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Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice,
Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu
Číslo 1 – únor 2014

Ročník 16

Cena 5,- Kč

Všechno kolem nás se mění a už dávno neplatí pranostiky, sestavené moudrými lidmi, kteří žili dávno před
námi. Pozorovali počasí bez přístrojů, ale byli spjati s přírodou. Přestože žijeme ve venkovské oblasti, k přírodě
máme jiný vztah, než naši předkové. Sváteční vánoční dny byly bez sněhu a bylo poměrně teplo. Lednové počasí připomínalo předjaří a v našem městě byla naměřena nezvykle vysoká teplota +14 °C. V lednu bylo sněhu
málo a ranní teploty neklesly pod -10 °C. Světla je už daleko více a všichni se těšíme hřejivé sluneční paprsky,
které přinášejí lepší náladu. Žijeme jinak a lépe, i když to lepší je jen zdánlivé. Žijeme dneškem, pamatujeme si
včerejšek, máme strach ze zítřka. Jímá nás závrať nad nedohledností dějin nazpátek, nevíme, co je před námi,
kolik dnů je nám vyměřeno, kolik dnů zbývá našemu světu. To je normální proud času, který nezastavíme.
Zpravodaj Štěpánovska vstupuje do dalšího ročníku a chce přinášet dobré zprávy a zajímavé články ze života
a činností v našem městě i okolních obcích. Fotografie na této straně navozuje vlídnou tvář přírody nedaleko
za humny našeho města. Přijměme nové číslo a jeho obsah s vlídností a porozuměním. Přejeme příjemné chvíle při jeho čtení.
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Slovo starosty města
Únorové vydání Zpravodaje Štěpánovska je prvním
číslem v roce 2014. Proto se bude věnovat věcem patřícím k právě začínajícímu roku. Článek píši na konci ledna. Právě tehdy se po doposud téměř jarním počasí dostavila konečně ladovská zima a zastavila netradiční
počasí, které již dělalo velké starosti zemědělcům.
Na začátku informací patřících k začátku roku uvádím známou skutečnost, že tento rok je opět volební.
V květnu nás čekají volby evropské a na podzim volby
pro nás velmi důležité, tedy komunální.
Od obecných konstatování se věnujme informacím
z našeho města. V minulém vydání Zpravodaje Štěpánovska jsem uvedl žádosti o dotace, které jsme podávali
na rok 2014. Je třeba doplnit, že jsme ještě v prosinci rozhodli o podání žádosti na vybudování přijímací fekální
jímky u ČOV v Trhovém Štěpánově. Žádost byla podána
na Fond životního prostředí Středočeského kraje.
V září byla podána žádost o dotaci na opravu cesty
k lávce přes Sázavu a k zastávce Českých drah ve Střechově. Ministerstvo pro místní rozvoj nám dalo příslib
a akci zaregistrovalo. Dotace je směrována na odstranění škod po přívalových deštích 11. 5. a 2. 6. 2013.
Máme podánu žádost na celkové zateplení budovy
Mateřské školy včetně střechy. Špatný stav střechy
na hlavní budově přešel v lednu v havárii, kterou jsme
museli řešit přikrytím svařovací fólií, která vyřeší odstranění zatékání do budovy do doby opravy podle přidělené dotace.
Na jiném místě v tomto zpravodaji jsou uvedeny nejvýznamnější akce při pořízení a opravě majetku města
v roce 2013. Chybí v nich loni slíbená čekárna v Sedmpánech, se kterou se počítá letos v rozpočtu, a rybník Lipina v Dalkovicích. Zde je přislíbena dotace a právě probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby.
Zastupitelstvo města schválilo 17. 12. 2013 rozpočet
města na rok 2014, který je na jiném místě tohoto vydání.
Rada města schválila smlouvu s Technickými službami Vlašim na odvoz směsného komunálního odpadu
a kontejnerů na tříděný odpad. Cena za odvoz popelnic
se pro letošní rok nemění. Probíhají práce na projektu
rekonstrukce sokolovny v Trhovém Štěpánově. Snaha je

přebudovat ji na multifunkční kulturní zařízení v moderním pojetí se stejnou kapacitou sálu. Připravuje se
také projekt na řešení odvlhčení suterénu Základní školy. Projekt bude řešit odvodnění okolí budovy a zároveň
vlhkostní izolaci samotné budovy.
Konečně probíhá Zadávací řízení na projekt „Křižovatka II/126 Trhový Štěpánov“. Jedná se o již dlouho odkládanou úpravu křižovatky proti muzeu a opravu silnice II. třídy č. 126 až k dálnici D1 v Souticích.
Svazek obcí EKOSO Trhový Štěpánov připravuje projekt na rozšíření skládky o tzv. 3. etapu. V první přípravné akci bude přeloženo vedení vysokého napětí. Stávající
vedení je v místech uvažovaného rozšíření. Nové vedení
bude na sloupech obcházet objekt skládky kolem silnice
do Štěpánovské Lhoty.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům
a organizátorům adventních a vánočních akcí. V Trhovém Štěpánově v kostele sv. Bartoloměje se konalo vystoupení sedmpánských zpěvaček a o týden později koncert souboru Diogenes. V Sedmpánech se uskutečnilo
tradiční Vánoční zpívání. Vše se velmi líbilo. Děkuji také
všem pořadatelům tradičních plesů za uspořádání zábavy pro své spoluobčany.
Vám všem, vážení spoluobčané, přeji pevné zdraví
a hodně štěstí a úspěchů ve Vašich aktivitách.
Ing. Václav Nekvasil

Mateřská škola - oprava střechy

Místostarosta odpovídá na otázky občanů
Otázka:
Chůze Vlašimskou ulicí od mechanizačního střediska směrem na Vlašim je zejména večer velice nebezpečná. Vzrostlé stromy podél vozovky zasahují až ke krajnici a veřejné osvětlení je skryto mezi smrky. Když večer
v těchto místech potkáte protijedoucí auto, jste nuceni
skočit mezi větve stromů. Za mokra dostanete ještě spr-

chu špinavou vodou, která protéká vymletou krajnicí. Je
možná v dohledné době nějaká náprava?
Odpověď:
Vzniklou situaci budeme neprodleně řešit průklestem stromů, výmoly podél silnice budou zpevněny. Připravíme projekt chodníku, který je v této části Vlašimské ulice velice potřebný.

Zpravodaj Štěpánovska
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Vypuštěný rybník Doleček

Otázka:
Rybník Doleček je již delší dobu vypuštěný. Proč?
Odpověď:
Rybník byl vypuštěn z důvodu opravy stavidla a přepadu vody. Doposud jediný odtok vody je bývalým údolím Stříbrnice pod dnešním golfovým hřištěm. Průměr
potrubí v hrázi pod silnicí je malý. Bude vyměněn za větší, aby nedocházelo k situacím jako v minulých letech,
kdy voda z rybníka tekla po přívalovém dešti i s rybami
po silnici do města. Oprava bude provedena v první polovině roku 2014.
Josef Korn, místostarosta města

Osvětlení ve větvích

Schválený přebytkový rozpočet města na rok 2014
Pol.

Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

1111

Daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost

3250,00

1112

Daň z příjmu fyzických osob – samostatná výdělečná činnost

300,00

1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

300,00

1121

Daň z příjmu právnických osob

1122

Daň z příjmu PO za obce

3400,00
600,00

1211

Daň z přidané hodnoty

6260,00

1511

Daň z nemovitosti

1500,00

1333

Poplatky za uložení odpadů - Ekoso

9000,00

1341

Poplatek ze psů

20,00

1343

Poplatky z užívání veřejného prostranství

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

50,00

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

60,00

1355

Odvody z výherních hracích automatů

1361

Správní poplatky

4112

Neinvestiční přijatý transfer ze SR /na činnost státní správy/

4116

Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR /ÚP na VPP/

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů /hasiči JPO II./

4129

Ostatní neinv. přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně /Ekoso/

180,00

650,00
50,00
400,00
34,00
100,00
29,00
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ODPA
1037

Celospolečenské funkce lesů

2000,00

2141

Vnitřní obchod

215,00

2310

Pitná voda

200,00

3314

Činnosti knihovnické

3315

Činnosti muzeí a galerií

12,00
5,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/

1,00

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ /

12,00
2,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace /turistické známky, pronájem Spolkového domu/

80,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

60,00

3612

Bytové hospodářství

350,00

3632

Pohřebnictví

20,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n. /geometrické plány/

70,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

60,00

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy z finančních operací /úroky/

320,00
27,00

6409

Ostatní činnosti j.n. /nahodilé příjmy/

80,00

Příjmy celkem:
ODPA

29.697,00
Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

1037

Celospolečenské funkce lesů

1014

Útulek pro psy

1000,00
10,00

2141

Vnitřní obchod

260,00

2212

Silnice /opravy, pasport komunikací/

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cesty, mosty, chodníky, křižovatka/

900,00

2221

Provozování veřejné silniční dopravy /příspěvek Benebus 260, čekárny/

350,00

2310

Pitná voda

250,00

1900,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly / fekální jímka ČOV 36/

296,00

2341

Vodní díla v zemědělské krajině /Lipiny 500, Žoldánka 400/

900,00

3111

Předškolní zařízení /vč. příspěvku k odchodu dětí do ZŠ, doplatek dětské hřiště 194/

696,00

3113

Základní školy /vč. proplacení doprava výlety, příspěvku pro 1. třídu/

3141

Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

1270,00
400,00

3314

Činnosti knihovnické

450,00

3315

Činnosti muzeí a galerií

190,00

3319

Ostatní záležitosti kultury /KD Sedmpány oprava střechy 300, KD Dubějovice 200/

630,00

3326

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

30,00

3330

Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

30,00

3341

Rozhlas a televize /bezdrátový rozhlas do všech obcí 200/

220,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/

140,00

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ /

400,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

450,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost /příspěvky na činnost a sportovní akce 370, sekačka hřiště 100, PD Sokolovna 300/

785,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže /+ víceúčelové hřiště u ZŠ/

380,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace /+ Spolkový dům, příspěvky na zájmovou činnost/

650,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

30,00

3519

Ostatní ambulantní péče /servis výtahu do zdravot. střediska /

20,00
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3543

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným /příspěvky/

24,00

3612

Bytové hospodářství /byt č.p. 51 oprava 200, rekonstrukce č.p. 46 Střechov 200/

820,00

3631

Veřejné osvětlení

592,00

3632

Pohřebnictví

3635

Územní plánování /územní plán/

30,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n. /výstavba obce/ - výkup pozemků 500, mikroregion: provozní
příspěvek 228,82; invest. příspěvek 134,60

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

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

126,00
3044,00
25,00
2200,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

370,00

4351

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

280,00

5512

Požární ochrana – dobrovolná část /vč. jednotky JPOII 440, příspěvky 7, rezerva na krizové výdaje 20/

750,00

6112

Zastupitelstva obcí

1820,00

6171

Činnost místní správy /č.p. 269 projektová dokumentace 700/

3270,00

6310

Obecné výdaje z finančních operací /bankovní poplatky/

6399

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

6409

Ostatní činnosti j.n. /platba daní a poplatků - staveb. povolení aj./

40,00
1000,00
35,00

Výdaje celkem:

27.063,00

Financující položky:
8124 - splátka úvěru č. 4 vodovod
8124 - splátka úvěru č. 5 hřiště ZŠ
8124 - splátka úvěru č. 6 spolkový dům
8124 - splátka úvěru č. 8 dostavba vodovodu a kanalizace
8124 - splátka úvěru č. 9 výměna světel VO
Financující položky celkem

2.634,00

Výdaje včetně splátek úvěrů celkem:

29.697,00

Přebytkový rozpočet bude použit ke krytí splátek dlouhodobých úvěrů.
Rozpočet na rok 2014 byl schválen na zasedání zastupitelstva města
dne 17.12.2013.
Připravila Jana Krucká, účetní

Nejvýznamnější dokončené akce
při pořízení a opravě majetku města v roce 2013
Trhový Štěpánov

Název akce
Pořízení výtahu do zdravotního střediska

Pořizovací cena v Kč
835.873

Kanalizace a vodovod v ulici K Dolečku

1.273.079

Oprava komunikací po kanalizaci v ulicích Krátká, Javorová, Zahradní a na Oboře

1.430.537

Rozšíření veřejného osvětlení

429.638

Modernizace veřejného osvětlení výměnou světel s příkonem přes 70 W

516.815

Vyčištění rybníka Žoldánka, oprava odtoku a vypouštění

423.500

Pořízení studie na celkovou modernizaci a zateplení budovy Městského úřadu

423.598

Oprava bezpečného hřiště v areálu Mateřské školy

409.290

Modernizace bytů

403.920

Oprava chodníku a zdi na hřbitově

177.560

Plynofikace č.p. 21

140.765

Vysázení alejí kolem místních komunikací

176.206
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Pořízení zahradního traktoru s mulčovačem

193.200

Pořízení elektrocentrály do vybavení hasičů

131.446

Rozšíření a oprava silnice u Městského úřadu

72.808

Postavení tenisové zdi na hřišti u Základní školy (z toho 20.000 Kč sponzorské dary)

54.081

Přístřešek na kola u Základní školy (z toho 40.000 Kč sponzorské dary)

55.290

Dalkovice
Oprava místní komunikace k Dubovce

309.466

Výstavba pergoly u Kulturního domu

177.791

Výměna výlohy v prodejně

9.680

Dubějovice
Nákup automobilu pro SDH

171.000

Pořízení automatického zvonění do kapličky

65.703

Vypracování projektu Přístavby a nástavby Spolkového domu na hasičskou zbrojnici

58.000

Sedmpány
Modernizace sociálního zařízení v Kulturním domě

321.698

Střechov nad Sázavou
Pořízení automatického zvonění do kapličky včetně drobných oprav

104.287

Výměna oken v prodejně

47.174

Nová krbová kamna do pohostinství

16.037

Štěpánovská Lhota
Oprava místní komunikace

352.656

Pořízení automatického zvonění do kapličky včetně drobných oprav

94.710

Připravil Ing. Václav Nekvasil

Známe historii Města Trhový Štěpánov?
Motto:
„Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.“ (Dějiny jsou
svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.)
Marcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. – 7. prosince 43 př. n. l. ) byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel. (De oratore – O řečníku II, 9.36)
Je to otázka, na kterou bychom měli znát odpověď.
Ale známe ji, zajímáme se o ni? Není to zbytečné plýtvání
již tak drahocenného času věnovat se minulosti? Kdo nezná minulost svého rodu, své obce, svého města nebo
spolku či sdružení, jehož je členem, jak může vědět, kde
jsou kořeny jejich existence? Nevíme, zda to, co potkalo
český národ v uplynulých stoletích, prožívaly i okolní národy: Němci, Rakušané, Poláci, Maďaři, Lužičtí Srbové.
Historie českého národa je velice pohnutá a byla
mnohokrát překrucována, upravována, zamlčována

i zamlžována, ba dokonce i znásilňována. Připomeňme
dlouhá léta nesvobody pod habsburskou nadvládou, která od roku 1618 do roku 1918 hrozila českému národu
zánikem v propadlišti dějin. Díky Bohu se to nestalo.
Už na sklonku habsburské nadvlády vedl historik Josef
Pekař se svými oponenty spor o smysl českých dějin. A je
dosti podivné, jak jsou různým způsobem Habsburkové
zviditelňováni a jak se o nich mluví kladně. Že by český
národ zapomněl, co nám tento šlechtický rod způsobil?
Po krátkém období svobody v letech 1918 - 1938, kdy
se vláda věcí navrátila k lidu českému, přišla dvě období
další nesvobody a falšování pohnutých českých dějin.
Byla to nadvláda Tisícileté německé říše pod vedením
Adolfa Hitlera, která naštěstí trvala jen 6 let. Ale byly to
hrůzné doby! Po necelých třech letech od jejího skončení
ji vystřídala éra komunistická, která měla známé logo:
„Se Sovětským svazem na věčné časy“ a o něco později
vylepšené dodatkem „a nikdy jinak“. Tato nadvláda trvala 15 241 dní, což je 41 let, 8 měsíců a 21 dní.
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Listopadová sametová revoluce nastolila novou éru
svobodného bádání v oblasti historie. Vznikl Ústav pro
studium totalitních režimů, nad kterým se vznáší mnoho otazníků….
Po listopadu 1989 byl zaznamenán zvýšený zájem
o skutečnou historii nejen v národním, ale také regionálním ohledu. Zatímco dějiny českého národa byly několikrát zpracovány a jsou dostupné v mnoha publikacích,
regionální historie má ještě mnoho bílých, dosud nezmapovaných míst. Je tomu tak i v případě našeho města,
které má velmi dlouhou historii.
Přestože soupis prací o Trhovém Štěpánově není příliš rozsáhlý, můžeme povědět, že není ani zanedbatelný.
Tento soupis, byť není vyčerpávající, byl otisknut
ve Zpravodaji Štěpánovska v srpnu roku 2010.
Nejde jen o seznam, jde o všechny, kteří se historií
Trhového Štěpánova zabývali a zabývají. Pomineme-li
Bohuslava Balbína, který v knize Krásy a bohatství
České země zmiňuje i naše město, byli to především
osvícený katolický kněz P. Antonín Norbert Vlasák,
Dr. Antonín Podlaha, částečně František Augustin Slavík. Byli to rovněž Karel Kolman, Dr. Václav Mattauch,
Jaroslav Pouzar a snad se k nim může řadit i autor tohoto článku.
Údaje o našem městě jsou uvedeny v mnoha publikacích, časopisech (Pod Blaníkem, Zpravodaj Štěpánovska), ve studentských odborných pracích na Gymnáziu
ve Vlašimi. Můžeme zmínit beletristické články
Ing. Zdeňka Uhlíře nebo Jiřího Kotta. Jejich výčet je
v současné době na přiměřeně dobré úrovni. Žel,
ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka ani v obnovené revui Pod Blaníkem příliš mnoho článků nenajdeme. Položme si otázku, čím to je?
Přestože se několik žáků Základní školy v Trhovém
Štěpánově umístilo na předních místech v mnoha ročnících Dějepisné olympiády, žádný z nich se nevěnuje ani
amatérsky regionální historii. Dobrým umístěním nejen
v celostátním kole, a odchodem žáků do vyšších škol, jejich zájem končí. Zde je kámen úrazu či chcete-li, jádro
pudla.
Před mnoha lety Ing. Zdeněk Uhlíř prohlásil, že nic
nového se už z dějin města Trhového Štěpánova nedovíme. Zda měl či neměl pravdu, nemá smysl polemizovat.
Některé skutečnosti hovoří proti tomuto tvrzení. Byl to
„objev“ rodačky Jiřiny Pastrnkové Gabrielové, která se
zde narodila a stala se významnou sklářskou výtvarnicí.
Byl to soupis řemesel a živností, které zpracovali Ludmila a Antonín Šamšovi s přispěním Jaromíra Vlčka. Takových příkladů bychom mohli uvést i více.
Mnohé skutečnosti ze starých i novějších dějin našeho města jsou roztroušeny v různých časopisech, brožurách, propagačních letácích i v knihách. Jde jen o jejich
zpřístupnění veřejnosti co nejvhodnější formou. Ne
všechno se najde na internetu, ne každý má hlubší zájem
o historii.
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Někdo má možná doma nějakou publikaci či vystřižený článek, rodinný, městský, spolkový či jiný dokument, který ochraňuje jako oko v hlavě. Ale pokud je
majitelé nezpřístupní veřejnosti, ztrácejí svoji cenu!
Téměř před 9 lety vyšla knížka s názvem Trhový Štěpánov. Měla to být první vlaštovka či impuls pro pamětníky, mladé historiky či dokonce badatele a hledače domácích pokladů ve formě nejrůznějších písemností či
předmětů. Žel, nestalo se tak. Za nějaký čas bude tato
publikace rozebrána. Co nastane potom? Na tuto otázku
se nesnadno odpovídá.
Zájem obyvatel našeho města – a zejména mládeže –
o historii našeho města je probouzen čas od času ve Zpravodaji Štěpánovska. Dalším počinem je uspořádání souborné výstavy dokumentů v Muzeu Štěpánovska. Jedna
výstava proběhla v roce 2000 v prostorách Městského
úřadu Trhový Štěpánov. Byla to výstava úspěšná, ale
od té doby uplynulo již mnoho let a je zvažováno uspořádání výstavy nové, pravděpodobně na sklonku zimy
v roce 2015.
Možná, že mnozí z našich čtenářů nejen z Trhového
Štěpánova, ale i z okolních obcí, nebo rodáci bydlící
mimo naše město, uchovávají vzácné nebo zdánlivě obyčejné dokumenty či doklady, fotografie či jiné předměty.
Pokud jsou žárlivě uchovávány, nenechávejte je doma.
Při současných možnostech počítačů, skenerů a digitálních fotoaparátů, je lze bez jakékoli škody digitalizovat
a majitelům vrátit.
Příprava výstavy dokumentů je náročná na čas i organizaci.
Nemůže to být jen záměr či snaha vedoucího Muzea
Štěpánovska nebo kronikáře a redaktora Zpravodaje
Štěpánovska. První kroky může uskutečnit současné vedení našeho města, kulturní a školská komise, spolky
a sdružení. Ale především vedení našeho města může
položit základy už v současnosti. V listopadu 2014 budou volby do obecních a městských zastupitelstev. Přenést přípravu tohoto projektu a vytvořit dobré podmínky na nové vedení našeho města, není nejlepším řešením.
Zveme k praktické spolupráci už nyní. Věřme, že tento
záměr bude pochopen vedením našeho města, ale i občany. Touto akcí upozorníme na bohatou historii našeho města a jistě vyvoláme nový zájem o její širší a hlubší
pochopení.
Dotazy a připomínky můžete osobně nebo telefonicky konzultovat v průběhu tohoto roku s vedoucím Muzea
Štěpánovska nebo s kronikářem našeho města.
Kontakty:
Mgr. Stanislav Kužel
e-mail: spolkovy.dum@seznam.cz, tel.: 724 188 645
Jaromír Vlček
e-mail: vlcek@post.cz, tel.: 317 851 797
Jaromír Vlček s podporou Mgr. Stanislava Kužela

Zpravodaj Štěpánovska
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Borovsko
Nedaleko Sedmpán, které patří k městu Trhovému
Štěpánovu, se nachází malebná vesnička Borovsko. Její
historie je velmi zajímavá už proto, že její větší část byla
zatopena vodami přehrady na řece Želivce. Pan Zdeněk
Lapáček mi laskavě půjčil zajímavou knihu s názvem Borovsko 1289 – 2010. Jejím autorem je pan Jiří Vilímovský.
Obsah knihy je natolik poutavý, že jistě zaujme i čtenáře
Zpravodaje Štěpánovska. S laskavým souhlasem autora
byl pořízen stručný výpis z této knihy, kterou si případní
zájemci mohou koupit na Obecním úřadu Bernartice,
kam Borovsko nyní patří. Knihu doplňuje mnoho zajímavých fotografií.

Z dějin Borovska
Na levém břehu přehradního jezera Želivka ve výšce
395 m nad mořem se rozkládá vesnice Borovsko, ve středověku městečko nazývané také Vosí městečko. V zápisech se objevuje jako Borobzko, Borowsko. Za své jméno
vděčí ves zřejmě borovým lesům, které ji obklopovaly.
Původní osada se skládala z dřevěných chalup krytých
došky, pouze kostel a dvůr byly zděné. Na příkrém břehu
Želivky, dodnes zvaném Na Valech, stával ve 13. století
hrad. Při hradu vznikla vesnice a o něco později městečko. První zmínka o Borovsku (de Borobsko) pochází
z roku 1289. V listině z 10. ledna 1289 se připomíná první
vladyka Protiven, nejvyšší komoří královny Guty, manželky českého a polského krále Václava II. Dalších majitelů bylo mnoho. Kolem roku 1350 farní kostel zasvěcený
apoštolům sv. Petru a Pavlovi patřil do děkanátu Štěpánovského a odváděl desátek 15 grošů. Kolem roku 1600
tehdejší majitel Bedřich Vostrovec si vystavěl tvrz. Starý
hrad již nebyl obyvatelný. Roku 1626 poplužní statek,
městečko Borovsko a tvrz od královské komory zakoupil
Michal Bohuslav Zňovský z Korkyně. Roku 1631 byl přijat do rytířského stavu Království českého. Stal se místosudím na Moravě a hochrychtářem Olomouckého bis-

kupství. Statek zadlužil a ten byl vzat do dražby. Roku
1639 vpadli do Borovska Švédové. Podařilo se jim zničit
celé okolí včetně Borovska s tvrzí, dvorem a kostelem.
Berní rula kraje Čáslavského z roku 1654 uvádí, že se borovské panství rozdělilo na statek a městečko. V zemských
deskách se uvádí, že městečko mělo 1 krávu a 1 jalovici.
Statek měl 5 koní, 4 voly, 17 krav, 26 jalovic, 34 ovcí a 18
sviní. Opět se střídají majitelé. 15. září 1844 bylo panství
s dvorem prodáno ve veřejné dražbě Vilému Vincenzi
Karlu knížeti von Auerspergovi. Ten má titul nejvyšší
dědičný zemský maršálek v Tyrolsku. Borovsko má v té
době 31 domů s 229 obyvateli, kostel, poplužní dvůr,
hostinec, mlýn. Poslední majitel je nezletilý Jiří Chaloupka. (Jeho opatrovníkem byl soudně určen strýc Josef
Chaloupka ze Šetějovic.) V roce 1946 se na statek zavádí
národní správa podle zákona 5/45 Sb. Národním správcem byl jmenován Josef Vilímovský. V roce 1948 odešel
Jiří Chaloupka do emigrace a o polnosti a statek se stará
Místní národní výbor v Borovsku. Z menší části si polnosti pronajali místní rolníci. Nakonec majetek převzal
do péče Státní statek Dolní Kralovice. Ke dvoru patřila
malá cihelna a rybník. U dvora byla obytná budova v barokním slohu, empírově upravená počátkem 19. století.
Při demolici v letech 1969 - 1975 celý dvůr musel ustoupit vodnímu dílu Želivka. Terén byl upraven do roviny
a osázen lesem.
Hrad v Borovsku stával na samém konci vysokého
ostrohu příkře spadajícího k řece Želivce. V roce 1972 se
prováděl v prostoru hradu archeologický průzkum. Podle nalezených zbytků zdiva a keramiky se potvrzuje
jeho existence od 13. století. Byl oválného nebo hranatého tvaru s mohutnou věží. Od severu a východu byl
chráněn strmým svahem k Želivce. Z jižní, západní a severozápadní strany byl vykopán mohutný vodní příkop.
Voda do příkopu se napouštěla ze tří rybníků, z nichž
zůstal pouze jeden. Nyní se prostor hradu nachází v pásmu hygienické ochrany. Voda zatopila i část vodního
příkopu. Přístup je tam dnes zakázán. Celý prostor je
zarostlý akátím, křovinami a kopřivami.

Dálniční mosty

Nedostavěný dálniční most

Nedaleko Borovska se vlévá do Želivky Sedlický potok. Pramení u Čechtic. V jeho okolí byly tábory pro děti
a také se sem sjížděli trampové. Na Želivce v okolí Borovska pořádali trampové mnoho „potlachů“. Přijížděli
sem z celých Čech. Mezi nimi byl i písničkář Jan Vyčítal.
Složil dokonce i písničku o Borovsku, kde se zpívá … „Ty
víš dobře, Želivko, kam jsem chodil na pivko, když jsem
ještě pískal kudlu“.
V letech 1939 – 1950 se začaly stavět dálniční mosty.
Větší, obloukový u Borovska, s rozpětím oblouku 100 m,
druhý přes Sedmpánský potok, blíže k Hulicům. Roku
1942 německé okupační úřady stavbu zastavily, avšak
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a bylo odvezeno veškeré vnitřní zařízení. Byly dokonce
vytrhány i dlaždice z podlahy. Zmizel i mohutný hlavní
oltář vyřezávaný ze dřeva. V roce 1988 přišel do Keblovské farnosti nový farář Jaroslav Šimek. Bylo mu líto nechat památku zbourat. Dosáhl povolení, že za částku
150 tisíc korun určených na demolici kostel opraví. Za pomoci obyvatel Borovska a z blízkého okolí se podařilo
kostel zrekonstruovat. Již se ale nepodařilo opravit hřbitov a jeho zeď. Pan farář Šimek chtěl udělat v kostele hudební síň pro jeho výbornou akustiku a příležitostně sloužit mše. Ale byl přeložen na jiné působiště. Kostel zůstal
dominantou obce. Dokud byl okolní les ještě nízký, byl
na velkou bílou budovu nad vodní hladinou romantický
pohled. Dnes je les vzrostlý a kostel pomalu zakrývá.
Kostel svatých Petra a Pavla v Borovsku

Borovská škola
Do roku 1881 nebyla v obci škola. Do obecné školy
docházely děti do Všebořic a do měšťanky do Dolních
Kralovic. Později se občané Borovska rozhodli postavit
školu vlastní. Škola v obci fungovala 76 let. Pouze v letech 1946 -1950 pro nízký počet žáků bylo vyučování
v Borovsku přerušeno a děti docházely do školy v Němčicích. Potom se opět začalo v Borovsku vyučovat.

Magnezitové doly

Náhrobní kámen z roku 1587

roku 1945 byla stavba obnovena, ale mosty nebyly dokončeny. Stavba byla ukončena v roce 1950. V šedesátých
letech začala stavba nového dálničního mostu přes Sedlický potok. Byla posunuta asi o kilometr proti toku potoka od původního zatopeného mostu.

Borovský kostel č. p. 33
Již před rokem 1350 se připomíná jako farní. Patřil
pod děkanát Štěpánovský. Kostel byl zasvěcen svatým
apoštolům Petru a Pavlovi. V roce 1639 byl poničen Švédy
a později, v roce 1719, se připomíná jen kaple. Potom probíhaly opravy kostela, při kterých zanikly stavitelské
a okrasné prvky, a byly zničeny i náhrobní kameny uložené v kostele. Zůstaly jen dva, které jsou zazděny na jižní
straně kostela z vnější strany na sakristii. Na prvním je
nápis „Léta Páně 1587 v pondělí před svatým Václavem
umřel urozený a statečný rytíř pan Jan Vostrovský z Kralovic a na Chlumu, jehož tělo v kostele borovském k budoucímu vzkříšení pochováno jest“. Druhý nápis je méně
čitelný a lze jen přečíst „…syn urozeného rytíře Strachoty
z Kralovic…“ V padesátých letech minulého století začal
kostel chátrat. Po rozhodnutí o výstavbě vodního díla
na Želivce měl být kostel zbourán. Církev kostel odsvětila

V lesní stráni Na Moravech, v úrovni Sedlického potoka, se ve dvacátých letech minulého století prováděl
průzkum na těžbu magnezitu. Vzniklo několik štol, ale
těžba byla záhy zastavena. Dnes je místo zaplaveno.
Zemní podloží v této lokalitě je hadcové s magnezitovými vrstvami. Tomu odpovídá i květena. V roce 2010 tu
byla zřízena přírodní rezervace a 25.1.2011 byla vyhlášena Národní přírodní památka Hadce u Želivky. Předmětem ochrany jsou přírodní společenstva hadcových borů
a štěrbinové vegetace skal a drolin na hadcích.

Železnice
V roce 1902 začala výstavba železnice z Vlašimi
do Dolních Kralovic. Na této trati mělo Borovsko svou
železniční zastávku. Byla vzdálena od vesnice asi dva kilometry a stála u Bernartic. Zastávka byla zrušena současně
se zrušením železniční trati Dolní Kralovice – Trhový
Štěpánov.
Občané, kteří byli v první zátopové oblasti, opustili
Borovsko v letech 1969 -1970, druhá zátopová oblast byla
opuštěna v letech 1974 - 1975. Tím byla z Borovska vytvořena malá osada a její titul městečka zůstal jen historií. Překrásné údolí s řekou a potokem, loukami a lesy
na jejích stráních bylo překryto vodou Želivky. I když
dnes má jezero vodního díla také svůj půvab, vzpomínky zůstávají pro poslední pamětníky živé. Nová generace
přijímá přehradní jezero za své a už nebude vzpomínat
na bývalou řeku.
Nyní je v Borovsku 22 obytných domů.
Marie Vojtová, kronikářka, Dubějovice
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100. výročí narození Dimitrije Legezy
22. února 2014 uplyne 100 let od narození Dimitrije
Legezy v Poroškově, okres Perečín, kraj Užhorod a Zakarpaty na Podkarpatské Rusi. Měl dva bratry: Jan Legeza se narodil v roce 1920 v Poroškově, Jiří Legeza se
narodil v roce 1922 rovněž v Poroškově. Po 2. světové
válce se oženil s Annou, sestrou mé matky. Odešli spolu
do pohraničí, kde nejprve provozovali pohostinství
(strýcův otec byl hostinský), nakonec se po několika
změnách místa pobytu, usadili ve městě Cvikov u České Lípy.

Dimitrij pracoval po 2. světové válce v různých dělnických povoláních. Měli spolu dvě děti. Teta ještě žije, je
jí 85 let. Na svou rodnou zem se přijel podívat až v roce
1966. Předtím se bál, že by se nemohl vrátit. Rodiče již
na živu nezastihl, ale jeho příbuzní do Československa
často na pozvání přijížděli. Několikrát v roce se svou
manželkou jezdil i do Trhového Štěpánova a do Malé Paseky u Čechtic, odkud obě sestry pocházely. Zemřel v říjnu 1996.
Jan Tomaides

Vzpomínky vojáka Svobodovy armády
Můj bratr Jan byl chycen a odvlečen do německého
koncentráku. Já a bratr Jiří jsme se rozhodli, že vstoupíme do Československé lidové armády (ČSLA) v SSSR
(Svaz sovětských socialistických republik).
Když v roce 1939 Německo obsadilo Československo
a pod vedením Německa Maďaři obsadili Podkarpatskou Rus, nikdo z nás s tím nesouhlasil – byla to celá
naše skupina, která měla 105 lidí. Naše činnost trvala
od prosince 1938 do srpna 1940. Byli jsme stíháni, mnoho z nás bylo pochytáno a pak zastřeleno nebo utopeno.
Potom jsme se dozvěděli, že v SSSR se organizuje Československá armáda. Naše rozhodnutí bylo jednoznačné.
V srpnu 1940 jsme ilegálně překročili hranice do Sovětského svazu. Pohraniční stráž nás však přepadla a odzbrojila. Byli jsme uvězněni asi na 3 dny. Jídlo nám dávali jedenkrát denně a to bylo 10 dkg chleba a jeden slaneček
pro pět lidí.
Potom jsme byli převezeni do lágru ve městě Skoljava,
kde jsme byli drženi tři měsíce. Tam jsme dostávali k jídlu denně 10 dkg chleba a ¼ litru polévky. Potom jsme
byli převezeni do dalšího koncentráku – do Strije. Také
zde jsme byli tři měsíce. Byli jsme ubytováni po třiceti
pěti mužích v místnosti o velikosti 5 x 5 metrů. Spali
jsme na podlaze. Jídlo bylo také jedenkrát denně – ¼ litru polévky a ½ litru žitné kaše pro čtyři osoby, to znamená asi tři a půl lžíce pro jednoho muže. Byli jsme často
vyslýcháni. Do každého protokolu jsme žádali, aby bylo
zapsáno, že žádáme propuštění na práci, protože dělat
umíme a práce se nebojíme. Uvažovali jsme tak, že pokud budeme pracovat, dostaneme více jídla. Ale nebylo
tomu tak, jak jsme předpokládali. Znovu jsme byli převezeni do lágru ve Starobělsku, kde jsme pobyli šest měsíců. K jídlu jsme dostávali rybí polévku ze špatně očištěných ryb, která měla hořkou chuť.
Ze Starobělsku jsme byli převezeni do Vladivostoku.
Tam byla připravena loď, která nás odvezla do Magadanu.
Tam jsme byli rozmístěni na šachty. Já s bratrem a s dalšími
jsme byli umístěni v lágru tzv. úsek Kamčatka (Kalima),
kde jsme pracovali v dolech. Byla to práce velice těžká,

mrazy dosahovaly až -70 °C. Bydleli jsme ve velkých halách, vybudovaných ze dřeva beze stropu, jenom – střecha,
stěnami procházel vítr. Bylo nás tam asi 200 lidí, krčili
jsme se jeden k druhému, ale stejně mrzli. Práce byla těžká. Jednou jsme přemísťovali kladku o váze 250 kg
po mokré půdě. Kamarád se smekl a upadl, dostal za to
ránu železnou štanglí. Rozeběhl jsem se, abych přinesl
v čepici vodu, abychom ho mohli vzkřísit, rovněž jsem
obdržel ránu, že jsem zůstal ležet vedle něho polomrtvý.
Více již nevím, jenom tolik, že mne kamarádi k večeru
přinesli do lágru. Strava byla rozdělena do tří kategorií
a to podle práce. My, kteří jsme měli již dvanáct měsíců
koncentráku za sebou, jsme nemohli pracovat tak, abychom dostávali jídlo I. kategorie. Nebyli jsme schopní totiž splnit stanovené normy na práci, neboť jsme byli zesláblí. Měl jsem tedy stravu III. kategorie – ráno 10 dkg
chleba a čaj, k obědu polévku a k večeři rovněž polévku.
Denní norma práce byla velmi vysoká – 9 děr o hloubce 80 cm a šířce 15 cm. Zem byla promrzlá do hloubky
několika metrů. Pokud se trochu oteplilo, objevovaly se
malé potůčky vody. V těch jsme pak hledali zrnka zlata.
Denní norma byla najít 80 g zlata. Pokud byla norma
překročena, dostal jsem 10 dkg chleba a 10 g vodky. Stalo
se také, že někdy se nepodařilo zlato najít i když jsem
kopal celý den. Za nesplnění normy bylo 3 denní vězení,
tzv. KARCEL. Toto vězení bylo budka, postel z kůlů
a vysvlečení do spodního prádla. Jídlo zde bylo jedenkrát denně a to byla polévka. První den jsem polévku
snědl, druhý den, když mi ji náčelník přinesl, strčil jsem
do něho a polévku jsem na něj vylil. On mne zamkl
a odešel. Další den za mnou opět přišel a přinesl mi polévku s tím, že příští den půjdu pracovat. Polévku jsem
tedy snědl, ale žádal jsem ho, abych dostal jídlo I. kategorie, neboť jsem velice slabý a nemohu pořádně pracovat.
Dále jsem žádal teplé oblečení. Sdělil mi, že příští den
tedy dostanu to, co žádám, ale musím pořádně pracovat.
Já jsem však nemohl, neboť jsem byl velmi zesláblý, nemohl jsem ani pořádně chodit. Byl jsem z tohoto vězení
propuštěn, dostal jsem vše, o co jsem předchozí den žá-
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dal, tzn. oblečení a ½ kg chleba. Přihlásil jsem se ke skupině mého brigadýra. Křičel na mne, abych šel pracovat,
ale já jsem odmítl, protože jsem se na nohou sotva udržel. Byl jsem tedy zbit holí a pracovat jsem musel jít. Bylo
tam mnoho mladých lidí ve věku 16 až 25 let, kteří hlady
umírali. Mně v té době bylo 28 let.
Po dohodě prezidenta Beneše a Stalina jsme byli 18. 3.
1943 osvobozeni a pozváni do ČSLA. Nejprve jsme se
museli zotavit. Byli jsme převezeni do nemocnice do Magadanu, kde jsme byli tři měsíce. Než jsme byli dopraveni
do Buzuluku, byly nám vystaveny doklady, kde byla uvedená i naše váha. Já jsem v té době vážil 35 kg. Cesta
z Magadanu do Buzuluku trvala tři týdny. Další týdny
jsme prodělávali vojenský výcvik a pak jsme jeli do boje.
Moje první bojová činnost nastala
u Sokolova, zde jsem byl zraněn.
Po uzdravení jsem absolvoval výcvik parašutismu a průzkumu
v Jefrymově. V tomto městě jsem
pak byl povolán k bojům do Kyjeva.
Pak jsem pokračoval v bojích přes
Polsko, Krosnu, Barvínek na Duklu. Zde padl můj bratr Jiří. Já jsem
byl zde zraněn do prsou a do nohy,
ale vzhledem k tomu, že nešlo o vážné zranění, pokračoval jsem v bojích dále. Bojoval jsem ve Svidníku,
Hrádku, Liptovském sv. Mikuláši,
Prešově, Ružomberoku, Vrútkách
až do Žiliny. Mezi Vrútkami a Žilinou jsem těžce onemocněl. Měl
jsem vysoké teploty, až 41 °C. Několik dní jsem byl v bezvědomí, vzpa-
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matoval jsem se až za tři dny v Martině v nemocnici.
Za několik dní jsem dostal rozkaz, abych si zašel k holiči,
ale já jsem utekl. Svojí jednotku jsem však nenašel. Žilina
v té době již byla osvobozena, byl jsem zastaven Vojenskou domácí společností, která mne zadržela. Byl jsem
tázán, kdo jsem, odkud jsem a co tam dělám. Vše jsem
jim řekl, učinili dotaz do nemocnice v Martinu a pak
jsem byl hospitalizován v nemocnici Žilině. Tři dny poté
válka skončila a já jsem byl propuštěn.
Svoji jednotku jsem našel v Praze. Bylo mi pak za několik dní sděleno, že plukovník Dočkal mne určil do policejního oddílu a to ještě v Dukelském průsmyku. Musel
jsem ihned nastoupit a převzít velení. Služba však lehká
nebyla, neboť přestřelky stále trvaly. Ještě několik měsíců
po válce bylo v Chuchli zastřeleno
děvče. V Dejvicích byl zase zraněn
nadporučík, který se náhodou ocitl
na stanovišti hlídky. V r. 1946 jsem
byl převelen do Plzně na četnickou
stanici, ale za několik měsíců jsem
podal žádost do civilu. Bylo mi vyhověno a byl jsem zproštěn funkce.
Zásluhy jsem měl, při odchodu
do civilu jsem dostal za 7 let
7 000 Kč, avšak poukázky jsem
za pár dní musel odevzdat do státní
banky a obdržel jsem za ně 500 Kč.
Potom následovala další odměna
za moje zásluhy, od roku 1948 –
1953 jsem byl stále pronásledován.
V roce 1946 jsem se oženil a zabral
hostinec do národní správy.
Dimitrij Legeza

Nedožité 80. narozeniny Josefa Tomaidese
21. ledna 2014 by se dožil Josef Tomaides, dlouholetý
starosta našeho města 80 let. Jeho otec byl majitelem továrny na hospodářské stroje a starostou města. Vyrůstal
ve spořádané a spokojené rodině a na své dětství rád
vzpomínal. Byl vychován ve vlasteneckém duchu.

Josef Tomaides přejímá titul Blanický rytíř 2006

Jako kluka ho zajímala práce v dílnách a to vše předznamenalo jeho budoucí dráhu. Po roce učení za strojního zámečníka vystudoval Vyšší průmyslovou školu
strojnickou v Praze. Byla to specializace na tvárné a tepelné zpracování kovů a slitin. Po základní vojenské
službě nastoupil jako učitel odborných předmětů do tehdejšího odborného učiliště Blanických strojíren ve Vlašimi. Při zaměstnání si doplnil pedagogické vzdělání
a věnoval se studiu angličtiny.
V době komunistického režimu neměl příliš dobrý
kádrový profil. Měl však úspěchy ve své práci a žáci ho
měli rádi. Navzdory tomu se stal pouze pověřeným, nikoli jmenovaným, vedoucím teoretického vyučování.
Byl to zázrak, že v této funkci setrval až do odchodu
do důchodu.
V roce 1990 se stal prvním polistopadovým starostou
města. V této funkci setrval čtyři volební období až
do roku 2006, kdy se stal místostarostou. Obě funkce
vnímal jako poslání a službu lidem, městu i okolí. Čtená-
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řům našeho časopisu není nutné připomínat, co všechno
se za tu dobu ve městě vykonalo. Byl by to velmi dlouhý
výčet úspěšně vykonaného díla, které v dějinách Trhového Štěpánova nemá obdoby.
Významným oceněním jeho záslužné práce pro město,
pro ekologii i za jeho pedagogickou a publikační činnost
bylo udělení čestného titulu Blanický rytíř v roce 2006.
Nejvíce ho trápila závist, nenávist a zločinnost tohoto
světa, špatné zákony a netečnost vyšších orgánů k dění
v nejmenších správních jednotkách. Vážil si všech lidí,
spolupracovníků v obci, kolegů starostů a starostek mikroregionu. Těšila ho klidná atmosféra a vzájemná důvěra
mezi městem a občany.
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V jednom rozhovoru pověděl, že se v životě Trhového
Štěpánova událo mnoho nezapomenutelných příhod,
které umí napsat jenom život. Chtěl tyto příhody zaznamenat, ale už k tomu nedošlo…
Jeho životní cesta se náhle uzavřela 19. února 2009.
Bylo to krátce po jeho 75. narozeninách. Josef Tomaides
se zapsal nesmazatelným písmem do novodobé historie
města Trhového Štěpánova, které miloval a věnoval mu
svůj zájem i síly.
Vzpomínáme na jeho život i dílo s vděčností za všechnu vykonanou práci.
rV

Velký úspěch fotografa Švajcra
Wiki miluje památky (anglicky Wiki
ze tuto sochu, v Českém smaragdu je stáLoves Monuments, WLM) je každoroční
tem chráněných památek hned několik.
mezinárodní fotografická soutěž konaná
V Trhovém Štěpánově jsou to čtyři (kosv průběhu září. Soutěž organizují protel sv. Bartoloměje, socha sv. Jana Nepostřednictvím dobrovolníků pobočky namuckého, židovský hřbitov a zbytky štědace Wikimedia Foundation. Účastníci
pánovského zámku) a ve Zdislavicích
soutěže nahrávají na úložiště obrázků
(kostel svatých Petra a Pavla, Boží muka
Wikimedia Commons své fotografie kula výše zmíněná socha).
turních a historických památek v zemích
Vít Švajcr působí jako dobrovolný rea regionech, které jsou v daném roce zadaktor na internetové encyklopedii Wikiřazeny do soutěže a zapracovány do sepedie. Nahrává řadu snímků krajiny a arznamů v projektech Wikipedie. Cílem
chitektury nejen z Českého smaragdu
akce je upozornit na kulturní památky
a Podblanicka, ale také z dalších koutů
v zúčastněných zemích a podpořit proČeské republiky. Kromě toho se jako
jekty nadace Wikimedia.
správce Portálu fotografie zaměřuje
Socha sv. Jana Nepomuckého
Soutěž se poprvé konala v Nizozemna psaní článků z této oblasti. Od historie
ve Zdislavicích
po současnost, techniku, estetiku, biograsku v roce 2010. V roce 2011 zahrnula již
18 evropských států, v roce 2012 se rozšířila i za hranice fie významných českých i zahraničních fotografů a mapoEvropy do celkem 32 zúčastněných zemí a projekt Wiki- vání současného fotografického umění u nás i v zahraničí.
media Commons získal v rámci tohoto ročníku soutěže
Vítu Švajcrovi upřímně blahopřejeme k tomuto úspěpřes 360 tisíc fotografií. V roce 2013 se konalo 51 lokál- chu. Děkujeme za reprezentaci našeho města i mikroreních soutěží, zpravidla na úrovni států. Českého kola se gionu Český smaragd a za zpřístupňování cenných umězúčastnilo 167 fotografů, kteří přihlásili 6429 obrázků.
leckých památek.
Po tomto delším, ale potřebném úvodu smíme čtenáKrásné snímky z listopadové soutěže najdete na webu
řům našeho časopisu oznámit, že této soutěže se zúčastnil www.wikipedia.cz/wiki/Wiki_miluje_památky
také Ing. Vít Švajcr. V listopadu 2013 získal v českém kole
Další kolo soutěže Wiki miluje památky začíná sice
mezinárodní soutěže Wiki Loves Monuments výborné až v září 2014, ale fotografovat české památky můžete
osmé místo. Jeho oceněným snímkem byla socha sv. Jana i vy už dnes! Přihlásit se může každý.
Nepomuckého ve Zdislavicích. Nefotografoval však pouJaromír Vlček s použitím různých pramenů

Tříkrálová sbírka 2014 v oblasti Charity Vlašim
Místo

Vybráno

Místo

Vybráno

Bílkovice

4 003

Nespery

8 291

Bolina

6 591

Pavlovice

3 908

Ctiboř

4 257

Pravonín

10 840

Dalkovice

3 835

Radošovice

14 179
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Daměnice

2 151

Rataje

5 122

Domašín

19 654

Řimovice

6 667

Dubějovice

8 350

Slověnice

2 140

Chlum

7 910

Tehov

3 012

Javorník

11 611

Tisek, Buková

5 440

Kladruby

12 105

Trhový Štěpánov

14 705

Kondrac a okolí

17 354

Veliš a okolí

12 940

Libež

2 440

Vlašim

136 121

Malovidy

4 501

Vracovice

13 202

Miřetice

5 810

Zdislavice

15 176

Načeradec a okolí

12 004

Znosim, Hrazená Lhota

3 160

Nemíž

2 414
Celkem 379 893 Kč

Zleva Monika Nováková, Martina Kudynová, Marie Třešňáková

Zleva Iveta Veselá, Olga Štollová, Jakub Košata

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Drazí přátelé,
je mou milou povinností informovat Vás o výsledku
Tříkrálové sbírky 2014 ve Vlašimi a okolních obcích.
Částka, kterou obětaví dobrovolníci vybrali, činí
379 893 Kč. Je to úctyhodné číslo, které vyvyšuje náš region nejen v rámci okresu, ale i v rámci Středočeského
kraje. Svědčí o laskavosti, vnímavosti a citlivosti našich
lidí k obtížím druhých.
Finance ze sbírky podporují sociální projekty, a to jak
v naší oblasti, tak v rámci republiky a v zahraničí. Chari-

ta Česká republika je největší neziskovou organizací
v republice. Je zřízená za účelem pomáhat všem lidem
v tísni s respektem k jejich hodnotám. Skrze své lokálních organizace poskytuje pomoc zdravotně postiženým, osamělým seniorům, lidem bez přístřeší, migrantům a dalším, na které dolehly útrapy života a nejsou
schopni je sami zvládnout.
Velice si cením obětavosti našich koledníků. Předávají nejen dobrou pohodu, ale také poselství lásky k bližnímu a Boží požehnání.
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Děkuji také štědrým dárcům, že přes své případné finanční obtíže myslí na druhé a skrze svou peněžní pomoc posílají druhým naději na alespoň částečné řešení
jejich trampot.
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Dovolte, abych Vám v závěru vedle poděkování ještě
dodatečně popřála do nového roku 2014 hodně zdraví,
pohody, štěstí a dobrých sousedů a také to K+M+B: Kristus ať vašemu domu žehná.
Za Farní charitu Vlašim Bc. Daniela Laloučková

Mladí hasiči opět soutěžili
V sobotu 11. října 2013 se 16 mladých hasičů jako každoročně vypravilo na I. sraz okresního kola Tiry plamen. Tentokrát se závod požární všestrannosti konal
v Jizbici. Dvě starší a jedno mladší družstvo na trase tři
kilometry plnilo řadu úkolů. Byla to střelba ze vzduchovky, překonání vodorovného lana, znalost topografických
značek, určování azimutu a orientaci mapy podle buzoly,
ošetření a transport zraněného kolena a horní končetiny,
vázání pěti uzlů a požární prevence – hasební prostředky. Toto vše jsme trénovali na schůzkách. Závod je fyzicky náročný. Na přípravu máme pouhý jeden měsíc.
Dovolte mi, abych poděkovala všem závodníkům
za reprezentaci našeho sboru. Tuto sobotu neseděli u počítačů tito mladí hasiči:
Vojta Jeřábek, Marie Třešňáková, Olga Štollová, Ivča
Veselá, Martina Kudynová, Jakub Košata, Jakub Kučera,

Matěj Třešňák, Terezka Jeřábková, Filip Halama, Víťa
Kučera, Tomáš Machyňák, Andrea Čermáková, Matěj
Rulf, Daniel Fotr a Bohoušek Straka.
Tento první sraz byl letos rozšířen o disciplínu z II. srazu a to o závod požárních dvojic. Naše starší družstvo se
umístilo na pěkném 5. místě. Blahopřeji! Ještě není dobojováno. V květnu 2014 nás čeká druhé kolo. Pak se dovíme konečné výsledky.
Závěrem bych chtěla poděkovat, Monice Beránkové,
Šárce Třešňákové, Milanu Bouškovi a Jaroslavu Lhotkovi za přípravu dětí.
Dík patří také rodičům, kteří nás na závody jezdí
podporovat.
Za SDH Trhový Štěpánov Jaroslava Krásová

Činnost SDH Sedmpány v roce 2013
Rok 2013 připomínal horskou dráhu. Výkony byly
o dvě třídy vyšší, ale pohárů ubylo. Na soutěže jsme se
tradičně vydávali nejen do okolních vesnic, ale i široko
daleko. Od května do října jsme najezdili přes dva tisíce
kilometrů.
Větší část sezóny absolvovali Tomáš Martínek z SDH
Chmelná na koši, Radek Holeček na savicích, Luboš Balek na stroji, Kuba Ryšavý z SDH Hulice na béčkách, Vláďa Filip na rozdělovači, Jirka Horálek z SDH Chlum
na levém proudu a Roman Filip na pravém proudu. Velkým přínosem je skutečnost, že za nás běhají tři kluci
z jiných sborů, protože jinak bychom nejspíš už nejezdili. V naší vesnici se bohužel již nenajde sedm fyzicky
zdatných nadšenců pro vrcholový požární sport. Proto
přespolním účastníkům mnohokrát děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude probíhat i nadále!
Zúčastnili jsme se 18 soutěží, před nimiž jsme absolvovali okolo 25 tréninků. Zúčastnili jsme se Benešovské
hasičské ligy, kde jsme se celkově umístili na 11. místě.
Byli jsme na sedmi kolech této ligy z celkových osmi.
Třikrát jsme útok nedokončili, třikrát jsme se umístili
do desátého místa. Až na posledním kole Benešovské
ligy, 28. září ve Všechlapech, jsme skončili jako nejlepší
tým Benešovska na třetí příčce. Hned po dvou pravidelných účastnících Extraligy v požárním útoku - a to
za Bezděkovem pod Třemšínem a za Žďárem. Náš výsledný čas včetně skoku mezi špičky okresu je 17,65 s

(PP 17,55 s). Tento čas je historicky desátý nejrychlejší
na okrese Benešov!
Absolvovali jsme jedno kolo Táborské hasičské ligy,
a to noční soutěž v Tučapech. Obsadili jsme zde krásné
8. místo s časem 18,76 s, z celkových 52 týmů mužů. Soutěžili jsme i v Pelhřimovské lize v požárním útoku, a to
na noční soutěži v Žirovnici u Kamenice nad Lipou, kde
jsme obsadili krásné 3. místo. Byla to soutěž, kde jsme se
poprvé s levým proudem dostali na sestřik v sedmnácté
sekundě. Oslavy tohoto úspěchu byly velkolepé. Domů
jsme se vrátili až na snídani. V září jsme se již tradičně
zúčastnili nejprestižnějšího nočního závodu, a to o Pohár města Telče. Této soutěže se pravidelně zúčastňuje
sedmdesátka nejkvalitnějších mančaftů z republiky.
Naše družstvo skončilo v první dvacítce! Skutečnou perličkou byla absolvovaná soutěž 14 dní před Vánoci v Prosetíně, okres Chrudim, kde smíšenému týmu s názvem
Chlum u Sedmpán - od nás 4 zástupci - těsně utekla bedna a skončili na čtvrtém bramborovém místě.
To byly nejzajímavější závody či výlety, které jsme letos absolvovali. Protože máme skvělou partu, zlepšují se
naše výsledky a snažíme se pro to dělat maximum. Ať už
přijedeme kamkoli, počítají tam s námi jako s právoplatnými soupeři o čelné příčky. Je velice radostné, že když je
cesta na soutěž dlouhá přes osmdesát či devadesát kilometrů, přijdou tam za námi pořadatelé, jako např. v srpnu v Žirovnici a řeknou vám: „Jo, vy jste vloni vyhráli
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v Humpolci, moc se nám líbíte, držíme vám palce!“, nebo:
„Jo, ti jsou ze Sedmpán, ti jsou šikovní, je s nimi sranda!“
Požární sport je krásný a každý ho dělá pro svou zálibu. Z tohoto úhlu bychom měli na něj pohlížet. Přát druhým vítězství a ocenit i jejich porážku!
Je známo, že náš Sbor dobrovolných hasičů má již třetím rokem vlastní internetové stránky s adresou: www.
sdhsedmpany.cz. Za rok 2013 navštívilo tyto stránky
úctyhodných 6 000 příznivců. To je průměrně kolem 500
návštěvníků za každý měsíc. Tato skutečnost vypovídá,
že to, co děláme, někoho zajímá a že to děláme asi správně! Správcovství webu probíhalo jinak než v roce 2012.
Z nedostatku času nebyly psány články o jednotlivých
akcích, nýbrž pouze jejich krátká prezentace.
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Mám za to, že v roce 2014 bychom měli přistoupit
ke změnám. Především změnit vzhled stránek s pomocí
Tomáše Prokopa. Na stránky přidat kategorii o Sedmpánských zpěvačkách, kam by mohly vkládat krátké
zprávy ze svých vystoupení s fotografiemi. Z každé akce,
která proběhne v naší vesnici, získat od pořadatele článek, který bude událost prezentovat. Věřím, že budete
v tomto smyslu vstřícní: Vždyť vše, co pořádáme, děláme pro radost svou i druhých a každý může přispět
s troškou do mlýna. Každý nápad může přinést něco
dobrého i nového. Určitě nás to posune kupředu!
Určitě zajímá nejen členy, ale i další zájemce, kolik
stojí pronájem domény. Na rok 2014 je to 811 Kč.
Roman Filip, náměstek starosty SDH Sedmpány

Mikulášská nadílka ve Střechově nad Sázavou
Také u nás, ve Střechově nad Sázavou, chodili čerti
společně s Mikulášem a andělem rozdávat dětem nadílku.
Začali jsme chodit kolem šesté hodiny. Brzká tma vytvořila krásně čarovnou atmosféru večera a všechny
z nás naladila na blížící se Vánoce. U nejmenších dětí si
čerti museli dát „pohov“, aby se tolik nebály. Po krásně
odrecitované básničce, kterou měly všechny děti krásně
připravenou, dostali od anděla s Mikulášem balíček plný
dobrot. Jistě udělal všem velkou radost. Pro nás však
bylo největší odměnou vidět, jak se dětem rozzářily oči,
když za nimi přišli pohádkové bytosti. Těšíme se opět
na další setkání. Tato akce byla totiž v naší malé vesničce
více než vydařená.

Děkujeme za podporu Městu Trhový Štěpánov a Sboru dobrovolných hasičů ve Střechově, kteří nám pomohli pro děti zprostředkovat krásnou nadílku.
Kristýna Konopecká

Advent v Souticích
V adventním čase pořádá řada měst a obcí nejrůznější společenské a kulturní akce, aby umožnila svým obyvatelům alespoň na chvíli uniknout z předvánočního
shonu. Nejinak tomu bylo i v Souticích.
30. 11. 2013 se konalo již tradiční rozsvícení vánočního stromečku na soutické návsi. Vonělo svařené víno,

pekly se klobásy, zněly koledy a na prodej byly adventní
věnce a vánoční dekorace. Starostka Alena Exnerová popřála všem klidné prožití předvánočního času, krásné
Vánoce a šťastný nový rok. Do každé rodiny putovala
vánoční ozdoba a děti dostaly adventní kalendář. Potom
se rozzářil vánoční strom. Děti se k němu hned rozběhly,

Strana 16

Zpravodaj Štěpánovska

zatímco dospělí popíjeli svařák a povídali si. Přátelskou
předvánoční náladu pokazil jen deštík, který většinu lidí
brzy zahnal domů.
Ani soutické muzeum nezahálelo. Připravilo v sobotu 14. 12. 2013 oblíbené Vánoční tvoření pro malé i velké
šikuly. Hned při vstupu si děti nasadily „Čapku Tvořil-
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ku“ a proměnily se v Ježíškovy
pomocníky. Menší vyráběly ozdoby na stromeček a svícny
z jablíček, malovaly vánoční obrázky, lepily sněhové vločky
do mraků a oblékaly sněhulákům
šály a čepice. Na ty větší čekala
osvědčená ubrousková technika,
kterou zdobily zvonečky a přáníčka a také výroba zpívajících
andělíčků. Rodiče rádi a ochotně
pomáhali, nikdo se nenudil. Každý si mohl odnést své
výtvory domů, děti ještě navíc našly pod stromečkem
nadílku.
Díky za vydařené tvoření patří sponzorům: paní Anně
Falářové, firmě EKOSO Trhový Štěpánov, ČRS Soutice,
SDH Soutice, MS Hubert Soutice a Sportklubu Soutice.
Poslední předvánoční akcí, kterou pořádal Obecní
úřad v Souticích, byl Vánoční koncert skupiny Diogenes
v kostele sv. Jakuba staršího. Početné publikum přivítala
paní starostka Alena Exnerová a pan farář Jaroslaw Scieraszewski. Pak přišli na řadu sympatičtí muzikanti, kteří
zahráli a zazpívali vánoční písně a koledy od období gotiky až po současnost. Od spokojených posluchačů sklidili zasloužený potlesk. Výtěžek koncertu byl věnován
na opravu soutického kostela.
Obyvatelé Soutic, Kalné a Černýše měli možnost strávit příjemné chvíle před Vánocemi ve společnosti přátel
a sousedů, při zábavě, tvůrčí činnosti i v zamyšlení.
Dana Vlasáková

Předvánoční vystoupení dětí
V sobotu 14. prosince 2013 se rozezvučel přednáškový sál Spolkového domu v Trhovém Štěpánově tóny vánočních skladbiček a koled. Přednesly je děti z Mateřské
školy Trhový Štěpánov a další žáčci, kteří navštěvují soukromou výuku na hudební nástroje ve Vlašimské ulici.
Na předchozím koncertu v dubnu 2013 předvedly
děti pestrý repertoár na zobcovou flétnu, kytaru, akordeon a klavír.
V prosinci to byl minikoncert žáků na zobcovou flétnu a kytaru. Někteří si poprvé vyzkoušeli, co to znamená
stát na pódiu a hrát pro publikum, složené převážně
z řad rodičů a příbuzných.
Chvílemi bylo vystoupení opravdu dojemné, vždyť
nejmladšímu z účinkujících byly teprve 4 roky! Děti hrály sólově i ve skupinkách, téměř vždy s doprovodem klavíru.
Domníváme se, že přítomné posluchače koncert příjemně naladil a dětem byl odměnou upřímný a nadšený
potlesk.
Děti z Mateřské školy začaly hrát na zobcovou flétnu
koncem září minulého roku. Během necelých tří měsíců se

hravou formou seznámily se základy hudební teorie
a zvládly nacvičit několik jednoduchých skladbiček. Tito
malí muzikanti mohou v příštím školním roce pokračovat
– stejně jako ostatní žáčci – ve hře na zobcovou flétničku či
jiný z vybraných nástrojů, případně se věnovat zpěvu.
Je velmi povzbudivé, že počet dětí, které mají zájem
o hudební vzdělání, poslední roky opět stoupá. V dnešní
době velkého technického pokroku je to malý zázrak. Velký dík patří rodičům, kteří své ratolesti trpělivě vedou
k hudbě a pomáhají jim. Jedině tak se známé rčení „Co
Čech, to muzikant“ stane opět aktuálním a skutečným.
Stále trvá také zájem dospělých o hru na hudební nástroje.
Od září 2014 bude v mateřské škole pokračovat kroužek flétniček. Děti školního věku docházejí na vyučování do Vlašimské ulice č. p. 342. Zde se také mohou celoročně hlásit noví zájemci.
Závěrem nám dovolte použít náš oblíbený citát spisovatelky Boženy Němcové: „Hudba je líbezná mluva, každému srdci srozumitelná.“
Dana a Miroslav Paťhovi, soukromá výuka hudby
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Projektový den „Vánoce“
Již se stalo tradicí, že před odchodem na vánoční
prázdniny pořádá Žákovský parlament celoškolní projektový den s názvem Vánoce. Než tento projektový den
vypukne, předchází mu řada příprav a plánování. Žákovský parlament měl několik schůzek, během nichž se
všichni členové domluvili, jaké aktivity do tohoto dne
zařadí, v jakých třídách se daná aktivita bude konat
a kdo bude dělat učitelský dozor.
Dále bylo potřeba zajistit všechny důležité pomůcky,
připravit třídy a vytvořit seznam dětí tak, jak budou ve skupinách. Na projektový den totiž děti nezůstávají ve svých
kmenových třídách, ale vzniká zajímavý mix. V každé skupině je příslušník 1. až 9. třídy a tyto skupiny společně tráví
celý den. Rozvíjí se tak komunikace mezi dětmi, které spolu nepřijdou příliš do styku, starší dohlíží na mladší a pomáhají jim, a ve škole tak vznikají nová přátelství.
Den D přišel 19. prosince 2013. Ve vstupním vestibulu
na panelech byly vyvěšeny seznamy devíti skupin, které
byly pojmenovány podle barev. Každá skupina měla určenou třídu, ve které svůj projektový den odstartovala
a vedoucího skupiny, který na ni celé dopoledne dohlížel.

Se zazvoněním v 8 hodin škola utichla a děti se věnovaly připraveným aktivitám. A co všechno naše žáky čekalo za zajímavé činnosti? Výběr byl pestrý - vyrábění
vánočního přání, lití olova, zdobení perníčků, vánoční
křížovky a rébusy, výroba svíček, vánoční příběh, stolní
hry a televizní pohádka. Na každou aktivitu měli žáci
připravený časový limit 20 minut a po uplynutí času se
musela celá skupina přesunout do jiné třídy. Tímto způsobem probíhalo celé dopoledne.
Celý projektový den byl ukončen krátce před obědem, kdy se uklízely třídy, žáci 1. stupně odešli domů
a ty starší čekala vánoční besídka.
Touto cestou děkuji všem členům a nečlenům Žákovského parlamentu za jejich práci při přípravě a realizaci
projektového dne, paní Janě Svobodové za přípravu perníčků, paní Jaroslavě Pavlicové, ředitelce Včelího světa
v Hulicích, za výrobu svíček, 9. třídě za upečení perníčků a všem učitelům za jejich milou přítomnost a vytvoření vánoční atmosféry.
Mgr. Pavla Krucká

Včelí svět v Hulicích provoněly medové speciality
V prosinci roku 2013 se ve Včelím světě v Hulicích
poprvé uskutečnila soutěž o nejlepší medový recept. Návštěvníci i soutěžící si mohli prohlédnout a ochutnat
všechny přihlášené medové speciality a posoudit nejen
jejich chuť, ale i krásu výrobků. V příjemné předvánoční
atmosféře posuzovali návštěvníci celkem 20 specialit,
ve kterých nesměl chybět med. A nešlo pouze o medový
perník. Všechny výrobky chutnaly výborně!
Účastníci vyhodnotili jako nejlepší recept medové
řezy paní Marie Pacovské, na druhém místě s minimálním odstupem se umístily medové mašličky paní Zdenky Bézové a na třetím místě medovník Majky Nové.
Jako nejkrásnější výrobek byla vyhodnocena perníková
chaloupka Olgy Bílkové, na druhém místě perníkové
srdce Lucky Janatové a třetí příčku získal betlém Jiřiny
Janatové.
Zvláštního ocenění se pak dostalo dvěma nejmladším
soutěžícím a to Janě Drážkové a Marušce Ralbovské,
které navštěvují ještě základní školu a upekly výborné
cookies s čokoládou a ovesnými vločkami.
Vítězové byli odměněni a všichni účastníci obdrželi
certifikát.
Poděkování patří všem soutěžícím i všem návštěvníkům, kteří nám pomohli ohodnotit nejlepší výrobky. Vítězné recepty, a nejen ty, plánujeme do naší kuchařky
Včelího světa. Už se těšíme na další ročník!
Akce Včelího světa se v loňském roce setkávaly s velkým ohlasem, zvláště zdařilé byly večerní prohlídky

s vánoční atmosférou, při kterých jsme v naší malé dílničce vyráběli svíčky z barevných voskových mezistěn.
I v roce 2014 plánujeme hodně zajímavých akcí,
mimo jiné premiérový víkend pro tatínky s dětmi, velikonoční tvoření, noční prohlídky a další zajímavé akce.
Pro bližší informace sledujte naše internetové stránky www.vcelisvet.cz nebo se připojte na Facebook, kde
pravidelně s akcemi seznamujeme.
Mgr. Jarmila Pavlicová, Včelí svět Hulice
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Pod Blaníkem 4.2013
Poslední číslo XVII. ročníku vlastivědného časopisu
Pod Blaníkem je prvním, které bylo vydáno v daném kalendářním roce. Doufejme, že se čtenáři dočkají pravidelného vydávání tohoto časopisu.
Prolistujme obsah tohoto čísla:
„Záhadný vrtavec“ je název prvního článku Lubomíra Hanela. Je to drobný žlutavý brouk se silně klenutým,
skoro kulatým tělem, hustě pokrytým zlatožlutými
chloupky. Zřejmě jde o nepůvodní druh, jehož původním rozšířením byla oblast kolem Černého moře. Je to
všežravec. Požírá mouku, ovesné vločky, části rostlin
i sušených bylin, koření, maso, textil, peří, kůži, rákosové rohože, mrtvý hmyz a také papír. Napadá i entomologické sbírky s preparovaným hmyzem. Podle autora
článku se již vykytuje ve Vlašimi, v Louňovicích pod
Blaníkem, v Kladrubech či Ratajích. Platí na něj spray
s látkou na lezoucí hmyz. • Lucie Bohatá popisuje
„Nelehký osud ježků“. Radí čtenářům, jak se postarat
o nalezené ježky v podzimním období. • Další článek
Lubomíra Hanela „Nové nálezy rysa na Podblanicku“
upozorňuje na výskyt v blízkosti Trhového Štěpánova.
Informace o výskytu této krásné šelmy podali autorovi
Josef a Petra Kornovi z našeho města. Poslední pozorování bylo zaznamenáno 20. listopadu 2013 v podvečerních hodinách u Keblova u silnice v místě mostku na bývalé keblovské nádraží. • Pavel Jakubův nadále popisuje
„Staré odrůdy jádrovin na Podblanicku ve 4. části“. Věnuje se plodům jabloní Grafštýnské a Řechtáč soudkový.
• Jiří Bernat a Milan Štědra popsali v obsáhlém článku
„Málo známé hradiště Ledečko – Vraník“. Toto hradiště
se nachází na mimořádně zajímavém přírodním útvaru
sázavského meandru nazývaného Přívlacká mušle, podle osady Přívlaky, která se na něm nachází. Autoři poznamenávají, že zatím na této lokalitě neproběhl žádný
archeologický průzkum. Připomínají, že zde probíhá výrazná výstavba komunikací, inženýrských sítí a nových
domů a podivují se, jak mohlo dojít k umožnění stavebního rozvoje v tomto chráněném území. • „Čtvrtá procházka Vlašimí počátku 20. století. vlašimskými ulicemi“, je od Ivany Preislerové. Je to fiktivní, avšak poetická
procházka starou Vlašimí. • Josef Moudrý nazval svůj
článek „Císařská – státní silnice z Prahy do Vídně“. Připomíná, že je to již 190 let od dokončení této páteřní silnice z Prahy přes Benešov, Vlašim, Pelhřimov, Jihlavu
a dále do Vídně. Je to jakási předchůdkyně dálnice. Byl
to průlom v tehdejší dopravě zboží i osob. Součástí silnice byly i zájezdní hostince. Autor připomíná rovněž i zaniklý zájezdní hostinec „Málkovka“ v Bolině. Byl zbořen
v roce 1978. • Vít Kochánek přibližuje „150 let od vysvěcení kaple ve Vracovicích“. Je zasvěcena slovanským věrozvěstům, svatým Cyrilu a Metodějovi. • Ladislav Kozemský se věnuje jednomu z významných politiků tzv.
Pražského jara 1968 v článku „Vzpomínka na krhanic-

kého rodáka Jiřího Hájka“. Pracoval jako diplomat
na různých pozicích, byl stálým zástupcem v OSN
a krátce byl rovněž ministrem zahraničních věcí. Podílel
se na Prohlášení Charty 77 a byl jejím mluvčím. • Martin
Filip uzavřel třetí částí „Dějiny Spolku divadelních
ochotníků ve městě Miličín“. Tato práce je součástí cyklu
Ochotnické divadlo na Podblanicku XXXVI.
Ve vložené části jsou tyto články:
Z časopisu Pod Blaníkem, ročník 1939-40 bylo vybráno vyprávění Eduarda Vaněčka nazvané Zajíci
od Hadové strouhy. Je to vyprávění pro děti o zaječici
a jejich mláďatech. • Jaromír Košťák popsal ve své páté
části cyklu „Na zabraném“ některé objekty a nazval je:
Kam se nesmělo, Sláva hospůdky, Tragický konec a Janečkova vila. Celý cyklus mapuje zabrané území na Neveklovsku a okolí v době okupace za 2. světové války.
Oddíl věnovaný regionální literatuře upozorňuje
na tyto tituly:
Šternberkové – panský rod v Čechách a na Moravě
od Pavla Juříka. Text je doplněn mnoha unikátními barevnými snímky, archiváliemi, málo známými portréty
členů rodu a zjednodušeným rodokmenem Šternberků.
(Jan Heřman)
Časopis Památky středních Čech – první číslo roku
2013. Obsahuje článek s názvem Z oprav památek na Benešovsku a vzkříšení sklářské huti František v Sázavě –
I. část. (Radovan Cáder)
Borovsko 1289 – 2010 – Vydal Obecní úřad Bernartice
a autorem je borovský rodák Jiří Vilímovský. Podrobněji
o této knížce najdete v článku Borovsko od Marie Vojtové
v tomto čísle Zpravodaje Štěpánovska. (Pavel Pešout)
Český Šternberk – stavebně historický vývoj hradu
od Mgr. Jana Heřmana vydalo plzeňské nakladatelství
Petr Mikota v roce 2013. Na 40 stranách autor shrnuje
svůj trvalý zájem o jeden z nejstarších českých hradů.
(Jindřich Nusek)
Sázavský klášter. Publikaci vydal Národní památkový ústav a podíle se na ní autorský kolektiv. Lze jej zakoupit v pokladně Sázavského kláštera a v Infocentru
v Sázavě za 195 Kč. Jistě jsou i další možnosti, jak publikaci získat. (Slávka Matoušková)
Ze skicáku je další „čtverec“ (formát knížky) z edice
autora a malíře Stanislava Příhody. Text přibližuje zákulisí malířovy práce a vtahuje ho do výtvarného procesu.
Dva články jsou věnovány zprávám o úmrtí významných osobností spjatých s Podblanickem.
Prvním z nich je Prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.
(10.10.1939 – 20.8.2013). Stál u zrodu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích i Přírodovědecké fakulty. Věnoval se ekologii a limnologii (věda o kontinentálních
vodních útvarech s pomalou výměnou vody. Jedná se
především o jezera a přehrady). Narodil se v Benešově
a celoživotně ho poutaly osobní a pracovní vztahy k na-
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šemu kraji. Byl redaktorem Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka.
Druhou je PhDr. Eva Procházková (6.2.1950 –
4.11.2013), dlouholetá ředitelka Okresního archivu v Benešově, kterému zasvětila celý svůj život. Jeho ředitelkou
se stala v roce 1978. Zasloužila se o vybudování moderní
archivní budovy v Benešově, která byla otevřena v roce
2000. Její badatelská a spisovatelská činnost je velmi bohatá. Podblanicko v Evě Procházkové ztratilo výraznou
osobnost archivnictví, historie a vlastivědy, která dalece
překročila hranice regionu. Zpracovala publikace například o obcích Načeradec a Pravonín. (Radovan Cáder).
Další články: Myslivecká výstava v Načeradci (Petra
Říhová), Výstava hub v Louňovicích pod Blaníkem (Ivana Křížová), Oslavy 100 let včelařů v Načeradci (Petra
Říhová), Výstava ovoce v Podblanickém ekocentru (Pavel Jakubův), Podblanický plenér (Stanislav Příhoda),
Pozvánka na jubilejní 40. ročník závodu Zimní běh

Počet nových knih
beletrie
naučná literatura
dary
celkem
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na Blaník (Ondřej Pojmon), Fakt – Um (což je seskupení
kreativních tvůrců z Vlašimska a Benešovska). Více
na www.fakt-um.cz, Mladí ochránci přírody Včelojedi
uspěli v soutěži Brána k druhým (Jiří Pavelka), Značku
„Kraj Blanických rytířů regionální produkt ®“ má dalších 5 výrobků a služeb (Kateřina Červenková, a velmi
zajímavé jsou Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim (Lucie Bohatá).
Nechybí adresář autorů čísla 4.2013 a připravované
kulturní akce v Muzeu Podblanicka Vlašim a ČSOP Vlašim. Články jsou doplněny fotografiemi.
Pokud si chcete přečíst některý z článků tohoto vlastivědného časopisu, můžete si ho koupit za 20 Kč ve Vlašimi (Muzeum v zámku, Ekocentrum, Infocentrum,
Knihkupectví Žížalová) nebo si ho vypůjčit v Městské
knihovně Trhový Štěpánov. Určitě Vás bude mnohé zajímat. Doporučujeme.
Jaromír Vlček

Činnost Městské knihovny v roce 2013
208 ks
85 ks
59 ks
352 ks

Využívání mezivýpůjční služby
Knihy objednáváme z Městské knihovny Benešov
a Státní vědecké knihovny v Kladně. Půjčují se na základě vyžádání, zvláště pro studenty středních a vysokých
škol. V rámci této služby bylo vyřízeno 176 požadavků.
Nových titulů v roce 2013 bylo 528.

Několik statistických údajů za rok 2013:
• registrováno celkem 290 čtenářů (z toho 95 dětí do 15ti
let)
• knihovnu 2 887 čtenářů
• půjčeno celkem 12 200 knih a 1 716 periodik
• počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře je
v průměru 53 knih. Proti roku 2012 je to o 10 knih
na čtenáře více J
• internet využilo 832 návštěvníků
• web stránky, on-line služby použilo 1 239 návštěvníků
• akce Městské knihovny: výtvarné soutěže pro malé
čtenáře během rokuprogram pro žáky první třídy ZŠ
a MŠ Trhový Štěpánov, Hulice
Ludmila Kornová

Krátce o Zpravodaji Štěpánovska v roce 2013
Na titulní straně každého čísla byla fotografie s průvodním textem, který připravoval odpovědný redaktor.
V loňském ročníku to byly tyto fotografie:
• Únor – Pohled na židovský hřbitov od východu, autor
Josef Korn
• Duben – Pohled z telekomunikační věže Nad městem,
autor Josef Korn
• Červen – Sbor dobrovolných hasičů – celkový snímek
členů, autor Filip Hazmuka
• Srpen - Pohled na kostel sv. Bartoloměje od židovského hřbitova, autor Petr Křepela
• Říjen – Pohled na Javornickou hůru se zamračenou
Témata
Co se v roce 2013 stalo
Články o přírodě, zeměpisu a ekologii
Knihovna

Počet
5
11
4

oblohou z lokality Nad městem, autor Vlček Jaromír
• Prosinec – Pohled na Javornickou hůru se zasněženou
krajinou od golfového hřiště, autor Ing. Švajcr Vít
V roce 2013 vyšlo 6 čísel v nákladu 2 500 výtisků,
v počtu 148 stran a 12 stran přílohy o Štěpánovské Lhotě, celkem 160 stran.
Z níže uvedeného přehledu získáme ucelené informace o tom, co přinesl Zpravodaj Štěpánovska na svých
stránkách v minulém roce. Obsah je přiměřeně vyvážený. Shrňme si tentokrát v abecedním přehledu jednotlivé
okruhy článků s jejich počtem
Témata
Rozhovory
Různé
Sbor dobrovolných hasičů

Počet
1
41
12

Strana 20

Zpravodaj Štěpánovska

Literární tvorba včetně vánočních povídek
Mateřská škola
Návštěvy
Osobnosti
Píseň s notami (koleda)
Poezie
Policie Benešov
Pozvánky
Recenze časopisu Pod Blaníkem aj.

6
4
1
1
1
3
1
8
8

Do 15. ročníku Zpravodaje Štěpánovska přispělo 96
autorů (od začátku pravidelného vydávání v únoru 1999
do prosince 2013 to bylo 452 autorů). Fotografie poskytlo
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Společenská kronika včetně vzpomínek na zesnulé
Spolkový dům a Muzeum Štěpánovska
Sport, tělovýchova, turistika, akce pro děti
Úvahy, k zamyšlení
Vyhlášky a oznámení
Výročí
Z historie
Z okolních obcí
Základní škola

16
5
14
10
9
2
7
24
9

21 autorů, z osobních a ostatních archivů 15, kresby
od jedné autorky.
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor

Knižní novinky v lednu 2014
Nový občanský zákoník 2014
Text občanského zákoníku má přes 3 tisíce paragrafů
rozdělených do 5 částí. Pro orientaci v tak složitém právním předpisu je zařazen podrobný věcný rejstřík, který
zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

– anebo navždy rozdělí?? Grace Hamiltonová, dítě štěstěny. Avšak to, po čem touží ze všeho nejvíce, mít nemůže:
vlastní dítě. Tato nenaplněná touha se plíživě přemění
v posedlost, která dokáže rozleptat i ten nejdokonalejší
život. A pak se z Ameriky nečekaně vrátí její sestra…

V zemi bílého oblaku 1. díl /Larková Sarah
První díl barvité rodinné ságy odehrávající se v úchvatných kulisách Nového Zélandu. Londýn 1852, dvě mladé
ženy se vydávají na dlouhou plavbu. Na Novém Zélandu
je čeká zcela nový život…

Ďábel, Ten, který ví víc, než by měl, Ken Bruen
S Jackem Taylorem byste se osobně nikdy setkat nechtěli.
Pokud máte ale rádi detektivky, budete si chtít přečíst
všechny knihy, ve kterých vystupuje..( Irich Times)

Maorčina píseň 2. díl /Larková Sarah
Z hrdinek prvního dílu jsou zralé ženy… Strhující román
o lásce a nenávisti, důvěře a nepřátelství dvou rodin, jejichž osudy jsou navzájem propleteny, pokračuje…
Únos urozené panny - Břetislav a Jitka, Oldřiška Ciprová
Budoucí kníže českého království Břetislav je nucen vybrat si nevěstu. Volba padne na Jitku, babenberskou dědičku, která je ukryta v klášteře. Mladík dívku nikdy
neviděl, přesto se odhodlá k jejímu únosu…
Jindřich VIII. Král a dvůr, Alison Weirová
Čtenářsky přitažlivé vyprávění, nabité barvitým líčením
drobných příběhů ze života, zároveň však jde o všeobecnou vyčerpávající studii proměn života i dvora v období,
jež na několik staletí rozhodlo o dalším směřování anglických dějin…
Zítra už usnu, Klára Elšíková
„Ale já se rozhodl, žádný pracující život mě nedostane.
Neskončím unavený, naštvaný a zbavený své mladistvě
svobodné tváře jako mí rodiče.“ Ve svém prozaickém debutu sleduje Klára Elšíková z originální vypravěčské
perspektivy, vynalézavě kombinující mužský a ženský
part...
Co je tvoje, je i moje, Tess Stimson
Dvě sestry. Naprosté protiklady. A dohoda, která je spojí

Hra se lvem, Nelson DeMille
Autorova zatím nejlepší detektivka…( New York Post)
… Kennedyho letiště v New Yorku. John Corey a jeho
spolupracovníci z elitní protiteroristické jednotky čekají
na Lva s velkým L, nechvalně proslulého libyjského teroristu…
Odpuštění, Lavrence Osborne
„Pronikavý pohled do lidské povahy… Autor vtáhne
čtenáře do soukolí děje, jehož součástky září novotou…
Kniha je plná nádherných obrazů a scenérií. Dá se číst
tolika způsoby, že na jejím konci máte chuť začít znovu
od první stránky.“ (A.Sharma pro Newcweek)
Můžeš-li se vdát dnes, neodkládej to na zítřek, Alena
Jakoubková
Pan Božský vstoupil do Aliciina života rychlostí i délkou
jednoho zablýsknutí pořádně letní bouřky...
Už je tady zas, Timus Vermes
„Na jednu stranu je až k popukání komická kniha, protože autor dokonale vystihl Hitlerův žargon. Na druhou
stranu vám ale brzy zmrzne úsměv na tváři.“ (Stern)
Smrtící stvoření, J.D.Robb
Poručík Dallasová návnadou pro sadistického vraha
žen! Další pokračování populární řady Smrtící… napínavých detektivních příběhů z blízké budoucnosti.
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Klíč k dobré náladě, Patrick Holford
Knihu napsal přední odborník na výživu a duševní
zdraví, Patrick Holford. Předkládá vysoce efektivní metody k tomu, abyste se cítili lépe – bez potřeby léčiv. Radí,
jak nalézt správné potraviny, které pomohou výrazně
zlepšit náladu, nebo naopakJ. Studie je založena na průzkumu o náladě a životosprávě, kterého se zúčastnilo
více než 55 tisíc lidí.
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A pro malé čtenáře …
Sára Kniha druhá, Esther Jerry Hicks
…volné pokračování. Postupně se před vámi bude odkrývat hluboká moudrost, kterou Sáře se Sethem zprostředkovává podivuhodná sova jménem Šalamoun. Zjistíte, jak funguje spravedlnost, jak zařídit, aby se vám
plnila vaše přání, a vůbec podle jakých pravidel se na této
zemi hraje hra zvaná Lidský život.
Ludmila Kornová

Kreslení, malování i výstava
Ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově na podzim
probíhal kurz kreslení a malování pod vedením Ing. arch.
Josefa Buršíka. Správce spolkového domu Mgr. Stanislav
Kužel vše zorganizoval ke spokojenosti žen z Trhového
Štěpánova a Vlašimi. Od podzimu se snažíme naučit se
zatím základům kresby tužkou. Při výstavě obrazů
Ing. arch. Buršíka jsme měli možnost prezentovat každá

z nás jednu svou práci - začátky naší tvorby. Doufáme, že
se budou práce postupem času hromadit a koncem prvního běhu kurzu bude možné představit vše ve Spolkovém domě. Předpokládáme, že by kurz pokračoval dál, to
ale závisí na přístupu všech zúčastněných a hlavně časových možností ing. arch. Buršíka.
Miroslava Voigtsová

Zápis dětí do 1. třídy
Na každého člověka čekají v životě důležité momenty,
které jsou vždy začátkem něčeho nového, neznámého.
Pro ty nejmenší je to bezesporu zápis do 1. třídy. Na tuto
slavnostní událost se většinou malí předškoláci velmi
těší a společně s nimi ji prožívají i další členové rodiny.
Těší se a připravuje i naše škola.
Zápis do 1. třídy v Trhovém Štěpánově je každoročně
spjat s prvním měsícem nového roku. Letos se uskutečnil
ve středu 15. ledna 2014 od 8.00 do 18.00 hodin v budově
základní školy. Zapsány byly děti narozené od 1. 9. 2007
do 31. 8. 2008 a znovu jedno dítě s povoleným odkladem
školní docházky z r. 2013.
Na přípravě a samotném průběhu zápisu se podílely
hospodářka školy Miroslava Naňáková a budoucí třídní
učitelka Mgr. Hana Früblingová. Zápis nebyl žádnou
„přijímací zkouškou“, na kterou by se děti musely připravovat, ale byl o tom, aby děti bez ostychu předvedly, co
všechno umí. A věřte, uměly toho dost.

Při kreslení postavy děti ukázaly nejen, jak znají části
lidského těla, ale i jak umí držet tužku. Paměť si procvičily recitováním básniček nebo zpíváním písniček. V repertoáru se dokonce objevily i písničky v anglickém jazyce.

Zpravodaj Štěpánovska
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Samozřejmostí byla znalost jména, příjmení, bydliště.
Budoucí školáci poznávali barvy, rozlišovali detaily
na obrázcích, používali prostorové pojmy (nahoře, dole,
vpravo, vlevo,…), počítali vzestupnou řadou po jedné
(kam se jim to podařilo), porovnávali počty knoflíků,
rozlišovali základní geometrické tvary, apod. Nejtvrdším oříškem bylo zavazování tkaničky a správná výslovnost. Do září to ale děti určitě natrénují. Mají na to dostatečně dlouhou dobu.
Každopádně si ale všichni malí předškoláci zaslouží
pochvalu. Oceňuji jejich odvahu v neznámém prostředí
a ve většině případů komunikaci s cizím člověkem.
Za své snažení byly děti odměněny malým dárkem,

Únor 2014

který pod vedením asistentky pedagoga Ludmily Kulíkové vyrobili žáci školní družiny. Děti projevily radost
i nad skládankou LEGO.
Významný den bude dětem připomínat také upomínkový list a fotografie na webových stránkách školy
(www.zstrhovystepanov.cz).
Celkem přišlo k zápisu 27 dětí, z toho 16 děvčat. Byla
vydána 4 rozhodnutí o odkladu školní docházky. Kolik
žáků skutečně nastoupí, se ukáže až 1. září.
Rodičům a budoucím prvňáčkům přejeme krásně
prožité období před skutečným vstupem do školy.
Mgr. Hana Früblingová

Lednový sběr papíru
20. ledna 2014 se na naší základní škole konal další bleskový sběr papíru, při němž se celkem sebralo 4097,6 kg
papíru, což je o 1983,3 kg papíru více než v měsíci říjnu.
V přehledné tabulce jsou uvedeny výsledky sběru ve všech třídách
Třída

Množství v kg
celkem

Průměr na žáka
v kg

Umístění třídy

Nejlepší sběrač třídy

1.

346

21,6

5. místo

Jonáš Hromas 258 kg

2.

936,9

37,4

1. místo

Vít Kučera 289 kg

3.

867

34,6

2. místo

Filip Kakos 240 kg

4.

567

22,3

2. místo

Tomáš Kakos 240 kg

5.

483

21,9

4. místo

Denisa Limburková 92 kg

6.

283,7

14,9

6. místo

Adéla Vilímovská 60 kg

7.

63

3,3

7. místo

Kristýna Melicharová 45 kg

8.

525

30,8

3. místo

Vojtěch Jeřábek 150 kg

9.

26

2,1

8. místo

Jana Svobodová 26 kg

Nejlepší sběrač
školy

Vít Kučera

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem pilným účastníkům tohoto sběru.
V prosincovém vydání Zpravodaje Štěpánovska jste byli informováni, že výtěžek z tohoto sběru jde na konto Unie
rodičů, která pro naše žáky spolufinancuje výlet za odměnu, lyžařský výcvikový kurz, učební pomůcky, úpravy
ve škole a kolem školy. Další sběry papíru se uskuteční během tohoto roku.
Mgr. Pavla Krucká

Nepokradeš?
Vloni byli lidé v našem městě rozladěni činem jednoho našeho spoluobčana. U silnice do Vlašimi poblíž rybníka Doleček neznámý vandal uřízl jednomu stromu

špičku – ta mu posloužila jako vánoční stromek. Letos se
zloděj přeorientoval z obecního na soukromý majetek.
Občané, hlídejte si raději své zahrady nebo dopadnete
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jako u nás na hřišti! Krásné stromořadí, vypěstované ze
sazenic vzácnějších smrků Pančičových, mnoho let opečovávané, přišlo o svůj nejkrásnější stromek v řadě, zůstal z něj jen pahýl a zmařený krajinářský záměr.
Bohužel jsou mezi námi ještě stále takoví ubozí lidé,
kteří netuší, že pod ukradeným vánočním stromem se
nikdo z hloubi své duše radovat nemůže. Nezbývá, než
popřát takovému člověku, aby to brzy pochopil a prozřel.
A ještě jeden postřeh. Během roku jsme odvozili při-
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bližně 50 ojetých pneumatik, odhozených na naši louku
poblíž silnice. I při tomto pohledu si člověk posteskne,
jak je to vůbec při současném vývoji vědomí lidí možné.
Přesto věříme, že takové činy budou stále vzácnější
a že ti, kterých se to týká osobně, najdou v příštím roce
více odvahy jít v životě tím správným směrem.
Vše dobré přeje ještě jednou tým Atrium Golf centrum Trhový Štěpánov
Ing. Mirka Voigtsová

Odpady

Prvního ledna 2014 při odpolední procházce jsem vůbec nebyla překvapena tím, co vidím. Okolo malé asfaltované cesty plno odpadu. Někde je to kelímek vyhozený
z okna jedoucího auta, hodně PET lahví, papírového odpadu. Jen nedovedu pochopit myšlení a „pracovitost“ lidí,
kteří si dají tu námahu odpad dát do igelitové tašky a pohodit ji i pár kilometrů za vesnici, město. Není jednodušší odpad vyhodit do popelnice? Asi ne!!!!
Nedávno jsem četla moc zajímavý cestopis s mnoha
fotografiemi. Mladík cestoval několik let sám, jen s malým batůžkem po zemích Asie a Austrálie. Není to stoprocentní cestopis – nepopisuje památky, ale život obyčejných lidí. Moc se mi líbily mimo jiné i jeho věty
o třídění odpadu.
Z knihy Cestou osudu a náhody od Romana Vehovského - Japonsko třídění odpadu:
„V daný den se tam přinese určený sběr. Čistý, sbalený
či svázaný a také označený číslem domu. To pro případnou kontrolu. Neoznačit svůj sběr je jako neoznačit si
v metru jízdenku. Je to samozřejmě nadsázka, ale všichni
to respektují.

Tetrapakové obaly se vypláchnou, rozříznou, uloží
na sebe jako noviny a nakonec se svážou. Veškeré plastové
krabičky a kelímky se také vymyjí a poskládají do sebe.
Vypláchnou se i plechovky od rybiček, z lahví se odstraní
kovové a plastové objímky a vršky. Třídí se samozřejmě
i noviny, časopisy, kartony… Odpad tedy produkují v minimálním množství. Myslím, že kdyby se uvědomělost národa měřila podle vyprodukovaného odpadu, asi by neměli Japonci mnoho konkurentů.
Čas potřebuje i naše společnost, než si většina uvědomí, že třídit odpad je stejně samozřejmé jako ho volně nepohazovat. Ale snad i u nás si už někteří začínají pozvolna uvědomovat, že není ideální zatápět PET lahvemi,
vyjetým olejem a pneumatikami. Tak jako jsou zbytečné
černé skládky v přírodě, je i zbytečné a arogantní vynášet
do popelnice věci, které tam jednoduše být nemusejí….
Ale i přesto asi, bohužel, my budeme raději dvě hodiny
u piva „řešit“ oteplování planety a světové emisní kvóty,
než abychom si doma roztřídili svůj vlastní odpad.“
Marie Vojtová

Správné odpovědi
Doplňovačka: Opět jsou tu Vánoce
Osmisměrka: Prožijte krásné Vánoce
Tradiční vánoční kvíz:
1. Na výstavě Biblí v Muzeu Štěpánovska nebyla vystavena d) Šestidílka
2. Překlady Bible mají různé názvy. Který překlad mezi
ně nepatří? d) Bible Blahoslavova
3. Noc kostelů 2013 se nekonala c) ve Zdislavicích
4. Mezi názvy obsahující jméno „Štěpánovský“ nepatří
c) Štěpánovský zpravodaj d) Štěpánovská pahorkatina
5. Hasiči v Trhovém Štěpánově oslavili od svého založení c) 130 let
6. Josef Korn je starostou hasičů c) 20 let
7. Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce c) 863
8. V nejmenší části našeho města, ve Štěpánovské Lhotě, žilo koncem roku 2012 stálých obyvatel c) 7
9. Kolik domů je ve Štěpánovské Lhotě (včetně rekreačních chalup) d) více než 20

10. Která Lhota není v okolí Trhového Štěpánova (případně na Vlašimsku)? c) Roubíčkova Lhota
Poznámky:
k otázce číslo 2:
Bible Blahoslavova je nesprávný výraz, protože je takto označen jen Blahoslavův Nový Zákon z roku 1564
(druhé vydání 1568).
k otázce číslo 4:
Štěpánovský zpravodaj je chybné označení. Správně
je Zpravodaj Štěpánovska. Štěpánovská pahorkatina neexistuje. Celá oblast patří do Vlašimské, resp. Mladovožické pahorkatiny.
Kdo zaslal vyluštění?
Ivana Exnerová z Hulic, která zaslala vyluštění jako
jediná. Vyluštila tajenky doplňovačky i osmisměrky
a na všechny otázky kvízu odpověděla správně. Gratulujeme k její pečlivé četbě loňského ročníku Zpravodaje
Štěpánovska a tím k osvědčeným znalostem. Byla jí předána zasloužená odměna.

Zpravodaj Štěpánovska
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Přehled plánovaných kulturních, sportovních
a společenských akcí v roce 2014
Měsíc
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Den

Datum

Název akce

Pořadatel

Domácí výroba bylinných mastí

Spolkový dům

So

18.

So

25.

Hasičský ples v Sedmpánech

SDH Dubějovice

Pá

31.

Cestování po Borneu - přednáška

Spolkový dům

Čt

30.

Karneval v Mateřské škole T. Štěpánov

Mateřská škola

So

01.

Hasičský ples Dalkovice

SDH Dalkovice

So

15.

Výstava loutek

Muzeum

So

15.

Hasičský ples Trhový Štěpánov

SDH Trh. Štěpánov

St

26.

Spojené státy americké - přednáška

Spolkový dům

So

01.

Dětský karneval Sedmpány

SDH Sedmpány

So

08.

MDŽ Sedmpány

SDH Sedmpány

So

08.

MDŽ Dalkovice

SDH Dalkovice

So

08.

Vepřové hody v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Čt

13

Trhový Štěpánov – historie, pohlednice - přednáška

Spolkový dům

So

15.

Výstava frekventantů kurzu kreativní fotografie

Muzeum

Ne

23.

Zahájení jarní fotbalové sezóny Trhový Štěpánov

TJ Sokol - fotbal

Ne

31.

První domácí fotbalový zápas Trhový Štěpánov

TJ Sokol - fotbal

Dětský karneval Trhový Štěpánov

SOKOL, ZŠ, Unie rodičů

Léčivé doplňky stravy

Spolkový dům

Křeslo pro hosta – paní Jaroslava Obermaierová

Spolkový dům

Měsíc knihy – besedy pro žáky ZŠ, MŠ Trhový Štěpánov a Hulice

Městská knihovna
Trhový Štěpánov

Zájezd na fotbal Sparta – Plzeň

TJ Sokol - fotbal

So

05.

Divadlo v Sedmpánech

SDH Sedmpány

So

12.

Čistý Štěpánovský potok

SDH Trh. Štěpánov

So

12.

Výstava Velikonoční tvoření

Muzeum

Ne

20.

Zájezd

SDH Dalkovice

Ne

20.

Velikonoční zábava

SOKOL Trh. Štěpánov

St

30.

Stavění máje v Dubějovicích

SDH Dubějovice

St

30.

Pálení čarodějnic v Dalkovicích

SDH Dalkovice

St

30.

Stavění máje, pálení čarodějnic v Trhovém Štěpánově

Město, SDH Trh.Štěpánov

Den Země u Základní školy

Základní škola T. Š.

Výtvarné soutěže pro mladé čtenáře

Městská knihovna

So

03.

Cyklovýlet

SOKOL T. Š.

Ne

04

Hasičská soutěž v nalévání v Sedmpánech

SDH Sedmpány

Út

06.

Besídka nejen pro maminky v Mateřské škole Trhový Štěpánov

Mateřská škola

Pá

09.

Setkání důchodců – Den matek

Město

So

10.

Rybářské závody Dubějovice

SDH Dubějovice

So

17.

Pohádkový les Trhový Štěpánov

Org. 5. prosince

So

31.

Dětský den - olympiáda

Víceúčelové hřiště

Sportovní den na víceúčelovém hřišti

Základní škola, SOKOL T. Š.

Den otevřených dveří a výstava

Základní škola

Výstava frekventantů kurzu kreslení

Muzeum

Štěpánovský trhák

Víceúčelové hřiště

Den dětí ve Střechově

SDH Střechov

Ne

01.

po

02.

Den dětí s Mateřskou školou

MŠ, SDH Trh. Štěpánov

So

07.

Dětské odpoledne v Dubějovicích

SDH Dubějovice

Ne

22.

Vítání léta hudbou a jarmark Trhový Štěpánov

Město

Zpravodaj Štěpánovska
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Červenec

St

25.

So

28.

So

05.

Po –Pá

7.– 18.

So-So

12.-19.

So

19.

So-Pá
Srpen

Září

Říjen

Listopad

Rozloučení s předškoláky na Městském úřadu

Město, Mateřská škola

Neckiáda Trhový Štěpánov

Unie rodičů, SOKOL, ZŠ

Malá promoce žáků 9. třídy

Město, Zákl. škola

Fotbalový turnaj mladší žáci + přípravka, II. ročník

TJ Sokol - fotbal

Dubějovické bodlo

SDH Dubějovice

Příměstský tábor

ZŠ, SOKOL Trh. Štěpánov

Dětský tábor

Org. 5. prosince

100 let SDH Dubějovice

SDH Dubějovice

26.7. – 01.08. Letní tábor hasičů

So

02.

Únor 2014

175 let pivovaru v Sedmpánech - oslava

SDH Trh. Štěpánov
SDH Sedmpány

So

09.

Štěpánovský BIER*FEST, hudba, obecné veselí

SDH Trh. Štěpánov

So

16.

Volejbalový turnaj o pohár Města Trhový Štěpánov

Víceúčelové hřiště

So

23.

Pouťová zábava v Trhovém Štěpánově

SOKOL Trh. Štěpánov

Ne

24.

Štěpánovská pouť

Město

Ne

24.

Zahájení podzimní fotbalové sezony Trhový Štěpánov

TJ Sokol - fotbal

Ne

24.

První domácí fotbalový zápas Trhový Štěpánov

TJ Sokol - fotbal

So

30.

Fotbalový turnaj Dubějovice

Sportovci Dubějovice

Návštěva města Oderzo v Itálii – uctění památky legionáře
Františka Tomaidese

SDH Trh. Štěpánov

So

06.

Den hasičů a záchranářů Trhový Štěpánov

SDH Trh. Štěpánov

So

06.

Rybářské závody v Sedmpánech

SDH Sedmpány

So

13.

Předsedova holina Trhový Štěpánov

Org. 5. prosince

So

20.

Nohejbalový turnaj o pohár Města Trhového Štěpánova

Víceúčelové hřiště

So

27.

Výstava vinařů Trhový Štěpánov

Vinaři Trh. Štěpánov

So

04.

Drakiáda Trhový Štěpánov

SOKOL Trh. Štěpánov

So

18.

Posvícenská zábava Trhový Štěpánov

SOKOL Trh. Štěpánov

So

18.

Staročeské posvícení v Dalkovicích

SDH Dalkovice

Výstava krajky

Muzeum

Pasování prvňáčků na čtenáře Městské knihovny

Městská knihovna

So

01.

Lampionový průvod Trhový Štěpánov

ZŠ, Unie rodičů, SOKOL
Trhový Štěpánov

So

08.

Divadlo v Trhovém Štěpánově

Město

08.

Výstava loveckých trofejí a Hubertovy slavnosti

Muzeum

Út

11.

Poslední výstřik v Sedmpánech

SDH Sedmpány

So

15.

Martinské posvícení Střechov

SDH Střechov

So

22.

Mikulášský turnaj Trhový Štěpánov

ZŠ, Unie rodičů, SOKOL
Trhový Štěpánov

So

29.

Vánoční trhy Trhový Štěpánov

Město

Fotbalový turnaj mladší žáci + přípravka V. ročník – ve Zruči n. S.

TJ Sokol - fotbal

Prosinec
Pá

05.

Mikulášská nadílka Střechov

SDH Střechov

So

06.

Adventní koncert Trhový Štěpánov

Město

So

13.

Adventní koncert Trhový Štěpánov

Město

So

20.

Zpívání u vánočního stromu Sedmpány

SDH Sedmpány

Vánoční výstava

Muzeum

Projektový den – Vánoce v Základní škole

Základní škola

St

31.

Silvestr Dalkovice

SDH Dalkovice

St

31.

Silvestrovský pochod na Javornickou hůru

SDH Dubějovice

St

31.

Silvestrovský přípitek na náměstí v Trhovém Štěpánově

SDH Trhový Štěpánov

Poznámka: Akce bez uvedení data budou upřesněny v průběhu roku 2014. Termíny akcí jsou nezávazné.
Připravil Josef Korn, místostarosta města
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Poplatky v roce 2014
Poplatky za odvoz a likvidaci odpadu
A/ Kdo má popelnici, obdrží složenku na zaplacení od Technických služeb Vlašim, kterým poplatek uhradí:
Odvoz jedné popelnice stojí

Příspěvek města

Občan uhradí za popelnici TS

1 205 Kč

272 Kč pouze bytový fond

933 Kč

856 Kč osamělá osoba

272 Kč

584 Kč

B/ Od ceny popelnic se odvozuje cena poplatku za odvoz
a likvidaci odpadu, kterou zaplatí Městskému úřadu občan, který popelnici nemá:
- částku 933 Kč zaplatí vlastník nemovitosti s trvalým
pobytem
- částku 544 Kč u rekreačních objektů (je to 7/12 z celkové roční částky 933 Kč)
- částka 544 Kč platí i pro vlastníky všech nemovitostí
ve Štěpánovské Lhotě
Splatnost poplatku za odvoz odpadu je do 31. října
2014. Můžete platit v hotovosti na Městském úřadě nebo
platebním příkazem na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.
Upozorňujeme, že výše poplatku za odvoz odpadu se
může každý rok měnit, jelikož se odvozuje od výše ceny
za popelnici. Proto doporučujeme při platbě na účet si
předem ověřit buď telefonicky na MěÚ nebo na webu
města aktuální cenu platnou pro ten který rok.

Poplatky ze psa
jsou splatné do 28. února 2014
Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč, za každého
dalšího psa 150 Kč.
Příjemci všech druhů důchodů platí 50 Kč. Můžete
platit v hotovosti na Městském úřadě nebo převodním
příkazem na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo domu plátce.
Poplatek podléhá oznamovací povinnosti. To znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti - přihlásit nového psa, a odhlásit
psa, pokud ho už nemá. Na to se mnohdy zapomíná
a Městský úřad potom vymáhá poplatek zbytečně.

Poplatek za Hřbitovní kapli
Poplatek za propůjčení Hřbitovní kaple Všech svatých na hřbitově v Trhovém Štěpánově činí 400 Kč za jeden obřad. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti
na Městském úřadě nebo převodním příkazem na účet
číslo 320081399/0800.

Poplatky za hrobové místo
Poplatky za propůjčení hrobového místa na hřbitově
v Trhovém Štěpánově zůstávají již několik let stejné.

Za jedno hrobové místo 160 Kč na 10 let, za dvojhrob
320 Kč na 10 let.
Poplatky za propůjčení urnového místa v kolumbáriu činí 200 nebo 300 Kč na dobu 10 let.
Městský úřad zasílá občanům složenky na zaplacení poplatku za hrobové místo (hroby, urny) v tom roce,
kdy mají platit.
Důležitou povinností občanů podle platného zákona
o pohřebnictví je oznámení údajů o zemřelých osobách
(datum a místo narození, rodné číslo, datum a místo
úmrtí, datum pohřbu, upřesnění hrobového místa, kde
je zemřelý pohřben) Městskému úřadu Trhový Štěpánov
(telefon 317 851 163), případně správci hřbitova paní
Blance Chvojkové, telefon 721 209 105.
Připravila Jana Krucká, účetní

Poděkování
Upřímně děkuji touto cestou těm, kteří mi poslali
přání k Vánocům a do nového roku 2014 písemnou nebo
elektronickou formou.
Z Trhového Štěpánova: Manželé Petráskovi a Jitka
Hřebíková s manželem.
Z Vlašimi: Mgr. Miroslava Ptáčková, Alena Polesná,
redaktorka Zpravodaje města Vlašim a rodina Farionova.
Z dalších míst: Marta Bartišová ze Sedlčan, Marie Janatová z Mladé Boleslavi, děti z vánočního tvoření
v Souticích a spolu s nimi Dana Vlasáková s Alenou Svobodovou ze Soutic, Bedřich Švejda - kronikář z Řimovic,
manželé Kubalovi z Čechtic, Jan Holík z Prahy, Mgr. Helena Sedláčková - lektorka redaktorů z Brna, Mgr. Petr
Grulich - tajemník Rady Církve bratrské z Prahy a Ivana
Exnerová z Hulic.
Začátkem roku došla pohlednice ze severu Čech:
„Dobrý den! Váš Zpravodaj čtu pravidelně a ráda.
O dění a životě v T.Š. se zajímám, neboť zde žije část
mého příbuzenstva. Moje mamka pochází z Hulic
a v T.Š. jsme v 70. letech chvíli žili a já zde jako dítě trávívala převážnou část letních prázdnin. Takže T.Š. je moje
srdeční záležitost. Nyní žiji se svou rodinou v obci Kovářská. Obec se nachází v Krušných horách, poblíž Klínovce a Božího daru. Srdečně Vás zdraví Květa Vorlíčková z hor.“
Srdečně Vás všechny zdravím!
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor

Zpravodaj Štěpánovska
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Narodili se:
02.09. – Josefína Plachová, Střechov
09.11. – Dominik Pilc, Dubějovice
12.11. – Antonín Zajíček, Trhový Štěpánov
07.12. – Jonáš Kamarýt, Trhový Štěpánov
30.12. – Štěpánka Kulíková, Dubějovice

Antonín Zajíček s rodiči Janou Černíkovou a Alešem Zajíčkem

Josefína Plachová

Jonáš Kamarýt s rodiči Vendulou Veselou a Pavlem Kamarýtem

Autoři fotografií
Dominik Pilc s rodiči Radkem a Alenou

Štěpánka Kulíková s rodiči Petrou a Janem a bratrem Darkem

Archiv Forman Jaroslav: Vzpomínky (Milada a Petr Formanovi) • Archivy rodin: Společenská kronika (malé
děti) • Archiv Tomaides Jan: 100. výročí narození a vzpomínky Dimitrije Legezy • Archiv Vlček Jaromír: Vzpomínka (Vlčková Jana) • Archiv Ing. Voigtsová Miroslava:
Kreslení, malování i výstava – Nepokradeš? • Archiv Základní školy: Zápis do 1. třídy • Havlínová Hana mladší:
Mikulášská nadílka ve Střechově nad Sázavou • Korn
Josef: Starostovy informace – Místostarosta města informuje občany - Tříkrálová sbírka 2014 v oblasti Charity
Vlašim – Společenská kronika • Mgr. Pavlicová Jarmila:
Včelí svět v Hulicích provoněly medové speciality •
Polesná Alena: Nedožité 80. narozeniny Josefa Tomaidese •Svobodová Alena: Vánoční tvoření v Souticích •
Ing. Švajcr Vít: Úspěch fotografa Švajcra • Ing. Vilímovská Alena: Titulní strana • Vojtová Marie: Borovsko
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Životní jubilea:
04.02. – Roberto Dominguez, Trhový Štěpánov – 50 let
05.02. – Miroslav Polívka, Trhový Štěpánov – 87 let
06.02. – Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov – 91 let
07.02. – Dáša Maštalířová, Dalkovice – 80 let
09.02. – Alena Obertíková, Trhový Štěpánov – 55 let
15.02. – Anežka Houdková, Střechov – 84 let
15.02. – Jiřina Jankovská, Dalkovice – 75 let
16.02. – Anežka Nováková, Trhový Štěpánov – 88 let
16.02. – Marie Havlínová, Střechov – 83 let
16.03. – Marie Chvojková, Trhový Štěpánov – 81 let
17.02. – Marie Kornová, Trhový Štěpánov – 75 let
18.02. – Stanislav Filip, Sedmpány – 75 let
21.02. – Pavel Tulach, Dalkovice – 55 let
27.02. – Marie Kadeřábková, Dubějovice – 80 let
01.03. – Blažena Smítková, Střechov – 81 let
03.03. – Marie Kuželová, Sedmpány – 50 let
08.03. – Václav Skiba, Trhový Štěpánov – 65 let
11.03. – František Tomaides, Trhový Štěpánov – 87 let
13.03. – Jiřina Prokopová, Sedmpány – 83 let
13.03. – Eva Briežniková, Trhový Štěpánov – 65 let
14.03. – Věra Vošická, Dubějovice – 83 let
14.03. – Ivana Setničková, Trhový Štěpánov – 50 let
22.03 – Bohumil Boušek, Trhový Štěpánov – 70 let
24.03. – Josef Jankovský, Dalkovice – 85 let
26.03. – Alena Boušková, Trhový Štěpánov – 75 let
26.03. – Helena Vošická, Dubějovice – 70 let
26.03. – Eva Setničková, Trhový Štěpánov – 55 let
27.03. – Jana Čermáková, Trhový Štěpánov – 70 let
28.03. – Marie Šimonová, Trhový Štěpánov – 80 let
28.03. – Josefa Steppanová, Trhový Štěpánov – 60 let
30.03. – Stanislav Olišar, Trhový Štěpánov – 55 let

21. února 2014 vzpomínáme smutného 5. výročí, kdy
nás navždy ve věku 68 let
opustila naše drahá manželka, maminka a babička, paní
Milada Formanová.

29. února 2014 by oslavil
50. narozeniny náš drahý syn,
tatínek a bratr, pan Petr Forman. V tomto roce, 9. června
2014, tomu bude již 9 let, kdy
tragicky zahynul v 41 letech.
Navždy zůstanou v našich
myslích a srdcích, s láskou
vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi. Dáša s rodinou, Jaroslav a Petr Formanovi
Rodina a přátelé s vděčností vzpomínají na lásku,
přátelství a pohostinnost paní
Jany Vlčkové, rozené Vobecké z Trhového Štěpánova.
Odešla z našeho středu před
15 lety, 10. března 1999,
ve věku 63 let. Prosíme, vzpomeňte s námi na její život.

Navždy odešli:
30.11.2013 – Jan Němec, Dubějovice – ve věku 67 let
03.01.2014 – Antonín Steppan, Trhový Štěpánov
		
– ve věku 69 let

Vzpomínky
3. ledna 2014 jsme vzpomínali již jedenáctého výročí,
kdy nás nečekaně opustil náš milovaný manžel, tatínek,
syn, bratr a strýc, pan Oldřich Petrásek. Stále nám chybí, nikdy nezapomeneme! Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi, též jeho spolupracovníkům z firmy Sellier
& Bellot z Vlašimi za květinové dary. Vzpomínají rodiny
Petráskovy, Bartišovy a Martínkovy.

Poděkování
Děkuji starostovi panu Ing. Václavu Nekvasilovi,
místostarostovi panu Josefu Kornovi, paní Blance Chvojkové, panu faráři Marku Martiškovi, členům Klubu aktivního stáří a všem občanům za účast na posledním
rozloučení s mým manželem Josefem Brožem, za pomoc a slova útěchy.
Marie Brožová, manželka
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