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60. výročí budovy základní školy

Historie školství v našem městě sahá hluboko do minulosti. Píše o tom Karel Kolman: „Biskup Tobiáš byl
člověk vzdělaný, prozíravý a lidumilný. Záleželo mu na tom, aby lid jemu svěřený byl veden nejen k poslušnosti,
ale i ke vzdělání, k blahobytu a k pokroku. Poznal zajisté, že jen národ vzdělaný a mravně bezúhonný má právo
na existenci a na šťastnou budoucnost. Nařídil proto po odchodu Braniborů, aby štěpánovští kaplani pečovali
o vzdělání lidu: měli choditi po sousedních vesnicích a vyučovati obyvatele čtení z Písma svatého.“ Budova Základní
školy stojí v Trhovém Štěpánově 60 let. Dodnes je chloubou města a prošla několika vnitřními, ale i vnějšími
úpravami. K tomuto výročí si jistě se zájmem přečtete dva články a zúčastníte se soutěžního kvízu o zajímavé
ceny. Srpnové vydání našeho listu přináší skutečně pestré a také zajímavé čtení o tom, co se událo v dávné i nedávné
minulosti, povídky a práce dětí Základní školy. Prázdniny se chýlí ke konci a léta jsme si příliš neužili. Ze starých
pranostik si připomeňme, že jaký jest čas na sv. Bartoloměje, takový celý podzimek bude. Ale co srpen nedovařil,
září nedosmaží. Přejeme všem čtenářům nejen příjemné čtení, ale také krásný, barevný a teplý podzim.
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Starosta města informuje občany

Spolkový dům – nádvoří

Informace v letošním prázdninovém vydání jsou
ve znamení našich hlavních investic pro letošní rok. Obě
stavby, jak stavba víceúčelového hřiště, tak budování
Spolkového domu, se poněkud protáhly, a čas dokončování přešel do července a srpna. Víceúčelové hřiště bylo
kolaudováno 15. července 2011 pochůzkou na stavbě, kde
nebyly shledány závady, které by bránily provozu. Nějaký
čas však trvá kolaudace papírová, pojištění stavby a podobně. Hřiště bylo vybudováno nákladem 15 900 000 Kč
za přispění Středočeského kraje 7 500 000 Kč.
Kolaudace Spolkového domu je stanovena na 16. srpna 2011. Na stavbě se finišuje a předpoklad jejího dokončení stavebních prací je v předpokládaném termínu. Poté
bude následovat vybavení nábytkem a elektronikou nejpozději do 30 září 2011.
Při stavbě hřiště účinně spolupracovala komise pro
tělovýchovu a sport, které tímto upřímně děkuji. Před
uzávěrkou tohoto vydání Zpravodaje Štěpánovska byl
na hřišti spuštěn zkušební provoz, a věřím, že proběhne
bez větších komplikací. Rada města rozhodla do konce
prázdnin stanovit celodenní dozor, aby byl zajištěn bezpečný provoz a poučení návštěvníků hřiště. Definitivní

Spolkový dům – úprava zahrady

Místo k odpočinku na víceúčelovém hřišti

Strojovna výtahu ve Spolkovém domě

Hřiště zkolaudováno!
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Hřiště ve zkušebním provozu

správa a dozor v areálu bude stanoven na začátku září.
Slavnostní otevření hřiště bude uskutečněno současně
s oslavou 60. výročí otevření nové školy v Trhovém Štěpánově 24. září 2011.
V minulém vydání Zpravodaje Štěpánovska jsem informoval o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
na opravu cest po dešťových přívalech. Jedná se o cesty
v katastrálním území Střechov nad Sázavou. Podle místních názvů jde o cesty „Na říčce“ k Posadovskému mlýnu a chatám a „Nad skalami“. Cesty budou opraveny
válcováním štěrkového materiálu a bude vyřešen odvod
vody tzv. horskými vpustěmi, aby nedocházelo k vymílání. V současné době se provádí výběrové řízení na prováděcí firmu.
Uzavřeli jsme smlouvu s firmou ČEZ Distribuce
na přemístění elektrického vedení v ulici V Bráně. V dolní části bude uloženo do země, v horní části budou posunuty stávající sloupy. Tato úprava souvisí se stavbou
chodníku v příštím roce.
V Základní škole se provádí výměna schodů a podlahy venkovního vestibulu. Zhotovitelem prací je stavební
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firma Pazdera z Vlašimi. Akce musí být dokončena
do začátku školního roku. Poslední oprava schodů se nepodařila. Nyní jsme zvolili jiný materiál a dbáme na bezpečnost v zimním období. Věřím, že oprava vstupu
do školy přispěje k připravované oslavě 60. výročí otevření školy.
Město Vlašim vydalo reprint knihy z roku 1874
„Okres Vlašimský“, kterou napsal P. Antonín Norbert
Vlasák, farář na Hrádku. Je to velmi zajímavá publikace
o historii obcí tehdejšího vlašimského okresu. Popis publikace si přečtete na jiném místě tohoto čísla.
Neúnosný stav zadní části domu č. p. 21 v Sokolské
ulici byl důvodem jeho zbourání, při kterém byla využita
mechanizace na stavbě hřiště. Byla stabilizována přední
část domu, která je obydlena.
Zastupitelstvo se na základě dopisu občanů zabývalo
konáním diskoték s velmi hlučnou hudbou. Účastníci se
sem sjížděli ze širokého okolí a kapacita sálu sokolovny
nestačila. Občané bydlící v okolí sokolovny byli obtěžováni nadměrným hlukem a nepořádkem. Zastupitelstvo
rozhodlo omezit počet těchto akcí na 1 x za měsíc s ohlášením 3 týdny předem. Zatím nerozhodlo o úplném zákazu. Také bylo rozhodnuto nepovolovat ve štěpánovském lomu akce s reprodukovanou hudbou.
Jsem rád, že mohu pochválit Sbor dobrovolných hasičů Dalkovice za uspořádání důstojné oslavy 100 let hasičského sboru. Děkuji Základní škole a Tělocvičné jednotě SOKOL za organizaci příměstského dětského tábora
v červenci a také Sboru dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov, který organizuje dětský letní tábor tradičně, jako
každý rok.
Na závěr Vás všechny srdečně zvu na štěpánovskou
pouť, která se koná podle tradice 28. srpna. Opět bude
hrát dechová hudba Sebranka na Náměstí.
Přeji Vám všem pevné zdraví a hezký zbytek léta.
Ing. Václav Nekvasil, starosta města

Místostarostova odpověď na jednu otázku
Otázka: Jsem rodák z Trhového Štěpánova, ale bydlím v Praze. Do Trhového Štěpánova jezdím na víkendy.
Stavíte Spolkový dům a mne by zajímalo, jak jste získali
peníze na tuto rozsáhlou stavbu, jak bude dům využit
a kdy bude otevřen.
Odpověď: O Spolkovém domě bylo již mnoho údajů
zveřejněno i na stránkách Zpravodaje Štěpánovska, přesto na tuto otázku odpovídám.
Stavba Spolkového domu je z 92 % financována z evropských fondů ROP (Regionální operační program),
zbytek spolufinancuje město Trhový Štěpánov.
Dům bude využíván spolky, sdruženími i jednotlivci.
Z původního objektu jsou zachovány původní historické
sklepy. Zde bude mít své zázemí Spolek vinařů. V příze-

mí je společenská místnost, v níž se počítá s využitím
na koncerty či svatební obřady. Bude zde možnost uspořádat oslavy, semináře, koncerty. Je zde klubovna přizpůsobená pro maminky s dětmi a je propojená s venkovní terasou a vstupem do zahrady. Zahrada bude
sloužit k odpočinku a relaxaci. Dolní část zahrady je přizpůsobena dětem s herními prvky, pískovištěm a altánem. První patro je vybaveno kanceláří správce, klubovnou myslivců, velkou klubovnou pro spolky, kuchyňkou
a skladem. Vše je dostupné výtahem a schodištěm.
Spolkový dům bude kolaudován v srpnu 2011 a do plného provozu bude uveden v listopadu 2011.
Josef Korn, místostarosta města
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Z historie školství v Trhovém Štěpánově

Základní škola na pohlednici z roku 1955

Počátky vzdělávání ve Štěpánově spadají do 13. století.
První škola zde byla zřejmě na faře, která se zaměřovala
na výchovu duchovních. První školní budova byla postavena u kostelní zdi starého opevněného kostela. Byla v ní
učebna, malý byt pro učitele a také chlév a malá stodola.
Příjem učitele byl však nízký, a tak si musel přivydělávat.
Obdělával kousek svého pole a vykonával různé církevní
funkce, např. hrál v kostele na varhany nebo pomáhal faráři při pohřbech a svatbách. O vzdělávání v 15. a 16. století se neví nic určitého. V době pobělohorské se zde mlu-

vilo hlavně německy a psát uměl málokdo. Kronika
uvádí, že většina obyvatel Štěpánova se neumí podepsat
a místo podpisu dělá tři křížky. Další zmínka o vzdělávání ve Štěpánově je z roku 1687, kdy štěpánovský statek
koupila hraběnka z Weissenwolfu, která ponechala
v zámku jednu místnost jako „učírnu“, v níž vyučoval
městský písař František Křeček psaní a čtení. Další informace o zdejším školství jsou z roku 1745. V tomto roce
zakoupil Karel Josef z Auerspergu dům č. p. 111 pro výuku a jako učitel zde byl jmenován František Káčer.

1960 – 5. třída s učitelkou Miladou Sedlákovou

1967/68 – 8. třída
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V 18. století v době osvíceneckých reforem Marie Terezie a Josefa II., jejichž součástí bylo také zavedení povinné školní docházky, většina dětí školu nenavštěvovala. Např. roku 1789 bylo ve škole ve Štěpánově zapsáno
139 dětí, ale do školy jich chodilo pouze 57. V této době
zde byla tzv. triviální škola, kde se děti učily vedle náboženství trivium (čtení, psaní a počítání).
Až do roku 1838 byla škola ve Štěpánově jednotřídní
a o vyučování dětí se dělil farní učitel se svým pomocníkem. Chalupa používaná pro účely školy byla ale před
rozpadnutím, a proto byly pro tehdejší dvě třídy najaty
ve 30. letech 19. století soukromé místnosti. Ani ty však
nebyly zcela vyhovující. Nákladem knížete Karla z Auerspergu byla proto v roce 1838 postavena vedle stávající
školy patrová školní budova č. p. 112. Stavitelé této školní
budovy však nebrali ohled na účelnost stavby, a tak byla
postavena jednopatrová stavba s okny na sever a záchody
na jih. Zápach ze záchodů a od učitelových kraviček tak
musel být často téměř nesnesitelný. I přes tyto nedostatky znamenala tato budova pokrok. Jako první učitel
v této nové školní budově je uváděn Josef Tomaides.
Počet dětí ve 2. polovině 19. století rychle stoupal,
a proto byla škola postupně rozšířena až na pětitřídní,
takže jedna třída musela být umístěna v pronajatých
prostorách v domě Jana Hospergra č. p. 179. V této době
se na obecné škole vyučovaly následující předměty: náboženství, čtení, psaní, počítání, český jazyk, dějepis,
přírodopis, zeměpis, kreslení, zpěv, ruční ženské práce
a tělesná výchova (povinná byla pouze pro chlapce).
Roku 1883 se začalo s výukou druhého zemského jazyka,
tedy němčiny. V tomto období se učitelstvo velmi rychle
střídalo. Podučitelé se stávali učiteli nebo byli učitelé
ustanoveni okresní školní radou. Z učitelů na přelomu
19. a 20. století uveďme např. Josefa Tišlera, Bohumíra
Křečana nebo Josefa Mánka.
Dětí povinných školní docházkou přibývalo. Maximem bylo 436 žáků ve školním roce 1908/09. Dnes je pro
nás těžko představitelné, že na přelomu 19. a 20. století
bylo v této malé škole v pěti třídách i přes 400 dětí. Škola

postavená roku 1838 nebyla proto dostačující. Děti se tísnily v tmavých kamenných místnostech. Škola neměla
potřebné prostory pro žáky ani pro učitele, chyběla studna, tělocvična nebo hřiště. Školní úřady již koncem
19. století naléhaly, aby místní školní rada zjednala nápravu. Mluvilo se o přestavbě školy, zvažovala se i stavba
nové školní budovy na náměstí. Smýšlení některých členů místní školní rady však nebylo v této věci příznivé.
Zalekli se především, stejně jako přiškolené obce, velkých nákladů. A tak se více než 400 dětí ze Štěpánova
a přiškolených obcí na počátku 20. století stále tísnilo
v nevyhovujících místnostech staré budovy.
Roku 1911 se po stížnostech učitelského sboru, že už
nemůže převzít osobní zodpovědnost za bezpečnost dětí,
přistoupilo k přestavbě školy, která byla v tak zchátralém
stavu, že hrozilo nebezpečí úrazu. Krátce po začátku
přestavby dokonce došlo k sesutí části původní stavby.
Budova byla upravena nákladem 26 tisíc korun. Záchody
byly opraveny, schodiště rozšířeno, dále byla přistavěna
jedna místnost, z bývalého chléva a bytu byly zřízeny
učebny a učitelský byt byl zvětšen. Plány připravil místní
stavitel Jan Letáček a stavbu provedl stavitel Jindřich Neubauer z Vlašimi.
Před první světovou válkou byla v Trhovém Štěpánově pětitřídní obecná škola. Válka školu také zasáhla.
Z důvodu odchodu některých učitelů na frontu a následného nedostatku vyučujících byla výuka omezována
nebo zaváděno střídavé dopolední a odpolední vyučování. Děti sbíraly pro skomírající hospodářství a pro potřeby armády papír, kovy, staré oblečení, kaštany nebo i byliny na čaj pro vojáky. Ve štěpánovské škole byly dokonce
zabaveny zvonek a hromosvod. Výuka byla ovlivněná
nařízeními vídeňské vlády. Byly odstraněny „závadné
knihy“ a učitelům bylo nařízeno, aby dětem vštěpovali
„rakouské vlastenectví“.
Po konci války a vzniku samostatného československého státu se začalo uvažovat o zřízení měšťanské školy.
Přání štěpánovských se stalo skutečností roku 1923, kdy
byla otevřena dvoutřídní měšťanská škola. Stávající

1970/71 – 3. B třída a učitelka Ludmila Staňková

1974/75 – Učitelský sbor, vychovatelky, správní zaměstnanci
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obecná škola se zredukovala na čtyřtřídní a obě školy
byly spojeny pod jednu správu. Prvním ředitelem spojené školy byl Stanislav Krejsa. Měšťanská škola byla
umístněna v budově obecné školy č. p. 112 a obecná škola se přestěhovala do budovy bývalého zkonfiskovaného
velkostatku ve dvoře č. p. 23. Dům byl sice nákladně
opraven, nevyhovoval však po hygienické stránce.
Ve školním roce 1924/25 byla měšťanka rozšířena
na trojtřídní. Dlouhodobá snaha o otevření čtvrté třídy
byla korunována úspěchem až za druhé světové války.
Měšťanská škola v Trhovém Štěpánově byla smíšená, navštěvovali ji společně chlapci a dívky. V meziválečném
období chodilo do obou škol přibližně 300 - 350 dětí.
Měšťanskou školu navštěvovaly děti z Trhového Štěpánova, Štěpánovské Lhoty, Soutic, Černýše, Kalné, Dubějovic, Sedmpán, Javorníka, Chlumu, Rataj, Tehova, Zdislavic, Dubovky, Střechova, Dalkovic a také z Kladrub.
Stav školních budov byl stále bezútěšný. Na konci 30.
let proto místní školní rada rozhodla o stavbě zcela nové
moderní školní budovy. V roce 1938 zakoupila za 32 000
Kčs od místního Sokola hřiště s přilehlým polem o výměře 96 arů. Ve věci stavby nové školní budovy se velmi
angažoval Karel Kolman, dlouholetý ředitel štěpánovské
školy. Příchod Němců a vypuknutí druhé světové války
však vybudování školy znemožnily.
Válka významně poznamenala školní život. Děti
měly více hodin němčiny než češtiny, učily se německou
hymnu, musely pro Němce sbírat papír, kovy, staré oblečení apod. Ze školy byly odstraněny všechny obrazy připomínající slavnou českou minulost a nahrazeny fotografiemi německých vůdců a fotografiemi německých
měst a krajin, byla omezena výuka zeměpisu a dějepisu,
školní kronika byla zapečetěna a uložena ve škole.
Od školního roku 1940 - 41 musela být vedena nová kronika podle představ okupantů. Tuto kroniku zničil
po válce ředitel školy Karel Kolman. Dochovaly se z ní
pouze výpisky v kronice měšťanské školy. Na samém
konci války byli v budově měšťanské školy ubytováni
nejprve od března do počátku května němečtí uprchlíci,

kteří utíkali z území osvobozených sovětskou armádou,
a v květnu zabrala obě školy pro svoje potřeby Rudá armáda, která osvobodila zdejší kraj.
Po válce se konečně mohl zrealizovat plán stavby
nové štěpánovské školy. Nová moderní škola se začala
stavět podle plánů místního rodáka Ing. Františka Vlasáka roku 1947 a byla dokončena o čtyři roky později.
Stavba budovy stála více než 16 milionů Kčs. Poprvé
od roku 1838 tak mohla začít výuka v prostorách vyhovujících jak po stránce kapacitní a prostorové, tak
po stránce technické vybavenosti (kabinety, specializované učebny). Slavnostně byla nová školní budova otevřena 30. září 1951.
V jedné budově tehdy fungovaly společně mateřská
školka, národní a střední škola (školská reforma roku
1948 zrušila měšťanské školy a nahradila je školami
středními, které odpovídaly dnešnímu druhému stupni
základních škol). Ještě v témže roce byla spojena národní
a střední škola a byla vytvořena jednotná devítiletá škola.
Další školní reforma v roce 1953 zkrátila povinnou školní
docházku na osm let. Později byla délka povinné školní
docházky ještě několikrát měněna, naposledy ve školním
roce 1995 - 1996, kdy byla opět zavedena 9. třída. Mateřská školka byla roku 1956 oddělena od správy školy, nadále však působila v budově školy. V roce 1978 se mateřská školka přestěhovala do zcela nové budovy v sousedství
školy. Školní družina byla zřízena roku 1958 a jídelna
začala fungovat zhruba dva měsíce po otevření školy.
Zpočátku se vařily pouze polévky, brzy potom celé obědy.
Prvním ředitelem školy byl jmenován Bohouš Boubelík. Po něm tuto funkci vykonávali František Kráčmera,
Josef Bárta, Jiří Hejl, Josef Malý a Josef Kokta. V současnosti stojí v čele školy Květa Kuželová.
V prvním roce existence měla škola 286 žáků a později jejich počet stoupal a v některých letech se přehoupl
přes 300 dětí. Někdy bylo ve třídách i okolo 40 žáků.
Bylo to také dáno, kromě populační exploze, uzavíráním
malotřídních škol v okolních obcích. V 60. letech byla
uzavřena škola ve Střechově nad Sázavou a v Javorníku

1988/89 – Učitelský sbor a provozní zaměstnanci

1994/95 – 8. třída a učitel Josef Malý
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a v 70. letech školy v Souticích, v Hulicích,
v Tehově a v Keblově. Počet dětí začal klesat v 90. letech minulého století a tento
trend pokračoval až do začátku nového
tisíciletí. Škola nebyla nikdy odříznuta
od okolního světa a vždy se jí dotýkalo
dění ve společnosti. Asi nejvíce to bylo
znát během 40letého období komunistické diktatury. Po Únoru 1948 se výrazně
pozměnily výchovně - vzdělávací cíle školy. Pravidelné oslavy výročí VŘSR (Velké
říjnové socialistické revoluce), Vítězného
února, narození či úmrtí významných komunistických politiků, Měsíc československo - sovětského přátelství, pionýrská
organizace, spartakiáda, mičurinský
kroužek mladých přírodovědců, to všechno si pamatují alespoň z části školních let
ještě dnešní třicátníci. Zaměření výchovy
a vzdělávání bylo tehdy poplatné své době,
tedy budování socialismu. Vzdělávací
proces byl v této době jednotný, vše bylo
řízeno direktivně z jednoho centra.
Zlom přišel v roce 1989. Události po sametové revoluci byly důvodem rozsáhlých
změn ve společnosti i ve školství. Pro školství to znamenalo období nejednotné školy.
Existovalo několik vzdělávacích programů,
stovky učebnic a také tisíce názorů na to,
jak co nejlépe vyučovat a vychovávat. Ministři školství se někdy střídali v rychlém
sledu a s nimi také návrhy na reformu školství. Podle zatím posledního reformního
zákona vypracovala naše škola vlastní školní vzdělávací plán s názvem „Základní škola Trhový Štěpánov – Škola pro život“, podle něhož se vyučuje ve všech třídách.
Koncem září uplyne již 60 let od slavnostního otevření stávající školní budovy. Naše škola si
připomene toto jubileum setkáním bývalých a současných zaměstnanců a dnem otevřených dveří v sobotu 24.
září 2011.
Tento článek je výňatkem z připravovaného sborníku
k 60. výročí otevření nové školy v Trhovém Štěpánově.
Mgr. Martin Vrbický
Prameny:
• Hričková Božena - Sejk Michal: Inventář Obecná
a Měšťanská škola Trhový Štěpánov (1839)
1868 - 1953 (1954), Benešov 2006
• Kronika Obecné školy Trhový Štěpánov 1878 - 1911,
1911 - 1923
• Válečná kronika Trhový Štěpánov 1914 - 1923
• Kronika Obecné a Měšťanské školy v Trhovém Štěpánově 1923 - 1951
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Školní hřiště s umělým povrchem

Pohled na školu nad nádražím

• Kronika Národní školy v Trhovém Štěpánově 1948 - 51
• Kroniky Základní školy v Trhovém Štěpánově
od roku 1951 - 1967, 1967 - 1978, 1978 - 1989, 1989 dosud
• Matrika Obecné školy Trhový Štěpánov 1931 - 1941
• Matrika Měšťanské školy Trhový Štěpánov 1931 - 1941
• Kronika města Trhový Štěpánov
• 50 let základní školy, sborník vydaný u příležitosti
50. výročí otevření nové školní budovy
• Kolman Karel: Škola v Trhovém Štěpánově
• Kolman Karel: Jak vypadala štěpánovská škola v roce
1938, In: Zpravodaj Štěpánovska, srpen 2001, str. 8 - 9
• Pouzar Jaroslav: Počátky štěpánovské školy, In: Zpravodaj Štěpánovska, prosinec 2001, str. 9
• Pouzar Jaroslav: Podblanickou minulostí, Praha 1996
• Pouzar Jaroslav: Podblanickou minulostí, díl II., Praha 2004
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Přehled nejdůležitějších událostí z historie školy 1951 - 2010
1951/52 – zahájení výuky v nové školní budově,
30. 9. 1951 slavnostní otevření nové budovy školy, prvním ředitelem Bohouš Boubelík, 1. 9. 1951 zřízena mateřská škola s celodenní péčí, 5. 12. 1951 spojena národní
a měšťanská škola a vytvořena jednotná devítiletá škola,
první na vlašimském okrese, žáci nacvičili pod vedením
učitele Jaroslava Šestáka představení „Stříbrné kopýtko“
1952/53 – zákonem ze dne 24. 4. 1953 o školské soustavě se zkrátila školní docházka na 8 let, žáci nacvičili
pod vedením učitele Jaroslava Šestáka představení „Sněhová královna“, učitelé nacvičili ochotnické představení
„Noc na Karlštejně“
1953/54 – novým ředitelem ustanoven František Kráčmera, škola přeměněna na typ 8leté střední školy, docházka do školy ustanovena do 14 let, žáci nacvičili pod vedením učitele Šestáka představení „Čtverák Hastrman“
1954/55 – žáci nacvičili pod vedením učitele J. Šestáka
divadelní představení „Princezna Pampeliška“, poškození budovy vichřicí (po několik měsíců odtržena střecha
nad přední částí budovy)

1962/63 – zrušena škola ve Střechově nad Sázavou
1963/64 – v Trhovém Štěpánově zřízeno středisko
pro školení učitelů 1. – 5. ročníku
1964/65 – dva žáci pozváni na setkání s prezidentem
republiky na Pražském hradě, žáci pod vedením učitelky
Marie Kadlecové secvičili a zahráli představení „Jak
mráz čaroval“
1965/66 – v 1. patře zřízena pracovna fyziky
1966/67 – novým ředitelem školy ustaven Jiří Hejl,
ve školní jídelně pro děti připravovány svačiny
1967/68 – při škole zřízena pobočka Lidové školy umění ve Vlašimi
1969/70 – ředitelem jmenován Josef Malý
1971/72 – v 6. ročníku zaveden nový předmět – branná
výchova

1955/56 – úprava školního dvora, žáci vystoupili pod
vedením učitele J. Šestáka s představením „Jednou ranou
tři sta zabil“
1956/57 – novým ředitelem jmenován Josef Bárta, mateřská škola oddělena od správy Osmileté střední školy
a stala se samostatnou, byla umístěna v suterénu dnešní
základní školy, zavedeny nové předměty-ruční práce
a praktická cvičení, žáci nacvičili pod vedením učitele
J. Šestáka představení „Sůl nad zlato“
1957/58 – dva žáci pozváni na setkání s prezidentem
republiky do Lán (žel, zatím se nepodařilo zjistit jména
těchto žáků)
1958/59 – zřízena družina mládeže, zavedena základní
tělesná výchova, žáci nacvičili a předvedli představení
„Jak květinky přezimovaly“

Učitelský sbor (nedatováno) – horní řada: Sedláková,
Zelenková, Bárta, Semerádová-Bílková, Němcová,
prostřední řada: Kráčmerová, Kliková-Dvorská, Čížková,
Stančulová, Burdová-Bejblová,
dolní řada: Malý, Navrátil, Dušek, Šesták

1959/60 – v rámci postupného přechodu na devítiletou
školu zaveden 9. ročník, ve škole zřízena samoobsluha
pro nákup školních potřeb
1960/61 – škola opět devítiletá, zlepšení dopravy přespolních dětí zahájením provozu autobusové linky Vlašim - Trhový Štěpánov – Střechov nad Sázavou, školní
pomůcky a učebnice rozdávány dětem zdarma, škola vyhodnocena mezi čtyřmi nejlepšími školami na okrese,
žáci nacvičili pod vedením učitelky Marie Dvorské představení „Čaroděj Marlesto“
1961/62 – mateřská škola přestěhována do bytu, který
přísluší ke škole, zemřel učitel Karel Kolman, bývalý ředitel školy, vichřice opět poničila část plechové střechy

1959/60 – 8. třída a učitelka Kliková-Dvorská
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1972/73 – upravena žákovská knihovna
1973/74 – zaveden nový klasifikační řád
1976/77 – změna učebních osnov ve všech předmětech,
zavedení množin v matematice
1977/78 – uzavřena malotřídní škola v Souticích – přechod žáků do Trhového Štěpánova
1978/79 – uzavřena malotřídní škola v Hulicích a v Tehově – přechod žáků do Trhového Štěpánova a do Zruče
nad Sázavou, otevřena nová dvoutřídní mateřská škola,
prostory uvolněné mateřskou školkou upraveny na třídu, provedena adaptace školní jídelny
1980/81 – poprvé uskutečněn plavecký výcvik v Praze
– Hostivaři
1982/83 – vyasfaltován školní dvůr

Srpen 2011

2002/03 – od 1. 1. 2003 je škola samostatným právním
subjektem, jehož zřizovatelem je město Trhový Štěpánov, Lucie Früblingová z 9. třídy vyhrála celostátní kolo
Dějepisné olympiády
2003/04 – položení nového umělého travnatého povrchu na asfaltovém hřišti v sousedství školy
2005/06 – výměna oken na jižní straně budovy školy
2006/07 – v prostorách školy začala působit pobočka
Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou
2007/08 – výuka se v 1. a 6. třídě začala řídit podle nového Školního vzdělávacího programu
2009/10 – novou ředitelkou školy se stala Mgr. Květa
Kuželová, celková rekonstrukce školy (dokončení výměny oken, zateplení větší části budovy)

1983/84 – základní škola opět osmiletá, v pracovně fyziky vybudována automatika na zatemňování, spouštění
televizoru a promítacích přístrojů
1984/85 – název školy změněn na Základní škola
1985/86 – počátek činnosti Klubu mladých diváků, vybudována pracovna zeměpisu – automatizace
1986/87 – vybudována pracovna chemie, návštěva sovětských válečných veteránů, kteří osvobozovali ke konci druhé světové války okolí Trhového Štěpánova
1987/88 – poprvé prováděn plavecký výcvik ve Vlašimi
1988/89 – opravena část střechy
1989/90 – celý rok poznamenán politickými událostmi
a událostmi vnitroškolními
1990/91 – novým ředitelem zvolen Mgr. Josef Kokta,
poprvé školou organizována předtaneční výchova
pro žáky 8. tříd

Učitelský sbor 2011 – horní řada: Petr Dymák, Martin Limburk,
prostřední řada: Martin Vrbický, Jitka Chvojková, Květa
Kuželová, Jan Balšánek, Hana Podhadská, Lucie Kakosová,
Jaroslava Špirková
dolní řada: Pavla Krucká, Hana Früblingová, Olga Mládková,
hospodářka Miroslava Naňáková, Martina Nováková,
Ludmila Kulíková, Kateřina Vinšová

1991/92 – oslavy 40. výročí existence školy
1993/94 – ZŠ v Trhovém Štěpánově je první školou
na okrese, kde se v 1. třídě začalo vyučovat dle projektu
„Obecná škola – škola hrou“
1994/95 – vybudována učebna jazyků
1995/96 – přechod na povinnou devítiletou školní docházku, zřízena učebna informatiky, den otevřených dveří
1998/99 – vítězství týmu učitelů v 8. ročníku Podblanického poháru učitelů v odbíjené
1999/00 – kolaudace plynové kotelny
2000/01 – zavedení internetu, ustavení Rady školy
2001/02 – oslavy 50 let od založení školy, návštěva
předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause ve škole,
při této příležitosti ve škole odhalena pamětní deska učitele Karla Kolmana

1. třída a učitelka Hana Früblingová

Škola za dobu své existence vychovala a vzdělala bezpočet žáků, kteří si dovedli najít pevné místo ve svém
dalším životě. Řada z nich se do školy vrací, každý rád
vzpomíná na školní léta a pro učitele je to důkazem,
že Základní škola Trhový Štěpánov je místo, na které se
nezapomíná.
Z internetových stránek
Základní školy V Trhovém Štěpánově

Zpravodaj Štěpánovska
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Nález zajímavé pohlednice
Starých pohlednic Trhového Štěpánova, datovaných
před 1. světovou válkou, je jako šafránu. O to cennější je
můj nález staré, dosud nikde nepublikované pohlednice,
která je napsána a datována 10. 7. 1914 a následně odeslána z Trhového Štěpánova. Jsou na ní kromě celkového
pohledu na město fotografie školy, kostela a detail obchodu Ludvíka Veselého s několika místními občany.
Když jsem tuto pohlednici obdržel, moje překvapení
bylo nesmírně veliké. Jejím odesilatelem byl místní pan
farář František Bejček, zakladatel štěpánovského hasičského sboru a známá osobnost, kterou snad nemusím
blíže představovat. Adresátem byl velebný pán Josef Litomiský. Cituji z pohlednice: „ K památnému dnu Vašeho
vysvěcení na kněze upřímně Vám blahopřeji. Popřejž dobrotivý Bůh, byste se dlouhá léta těšil z daru práce své
a v novém vyvoleném stavu byl spokojen a šťasten. V dokonalé úctě oddaný Fr. Bejček, farář“.

trpícím a potřebným. Papež Pius XI.
přijal mladého českého kněze a vyhověl jeho žádosti. Po papežově schválení se v roce 1922 stal Josef Litomiský
zakladatelem a 1. generálem kongregace řádu Bratrů Těšitelů Božského
srdce z Getsemane a rektorem českého kostela Nejsvětějšího Vykupitele
ve Vídni. Mezi světovými válkami P. Josef Litomiský
vznikly 3 provincie řádu: rakouská,
česká a slovenská, dále řeholní dům na Olivové hoře v Jeruzalémě a další misijní komunity. Po skončení 2. světové války se rozhodl zakladatel řádu a generální superior
P. Josef M. Litomiský přemístit sídlo kongregace z Vídně
do Prahy a Jeho Eminence arcibiskup Josef Beran postoupil kongregaci klášter ve Vlašské ulici na Malé Straně. Rok 1950 však znamenal v českých zemích konec řeholních řádů a kongregací. Perzekuci ze strany
komunistických státních orgánů neušel řád Bratrů Těšitelů a ani samotný páter Josef Litomiský. Byl pronásledovaný, vězněný a v roce 1956 v Praze na následky těžkého žaláře zemřel. Pohřben byl na Vyšehradě. Stanovy
Kongregace přepracované po II. vatikánském koncilu
schválil v r. 1983 v Praze arcibiskup František Tomášek.
Bratři Těšitelé působí v Čechách dodnes a to ve Velkých
Hošticích, v Nížkově (u Žďáru nad Sázavou) a Frýdku-Místku. Dílo pátera Josefa Litomiského pokračuje
a Kongregace Bratrů Těšitelů působí dodnes. Tolik k nálezu jedné historické zajímavosti.
Jan Holík, Praha 4

Pohlednice

Náš kraj

Rub pohlednice s psaným textem

Osud pátera Josefa Litomiského jistě stojí za stručné
připomenutí. Narodil se roku 1888 v Hoříněvsi na Táborsku, vysvěcen na kněze byl r. 1914. Za časů 1. sv. války konal kněžskou službu ve vídeňských nemocnicích, stál u lůžek umírajících a trpících vojáků. Zde zesílilo jeho
přesvědčení, že úkolem kněze je v prvé řadě pomáhat všem

Náš kraj. Pokud toto slovo řeknete komukoliv v České republice, bude myslet tu stejnou věc, jako člověk
na druhém konci republiky. Bude myslet kraj, ve kterém
žije. Svůj vlastní kraj. Pokud se zeptáme dospívajícího
chlapce či dívky, pošlou nás někam. Pokud se ale zeptáme seniora, který už žije ve „svém kraji“ hodně dlouho,
může naše setkání trvat klidně celý den. Senior má mnoho hezkých či ošklivých vzpomínek, které se v kraji, kde
žije, udály. Mysleme proto na staré lidi. Ti už toho zažili
mnohem více než my, puberťáci, kteří nejraději každého
pošlou někam a myslí si bůhví co. Zamysleme se proto
nad sebou, pomozme starším lidem. Pomozme jim jen
tak, pro radost. Ne že za to budeme něco chtít.
Náš kraj. Pro mě je můj kraj Středočeský. Zde žiji, zde
mám svou rodinu, zázemí. Mám se kam vracet, a to je
hodně důležité. Když máte koho mít rádi. Když se můžete k někomu každý večer přitulit, vzít ho za ruku, popovídat si s ním o dnešním dnu, tak máte to nejcennější,
co můžete v životě mít. Máte koho mít rád, ať je to rodi-
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na či domácí mazlíček, je to jedno, hlavně že někoho
máte a nejste sami.
Můj domov je velice útulný a jsem ráda, že ho mám.
Obec, kde žiji, se nachází právě ve Středočeském kraji.
Mnoho lidí, kteří tu žijí, se domnívá, že právě sem musela
před mnoha lety spadnout nějaká bomba, či tu musela vybuchnout nějaká sopka. Obec Keblov se nachází ve východní části okresu Benešov, v blízkosti hranic s okresem
Kutná Hora. Pokud přijedete do Keblova, pokaždé pojedete
s kopce. A právě tuto záhadu si mnozí lidé neumějí vysvětlit. Proč pokaždé s kopce? Tato záhada je stále nevyřešená.
První zmínka o obci Keblov pochází už ze 13. století.
Nevím, zda mám v obci Keblov ze 13. století nějaké předky, ale vím, že moje babička i její maminka se narodily
právě tady.
Škola, do které chodila ještě moje maminka, je už
dávno zavřená. Musíme proto jezdit do Trhového Štěpánova, a věřte, že pro rodinu, která má více dětí, a jen jeden z rodičů má řidičský průkaz, je veřejná doprava dost
drahá záležitost. Jen co se kapičku oteplí, vyjedeme s kamarády do školy na kole.
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U nás v Keblově se koná mnoho různých akcí, na které mohou být Keblováci právoplatně hrdí. Ať už akce
pro děti nebo pro seniory. V poslední době se toho
v Keblově událo opravdu moc. Opravuje se starý lihovar,
který už od konce 20. století byl nefunkční. Postavilo se
dětské hřiště, rybníky byly zbaveny bahna, zkrátka
správná obec v celé své kráse.
Jsem velice ráda tam, kde právě vyrůstám. I já zastávám přísloví „Všude dobře, doma nejlépe“. V okolí je
mnoho lesů, polí, luk, čistá příroda, kvalitní vzduch
a žádný prach či smog. Velice miluji tuto krajinu, zdejší
přírodu, lidi. Troufám si říci, že jen málo lidí může být
tak šťastných jako já. Nejšťastnější jsem právě proto, že
mám koho mít ráda.
Proto se sami nad sebou, prosím, zamysleme: kde žijeme, zda pro toto místo nemůžeme něco udělat sami,
aby nám v „našem kraji“ bylo nejlépe. Žijeme jen jednou,
a proto snad stojí za to se sami nad sebou zamyslet, kapinku pomoci, aby se nám všem žilo lépe. Nemůžeme
všechno nechávat na těch ostatních a říci si, ať to udělá
někdo jiný, proč já? Kdyby takhle uvažovali všichni….
Jana Rumlerová 7. třída, Keblov

Tak tady jsem doma

Tak tady jsem doma. Rozhlédni se po krajině, člověče, a řekni, není tu krásně? Jsi na vrcholku kopce a díváš
se na Trhový Štěpánov, moje rodné město. Sedíš tady
u stolu, popíjíš zteplalé benešovské pivo, protože narozdíl ode mne můžeš a vychutnáváš si tu krásu, viď? Vidíš
kostelní věž? Tak schválně, kdy naposled jsi byl v kostele?
Neboj se, nemáme si co vyčítat. Ale dnes je neděle a mohli jsme jít. Chtěl by ses zeptat na lidi, viď? Teď tu žádné
neuvidíš, je nedělní odpoledne a jenom na chvíli vykoukne z mraků slunce. Normálně bys na ulicích potkal
houfy dětí, babičku s dědou na procházce, nebo bys
ve ztemnělých ulicích potkal zarostlého tuláka s kytarou
v ruce a písničkou na jazyku. Život tady není sen, i když
se to může při pohledu na prosluněné údolí zdát. Ale není
důvod si stěžovat.
Byl jsi tu vlastně někdy? Vážně? Neříkej mi, že jsme
tehdy v té zimě šli až ke skále! Ale byl to neskutečný zážitek, že? My dva, ty tak velký a já tak malá, táhli jsme se
po zasněžené silnici, jeden druhého házeli do hromad
sněhu, pozorovali jsme stopy zvěře a zkoulovali se u skály. Pak jsme vyšli po silnici k Dubějovicům a koukali
jsme na slunce, které mělo ranní protažení už dávno
za sebou a ukazovalo se nám v celé kráse nad obzorem.
Spadla nám oběma brada nad třpytící se zasněženou plání. Potom jsme ale pospíchali domů, protože jsme věděli,
že máma chce pomoct s vánočním stromečkem. A ty ses
těšil, že jí budeš užírat čokoládové figurky.
Kolikrát jsme se od té doby viděli? Jednou jsme spolu
byli na nějakém hradě. Nebo zámku? Na Jemništi? Už si
na to vůbec nepamatuji. Bylo to tehdy, jak jsme prolézali

ta kamenná sklepení, nebo to se stalo na jiném hradě
a s někým jiným? Proč má člověk tak krátkou paměť!
Kdyby všechny ty zlé věci, co jsem kdy zažila a vybavuji

Jitka Vávrová
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si je dodnes, najednou zmizely, a ty krásné příběhy, které
zmizely v propadlišti času, se navrátily zpět.
Krásné scény z Jemniště by mohly vystřídat můj
osobní film se jménem Nemoc. Je to už nějaký ten pátek,
co jsem ležela v benešovské nemocnici. Všichni jen chodili okolo, nikdo nic neříkal. I tebe jsem zahlédla, když
jsi šel po chodbě nebo jsi postával u mé postele se zmateným výrazem. Pak jsem se vrátila sem, domů. Ale oni
mě tahali všude možně po doktorech, hlídali mě, starali
se o mě jako nikdy předtím. Šla jsem z jedněch starostlivých rukou do druhých a nikdo se na mě neohlížel.
A pak jsem jim utekla ze spárů, lhala jsem jim, jen abych
pocítila, že žiji. Žiji tady, mezi dobrými lidmi, v dobré
krajině a se spoustou životních příležitostí. A to mě nakoplo, dalo mi tu správnou šťávu a přišel ten opravdový
návrat domů. Nikdy jsem o tom, co se tehdy dělo, nemluvila, až teď a tady.
Všimnul sis, že jsou v životě někdy takové okamžiky,
které stojí za to si zapamatovat? No, jasně že ano. Ale my-
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slím to jinak, takové chvíle, ze kterých cítíš tu náladu, no
víš, takový to kouzlo okamžiku. Zkrášluje to život. I když
si na to potom vlastně ani nevzpomeneš, tak v tu vteřinu,
kdy cítíš magii, jsi šťastnější, než kdykoli předtím. A já
myslím, že o tohle těm lidem jde, ne? Když utíkají z města, ze vztahů, utíkají do lékárny pro prášky na deprese,
tak to je ten konečný cíl, který se má stát nekonečným zůstat navždy šťastný.
Co všechno se stalo mezitím, co jsme se tak dlouho
neviděli? Vyrostli jsme, oba. Na nás oba zapůsobilo
mnoho věcí, když jsme vyrůstali. Lidé, kteří nám byli nablízku a vytvářeli naše vzpomínky, věci, které nás obklopovaly a malebná krajina, která nám poskytovala útočiště. Jen doufám, že jsme se dnes neviděli naposled a příště,
až se sem znovu vrátíme, naše srdce zjihnou při ohlédnutí za naší životní cestou, kterou jsme oba prošli pod
stejným nebem, ve stejném kraji.
Jitka Vávrová, 8. třída, Trhový Štěpánov

Okres Vlašimský od P. Antonína Norberta Vlasáka
V prosinci 2010 jsme informovali o záměru vlašimského kronikáře Josefa Moudrého vydat jednu z mnoha prací
hrádeckého faráře P. Antonína Norberta Vlasáka. Tento
záměr byl uskutečněn v první polovině července 2011.
Nákladem Města Vlašim se spolupráci s Vlastivědným klubem Antonína Norberta Vlasáka ve Vlašimi vyšel „Okres Vlašimský. Nástin historicko-archeologický.“Jako svazek II. je součástí „Bibliotéky místních
dějepisův pro školu a dům.“ Náklad 500 výtisků, vázaný,
formát 130 x 197 mm. (Původně vydal nakladatel
F. A. Urbánek v Praze roku 1874.)
Na 149 stranách popisuje Vlasák 141 míst bývalého
okresu Vlašim a vychází ze správní reformy z roku 1850.
Tato reforma vytvořila instituci soudních a politických
okresů, jejichž sídly se stala nejvýznamnější místa regionů. Autor se zmiňuje prakticky o všech jeho obcích.
Starosta Města Vlašim Ing. Luděk Jeništa napsal
v úvodu k obnovenému vydání také tato slova:
Žijeme své životy, žijeme přítomností, snažíme se ji co
nejlépe využít, ovlivnit a připravit sebe a své potomky
na budoucnost. Kdo z nás si uvědomuje, že jsme také nedílnou součástí historie? Vážíme-li si toho pozitivního
z minulosti, dokážeme připravovat dobrou budoucnost.
Snad toto nové vydání trochu přispěje k známému rčení:
„Poznej svůj domov a budeš ho milovat.“
Vlasák uvádí, že okres má 6,3 mil čtverečných. Vymezuje jeho hranice, věnuje se povrchu, vodní síti, všeobecnému složení půdy (hornin), silnicím, těženým nerostům,
rostlinám a plodinám, které se zde pěstují, zvěři polní
i domácí, způsobu hospodaření, demografii, průmyslu
i obchodu. Věnuje se příslušností k náboženství i školství.

Více než 30 stran textu věnuje městu Vlašim a tento
přehled byl snad prvním v tomto rozsahu, než byly vydány „Dějiny města Vlašimě a jeho statku“ od Františka
Augustina Slavíka v roce 1889.
Z dalších obsáhlých popisů jsou to Zdislavice, Štěpánov trhový (takto byl dříve označován Trhový Štěpánov),
Hrádek, Divišov, Český Šternberk, Chotýšany, Louňovice, Načeradec a Soutice.
Na 3 stranách jsou tabulky výměr rozloh dle druhů
plodin.
Medailonek P. A. N. Vlasáka (10. 1. 1812 – 7. 12. 1901)
s přihlédnutím k oběma výročím napsal vlašimský kronikář Josef Moudrý.
Předsádky obsahují vyobrazení pečetí Vlašimi, Domašína, původních pánů z Vlašimi, Divišova, Štěpánova
a Českého Šternberka a výřez z mapy okresu Benešov
(kresba V. Velechovská, 60. léta 20. století, archiv Muzea
Podblanicka).
Vydání Okresu Vlašimského je přínosný ediční počin, který ocení zejména kronikáři měst a obcí tohoto
regionu. Určitě zaujme všechny, kteří se zajímají o regionální historii, studenty i žáky.
Škoda, že současně nebyl vydán i Okres Dolno-kralovický. Žel, pravděpodobně není v možnostech obcí východně od Kuňovic či Čechtic až po Dolní Kralovice
spojit finanční prostředky k vydání tohoto díla, který je
počtem stran menší. Najdou se sponzoři, kteří umožní
zájemcům studovat publikaci, která je dávno, velmi dávno naprosto nedostupná?
Jaromír Vlček
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Pod Blaníkem 2.2011
Druhé číslo vlastivědného časopisu Pod Blaníkem
přináší čtenářům řadu zajímavých článků. Prolistujme
jeho obsah.
Pavel Pešout popisuje „Udělení ocenění Blanický rytíř v roce 2011.“ (Červnové vydání našeho listu přineslo
obsáhlý článek o této události z pera Jana Urbana.) – Pavel Procházka přibližuje „Nález dudka chocholatého
u Louňovic pod Blaníkem.“ Dudek chocholatý nepatřil
na Podblanicku mezi pravidelně se vyskytující druhy.
Tento krásný pták byl nalezen zraněný a opatřen kroužkem německé kroužkovací centrály Hiddensee. Žel, jeho
zranění byla tak vážná, že jim podlehl. – Jana Křížová
připravila pozvánku s názvem „Vydejte se na výlet po naučné stezce Medník.“ Tato stezka byla vybudována v roce
2009 pracovníky a dobrovolníky Centra ekologické výchovy Zvoneček ve Vraném nad Vltavou. Je pouze pro
pěší turisty a nejzajímavějším obdobím k prohlídce je
přelom března a dubna. – „Sklárna a skláři na Brtnici
u Divišova“ je článek Karla Kočího z Měchnova. Bývalá
sklárna se nacházela u osady Brtnice nedaleko Šternova.
Článek doplňuje výpisy jmen sklářů z matrik v rozmezí
let 1847 až 1863. – Ivana Preislerová v článku „Ledecký
kostel by mohl vyprávět…“ Ledce byly ve 14. století centrem celé oblasti nedaleko Nespek. Vyprávění je velice
poutavé a popisuje různé události. – Jindřich Nusek
směřuje čtenáře „K výpravě Karla Slavoje Amerlinga
na Divišovsko.“ Amerling byl proslulý vlastenecký pedagog, přírodovědec a lékař se zaměřením na skladbu porostů ve zdejší krajině. Článek se věnuje několika postřehům Amerlinga na lesní porosty okolo Českého
Šternberka. – František Procházka se věnuje zajímavému
tématu v článku: „Mezinárodní zasilatelství, železniční
stanice a Podblanicko.“ Článek má tyto pododdíly: Zasilatelská činnost, Obchodní cesty a železnice, Železniční
mapy, Mezinárodní zasilatelská (spediční) železniční
mapa Podblanicka z roku 1924 a současnost a závěr. Dvě
tabulky obsahují přehled zasilatelských železničních stanic na Podblanicku v roce 1924 a z nich uvádí stanice
na trati z Benešova do Dolních Kralovic. Jsou to: Struhařov, Jemniště – Postupice, Most – Domašín, Vlašim, Zdislavice, Trhový Štěpánov, Sedmpány, Keblov, Borovsko,
Dolní Kralovice. Druhá tabulka uvádí nefunkční stanice
na stejné trati v roce 2010. Jsou to zrušené stanice: Sedmpány, Keblov, Borovsko, Dolní Kralovice. Závěr článku
uvádí, jaké významné druhy zboží byly přepravovány
právě po železnici. – „Nejen Davelský Remagen (1)“ je
článek Jaromíra Košťáka, věnovaný tématice filmu Most
u Remagenu. Tento film se zde natáčel před vstupem
vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.
– Návštěvníci letošních poutí na Hrádku měli možnost
seznámit se s životem kněze Františka Štveráka. Článek
Anežky Stříbrné, která o tomto muži přednášela
3. 7. 2011 právě na Hrádku u Vlašimi, je nazván „ Franti-

šek Štverák, odpůrce a vězeň nacismu i komunismu.“
Je zřejmě výtahem z její bakalářské práce napsané v roce
2010. Jeho život byl vskutku pohnutý, ale byl to statečný
člověk! – „Fejetonista poutníkem“ je článek Radko Bílka
o literární činnosti Antonína Veselého, který se ve svých
fejetonech zabývá přírodou České krajiny. Žel, práce týkající se Blaníka, jsou jen v rukopisné podobě uložené
v literárním archívu Památníku národního písemnictví.
– Josef Moudrý připomíná v článku “Před 75 lety začal
ve Vlašimi vycházet časopis ´Hlasy od Blaníka´.“ Historie tohoto významného časopisu je velmi zajímavá. Přinášel též krátká sdělení a zprávy z některých okolních
obcí. Za všechny jmenujme aspoň Čechtice, Bolinu,
Chlum, Sedmpány, Trhový Štěpánov, Načeradec, Tichonice a Soutice. – Jaromír Coufalík vyjímá některé zajímavé události v článku „Z pamětní knihy Ratměřic (1)“
– Slávka Rýdlová i nadále seznamuje s ochotnickým divadlem na Podblanicku ve své 28. části tentokrát „Z historie ochotnického divadla v Neveklově.“
Vložená příloha obsahuje tyto články:
Od spisovatele Václava Vlčka ze Střechova nad Sázavou „Jak si šel Václav Vlček ze Střechova do Kácova
v zimě pro liniár (1).“ Převzato z Pod Blaníkem 1928/29.
– Jaroslava Jarolímková – Lipinská píše: „Má vzpomínka
na Jarku Kozla.“ Byl jedním z členů hnutí katolické mládeže ve Vlašimi. Žel, byl později uvězněn a konce války
se nedožil. – „Na Blaníku. Dvě naše tradice se spojují“ je
jeden z fejetonů Antonína Veselého, který navazuje
na článek Radko Bílka – František Procházka vybral vyprávění „O strašidelném mlynáři na Vlašimsku.“ – Jaroslava Jarolímková –Lipinská napsala báseň Jarní.
Recenze regionální literatury uvádějí dvě publikace:
„Vyšly vzpomínky Jana Zajíce.“ Knížka je nazvána
„Dvojčata Vysočiny. Z Pacova až do vesmíru.“ Pamětníci
si jistě vybaví osobnost významného konstruktéra Blanických strojíren, ale i nadšeného astronoma, který se
zasloužil o vybudování vlašimské hvězdárny. – Druhou
publikaci s názvem „Konopišťský park“ napsal Václav
Kovařík a píše o ní Pavel Pešout. – Michala Musilová
píše „Zprávy ze záchranné stranice pro živočichy ČSOP
Vlašim.“ Její činnost je vskutku bohatá i záslužná. Článek seznamuje s pokračující výstavbou nového areálu
záchranné stanice. – Jaroslava Tůmová popsala, že
„Dobrovolníci letos opět vyčistili hladinu a břehy řeky
Sázavy.“ – „Děti ztvárnily svůj kousek přírody“ je článek
Ivany Křížové o výtvarné a literární soutěži ke Dni Země
2011. Přílohu uzavírá adresář autorů a přehled plánovaných akcí Muzea Podblanicka a ČSOP Vlašim.
Co napsat na závěr? Vypůjčil jsem si slogan MF DNES
a proto: Pod Blaníkem stojí za to číst!
rV
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Mnichovská dohoda – 1938
Po probrání látky o tzv. první republice dostali žáci
9. třídy za úkol napsat krátké shrnutí událostí týkajících se
Mnichovské konference s vlastním pohledem na věc. Každý
pojal svůj výklad této neslavné části našich dějin po svém.
Jan Frajt. Situace pro ČSR se začala zhoršovat po zvolení Adolfa Hitlera k moci. ČSR vytvořila proto v roce
1935 spojeneckou smlouvu s Francií. V ČSR se začaly objevovat vnitřní rozpory. Slováci a sudetští Němci chtěli
autonomii. Adolf Hitler poprvé v roce 1938 prohlásil, že
chce Sudety připojit k Německu, a to z toho důvodu, že
jsou Němci v ČSR utlačováni. V září 1938 vláda na nátlak
Velké Británie a Francie přijala požadavek Hitlera, ale
z důvodu velkých demonstrací vláda podala demisi
a nová vláda tento požadavek odmítla. 22. září 1938 Hitler znovu požadoval Sudety, ale i Těšínsko a jižní Slovensko, a proto 23. září proběhla všeobecná mobilizace.
V noci 29. září se uskutečnilo jednání v Mnichově, kterého se účastnili Daladier, Hitler, Mussolini a Chamberlain. Výsledkem jednání byla tzv. Mnichovská dohoda,
což bylo ultimátum pro ČSR, aby vydalo pohraničí. Edvard Beneš měl dvě možnosti, buď se bránit, a nebo vydat
pohraničí.
JÍT BOJOVAT
- dobře vycvičená armáda
- odhodlání vojáků bránit vlast
- dobře opevněné hranice
NEJÍT BOJOVAT
- slabé letectvo
- nespolehlivá Francie a Velká Británie
- zničení památek
- velké ztráty na životech
Edvard Beneš se nakonec rozhodl pro přijetí Mnichovské dohody. Kdybychom se bránili, tak by nám
pravděpodobně Francie ani Velká Británie nepřišla
na pomoc. Slovensko by se nejspíše odtrhlo ihned po začátku války. Takže z mého pohledu se Beneš rozhodl
správně, protože si nemyslím, že vědomí národní hrdosti by vyvážilo ztráty na životech a zničená města. Hitler
chtěl naše území a nejspíše by ho získal.
Pavel Dušek. Ve 30. letech přišlo období krize. V Německu zakládá Hitler fašistickou stranu NSDAP. Nabízí
každému vše a překvapivě se ujímá vedení. Z Adolfa Hitlera je německý kancléř, Führer, vůdce a diktátor. Začíná
německá agrese. Roku 1938 stavíme opevnění, přichází
anšlus Rakouska. Chudák Beneš. Školíme důstojníky, cvičíme vojáky. Nejsme vřed na německé říši! My se nedáme!
Všichni jsou odhodláni se bránit. Škodovka jede naplno,
žádná auta - tanky. Vážený Hitler chce Sudety a Konrad
Henlein se svojí SdP chce k němu. Zrádce! Bratři Slováci
volají po autonomii. Co naši spojenci? Nespolehliví. Ná-

roky se stupňují! Dejte sem Sudety! Nikdy! Führer se zlobí. Prozřetelný Mussolini zasahuje. V Mnichově se sejdou
Chamberlain, Daladier, Mussolini a Adolf Hitler. O nás,
bez nás! Spojenci naší obětí zajistí „mír na 20 let“. Alespoň. Nejenže nám vezmou Sudety, ale i Těšínsko pro Polsko, jih Slovenska a část Podkarpatské Rusi věnují Maďarsku! Co se dalo dělat. E. Beneš nakonec podepsal a spolu
s vládou odstoupil. Je to ale smůla žít na konci první republiky a začátku Česko-Slovenska. A to ani nevíme,
co nám osud přichystá. Snad bude dál klid.
Anna Olišarová. Československo bylo ve velkém nebezpečí, bylo ohroženo jak zvenku, tak i zevnitř. Zvenčí
ho ohrožovalo Německo s nacisty u moci, zevnitř zase
Slovensko a Sudety, které chtěly autonomii. Československo mělo dvě možnosti: buď jít do války, a nebo vydat
Sudety Němcům. O tom měl rozhodnout druhý československý prezident Edvard Beneš. Československo začalo na obranu proti Němcům stavět opevnění v pohraničí a pojišťovat si spojenectví s Velkou Británií, Francií
a SSSR a vyhlásilo mobilizaci. Bylo připraveno se bránit.
Lidé chtěli bojovat za svůj stát, měli chuť se Hitlerovi postavit. Ale v noci 29. září 1939 se v Mnichově sešli Neville
Chamberlain za Velkou Británii, Eduard Daladier
za Francii, Benito Mussolini za Itálii a Adolf Hitler
za Německo, aby jednali o osudu Československa. Dohodli se, že Československo musí Sudety předat Německu do 10. října, jinak Hitler přijde s vojskem a naši spojenci nám nepomůžou. Tuto smlouvu poslali Edvardu
Benešovi a ten ji podepsal a odstoupil z funkce prezidenta. Poté emigroval do Anglie. Československo přišlo
o Sudety, Těšínsko, jižní Slovensko a část Podkarpatské
Rusi. Sudety si vzali Němci, Těšínsko Poláci a jižní Slovensko a část Podkarpatské Rusi Maďaři. Vznikla
tzv. druhá republika a jejím prezidentem se stal Emil
Hácha. Mnichovská dohoda je dodnes odstrašujícím
příkladem appeasementu.
Lukáš Veselý. Mnichovská dohoda byla podepsána
29. 9. 1938. Jednalo se o tom, že naše pohraničí bude patřit okolním státům. Těšínsko připadlo Polsku, Sudety Německu, jižní Podkarpatská Rus a jižní Slovensko Maďarsku. Na konferenci jednalo Německo (A. Hitler), Itálie
(B. Mussolini), Velká Británie (N. Chamberlain) a Francie
(E. Daladier). Bylo to jednání „o nás, bez nás“. Ztratili
jsme tím také značnou část průmyslové výroby. Československo muselo souhlasit, protože by ho jinak napadlo Německo. E. Beneš musel dlouho rozhodovat o tom, jestli
budeme o pohraničí bojovat, nebo ne. Kdybychom bojovali, tak bychom ztratili mnoho lidí a stejně by si nás pak
vzali a třeba by nám nezůstalo tolik památek, kolik jich
máme teď. Někteří lidé byli proti boji, ale někteří zase pro.
Beneš z toho musel být na 99 % na prášky. Ale nakonec
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Když N. Chamberlain přiletěl do Londýna, přísahal, že
žádná válka nebude, ale jeho noční můra se o rok později
stala skutečností a ve světě zavládl strach a panika.

Dubějovice v červnu
Dětský den 4. 6. 2011

Stalo se již tradicí, že na ukončení školního roku pořádají naši hasiči pro děti odpoledne plné her. Každé jaro
sbírají hasiči kovový odpad v celé vesnici. Letos za prodej
tohoto šrotu zakoupili nafukovací hrad. Dalším lákadlem pro děti byla trampolína, zapůjčená panem Ladislavem Šicem.
Odpoledne probíhaly různé soutěže: jízda na kolech,
koloběžkách a podobných vozidlech, rovnání kostek
na čas a další. Hlavní soutěží byl hasičský dětský překážkový běh na čas. Děti byly odměněny medailemi, diplomy a sladkostmi. Na závěr si všichni pochutnali na grilovaných kuřatech. Počasí se vydařilo.

žící a historické), byla pozvána také 18. 6. 2011 na oslavy
100. výročí založení Hasičského sboru v Keblově. Zároveň s naší historickou stříkačkou zde byla i koňská stříkačka ze Zdislavic. Předvedena byla i další historická
i současná hasičská technika např. zdvižná hasičská plošina z Vlašimi. Zakončení soutěže proběhlo tradičně
na letním parketu, kde hrála k tanci i poslechu hudba.

Dubějovické bodlo 5. 7. 2011

Čtvrtého ročníku soutěže v nohejbalu „Dubějovické
bodlo“ se zúčastnilo 8 družstev, i když zájem byl vyšší.
Po úvodním přivítání bylo provedeno rozlosování mužstev do dvou základních skupin po čtyřech. Vzájemné
zápasy se hrály na dva sety se zapsáním pouze bodů
za sety, nikoli skóre v setech. Po sehrání zápasů v základních skupinách postupovala mužstva umístěná
na 1. a 2. místě do skupiny, která hrála o celkové umístění na 1. – 4. místě. Mužstva, která byla v základní skupině na 3. a 4. místě, postoupila do skupiny, která hrála
o celkové 5. až 8. umístění, a přenášely se výsledky vzájemných zápasů ze základní skupiny.

Dětské odpoledne

Souboj u sítě

Anežka na startu

Velké soustředění - Eliška

Hasičské soutěže

U příležitosti 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dalkovicích byla 11. 6. 2011 uspořádána
soutěž v hasičském sportu. Klání se zúčastnilo i družstvo
hasičů z Dubějovic. Také hasiči v historických uniformách se stříkačkou taženou koňmi ukázali, jak se hasil
požár za dob našich dědečků. Obě naše družstva (soutě-

Zúčastnila se družstva složená převážně z hráčů
z Dubějovic a dále družstvo ze Sedmpán a ze Soutic. Názvy družstev dokazují, že jsou to utkání přátelská. Byla
to družstva: NEKOP, MOKRÝ BANDITI, MY ZE SEDMPÁN, DUBĚJOVICE 21, STAŘÍCI, SK SOUTICE, DŘEVÁCI, REBELOVÉ.
Všechny skupiny sportovců dostaly poháry a diplomy.
Zakončení hry oslavili nohejbalisté přípitkem šampaňským.
Krásný letní den se vydařil a spokojení hráči se rozcházeli až pozdě večer.
Chci tímto poděkovat jménem všech zúčastněných
Městu Trhový Štěpánov za finanční příspěvek.
Marie Vojtová
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Sedmpánští senioři opět na cestách
Byla středa 8. června 2011, kdy jsme navečer navštívili obec Soutice. Obec s bohatou historií i současností je
pěkně upravená a má co návštěvníkům nabídnout. V posledních letech se zde pro soutické občany udělalo mnoho užitečné práce. K tomu přispěly dva faktory. Jeden
z nich je osamostatnění obce 1989 a druhý, že se našel
někdo, kdo se o všechno v obci bude starat. V tomto případě je to starostka Soutic paní Alena Exnerová, která
tomu věnuje veškerý svůj čas. Sice se říká, že nikdo není
nenahraditelný, ale také se ví, že jedním člověkem organizace vzniká, ale také může zaniknout.

Pod schodištěm muzea v Souticích

Sedmpánští před muzeem v Souticích

Ze své čtyřicetileté praxe hodnotím práci soutických
velmi kladně. Jednou z akcí, která se jim podařila, byla
přestavba zchátralého objektu, který byl určen k demolici, na obecní muzeum. Zde je v současné době představena historie obce, zámeckého panstva, výstavba vodního

díla Želivka a historické předměty. To vše je zde uchováno pro příští generace.
Podrobný a profesionální výklad podá slečna Dana
Vlasáková z Černýše. My jsme tuto příležitost využili se
a zájmem jsme si muzeum prohlédli. Širší veřejnost neví,
že v Souticích něco takového existuje, proto všem tuto
prohlídku doporučujeme.
K dobrému zážitku patří i dobrá večeře, na kterou
jsme si zašli do místní hospůdky. Na tomto hezkém večeru nechyběla ani harmonika Bohuslava Vlasáka. Dík patří také štěpánovským hasičům, kteří nám pomohli zajistit dopravu.
A kde se sejdeme příště? No přece u vás.
František Dvořák

Tradice na radnici pokračuje
Koncem každého školního roku je na radnici Města Trhového Štěpánova slavnost. Předškoláci z Mateřské školy
a žáci 9. třídy Základní školy jsou se svými ředitelkami

a učitelkami přijati starostou města Ing. Václavem Nekvasilem. Nejinak tomu bylo i letos. Přinášíme dva snímky
z této malé a milé slavnosti. Poznáte své dcery a syny?

Šerpování předškoláků na radnici

Žáci 9. třídy převzali na radnici šerpy i vysvědčení
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Zahájení prázdnin v Souticích
Dne 9. 7. 2011 pořádal Obecní úřad Soutice zábavné
odpoledne pro děti s názvem „Hurá prázdniny.“ O program se staral v Souticích již známý klaun, mim a moderátor pan Aleš Klačer. Při úvodní rozcvičce děti překonaly prvotní ostych a vyzkoušely si, jaké to je proplout
bouří na lodi do země zvané „Prázdniny.“ Pak už se
s vervou vrhly do plnění úkolů a soutěží, které pro ně
klaun Ála připravil. Za jejich splnění samozřejmě nemohly chybět sladké odměny a hračky.
V přestávce na děti čekala malinovka, párek v rohlíku a zmrzlina a ani dospělí nepřišli zkrátka. Když všichni nabrali sil, pustili se do další porce úkolů. Na závěr
přišla soutěž v přetahování, kdy na jedné straně lana stáli rodiče a na druhé děti. A jak už to tak v zemi zvané
„Prázdniny“ chodí, děti vyhrály na celé čáře. Sláva vítězům a dík poraženým, kteří nezkazili legraci.
Kdo stále ještě neměl zábavy dost, mohl se vydovádět
na trampolíně, nebo si zastřílet na branku. Počasí se
umoudřilo, technika přestala zlobit a tak všichni přítomní prožili hezké prázdninové odpoledne.
Sponzory programu „Hurá prázdniny“ byly: OÚ Soutice, p. Anna Falářová, p. Václav Široký, p. Tomáš Houdek,

p. Tomáš Svoboda, p. Miloslav Hutter, ČRS Soutice,
EKOSO Trhový Štěpánov, MS Hubert Soutice, SDH Soutice, Sportklub Soutice, Veolia Hulice, AB Auto Brejla
Vlašim, p. Jaroslav Studnička Zruč nad Sázavou, p. David Svoboda – Elektra Vlašim a p. Klára Krištůfková.
Děkujeme.
Dana Vlasáková

Hasiči z Trhového Štěpánova připravují
Den hasičů a záchranářů

Druhý ročník Dne hasičů a záchranářů v Trhovém
Štěpánově se uskuteční v sobotu 10. září 2011 na volném
prostranství naproti fotbalovému hřišti. Těšit se můžete
především na ukázky zásahu při vyprošťování a hašení
vozidla nebo slaňování ze záchranné plošiny. Kromě hasičských a záchranářských vozidel si budete moci prohlédnout vojenskou techniku. Chybět nebude ani populární přistání helikoptéry. Návštěvníci jistě uvítají
i atraktivní vystoupení krásných vlašimských mažoretek, živou hudbu a dobré jídlo a pití.
Program o druhém zářijovém víkendu na Dni hasičů
a záchranářů v Trhovém Štěpánově zahájí nástup sborů
SDH, potom odstartuje soutěžní klání v požárním sportu o Pohár hasičů Trhového Štěpánova, kterého se zúčastní asi dvacítka družstev. Ke každé takové slavnosti

patří pohledné historické uniformy a technicky zajímavé
historické stroje a pomůcky hasičů – ani o ně v Trhovém
Štěpánově nepřijdete. Ke slovu přijde i mladá generace
v Soutěži mladých hasičů.
V minulém roce organizovali štěpánovští hasiči tuto
akci poprvé. Setkali se s velkým zájmem rodičů s dětmi,
odborníků, laiků i fandů do hasičského sportu. Přijeli
také návštěvníci, kteří se přirozeně zajímají o záchranářské dovednosti a vždy se rádi něčemu přiučí. Tento trend,
který bojuje s lhostejností, agresivitou a neuvědomělostí,
by chtěli štěpánovští hasiči ještě více posílit a Dnem hasičů a záchranářů v Trhovém Štěpánově podpořit v lidech přirozenou lidskou schopnost pomoci těm druhým
ve fatálních situacích.
Eva Vrzalová
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Hasiči – chlouba vesnice Sedmpány
V Sedmpánech, v zimních měsících jako by se život soutěži, kterou moderoval profesionál v tomto oboru Jiří
zastavil, přes den nepotkáš člověka, a když se chceš něco Černík, který mimo jiné moderuje benešovskou ligu, se zadozvědět, musí se jít v devět hodin do obchodu, kde se čalo se stroji PS 8, kde jsme z osmi družstev obsadili 4. mísčlověk dozví, co potřebuje. Dozví se i to, co kdo bude mít to. V soutěži PS 12 jsme startovali muži i ženy se startovk obědu, jak asi dopadne příští díl televizního seriálu, ním číslem 2 hned za domácími hasiči z Čechtic. Ženy zde
nebo komu ujel autobus. S blížícím se jarem se začne situ- zvítězily, když porazily obávané Daměnice. Mužům
ace měnit. Ženy začínají přemýšlet, kdy už bude konečně z Čechtic se útok nevydařil a čas 25,01 vteřin stačil jen
příznivé počasí, aby mohly na návsi opékat buřty, což se na 10. místo. Naši hasiči dosáhli času 18,88 vteřin, což dáděje každou středu až do podzimu. Druhou skupinou ob- valo naději, a stačilo s napětím sledovat časomíru, zda něčanů jsou hasiči, kteří začínají svou činnost dětským kar- který ze 13 sborů tento čas překoná. Protože tento čas přenevalem a dubnovou brikonán nebyl, slavili i muži
gádou, kdy se ve vsi uklidí,
vítězství. Náš úspěch byl
co je potřeba. Kontroluje se
završen soutěží v nalévání
hasičská technika, postaví
vody do stříkačky, kde z 20
se májka a sestavuje se kadvojic první místo obsadili
lendář hasičských soutěží.
bratři Roman a Vladislav
Jednotlivé soutěže se přeFilipovi a druhé místo Lukrývají, a kdybychom měli
boš Balek a Vladislav Voreagovat na všechny pošický. V Čechticích dostázvánky, znamenalo by to
váme pozvánku do Rataj
obětovat minimálně 18 sona pohár starosty, který se
bot příznivého počasí, což
konal 23. července 2011,
také každý nemůže tomuto
kde ženy obsadily 2. místo
Sedmpánští hasiči s trofejemi
sportu věnovat.
a béčko mužů s PS 8. místo
Tento článek píši 25. července 2011, kdy máme za sebou 3. Další dva útoky v době, kdy hrozilo zranění, jsme stáhjiž 7 soutěží. Začínalo se jako každoročně okrskovou soutě- li kvůli noční soutěži v Jankově, na kterou jsme byli přiží, která se konala 28. května v Miřeticích. Tuto soutěž jsme hlášeni. O půl sedmé navečer odjíždíme poprvé s omlazevyhráli před hasiči ze Zdislavic a Chmelné. Ženy obsadily ným mužstvem a úzkými hadicemi na pohár starosty
druhé místo. I když nám toto vítězství zajišťovalo postup Jankova, na který je přihlášeno 20 družstev žen a 40 druždo okresního kola, které se konalo 4. června 2011 ve Vlaši- stev mužů a je součástí benešovské ligy. Po slavnostním
mi. Tuto soutěž jsme vynechali. 11. června 2011 jsme se zú- nástupu, na kterém je víc jak čtyři stovky hasičů z okresu
častnili soutěže u příležitosti oslav 100. výročí SDH Dalko- Benešov, Příbram, Tábor a Pelhřimov, následuje soutěž
vice. Zde jsme si ochutnali smůlu od samého začátku. žen, která trvala dvě hodiny a ve které zvítězily ženy z KaNejprve měly poruchu obě kamery, kterými si natáčíme menice nad Lipou. Po přestavbě trati pro muže začíná
naše chyby nebo chyby soutěže, pak nám prasklo kolečko ve 23 hodin soutěž mužů. Lehko jsme si spočítali, že když
u vozíku na převoz stříkačky a konečně porucha na vývě- máme startovní číslo 26, půjdeme na řadu okolo půl druvě, kde ženy útok sice dokončily, ale skončily až na pátém hé. Po půl noci začíná být chladno, které je umocněno
místě. Muži s vypůjčenou PS 12 od hulických hasičů skon- jankovským potokem. Před půl druhou přišel čas, kdy
čili na třetím místě. 18. června se konala soutěž u příleži- moderátor ohlašuje nástup startovního čísla 26, hasičů ze
tosti 100. výročí SDH Keblov, kde naši muži obsadili první Sedmpán, kteří vstupují letos do první soutěže benešovmísto před hasiči z Čechtic a Křivsoudova. Ženy obsadily ské ligy, a nezapomněl připomenout, že Sedmpány umějí.
druhé místo. 25. června 2011 se soutěže o pohár starosty Připomněl naše reference, což slyšelo asi 1500 přítomměsta Zruče nad Sázavou v Nesměřicích účastnilo 15 ných. Na rozmáčeném trávníku jsme dosáhli čas 20,78
družstev mužů převážně z okresu Kutná Hora a 8 družstev vteřin, což byl zatím pátý nejlepší čas. Lepší čas dosáhli
žen. V pěkném prostředí, kde se voda saje z koupaliště, kte- ještě po nás hasiči ze Stoklasné Lhoty, Kamenice nad Lirá je asi metr pod terénem nám čas 25 vteřin zajistil 1. mís- pou a Slap u Tábora. Celkově jsme skončili na 8. místě,
to. Ženy z rukou starosty města Zruče dostaly pohár za 3. což pokládám za velký úspěch. Je to sport kolektivní, kde
místo. 2. července 2011 na pozvání odjíždíme soutěžit záleží na psychice i troše štěstí, neboť zde rozhodují setiny
o pohár starosty Čechtic, kam se přihlásilo 15 družstev vteřin a stačí jediné podklouznutí na mokré trávě a promužů a 6 družstev žen. Ani jedno družstvo kromě nás ne- pad v pořadí může znamenat i pět míst. Ženy byly s námi
startovalo v Nesměřicích. Velká konkurence nám nedávala jako divačky, protože stojí za to tuto soutěž vidět. Za dosapřílišnou naději. Hlavní soutěži předcházela soutěž dětí. vadní výsledky naším hasičkám i hasičům děkuji.
Ve velmi pěkném prostředí a organizačně dobře zajištěné
Dvořák František, starosta sboru
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Štěpánovští hasiči zasahovali
Zásahová jednotka města JPO II ročně zasahuje přibližně u 40 případů (požáry, technické výjezdy, pomoc
v nouzi, autonehody, povodně a další). Členové JPO II
jsou nepřetržitě 24 hodin na telefonu podle rozpisu služeb. Jednotka vyjíždí do pěti minut od vyhlášení poplachu. Je částečně financována Ministerstvem vnitra
a z části Městem Trhový Štěpánov.
Členové jednotky pobírají za svoji službu mzdu, kterou sponzorují pokladnu Sboru dobrovolných hasičů.
Z tohoto počínání by si mohlo vzít příklad mnoho našich politiků.
Jednotka vyjíždí k zásahům často v nočních hodinách, ráno však musí nastoupit do svého zaměstnání.
Výjezdy JPO II od dubna 2011:
• Požár mýtné brány na dálnici D1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odchyt zatoulaného psa ve Střechově nad Sázavou
Dopravní nehoda na dálnici D1
Požár hostince v Hulicích – planý poplach
Požár skládky EKOSO V Trhovém Štěpánově
Dopravní nehoda u Soutic
Padlý strom přes silnici u Soutic
Padlý strom u Střechova nad Sázavou
Požár traktoru v Souticích
Požár dřeva v Souticích
Dopravní nehoda v Souticích
Požár sklepení v Souticích
Dopravní nehoda u Trhového Štěpánova
Požár skládky klestí na štěpku na Licoměrsku
Požár sena v Souticích
Josef Korn, starosta SDH

Rekonstrukce mateřské školy v Hulicích

Obec Hulice s třemi sty obyvateli má od roku 1976
svoji mateřskou školu. Až teď se podařilo mateřinku zrekonstruovat a prostředí dětem i personálu více zpříjemnit. Opravy přišly na 1,5 milionu korun. Obec získá většinu těchto peněz z dotace Středočeského kraje.
Děti, které nastoupí do hulické školky v novém školním roce, už přijdou do nově vyhlížející budovy i vnitřních prostorů. Mateřská škola má vyměněnou střechu, je
zateplená a nová jsou i okna a fasáda. Před rokem byly
navíc zrenovovány podlahy, šatna a sociální zařízení.
„Jsme s nově vymalovanými zdmi, inovovanou kuchyňkou a jídelnou velmi spokojeni. Je tu mnohem pří-

jemnější prostředí. Děti byly překvapeny, když se školka
vyloupla v jiné, barevnější fasádě,“ říká ředitelka Mateřské školy v Hulicích Marcela Černá.
Mateřinka v Hulicích je svojí rodinnou atmosférou
a milým přístupem vychovatelek k dětem velmi populární nejen v Hulicích, ale i v okolních obcích a městech.
Pro tyto přednosti ji rodiče záměrně vyhledávají a chtějí
přihlásit svého potomka právě do školky v Hulicích. Kapacita zdejší mateřské školy je 24 dětí. Celou polovinu
tvoří děti „přespolní“. Tak jako všude jinde, i školka
v Hulicích je tedy maximálně využitá.
Eva Vrzalová
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Kam s ním?
Začínají prázdniny a mnoho rodičů řeší problém,
kam s ním – totiž jak naložit s volným časem dětí.
Letos poprvé zkusil Sokol Trhový Štěpánov ve spolupráci se Základní školou připravit tzv. „Příměstský tábor“. Ten probíhá tak, že děti spí doma a ráno mezi

Na Konopišti

tvořilo a soutěžilo ve zpěvu. V úterý se vydaly děti
na „kotlíkový pochod k Dubu“. Cestou musely najít
ukryté potraviny, ze kterých si nakonec uvařili „guláš.“
Ve středu vyrazili všichni na výlet vlakem na Stvořidla
a prošli se krásnou krajinou.

Šťastní vítězové zimní olympiády

7. a 9. hodinou se sejdou ve škole, kde je o ně postaráno.
Odpoledne si je rodiče mohou vyzvednout do 16.00 hodin. O dozor se staraly vychovatelky z družiny ZŠ – Jaroslava Špirková a Kateřina Vinšová, a pomáhala jim
sl. Jana Vlasáková.
Po počáteční nedůvěře, kdy se moc dětí nehlásilo, obsadilo 1. turnus od 11. července 11 dětí. Byl pro ně připraven pestrý program, od všeho něco – odlévání a malování sádrových obrázků, angličtina hrou, turnaj
v badmintonu a stolním tenise, naučná stezka s hledáním pokladu, počítače, zálesácké dovednosti a další.
I na pohádku se našel čas – ráno než se všichni sešli.
V úterý se konal výlet vlakem na Konopiště.
Ve čtvrtek se všichni vydali na stopovku. Cestou museli uhádnout 10 otázek z přírodopisu a šipky je dovedly
do trampské osady Pohoda na Holém vrchu, kde si
po obědě vyluštili křížovku z uhodnutých otázek, zastříleli ze vzduchovky a opekli buřty. Nakonec se vyhlásili
vítězové a všichni obdrželi trampské medaile a diplomy
a vydali se na zpáteční cestu.
Nutno dodat, že všichni šlapali statečně i přes ranní déšť
(jak jinak) a zaslouží si velkou
pochvalu.
V pátek se konala olympiáda v netradičních disciplínách. Vítězové dostali diplomy a opravdové medaile.
Na druhý týden bylo přihlášeno pouze 7 dětí, ale nikdo z minulého týdne nechtěl
zůstat doma. Proto všichni,
kdo mohli a nejeli pryč, pokračovali. Opět se sportovalo,
Jde to i bez sněhu

Sněhuláci na olympiádě

Ve čtvrtek se měla konat opět stopovka, ale tentokrát
nám déšť překazil plány úplně. Přesto si děti vyplnily
úkoly alespoň ve škole, učily se základy první pomoci
a nakonec si i zastřílely na školním hřišti. Takže o diplomy a stopařské medaile nakonec nepřišly.
V pátek se konala „Zimní olympiáda“. K povinné výbavě patřily čepice, rukavice a šála. Soutěžilo se v hokejovém střílení na branku, skoku do dálky s batohem, závodu sněhuláků, hodu sněhovou koulí aj. Na vítěze opět
čekaly medaile.
Chtěli bychom poděkovat Městu Trhový Štěpánov
za finanční příspěvek na náš „tábor“, ZD Trhový Štěpánov a. s., za možnost stravovat se v závodní jídelně a dalším sponzorům – firmě Daňhel a ČEPS, kteří poskytli
pro děti drobné dárky.
Doufáme, že si děti tento příměstský tábor hezky užily a příští rok se opět sejdeme. Letos jim přejeme krásný
zbytek prázdnin.
Ing. Alena Vilímovská

Vítězní stopaři
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Když se nebe zlobí
Když se nebe zlobí, nedá se s tím vůbec nic dělat.
Po loňském vražedném vedru nás v sobotu 18. 6. 2011,
v den konání letošní Neckiády, přivítala do nového dne
zatažená obloha. Nevypadalo to, že se počasí umoudří,
ač jsme v to všichni doufali. Naše prosby o trochu slunce
nebyly vyslyšeny, a tak Neckiáda víceméně propršela.

Takhle skáčou žabáčci

Nejrychlejší neckoplavec

I přes nepřízeň počasí se do soutěží přihlásilo přes
50 dětí. Soutěžilo se v 6 disciplínách - lasování, skok z místa, sprint na gymnastickém míči, chůdy, hod medicinbalem a trojboj. Kromě toho byly pro děti připraveny i nesoutěžní disciplíny (kuželky, házení kroužků, lyže pro tři…)
Přitažlivou atrakcí se stal i přechod koupaliště suchou nohou po „pontonovém mostě“ z nafouknutých
duší, které byly i přes nebezpečí totálního vymáchání
v plné permanenci.
Hlavní cenu v plavbě na neckách – nafukovací člun
– si odnesla Lucka Mirková.
Vrcholem celého klání byla odpolední soutěž o Štěpánovského žabáka, kterého letos v dětské kategorii pulců
získala Nikolka Kopecká, v kategorii žabiček Štěpán Neděla a v kategorii větších žabek Martina Kudynová.
Všichni vítězové si odnesli pohár.
Bohužel, tentokrát se nepodařilo přimět někoho
z dospělých, aby se zapojil do soutěžení, a tak letošní žabák v této kategorii nebyl udělen a putovní čepička čeká
na svého nového nositele.

Vítězní pulci

Děkujeme všem, kteří i přes nepřízeň počasí přišli závodit, nebo jen tak posedět. Děkujeme dále Městskému
úřadu Trhový Štěpánov a všem sponzorům za finanční
podporu celé akce. Náš dík patří i všem, kteří soutěže
připravili, měřili výkony či zajistili zvukovou kulisu
nebo občerstvení.
Tak jako loni je nám trochu líto, že se dostavily pouze
vodní bytosti, plavidlo vlastní výroby žádné. Doufáme
však, že i na to dojde a že se podaří příští ročník Neckiády skutečně se vším, co k ní patří. Věříme, že si nebe během roku udobříme dobrými sokolskými skutky
a že bude jak vymalované.
Srdečně tímto již nyní všechny zveme.
Mgr. Ing. Hana Podhadská

Vítězné žabky

Vítězné žabičky

Zpravodaj Štěpánovska
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Prázdniny
Ještě pár dní a budou prázdniny. Minulý rok jsme
byli s maminkou a tatínkem v Chorvatsku u moře
na Makarské riviéře. Tyhle prázdniny budu nějaký čas
v Brně a ve Viničných Šumicích s babičkou a dědečkem.
S dědečkem vždy chodíme na ryby a nachytáme plný
vak. Potom pojedeme na zvláštní výlet s překvapením
i se sestrou. Rodiče nám jen prozradili, že to bude zahraniční výlet.
Po dvou týdnech pojedeme na Slovensko do Vysokých Tater, kde se poprvé ze mě stane horolezec. Jistit mě
bude maminka, která už má zkušenosti. Strašně moc se
na to těším.

Po návratu z Tater pojedeme na Orlí hnízdo do Německa. Jsou tam také solné doly a Orlí hnízdo, kde pobýval ve volném čase Hitler se svojí manželkou, je tam také
muzeum, které navštívíme.
Pak pojedeme za mamčiným kamarádem na chalupu
v Jeseníkách, kde budeme podnikat pěší túry po okolí.
Za týden mi končí prázdniny! A půjdu zase do naší
milované školy. Už se těším na pány učitele a paní učitelky, samozřejmě také na své spolužáky a spolužačky.
Prázdniny utečou jako voda a bude pomalu čas vrátit
se domů a připravit si věci na nový školní den v 8. A.
Adam Exner, 7. třída, Hulice

Putování za buřtíkem
Ke dni dětí uspořádal Sokol Trhový Štěpánov 4. června 2011 výlet na kolech, pěšky (případně motorizovaně)
na střechovskou chatu. Tam bylo připraveno táborové
skotačení s opékáním buřtů. Děti si zajezdily na koních,
zastříleli ze vzduchovky (to i dospělí) a užili si spoustu
dalších dovednostních her.
Ing. Alena Vilímovská

Netradiční disciplíny

Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu

Střelba

Skvěle padají
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Odcházení
Konec června je jedno z nejhezčích období roku. Začínají prázdniny a končí nejenom škola, ale i různé další povinné aktivity, které ctižádostiví rodiče ordinují
svým ratolestem, aby dokázaly v životě to,
co oni ne. A tak chudáci děti musí celý rok
navštěvovat kroužek hudební, jazykový
(nejlépe dva), výtvarný, včelařský, šachový,
rybářský, nebo všechny najednou.
Pak jsou rodiče „sportovci“ a ti své děti
hlásí na tenis, atletiku, krasobruslení nebo
fotbal – podle toho, co zrovna letí. Nedávno uváděla televize úspěšný seriál Okresní
přebor a spousta žáčků zakotvila v dresu
přípravky místního Sokola Trhový Štěpánov. Děkujeme rodičům fotbalistů, protože
se sešla opravdu super parta. Pro nejvíc posedlé rodiče, kteří se pasovali do rolí trenérů, to byl rok plný nádherných zážitků.
Nahoře zleva: Dominik Chvojka, Jakub Menda, Honza Marvan, Štěpán Neděla,
Od loňského srpna jsme se sešli ať už
Maruška Mikešová. Dole: Patrik Čepelák, Evžen Pechar, Šimon Neděla,
na tréninku nebo zápase celkem osmdeDavid Kopecký, Jirka Šindelář a vpředu gólman Vojta Brož.
sátkrát. Průběžně chodilo 30 borců. Někteří nevydrželi, jiní se připojili v průběhu roku, ale jsou ruška Mikešová bude rozdávat radost na Spartě. Ostati tací, a těch je většina, kteří to táhli celou dlouhou sezó- ně, už tam kope dva roky a jen tak mimochodem je letošnu. Vyhráli jsme tři turnaje, v okresní soutěži jsme skon- ní mistryně České republiky. Nově založený oddíl
čili třetí a ani jednou jsme se mezi sebou nepoprali, mladších žáků bude mít určitě na čem stavět, vždyť jméi když mnohdy k tomu nebylo daleko. Byli jsme na hor- na jako Dominik Chvojka, Honza Marvan, David Koské zimní přípravě v Krkonoších nebo se podívat na své pecký, Jarda Kadleček, nebo Vojta Brož nahánějí hrůzu
vzory v Praze na Letné na Spartě. Ochutnali jsme společ- na trávnících od Miřetic po Tichonice… A nám, co jsme
ně hranolky na slavnostní večeři v McDonaldu v Lokti, zůstali, nezbývá, než začít zase od začátku. Ti, co ještě
v restauraci v Černém Dole, ale i v Kladrubech na Broďá- na jaře seděli na lavičce náhradníků nebo spíš nervózně
přešlapovali za lajnou a neustále omílali otázku, zda můku. Hráli jsme minigolf a jezdili na kole.
Zažili jsme toho skutečně hodně. Bylo to nadšení žou hrát, najednou budou na place. A až začnou na podpo výhrách na zimním turnaji v Kladrubech, letním zim vysílat Barcelonu, vyšlou nám tatínkové další nov Bílovicích či v tom posledním v Ostředku. Ale byly váčky v dresech Messiho z pouti. Máme se tedy opět
i slzy, to když jsme prohráli zápas o první místo v okres- na co těšit. Mistrák máme v rozpisu už první zářijovou
sobotu a lístky jsou stále v pokladně našeho stadionu
ní soutěži s Postupicemi.
Bohužel každá pohádka jednou končí a musíme se k dispozici.
Přijďte se tedy podívat, stojí to opravdu za to.
loučit. Odchází nám hned 5 chlapů a jedna ženská. Kluci
Tomáš Neděla
budou válet za mladší žáky a naše největší hvězda Ma-

Nová brožura Posázaví
Občanská prospěšná společnost Posázaví se sídlem
na zámku v Jemništi vydala již podeváté informační
brožuru. Tato publikace seznamuje s památkami, zajímavostmi a službami v tomto regionu. Na 40 stranách
formátu 24 x 17 cm najdeme stručné, avšak výstižné informace o 32 objektech. Z tohoto výčtu uvádíme například města Benešov, Vlašim, Týnec nad Sázavou, Vlašim, Sázava, Pyšely, obec Kondrac, zámky Jemniště,
Konopiště, Český Šternberk, Klášter Sázava, dále Vojenské technické muzeum v Lešanech. Nechybí upoutávky

na farmy, hotely a čtenáře našeho listu jistě potěší stránka o Atrium Golf Clubu v Trhovém Štěpánově.
Publikace je celobarevná, vytištěná na křídovém papíře, najdeme v ní důležité kontakty, informace pro cyklisty s příznačným názvem „Pomoc pro vaše kolo“ a soupis informačních center v různých městech.
Brožura je k dostání zdarma v informačních centrech, na posázavských památkách, dokonce v Centrále
cestovního ruchu na Staroměstském náměstí v Praze.
R.
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Mikroregion Český smaragd má nové logo
„Když už jsme se dali do pořádné práce, pokusíme se
vylepšit i naše logo,“ shodli se představitelé obcí Mikroregionu Český smaragd. A jak řekli, tak také udělali.
Svazek obcí Hulice, Chlum, Javorník, Kladruby, Rataje,
Tichonice, Trhový Štěpánov a Zdislavice má od 31. března 2011 nový identifikační znak. Starostové jeho podobu
a zpracování odsouhlasili na zasedání výboru svazku.
Mikroregion Český smaragd už předtím své logo
měl. Znázorňovalo smaragd - zelený drahokam. Členům
se sice líbilo, ale s výhradami. „Logo nevypadalo špatně,
ale to, že je znakem svazku obcí, na něm nikdo nepoznal.
Náš znak by měl lidem více napovědět, čím se Mikroregion Český smaragd vyznačuje, vysvětlit, že nejsme nalezištěm drahých kamenů, ale že u nás je tím bohatstvím
krásná a vzácná příroda,“ zdůvodnili změnu zástupci
obcí svazku.
Proces inovace loga začal už v listopadu 2010. Postupně svazek získal svépomocí, ale také ve spolupráci s přáteli a malířem Podblanicka Stanislavem Příhodou, ko-

lekci načrtnutých návrhů. Po grafickém zpracování pak
členové svazku jednoznačně vybrali návrh zdislavického
starosty pana Bc. Pavla Boučka.
„Logo je jedním z nejdůležitějších atributů identifikace a propagace svazku. Jsem moc ráda, že zástupci odsouhlasili právě tento návrh, který vznikl přímo uvnitř mikroregionu. Myslím, že naše nové logo je povedené a určitě
i lépe vystihuje jeho nositele,“ říká o novém znaku manažerka Mikroregionu Český smaragd Eva Vrzalová.
Na novém logu zůstal zachován onen zelený drahokam, který znázorňuje bohatou přírodu – zvláště louky
a lesy, kterými se Mikroregion Český smaragd vyznačuje. Přibyla ale modrá barva představující dominantní
vodní toky - řeku Sázavu a také pozoruhodnou přírodní
rezervaci Štěpánovský potok. Nový je i žlutý kotouč
symbolizující slunce - zdroj energie, života, dobré nálady
a souladu lidí.
Eva Vrzalová

Regionální značení výrobků a služeb
v Kraji blanických rytířů
Kraj blanických rytířů se připojí k řadě dalších tradičních regionů, které udělují značku „regionální produkt“
svým místním výrobkům a službám. Podnikatelé z regionu se o novou značku „Produkt z Kraje blanických rytířů“ budou moci ucházet již na podzim tohoto roku.
Ve čtvrtek 9. 6. 2011 se v Podblanickém ekocentru
ČSOP Vlašim setkali zástupci výrobců, neziskových organizací, veřejné správy a Asociace regionálních značek,
o.s. (ARZ) na ustavující schůzce k nové regionální značce. Kraj blanických rytířů se tak připojí k dalším regionům, které již svou značku mají. Jen ARZ jich v současné
době sdružuje 15.
Značení je určeno zejména turistům, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své”
místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové
kontakty a možnost nových forem spolupráce.
Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné
výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, apod.), potraviny
a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby,
med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje,
rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, apod.).

Značku může získat výrobek jak tradiční, tak i nový,
jestliže splní daná kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení. Mezi kritéria pro udělení značky výrobkům a službám patří vedle jejich kvality a šetrnosti
k přírodě především jejich původ a vazba na region.
Ze služeb se certifikace uděluje zejména službám ubytovacím.
Certifikační komise v Kraji blanických rytířů poprvé zasedne v druhé polovině října 2011. Zájemci z okresu Benešov a Mladovožicka si mohou již nyní připravovat nominace svých výrobků a služeb. Obracet se
mohou na koordinátora značky Český svaz ochránců
přírody Vlašim na e-mailové adrese kbr@csop.cz a telefonním čísle 777 800 461 (Mgr. Kateřina Červenková).
Užitečné informace naleznou též na webových stránkách http://www.regionalni-znacky.cz.
Tisková zpráva ze dne 10. 6. 2011

Pozvánka na výstavu
Obecní úřad Soutice
pořádá u příležitosti Soutické svatojakubské pouti
v Soutickém muzeu
výstavu svatých obrázků sběratelky Báry Jandejskové.
Prohlídky je možné kdykoliv domluvit
na tel č. 605 443 473.
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Soutěž k 60. výročí školní budovy
Základní škola Trhový Štěpánov vyhlašuje v souvislosti s oslavami 60. výročí otevření školní budovy soutěž
ve znalostech z historie a současnosti školství v Trhovém
Štěpánově.
Soutěž probíhá od 1. srpna do 20. září 2011. Otázky
jsou uveřejněny na webových stránkách školy a v srpnovém čísle Zpravodaje Štěpánovska. Odpovědi můžete za-

slat na e-mailovou adresu školy zs.tstepanov@quick.cz,
dále na adresu ZŠ Trhový Štěpánov, Sokolská 256, Trhový Štěpánov 257 63 nebo je můžete přinést osobně
do školy. U řešení uveďte, prosím, své celé jméno a adresu. Vítězové budou vyhlášeni a odměněni věcnými cenami u příležitosti oslav výročí školy 24. září 2011. Soutěže
se nesmí zúčastnit zaměstnanci školy.

Otázky:
1. Ve kterém století se prameny poprvé zmiňují o vzdělávání ve Štěpánově?
a) v 10. století
b) ve 13. století
c) v 16. století
d) v 18. století

Napovíme, že jeho pamětní desku najdeme ve vstupním vestibulu školy!
a) Stanislav Krejsa
b) Jaroslav Pouzar
c) Karel Skalník
d) Karel Kolman

2. Kdo a ve kterém století zavedl povinnou školní
docházku?
a) Karel IV. ve 14. století
b) Rudolf II. v 17. století
c) Marie Terezie v 18. století
d) František Josef I. v 19. století
3. Jak se nazývala škola založená v Trhovém Štěpánově
roku 1923, která odpovídala přibližně dnešnímu
druhému stupni?
a) národní b) obecná c) měšťanská d) střední
4. Kde sídlily obě školy ve Štěpánově před postavením
současné školy?
a) měšťanská i obecná v budově dnešní knihovny
b) měšťanská v budově bývalého ELKA u kostela
a obecná v budově knihovny
c) měšťanská v budově knihovny a obecná v budově
bývalého ELKA u kostela
d) obě v budově bývalého ELKA u kostela
5. Co bylo původně na místě dnešní školy v Trhovém
Štěpánově?
a) sokolské cvičiště
b) velkostatek
c) zahrada s polem
d) les
6. O stavbě školy bylo rozhodnuto již ve druhé polovině 30. let minulého století. Z jakého důvodu se její
stavba oddálila o několik let?
a) nebyly finance
b) bylo to kvůli 2. světové válce
c) stavbu překazily přiškolené obce
d) na místě stavby byla objevena podzemní voda
7. Jak se jmenoval štěpánovský učitel, který byl dlouholetým ředitelem měšťanské školy v TŠ a angažoval
se v otázce stavby nové štěpánovské školy? Mimo
jiné byl regionálním spisovatelem a historikem
a v Trhovém Štěpánově žil v letech 1928 - 1962.

8. Kdo slavnostně odhalil jeho pamětní desku u příležitosti oslav kulatého výročí školy v roce 2001?
a) Libuše Benešová
b) Miloš Zeman
c) Václav Klaus
d) Petr Pithart
9. Ve kterém roce byla slavnostně otevřena stávající
budova štěpánovské školy?
a) 1949
b) 1951
c) 1953
d) 1955
10. Kdo byl československým prezidentem v roce
otevření školy?
a) Edvard Beneš
b) Klement Gottwald
c) Antonín Zápotocký
d) Antonín Novotný
11. Kdo byl prvním ředitelem školy?
a) Jaroslav Šesták
b) Jiří Hejl
c) Bohumil Novotný
d) Bohuš Boubelík
12. Nové škole daroval štěpánovský rodák Ludvík
Hospergr obraz, který dodnes visí ve škole v přízemí. Kdo je na něm vyobrazen?
a) Přemysl Oráč
b) kníže Václav
c) král a císař Karel IV. d) Jan Hus
13. Ve které z okolních obcí nebyla malotřídní škola?
a) Hulice
b) Tehov
c) Soutice d) Dubějovice
14. Ve kterém roce byla otevřena dnešní budova Mateřské školy?
a) 1962
b) 1968
c) 1972
d) 1978
15. Zkuste odhadnout, kolik zaměstnanců pracovalo
ve škole za 60 let její existence (pedagogičtí pracovníci, školníci, uklízečky, kuchařky)?
a) 150
b) 200
c) 260
d) 350
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Trhlina ve džbánu
Jedna stará čínská žena měla dva veliké džbány
na vodu a nosila je na tyčích zavěšených na ramenou. Jeden ze džbánů měl trhlinu, zatímco druhý byl bez chyby
a vždy udržel plný obsah vody.
Po dlouhé cestě od řeky k domu staré ženy jeden
ze džbánů byl vždy napůl prázdný.
To trvalo celé dva roky a stará žena přinesla domů
vždy jeden a půl džbánu vody.
Bezchybný džbán byl na svůj výkon vždy velmi hrdý.
Ubohý naprasklý džbán se za svou chybu velmi styděl
a trápilo jej, že dovedl jen vykonat jen jednu polovinu
toho, k čemu byl určen. Po dvou letech, která mu připadala jako hrozné selhání, řekl ženě:
Velmi se stydím za svou trhlinu, z níž uniká voda
po celou cestu ke tvému domu. Stará žena se usmála: Ne-

všiml sis, že na tvé straně kvetou květy a na druhé straně
ne? Zasela jsem na tvé straně semena, protože jsem o tvé
trhlině věděla a ty tím pádem květiny zaléváš pokaždé,
když se vracím domů. Celé dva roky jsem mohla trhat
tyto krásné květy a zdobit jimi stůl. Kdybys takový nebyl, tato krása by neexistovala a nezdobila náš dům. Každý z nás má své chyby, ale právě ty dělají náš život plným a hodnotným. Měli bychom každého člověka brát
takového, jaký je a vidět v něm především to dobré.
Takže, vy všichni moji přátelé s trhlinou ve džbánu:
Mějte krásný den a nezapomínejte vychutnávat vůni
a krásu květin na vaší straně chodníku. Udělejte si čas
a pošlete toto poselství všem svým přátelům. Bůh ví,
co je v nás.
Z internetu

Pozvánka na oslavu

Město Trhový Štěpánov
oznamuje

Základní škola Trhový Štěpánov
pořádá v sobotu dne 24. 9. 2011 od 10 hodin

oslavu 60. výročí otevření školy.

Oslava bude spojena se slavnostním zahájením
provozu víceúčelového hřiště Města Trhový Štěpánov.
Tímto jste srdečně zváni
na významný den v historii školy.
Program oslav bude zveřejněn
na plakátech začátkem září.
Vedení Základní školy Trhový Štěpánov

Předsedova holina

V pátek 15. 7. 2011 proběhla kolaudace víceúčelového
hřiště nad Základní školou. V úterý 26. července 2011
byl zahájen zkušební provoz. Vstup na hřiště je v dolní
části ulice Nad školou.
Provoz s umělým osvětlením byl v letním období stanoven od 8 do 21 hodin.
K dispozici jsou hřiště na malou kopanou, basketbal,
nohejbal, volejbal a ostatní míčové hry, kurt na plážový
volejbal, atletická dráha s pískovým doskočištěm, překážková stezka a ohniště s posezením. Dále je zde dětské
hřiště, houpačky, kolotoč, houpadla, lezecká pyramida,
lanová dráha a skluzavka.
Pro děti do 8 let je vstup povolen pouze v doprovodu
dospělé osoby.

V sobotu 17. 9. 2011 pořádá Organizace 5. prosince již
V. ročník akce Předsedova holina.
Více na www.organizace5prosince.com

Omluva
Omlouvám se za nedopatření, které vzniklo při konečné redakci červnového vydání Zpravodaje Štěpánovska:
Panu Jiřímu Lachmanovi – u článku Ohlédnutí LEGOprojekt nebylo uvedeno jeho jméno.
Panu Josefu Kornovi – v článku Autoři fotografií nebylo uvedeno, že je autorem fotografií u článku Společenské akce pořádané městem.
Litujeme, že při grafické úpravě došlo k velkému
zmenšení fotografií, zejména na stranách 4 a 16 i za tmavší tisk několika dalších fotografií.
Děkujeme za pochopení.
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor

První návštěvníci: sourozenci Fotrovi s babičkou
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Informace o zápisu dětí
do cestovních pasů rodičů
1. července 2011 skončila možnost zapisovat děti
mladší 10 let do cestovních pasů rodičů. Od 27. června
2012 budou muset mít všechny děti pro cesty do zahraničí svůj vlastní cestovní pas.
Rodiče, kteří chtějí vycestovat s dětmi do zahraničí
v současné době, a nemají své potomky zapsané ve vlastním
cestovním pasu, si je sice mohou nyní nechat zapsat, ale děti
budou takto moci cestovat pouze do 26. června 2012.
Žádosti o vydání cestovního pasu podávají všichni
občané s trvalým pobytem ve správním obvodu města
Trhový Štěpánov na Městském úřadě ve Vlašimi.
Dětský pas (pro děti do 15 let) má stejnou podobu
jako u dospělých, u dětí mladších 12 let úřady nevyžadují otisk prstu.
Cestovní pasy s biometrickými údaji se vydávají
ve lhůtě 30 dnů za poplatek 100 Kč, doba platnosti je 5
let. K žádosti není třeba předkládat fotografie, ty pořizuje příslušný úřad při jejím podání.
U všech dětí do 15 let věku se k žádosti o vydání cestovního pasu musí předložit Osvědčení o státním občanství České republiky, které vydává Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. Žádosti se podávají u matričního
úřadu podle trvalého pobytu a je k nim třeba předložit:
rodný list dítěte, rodné listy rodičů, oddací list rodičů
a občanský průkaz jednoho rodiče. Předem je nutno
uhradit Středočeskému kraji správní poplatek 100 Kč (složenkou typu A, jejíž vzor a číslo účtu, na který se poplatek
posílá, obdržíte na Městském úřadě Trhový Štěpánov).
Při urgentní potřebě cestovního pasu je možno požádat o vydání „rychlopasu“ (bez strojově čitelných údajů),
za poplatek 1 000 Kč, doba platnosti je 6 měsíců, vydává
se ve lhůtě 15 dnů.
Předkládá se osvědčení o státním občanství a dvě fotografie dítěte.
Pro děti starší 15 let platí stejná pravidla i ceny jako
u dospělých – správní poplatek činí 600 Kč, u „rychlopasu“ je to 1 500 Kč. U dětí do 18 let věku je třeba doložit
písemný souhlas rodiče s úředně ověřeným podpisem.
Františka Pacovská
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Život do svých rukou
Rytmus Benešov poskytuje od r. 2003 podporu lidem s mentálním postižením. Postupně se podpořená
skupina rozšířila i o lidi s duševní nemocí a lidi s tělesným a jiným zdravotním postižením. Cílem naší práce
je aktivní zapojení a seberealizace ve společnosti a to
zejména při pracovním uplatnění v běžném prostředí.
Jsme registrováni Ministerstvem práce a sociálních
věcí jako poskytovatel sociální rehabilitace.
Od počátku je naší hlavní činností Podporované zaměstnávání, které má za cíl zvýšení dovedností lidí s postižením a jejich motivace a podpora při získání a udržení
zaměstnání na otevřeném/běžném trhu práce.
Dále je v nabídce Tranzitní program, skupina Sebeobhájců, kurzy na zvyšování praktických dovedností, motivační kurzy a poradenství osobám se zdravotním postižením.
Služby jsou poskytovány:
• v prostorách organizace v centru Benešova (naproti
poště, adresa viz dále)
• i v přirozeném prostředí uživatele, v místě bydliště,
v rodinném prostředí - podle potřeby, na základě individuálního plánu uživatele.
S uživateli pracujeme převážně individuálně s vhodně
navázanou skupinovou prací. Cílem služeb je zejména
zvyšování samostatnosti v dovednostech, které vedou
k začlenění uživatele do společnosti.
Služby poskytujeme uživatelům bezplatně. Náš provoz je financován Středočeským krajem, městem Benešov.
Kontaktovat nás můžete denně:
F. V. Mareše 2056 (budova naproti České poště),
256 01 Benešov, tel.: 317 742 742
mob.: 773 391 182 Pavla Fleischhansová – vedoucí služby
mob.: 777 222 131 Lukáš Laichter – ředitel
Můžeme přijet za vámi. Osobní návštěvu u nás doporučujeme předem domluvit, abychom byli přítomni.

Autoři fotografií:

Kontakty a informace: e-mail: benesov@rytmus.org,
internet: http://benesov.rytmus.org
Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány
Středočeským krajem v rámci projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ financovaným
na základě rozhodnutí OPLZZ-ZS22-11/2009 o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Archiv rodiny Bernáškových: Společenská kronika • Archiv
rodiny Loisel: Společenská kronika • Archiv Jana Holíka:
Nález zajímavé pohlednice • Archiv SDH Sedmpány: Hasiči – chlouba vesnice Sedmpány • Archiv Základní školy:
Z historie školství v Trhovém Štěpánově; Přehled nejdůležitějších událostí z historie školy 1951 – 2010 • Korn Josef:
Starosta města informuje občany; Sedmpánští senioři
na cestách; Tradice na radnici pokračuje; Město Trhový
Štěpánov oznamuje (první návštěvníci na hřišti); Spole-

čenská kronika (Šicovi) • Neděla Tomáš: Odcházení •
Svobodová Alena: Zahájení prázdnin v Souticích • Špirková
Jaroslava: Kam s ním? • Trpišovský Vladimír mladší:
Dubějovice v červnu • Ing. Vilímovská Alena a Kamarýt
Pavel: Když se nebe zlobí • Ing. Vilímovská Alena: Putování za buřtíkem • Vlček Jaromír: Titulní strana; Tak
tady jsem doma (Jitka Vávrová) • Vrzalová Eva: Rekonstrukce mateřské školy v Hulicích
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Narodili se:
26.04. – Andrea Loisel, Trhový Štěpánov

Vzpomínka
Dne 27. srpna uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil
pan Josef Smítka ze Střechova č. 14. S bolestí v srdci
stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Životní jubilea
01.08. – Zdeňka Nedělová, Trhový Štěpánov – 83 let
01.08. – Věra Nedělová, Trhový Štěpánov – 60 let
01.08. – Marie Novotná, Trhový Štěpánov – 60 let
06.08. – Věra Hochová, Trhový Štěpánov – 82 let
07.08. – Dagmar Trpišovská, Dubějovice – 65 let
07.08. – Jiří Hospergr, Trhový Štěpánov – 60 let
08.08. – Petr Janoušek, Trhový Štěpánov – 50 let
09.08. – Jaroslava Ryšavá, Dubějovice – 60 let
12.08. – Jaroslav Houdek, Střechov – 60 let
19.08. – Jaroslav Chlumský, Střechov – 65 let
24.08. – Václav Chlumský, Střechov – 75 let
24.08. – Anežka Jeřábková, Sedmpány – 60 let
30.08. – Marie Hrabětová, Dalkovice – 83 let
05.09. – František Štika, Trhový Štěpánov – 65 let
07.09. – Václav Pivný, Střechov – 87 let
13.09. – Jindřiška Chlumská, Střechov – 60 let
15.09. – Ludmila Kořínková, Trhový Štěpánov – 87 let
15.09. – Zbyněk Keznikl, Trhový Štěpánov – 55 let
15.09. – Václav Kučera, Trhový Štěpánov – 50 let
16.09. – Ludmila Boušková, Trhový Štěpánov – 81 let
19.09. – František Vobecký, Trhový Štěpánov – 70 let
19.09. – Vladimír Setnička, Sedmpány – 60 let
20.09. – Jiřina Hrabánková, Dubějovice – 85 let
20.09. – Dagmar Donátová, Trhový Štěpánov – 80 let
28.09. – Marie Kopecká, Trhový Štěpánov – 88 let
28.09. – Jana Houdková, Střechov – 50 let
29.09. – Božena Mastíková, Trhový Štěpánov – 65 let

Cyril a Věra Loisel s dcerou Andreou

09.05. – Lucie Bernášková,
		 Trhový Štěpánov

Anička Bernášková
se sestřičkou Lucinkou

09.06. – Jakub Šic, Aneta Šicová, Dubějovice

Sňatek uzavřeli:
11.06. – Miroslav Přenosil, Trhový Štěpánov,
		 a Hana Kadlecová, Vlašim
23.07. – Vratislav Měchura, Trhový Štěpánov,
		 a Dagmar Špálová, Vlašim

Navždy odešel:
01.08. – František Sviták, Trhový Štěpánov – 70 let

Zleva dvojčata Jakub Šic s maminkou Hanou Vošickou,
starší bratr Marek, otec Ladislav Šic s dcerou Anetou Šicovou
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