výše ceny
za popelnici. Proto doporučujeme při platbě na účet si
předem ověřit buď telefonicky na MěÚ, nebo na webu
města aktuální cenu platnou pro ten který rok.
Poplatky ze psa
jsou splatné do 28. února 2015
Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč.
Příjemci všech druhů důchodů platí 50 Kč.
Můžete platit v hotovosti na městském úřadě nebo
převodním příkazem na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.
Poplatek podléhá oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti - přihlásit nového psa a odhlásit psa,
pokud ho už nemá. Na to se mnohdy zapomíná a městský úřad potom vymáhá poplatek zbytečně.
Poplatek za hřbitovní kapli
Poplatek za propůjčení Hřbitovní kaple všech svatých
na hřbitově v Trhovém Štěpánově činí 400 Kč za jeden
obřad.
Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na městském
úřadě nebo převodním příkazem na účet číslo
320081399/0800.
Poplatky za hrobové místo
Poplatky za propůjčení hrobového místa na hřbitově
v Trhovém Štěpánově zůstávají již několik let stejné.
Za jedno hrobové místo 160 Kč na 10 let, za dvojhrob
320 Kč na 10 let.

Poplatky za propůjčení urnového místa v kolumbáriu
činí 200 nebo 300 Kč na dobu 10 let.
Městský úřad zasílá občanům složenky na zaplacení
poplatku za hrobové místo (hroby, urny) v tom roce, kdy
mají platit.
Důležitou povinností občanů podle platného zákona
o pohřebnictví je oznámení údajů o zemřelých osobách
(datum a místo narození, rodné číslo, datum a místo
úmrtí, datum pohřbu, upřesnění hrobového místa, kde
je zemřelý pohřben) Městskému úřadu Trhový Štěpánov
(telefon 317 851 163), případně správci hřbitova paní
Blance Chvojkové, telefon 607 859 231.
Městský úřad Trhový Štěpánov

Oznamování pálení v lesích i jinde
Pálení je nutno oznámit telefonicky na čísla
950 870 111 nebo 950 870 101

Oznámení Mateřské školy Trhový Štěpánov
Přijímání žádostí k docházce dětí do MŠ v Trhovém
Štěpánově pro školní rok 2015/2016 se bude konat ve středu dne 4. 3. 2015 v době od 8:00 do 14:00 hodin v ředitelně mateřské školy. Vezměte s sebou rodný list dítěte.
Olga Polivková, ředitelka

Na bicyklu za geologickými zajímavostmi
okolí Votic
Tento netradiční cyklistický průvodce je určen každému, kdo rád na kole objevuje krajinu. Autor Jaroslav
Kadlec, který je geologem, naplánoval a podrobně popsal pět půldenních a pět celodenních výletů na kole
vždy se startem ve Voticích. U každého výletu je uveden
popis trasy, její délka, výškový profil a geologická mapka
s vyznačenou trasou. Trasy propojují místní geologické
zajímavosti, z nichž většina asi zůstává běžnému výletníkovi utajena. Jednotlivá zastavení dokumentují kromě
textu i barevné fotografie a vtipné ilustrace Báry Kadlecové. Publikace je uvedena textem o geologii kraje a uzavírá ji mapka s vyznačením všech popsaných tras.
Kniha má 76 stran. Formát publikace A5 zaručuje, že
se vejde do každého cyklistického batůžku. Obsažené informace ocení i pěší turisté, učitelé a všichni zájemci
o region a přírodu. Publikaci vydal Český svaz ochránců
přírody jako jednu z aktivit národního geoparku Kraj
blanických rytířů.
Publikaci je možno zakoupit v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim a na jeho e-shopu a brzy bude k dostání
i v dalších knihkupectvích a infocentrech v regionu. Cena
publikace je symbolických 37 Kč díky finanční podpoře
Ministerstva pro místní rozvoj a Středočeského kraje.
Mgr. Kateřina Červenková (777 800 461)
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Jak jste luštili?
Tradiční vánoční kvíz – správné odpovědi
Pokud jste četli pozorně předchozí letošní čísla Zpravodaje Štěpánovska, odpověděli jste zcela hravě.

10. Obří nádrž z firmy G. A. Heat byly vyrobena pro
pivovar v německém městě
b) Radeberg

1. Kolik obyvatel mělo město Trhový Štěpánov k 31. 12.
2013?
d) více než 900
2. Byl bývalý Kotrčův (Zemanův) mlýn zapsán v Berní
rule roku 1654?
b) ANO
3. Kromě Kotrčova mlýna byly ještě další mlýny
zapsané v Berní rule. Které?
c) Holubův d) Panský
4. V kolikátém roce byl pořízen soupis štěpánovských
poddaných podle víry?
d) 1651
5. Jak se jmenoval poslední štěpánovský ponocný?
c) František Novotný
6. Jak se jmenuje nová rozhledna na vrchu Březák
u Lbosína?
c) Špulka
7. Jak se jmenuje nový závod v běhu na vrchol Paseky?
c) Štěpánovský trhák
8. Obec Soutice získala v krajské soutěži Vesnice roku
a) Zelenou stuhu c) Zlatou cihlu
9. Kdo vysvětil sošku sv. Václava ve stejnojmenné kapli
ve Štěpánovské Lhotě?
c) P. Richard Čemus

Zvonek: Svatá Barbora větry přivolá
Osmisměrka: POKOJ VŠEM LIDEM
Hřebenovka: POHODU A RADOST VŠEM
Hřebenovka: Když na Štěpána silný vítr bouří,
		
vinař smutně oči mhouří
Doplňovačka: POKOJNÝ VÁNOČNÍ ČAS
Svíčka: Když zahučí na Vánoce hrom, obalí se
		 květem strom
Stromek: Tři králové pouštějí vodu na pole
Sudoku:
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Plánované kulturní, sportovní a společenské akce 2015
Měsíc

Den

Datum Název akce

Pořadatel

Leden

St

21.

Přednáška z nakladatelství Thovt dětem

Městská knihovna

So

31.

Hasičský ples v Sedmpánech

SDH Dubějovice

So

31.

Školní ples ZŠ a Unie rodičů Trh. Štěpánov

ZŠ a Unie rodičů

So

14.

Výstava kronik a dokumentů Trhového Štěpánova

Muzeum

So

14.

Hasičský ples Trhový Štěpánov

SDH Trh. Štěpánov

So

21.

Dětský karneval v Sedmpánech

SDH Sedmpány

So

28.

Hasičský ples Dalkovice

SDH Dalkovice

So

07.

MDŽ Sedmpány

SDH Sedmpány

So

07.

MDŽ Dalkovice

SDH Dalkovice

So

07.

Vepřové hody v Dubějovicích

SDH Dubějovice

So

28.

Dětský karneval Trhový Štěpánov

Sokol, ZŠ, Unie rodičů

Ne

29.

Zahájení jarní fotbalové sezóny T.Š.

TJ Sokol - fotbal

St

01.

Projektový den Velikonoce

ZŠ

So

04.

Velikonoční zábava Trhový Štěpánov

TJ Sokol

So

11.

Čistý štěpánovský potok

SDH Trh. Štěpánov

So

18.

Divadlo v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Po

20.

Den Země – úklid veřejného prostranství

ZŠ

So

25.

Štěpánovský trhák - přespolní běh

Hřiště a Sokol

Čt

30.

Stavění máje v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Únor

Březen

Duben
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Květen

Červen

Červenec
Srpen

Září

Čt

30.

Pálení čarodějnic v Dalkovicích a Šakalí dech

SDH Dalkovice

Čt

30.

Stavění máje, pálení čarodějnic v T.Š.

Město, SDH

Út

05.

Besídka nejen pro maminky

Mateřská škola

So

09.

Hasičská soutěž v nalévání v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Ne

10.

Rybářské závody v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Pá

15.

Setkání důchodců – Den matek

Město

So

23.

Pohádkový les

Organizace 5. prosince

Po

01.

Den dětí ve Střechově

SDH Střechov

Po

01.

Sportovní den pro děti

Základní škola

Po

01.

Den dětí s Mateřskou školou

Mateřská škola, SDH T.Š.

So

06

Dětské odpoledne v Dubějovicích

SDH Dubějovice

St

17.

Fotbalový turnaj žáků základní školy

Základní škola

Ne

21.

Vítání léta hudbou a jarmark T.Š.

Město

Út

23.

Rozloučení s předškoláky na Měst. úřadě

Město, mateřská škola

Čt

25.

Školní akademie ZŠ

ZŠ

So

27.

Nohejbal Sedmpány

SDH Sedmpány

So

27.

Neckiáda Trhový Štěpánov

Unie rodičů, SOKOL, ZŠ

Út

30.

Malá promoce žáků 9. třídy

Město, základní škola

Fotbalový turnaj mladší žáci a přípravka II. ročník

TJ Sokol - fotbal

Ne

05.

Dubějovické bodlo

SDH Dubějovice

Po/Pá

7.– 17.

Příměstský tábor

Základní škola, SOKOL

So

1.- 7.

Tábor Střechov

SDH Trh. Štěpánov

So

15.

Volejbalový turnaj „O pohár města Trhový Štěpánov“

Víceúčelové hřiště

So

22.

Nohejbalový turnaj „O pohár města Trhový Štěpánov“

Víceúčelově hřiště

So

22.

Rybářské závody v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Pá

28.

Pouťová zábava v Trhovém Štěpánově

TJ Sokol

Ne

30.

Štěpánovská pouť – kostel sv. Bartoloměje: mši sv.
celebruje pražský světící biskup Karel Herbst

SDH Trh. Štěpánov

So

05.

Loučení s prázdninami v Dubějovicích

Občané Dubějovic

Čt

10.

Volejbalový turnaj pro ZŠ

ZŠ

So

12.

Den hasičů a záchranářů Trh. Štěpánově

SDH Trh. Štěpánov

So

19.

Říjen

Listopad

Prosinec

Únor 2015

Předsedova holina

Organizace 5. prosince

Pasování prvňáčků na čtenáře

Městská knihovna

Rybářské závody v Dubějovicích

SDH Dubějovice

So

03.

Drakiáda

TJ Sokol

So

17.

Posvícenská zábava v Trh. Štěpánově

TJ Sokol

Pá

30.

Lampiónový průvod Trhový Štěpánov

TJ Sokol

So

07.

Divadlo - Sokolovna v Trh. Štěpánově

Město

So

07.

Sousedské posezení v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Pá

13.

Lampiónový průvod Trhový Štěpánov

ZŠ a Unie rodičů

So

21.

Mikulášský turnaj Trhový Štěpánov

Základní škola, Unie rodičů, TJ Sokol

Čt

26.

Vánoční trhy ZŠ

ZŠ

So

28.

Vánoční trhy Trhový Štěpánov

Město

Čt

10.

Vánoční čtení ve Spolkovém domě

ZŠ, Spolkový dům, Městská knihovna

Pá

18.

Projektový den Vánoce

ZŠ a Včelí svět Hulice

So

19.

Vánoční zpěvy v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Čt

31.

Silvestr Sedmpány

SDH Sedmpány

Čt

31.

Silvestr Dalkovice

SDH Dalkovice

Čt

31.

Silvestrovský pochod na Javornickou hůru

SDH Dubějovice

Čt

31.

Silvestrovský přípitek na náměstí v Trhovém Štěpánově

SDH Trhový Štěpánov

Připravila Bc. Štěpánka Bézová, místostarostka
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Narodili se
03.11. – Andrea Gronychová, Trhový Štěpánov

Únor 2015

28.03. – Marie Šimonová, Trhový Štěpánov – 81 let
28.03. – Jiří Kopecký, Trhový Štěpánov – 50 let
29.03. – Miloš Sviták, Trhový Štěpánov – 50 let
29.03. – Ing. Hana Vávrová, Trhový Štěpánov – 50 let
31.03. – Věra Prokopová, Trhový Štěpánov – 80 let

Navždy odešli:
31.01. – Marie Havlínová, Střechov – ve věku 84 let

Vzpomínka:
13. ledna 2015 uplynulo již dlouhých 12 let, kdy nás
bez rozloučení opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, strýc a švagr pan Oldřich Petrásek.
Na Tvé zlaté srdce a milý úsměv nikdy nezapomeneme.
Vzpomíná rodina Petráskova, Bartišova, Martínkova
a ostatní příbuzní.

Andrea Gronychová s rodiči Martinem Gronychem
a Zuzkou Dudkovou

Životní jubilea:
01.02. – Antonín Novotný, Trhový Štěpánov – 65 let
05.02. – Miroslav Polívka, Trhový Štěpánov – 88 let
05.02. – Ludmila Früblingová, Trhový Štěpánov – 70 let
06.02. – Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov – 92 let
07.02. – Dáša Maštalířová, Dalkovice – 81 let
09.02. – Ing. Miroslav Vávra, Trhový Štěpánov – 55 let
12.02. – Blanka Olišarová, Trhový Štěpánov – 50 let
15.02. – Anežka Houdková, Střechov – 85 let
16.02. – Anežka Nováková, Trhový Štěpánov – 89 let
16.02. – Marie Havlínová, Střechov – 84 let
16.02. – Marie Chvojková, Trhový Štěpánov – 82 let
22.02. – Růžena Vopálková, Trhový Štěpánov – 75 let
26.02. – Jaroslava Čermáková, Trhový Štěpánov – 75 let
27.02. – Marie Kadeřábková, Dubějovice – 81 let
11.03. – František Tomaides, Trhový Štěpánov – 88 let
12.03. – Anna Fantyšová, Trhový Štěpánov – 75 let
13.03. – Jiřina Prokopová, Sedmpány – 84 let
14.03. – Věra Vošická, Dubějovice – 84 let
18.03. – Dana Paťhová, Trhový Štěpánov – 50 let
24.03. – Josef Jankovský, Dalkovice – 86 let
26.03. – Marie Kubálková, Trhový Štěpánov – 65 let
27.03. – Marie Kadlecová, Trhový Štěpánov – 80 let
27.03. – Květoslava Plešavská, Trhový Štěpánov – 60 let

Spolkový dům a Muzeum Štěpánovska
Vás srdečně zve na

výstavu kronik a dokumentů
města Trhového Štěpánova
Vernisáž se koná v sobotu 14.2.2014 v 15 hodin
v Muzeu Štěpánovska, Vlašimská 62, Trhový Štěpánov
vedle kostela sv. Bartoloměje.
Výstava potrvá do soboty 28.2.2015.
Otevřeno každý den 9 – 12 a 13 – 16 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé i autoři výstavy.

Fotografie poskytli
Bc. Bézová Štěpánka: V Sedmpánech zněly koledy • Gronych Martin: Společenská kronika (dítě) • Ing. Jakubův
Michala a Ing. Němec Stanislav: Za 20 let ošetřila Záchranná stanice • Korn Josef: Starostovy informace; Výsledek
Tříkrálové sbírky 2015; Činnost SDH v roce 2014 • Obec
Rataje: Vánoční zpívání v Ratajích • Mgr. Pavlicová Jarmila: Medové speciality opět provoněly Včelí svět • Svobodová Alena: Advent v Souticích • Vlček Jaromír (archiv
pohlednic): Titulní strana
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