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U Posadovského mlýna ve Střechově nad Sázavou; foto Petr Pohnán

Zima je tu. Přišla s neměnnou pravidelností jako každý rok. Letos obohacena o svoji, již tak
vzácnou, bílou výzdobu. Dorazila v plné síle, svoji peřinou pokryla kopce, cestičky, pole
za domy. Jako jahody na letním slunci zbarvila naše bledé tváře. Spolu s nocí nastoupila
mocná síla mrazu, jež nechala zamrznout rybníky, potoky a řeky. Blyštivé odlesky zimy s sebou snášejí milióny vloček, tančících z nebeských výšin až k našim nohám. Zima, mocná
čarodějka, která dokáže brát život, ale projevíte-li jí alespoň špetku pokory, nabízí nepopsatelná představení. Nechme se přivábit její krásou. Zanedlouho se může stát, že jí začne
být přespříliš. Ale až krajina namíchá na své paletě místo bílé zelenou, nebude trvat dlouho
a my se opět začneme těšit na její návrat. Tak, jako již tisíckrát předtím.
Redakce Zpravodaje

Zprávy z radnice

Slovo starosty
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z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova částkou 1 349 000 Kč. Celkové náklady této opravy byly 2 223 463 Kč. Děkuji generálnímu řediteli společnosti RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.,
Ing. Zdeňku Jandejskovi CSc., a vedení hotelu RABBIT
Ing. Pavlu Jandejskovi za neocenitelnou spolupráci
na této akci.
Chodník Dalkovická
Ke konci roku 2020 jsme dostavěli část chodníku
v ulici Dalkovická. Pokračovat budeme, jak dovolí počasí.
Apeluji na řidiče vozidel – chodník je pro chodce,
ne pro parkování vozidel.

Vážení spoluobčané,
všechny Vás co nejsrdečněji zdravím v novém roce
2021. Rozmarné zimní počasí nám připravuje mnohá
překvapení, haldy sněhu, mráz, a naopak o pár hodin
později teploty vysoko nad nulou, ale na to si už začínáme zvykat, jako na omezení v době covidu-19.
Na letošní rok máme naplánováno několik investičních akcí, které budeme postupně realizovat. Dostavba
chodníku Dalkovická, opravy střech a výměna oken
na veřejných budovách, asfaltace místních komunikací
atd. Průběžně Vás budu informovat. Věřím, že se nám
všechny započaté akce podaří zdárně dokončit
Podáváme žádosti o dotace:
• Vodovodní přivaděč Trhový Štěpánov – Dalkovice –
Střechov + vodovod v místní části Střechov
• Oprava střechy na Základní škole Trhový Štěpánov
• Přemostění Štěpánovského potoka u Mařanova mlýna
• Asfaltace komunikací

Dostavění části chodníku v ulici Dalkovická; foto archiv města

Asfaltace ulice Nádražní
Na sklonku roku 2020 se nám podařilo dokončit asfaltaci ulice Nádražní. Akce byla podpořena 50% dotací

Nemovitost ve Štěpánovské Lhotě
Město Trhový Štěpánov zakoupilo nemovitost se zahradou na návsi ve Štěpánovské Lhotě. Plánujeme zde
rozšíření návsi, dětský koutek s herními prvky a letní po-

Starosta Josef Korn a TDI pan Karel Kuchař při předání díla;
foto archiv města

Zarostlá chalupa připomíná výjev z pohádky o Šípkové Růžence;
foto archiv města
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sezení pro místní obyvatele. Tato zchátralá, majiteli neudržovaná, nemovitost bude proměněna na hezký koutek,
který zpříjemní žití v této malé osadě.

Zprávy z radnice
a schválili, zase musíme přepracovat. Nová vyhláška
bude po schválení Zastupitelstvem města k nahlédnutí
na úřední desce města.
Zimní údržba místních komunikací a chodníků
Zaměstnanci města provádí údržbu a posyp komunikací a chodníků pomocí dvou traktorů s radlicí a rozmetadlem. Prohrnutí a posyp v celém správním území města obnáší trasu o délce 85 km a spotřebu přibližně 3 tun
posypové soli. To jen v případě, že přestane padat sníh.
Za stálého padání se tato trasa opakuje. Žádám občany,
aby usnadnili v této době údržbu komunikací a svoje vozidla parkovali na místech, kde nepřekáží.

Pracovníci města vyřezávají nálet křovin a stromy;
foto archiv města

Pan Josef Kopecký odhrnuje sníh na náměstí; foto archiv města

Pohled o týden později. Škoda, že tak krásné venkovské stavení
nechali původní majitelé zdevastovat; foto archiv města

Nový zákon o odpadech
Se zavedením nové vyhlášky města o odpadech začal
platit i nový zákon o odpadech, který po několikaletých
přípravách na sklonku roku schválila Poslanecká sněmovna. Pro obce to znamená, že mají letošní rok na přípravu a schválení nové vyhlášky, která bude v souladu se
zákonem. Pro nás to znamená, že to, co jsme připravili

Místo třídění odpadu v ulici Na Braňce v Trhovém Štěpánově;
foto archiv města

Tříkrálová sbírka
Děkuji občanům, kteří finančně přispěli do kasiček
Tříkrálové sbírky. Darovaný finanční obnos bude použit
na charitativní účely pro potřebné občany. Výsledky
sbírky jsou uvedeny na straně č. 6 ve Zpravodaji Štěpánovska.
Covid
Pomalu začínáme vzpomínat, jaký byl život bez covidu.
Nařízení stíhá nařízení, nouzový stav, roušky, omezení
podnikání, omezení vyučování na školách atd. To je

Různá omezení v nouzovém stavu; foto archiv města
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dnešní život na celém světě. Připravované vakcíny v dohlednu – nedohlednu. Zavzpomínejme – ne vždy byla
chválena doba před koronavirem. Rozumní říkali, není
špatně, je nejlépe za celou existenci lidstva, ale může být
i hůř. Horší dobu už začínáme prožívat. Nelehké časy
vždy národ a jeho obyvatele stmelovaly, lidé drželi při
sobě a pomáhali si. Doufejme, že tato doba dokáže probudit tyto šlechetné vlastnosti a dovede k zamyšlení, co je
důležité a co nejdůležitější.
Děkuji všem, kteří pomáhají jak fyzicky, tak dobrým
slovem svým blízkým, kamarádům, spoluobčanům.
Věřme s pokorou v dobrý konec.

únor 2021
Hrabě Zdeněk Šternberg
Nedávno uvedly tiskové agentury smutnou zprávu,
že 19. 1. 2021 zemřel hrabě Zdeněk Šternberg.

Poděkování Ing. Přemyslu Zoubkovi
U příležitosti stého výročí narození pana Ing. Přemysla Zoubka, štěpánovského rodáka, patriota a mecenáše,
si dovoluji poděkovat za jeho přínos pro město Trhový
Štěpánov.
Pan Ing. Přemysl Zoubek žil od roku 1948 v NSR, kde
úspěšně podnikal v odvětví výroby a prodeje propan–
butanových nádrží.

Hrabě Zdeněk Šternberg

Rod pánů ze Šternberka v 15. století vlastnil majetek
Trhového Štěpánova. Dům čp. 62 (Muzeum Štěpánovska) nese dodnes šternberskou hvězdu. Šternberské panství sousedí s katastrem našeho města. Pan Zdeněk
Šternberg byl u zrodu našeho muzea. Při jednání na hradě
Český Šternberk jsme od pana hraběte dostali cenné informace, které nás s tehdejším starostou panem Josefem
Tomaidesem utvrdily o prospěšnosti projektu muzea.
Pan hrabě napsal i dopis našim občanům o potřebě
Přemysl Zoubek; foto z rodinného alba

Po roce 1989 pan Ing. Přemysl Zoubek svou výrobu
rozšířil do Trhového Štěpánova. Postavil zde výrobní
podnik Deltagaz, kde zaměstnal kolem 80 pracovníků.
Sponzorsky investoval stavbu smuteční kaple Všech svatých na místním hřbitově. Zaplatil novou střechu z mědi
a fasádu kostela sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově.
Financoval rozsáhlou opravu obvodové zdi a kaple na židovském hřbitově. Hasičům věnoval zásahový vůz. Pomohl mnoha štěpánovským občanům. Jeho dobrodiní je
těžké obsáhnout v těchto několika větách.
Děkuji panu Ing. Přemyslu Zoubkovi
za přínos městu a jeho občanům.
Čest jeho památce.
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Muzeum Štěpánovska dodnes nese šternberskou hvězdu;
foto archiv města
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a užitečnosti starat se o historii národa, města, rodu
a podpořil náš záměr – Muzeum.
Děkuji panu Zdeňku Šternbergovi za ochotu pomoci,
jak nám občanům města, tak všem, kteří pomoc potřebovali, a to i v nelehkých dobách.
Děkuji. Čest jeho památce.

Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem za podporu, spolupráci a obětavost
v této nelehké době. Věřím, že se vše vrátí k normálu
a my budeme moci v klidu a pohodě budovat a rozvíjet
naše město.
Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov

Informace k platbě za odvoz odpadu
Platbu za odvoz odpadu lze provést v hotovosti
na MěÚ Trhový Štěpánov v úředních hodinách, nebo
na bankovní účet číslo 320081399/0800. Pokud budete
platit poplatek bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné
(příp. evidenční/parcelní) Vaší nemovitosti a do poznámky uveďte své příjmení, jméno, obec a číslo popisné, popř. číslo evidenční nebo parcelní.

Výše poplatku je dle varianty, kterou jste vyplnili
v přihlášce. Přihlášku i celou vyhlášku města Trhový
Štěpánov č. 2/2020, o poplatku za komunální odpad, naleznete v sekci úřední deska.
Pokud si nejste jisti částkou, kterou máte uhradit, naleznete ji dle Vámi vybrané varianty ve výše uvedené vyhlášce.
Splatnost poplatku pro rok 2021 je v termínu
od 01.01.2021 do 31.03.2021.

Informace k platbě za psa
Na základě obecně závazné vyhlášky města Trhový
Štěpánov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, oznamujeme, že poplatek za psa na rok 2021 je splatný do 31.
března 2021 na bankovní účet města Trhový Štěpánov
u České spořitelny číslo: 320081399/0800 nebo v hoto-

vosti. Včas nezaplacený poplatek může městský úřad dle
místní vyhlášky č. 1/2019 zvýšit až na trojnásobek. Veškeré změny, které se týkají držení psa, je poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Prosíme občany, kteří budou hradit poplatek za psa a poplatek za odpad přes bankovní účet,
aby každý příkaz k platbě provedli zvlášť jako samostatnou operaci.

Tříkrálová sbírka 2021
Vážení a milí,

v prosinci 2020 jsme Vás informovali o přípravách
na Tříkrálovou sbírku 2021. Byly připravovány tři scénáře. Věřili jsme v optimistický scénář, a tak pro Vlašim
a okolní obce bylo zapečetěno celkem 85 kasiček. Bohužel z důvodu zhoršené epidemiologické situace a vyhlášeného stupně 5 nemohli Tři králové vyjít do ulic.
A proto sbírka prvně probíhala v online prostředí přes
www.trikralovasbirka.cz, a to do tzv. virtuální kasičky,
kde pomocí zadaného PSČ byla dárci nabídnuta nejbližší
charita. V našem regionu je to Charita Vlašim. Tímto způsobem můžete letošní ročník podpořit až do 30. 4. 2021.
Virtuální kasička nabízí dvě možnosti, jak sbírku podpořit, a to buď převodem na účet 66008822/0800, variabilní symbol 77701943, nebo přímou platbou platební
kartou.
Dle doporučení hlavního organizátora sbírky Charity
ČR mohla sbírka probíhat také do sběrných „statických“
kasiček. Ve Vlašimi bylo umístěno celkem 26 sběrných
kasiček. Seznam dostupných míst byl pravidelně aktualizován na FB Tříkrálová sbírka Vlašim a okolí a na webu
Charity Vlašim. Za umístění kasiček a podporu Tříkrálové sbírky všem velice děkujeme. V některých okolních
obcích byly kasičky umístěny např. v kostele, na úřadě,

ve školce, v obchodech. Hledaly se různé způsoby, jak
umožnit dárcům přispět, v některých obcích byl vedoucí
skupinky v určitý čas např. u kapličky.
Z finančních prostředků získaných v TKS 2021 do sběrných kasiček nebo na účet s variabilním symbolem
77701943 se až 65 % vrátí zpět do regionu. Záměr Charity
Vlašim je použít výtěžek sbírky na vybudování Komunitního centra a zázemí pro služby Charity Vlašim v zakoupeném objektu v Tovární ulici. Více o komunitním centru
se můžete dozvědět z krátkého video spotu na založeném
YouTube kanále: Tříkrálová sbírka Vlašim a okolí.
Všem příznivcům, dárcům, dobrovolníkům děkujeme za pomoc, které si upřímně velice vážíme.
Budete-li chtít napsat požehnání pro rok 2021, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 732 277 256 nebo e-mailu:
trikralova.sbirka@charitavlasim.cz. Rádi Vám požehnání napíšeme nebo Vám předáme svěcenou křídu.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem pevné zdraví
a Boží požehnání.
Jana Srbová
koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí
E-mail: trikralova.sbirka@charitavlasim.cz
Mobil: 732 277 256
YouTube: Tříkrálová sbírka Vlašim a okolí
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Výsledky kasičky TKS 2021 Vlašim a okolí dle obcí
Obec

Částka

Bílkovice

1 800 Kč

Bolinka

700 Kč

Buková, Tisek

7 615 Kč

Obec

Částka

Miřetice

2 400 Kč

Načeradec

10 700 Kč

Nemíž + Trafika Žiž. nám.

3 925 Kč

11 890 Kč

Nespery

5 892 Kč

Dalkovice

3 845 Kč

Pravonín

7 075 Kč

Daměnice

2 300 Kč

Radošovice

Domašín

10 802 Kč

Rataje

5 537 Kč

Dubějovice

10 190 Kč

Řimovice

2 090 Kč

Chlum

2 224 Kč

Střechov

2 647 Kč

Javorník

11 095 Kč

Ctiboř

12 755 Kč

Trhový Štěpánov

18 042 Kč
13 376 Kč

Jinošov + Skaut Vlašim

3 759 Kč

Veliš, Ostrov, Sedlečko, Lipiny

Kladruby

8 607 Kč

Vlašim

Kondrac, Krasovice, Dub

109 165 Kč

10 674 Kč

Vracovice

11 956 Kč

Libež

2 800 Kč

Zdislavice

11 151 Kč

Louňovice pod Blaníkem

1 022 Kč

Znosim

1 280 Kč

Malovidy

6 730 Kč

Celkem

310 019 Kč

Výsledky Tříkrálové sbírky ve farnosti Keblov
Obec

V kasičkách

Částka

3 776 Kč

13 006 Kč
4 080 Kč

4 411 Kč
Dolní Kralovice

3 722 Kč

8 624 Kč

491 Kč
Hulice
Ježov

1 527 Kč
2 933 Kč

4 460 Kč
2 785 Kč

Výtěžek sbírky bude použit:
z 65% na podporu Pečovatelské služby Charity Vlašim,
z 35% na charitní projekty v pražské arcidiecézi
• pomoc potřebným v souvislosti s covid-19
• domov seniorů sv. Václava ve Staré Boleslavi
• Farní charita Kolín
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Částka
2 568 Kč

440 Kč
Loket

7 129 Kč
Blažejovice + Vítonice

V kasičkách

Keblov

2 101 Kč
Bernartice

Obec

6 068 Kč

7 205 Kč

697 Kč
Píšť

3 018 Kč

Sedmpány

4 466 Kč

Snět

2 400 Kč

Šetějovice

7 661 Kč

Tomice

8 614 Kč

Celkem

68 887 Kč

Všem dárcům, i těm, kdo se sbírkou pomáhali,
srdečné Pán Bůh zaplať.
P. Maximilián R. Rylko O. Praem,
administrátor farnosti

únor 2021
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Tři králové (K+M+B+) aneb Slavnost Zjevení Páně 6. ledna

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů“, je svým
obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození
Páně. Svátek „Tří králů“ klade ale důraz na něco trochu
jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk,
dokonce jako narozené dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou
prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni,
kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později
dorazí i králové – mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd
neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli.
Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové
vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli
o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě.
Ve svátku „Tří Králů“ se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů
přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů
vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové
zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při
němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B,
u nás v Čechách obvykle K+M+B+. Nejsou to ale patrně
počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar
a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
„Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.

Dary Tří králů mají dodnes léčivou sílu.
Stejně cenné jako nejdražší žlutavý kov byly ve své
době i obě rostlinné pryskyřice: myrha a kadidlo.
Myrha sloužila k balzamování zesnulých, díky éterickým olejům v ní obsaženým se uplatnila při desinfikování
ran a ošetřování kožních onemocnění. Dodnes se používá
ve formě tinktury při léčbě zánětu úst a hltanu.
Kadidlo pomáhá při léčbě ran, vředů, nádorů v trávicím traktu, stejně jako při zánětlivých onemocněních,
například artritidě, dně nebo revmatu.
Osvědčuje se rovněž při boji s rakovinovými nádory,
zejména mozkovými, které jsou rezistentní vůči chemoterapii.
Zdroj: internet
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Významné životní jubileum

Josef Korn; foto archiv města

Zasněžené lednové dny daly zase jednou vzpomenout
na opravdovou zimu. I v zeměpisné poloze našeho regionu se pod dozorem sněhuláků provětrávaly tu brusle,
tam zase sáňky. Z kopců a strání byl slyšet dětský smích,
ani nezbytné roušky neochránily naše tváře před mrazem.
K pamětníkům, kteří prožívali takovéto zimní časy
běžně, rok po roce, patří už i pan Josef Korn, starosta
našeho města. Koncem ledna se dožil významného životního jubilea. Šest desítek let již vnímáme přítomnost
tohoto trhovoštěpánovského patriota, který je srdcem
i myslí pevně spjat se zdejším prostředím.
Ve veřejném životě se začal objevovat zpočátku jako
člen Sboru dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov, kde
byl v roce 1993 zvolen starostou organizace.
V návaznosti na svoji práci u této složky vstoupil
do komunální politiky z kandidatury za nezávislé (Hasiči
Trhový Štěpánov), byl zvolen zastupitelem města, poté
členem městské rady, v roce 2009 místostarostou a od roku 2014 vykonává funkci starosty města.
Jménem redakce bychom rádi popřáli našemu jubilantovi ještě mnoho tvůrčího pracovního elánu, radostné
a spokojené chvilky uprostřed svých nejbližších, životní
pouť plnou šťastných okamžiků, doprovázenou alespoň
malým každodenním úsměvem a hlavně pevné zdraví!
Se srdečným blahopřáním a poděkováním za práci
ve funkci starosty sboru se připojuje vedení i členská základna SDH Trhový Štěpánov.
Redakce zpravodaje

Zemřel Zdeněk Šternberk,
významný potomek moravské a české šlechty
dorff-Poully (1899–1989). Dne 10. 5. 1955 se Zdeněk
Šternberk oženil v Praze s paní Alžbětou, baronkou
rozenou Hrubou-Gelenj (*1929). Jejich syn dostal jméno
Filip Šternberk (*29. 10. 1956). Filip Šternberk vystudoval Právnickou fakultu ve Vídni a v Salzburgu, v současné době provozuje advokátní kancelář ve Vídni. Je ženatý se Susane Friederike von Berg, mají dceru Annastasii
Annu Marii (* 8. 1. 1999 ve Vídni). Ke svým rodičům
Filip Šternberk na Český Šternberk zajížděl minimálně
třikrát měsíčně.

Zdeněk Šternberk
(*15. 8. 1923 v Praze, †19. 1. 2021 na Českém Šternberku)

Dne 19. 1. 2021 zemřel Zdeněk Filip Maria Emanuel
Jiří Ignatius Šternberk. Bylo mu 97 roků. Narodil se
15. 8. 1923 v Praze. Jeho otcem byl Jiří Douglas Šternberk (1888–1965), jeho matkou byla paní Kunhuta Mans8

Šternberkové (německy: Sternberg) jsou starý moravský a český šlechtický rod. První písemné zmínky o něm
pocházejí z 12. století. Jako první předek rodu se uvádí
pan Diviš, po něm v letech 1167–1172 pan Zdeslav. V letech 1176–1193 je uváděn pan Petr. Mezi roky 1220-1240
nacházíme zmínky o panu Diviši z Divišova, zakladateli
dnešního městyse Divišov. Dne 5. 12. 1240 vydala královna vdova Konstancie Uherská v klášteře „Porta coeli“
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u Tišnova listinu, ve které potvrzuje, že od pana Diviše
z Divišova koupila ves zvanou Komín (dnes městská část
Brno-Komín) se všemi polnostmi, lesy a rybníky (listina
je uložena v Moravském zemském archivu v Brně). Tento
pan Diviš z Divišova je považován za zakladatele rodu
Šternberků.
Přibližně v polovině 13. století pak vznikla dvě hlavní
rodová sídla Šternberků. Na severní Moravě hrad Šternberk, v Čechách, na řece Sázavě, hrad Český Šternberk.
Z těchto dvou sídelních hradů vzešly dvě hlavní rodové
větve, moravská a česká.
Kromě hradu Šternberk patřily moravské větvi Šternberků i další majetky na severní Moravě (Zábřeh) a také
v oblasti Hostýnských vrchů (Holešov, Zlín). Z linie moravských Šternberků pocházelo několik významných Zdeněk Šternberk
osobností, působících na vysokých církevních postech. tickým chlapcům možnost dosáhnout důstojnických
Moravská větev Šternberků vymřela v 16. století.
hodností v čsl. armádě. To neplatilo v socialistickém
Mezitím se významně prosadila česká větev. Pan Zde- Československu po 25. únoru 1948. Nacisty zabavený
něk Šternberk Konopišťský (žil 1420–1476) byl osvědče- majetek byl Šternberkům po skončení 2. světové války
ným vůdcem „Zelenohorské jednoty“, která tehdy, jako roku 1945 sice vrácen, ale po komunistickém převratu
katolická opozice, stála proti českému „husitskému“ králi v roce 1948 znovu zabaven.
Jiřímu z Poděbrad.
Zdeňkův otec pan Jiří Douglas Šternberk měl to štěstí,
Čeští Šternberkové se v 15. století rozdělili na větev že mu bylo dovoleno po roce 1949 pracovat na svém hradu
holickou a konopišťskou. Holické větvi tehdy patřil hrad Český Šternberk jako správce ve funkci kastelána. Během
Český Šternberk. Jeho majitel Václav Jiří ze Šternberka svého působení sepsal inventář hradu, čímž mnoho pů(žil 1614–1682) byl roku 1637 povýšen do hraběcího stavu. vodních předmětů na Českém Šternberku zachránil.
Jeho syn Jaroslav Ignác (žil 1643–1709) se jako dlouholetý
Jeho syn Zdeněk během „Protektorátu Čechy a Moralitoměřický biskup (byl jím 1676–1709) zasloužil o ba- va“ odmaturoval na gymnáziu. Po skončení 2. světové
rokní podobu města Litoměřice. Holická větev Šternberků války studoval práva na Právnické fakultě Univerzity
vymřela roku 1712. Tehdy se hrad Český Šternberk do- Karlovy v Praze. Dne 25. 2. 1948 se účastnil pochodu
časně ocitl mimo majetek Šternberků.
studentů na Pražský Hrad ve snaze podpořit prezidenta
Konopišťská větev Šternberků zaznamenala svůj spo- republiky E. Beneše. Pomáhal při organizování nelegállečenský i majetkový vzestup na přelomu 16. a 17. století, ního překračování státních hranic a při odchodu svých
především za Adama II. ze Šternberka. Jeho potomci zís- sourozenců a přátel na Západ.
kali roku 1661 titul říšských hrabat.
Pro svoje politické postoje a pro svůj
V době českého národního obrození
šlechtický původ nebyl v závěru svých
vynikl Kašpar Maria ze Šternberka (žil
vysokoškolských studií připuštěn k pro1761–1838), a také jeho bratranec Franmoci. Dne 1. 10. 1950 byl odveden do zátišek Josef ze Šternberka (žil 1763–1830).
kladní vojenské služby v čsl. armádě.
Oba stáli u zrodu Národního muzea
Základní výcvik u dělostřeleckého pluv Praze. Od roku 1861 Šternberkům paku v Litoměřicích pro něho trval pouze
třilo místo v panské sněmovně Rakousněkolik týdnů. Na základě politického
ka-Uherska.
rozhodnutí byl převelen k Pomocným
Rodové heslo Šternberků latinsky
technickým praporům (zkr. PTP).
zní: „Nescit occasum“, česky: „Nikdy
U nich pracoval jako horník v uhelných
nezapadá“ (myslí se tím zlatá rodová
dolech v Hrdlovce u Duchcova, později
hvězda rodu Šternberků).
v dole Čsl. armády v Karviné. V uhelNedávno zesnulý pan Zdeněk Šternných dolech pracoval celkem 5 roků.
berk to ve svém životě neměl snadné.
Dne 10. 5. 1955 se oženil s baronkou
První čsl. republika vzala naší šlechtě
Alžbětou Hrubou-Gelenj. V kostele sv.
právo používat šlechtické tituly a značMikuláše na Malostranském náměstí
Mluvící erb rodu Šternberků:
nou část majetku, hlavně polnosti, lesy
v Praze je oddal Hansobald Czernin.
zlatá osmicípá hvězda
a rybníky. Ponechala jí však možnost
Kostelník tehdy musel o této události
na modrém poli
studovat na základních, středních a vypomlčet. Dne 29. 10. 1956 se novoman(německy: Stern = hvězda,
Berg = kopec, hora).
sokých školách. Také ponechala šlechželům narodil syn Filip.
9

Občané Trhového Štěpánova a okolí / Události ve městě

únor 2021

Hrad Český Šternberk; foto fotobanka 123RF.cz

V roce 1956 se pan Zdeněk Šternberk vrátil do Prahy.
Bylo mu dovoleno, aby pracoval jako kulisák v Hudebním divadle v Praze-Karlíně. V tomto hudebním divadle
pracoval až do roku 1968, ke konci už jako zástupce jevištního mistra. Po sovětské okupaci roku 1968 emigroval se
svojí manželkou Alžbětou a synem Filipem do Rakouska.
Od 1. 12. 1968 byl zaměstnán ve Vídni v potravinářském
průmyslu. Ve svém vídeňském zaměstnání se v průběhu
let vypracoval z prokuristy (roku 1973) až na zástupce
ředitele potravinářského koncernu.
Po listopadové revoluci roku 1989 se vrátil do Československa. V roce 1992 restituoval rodový majetek, včetně
starobylého hradu Český Šternberk. Ten po dalších téměř
30 let rekonstruoval a zveleboval. Na hradě Český Šternberk po celou tu dobu bydlel se svojí manželkou Alžbětou.

Vzhledem k tomu, že se Šternberkové vždy hlásili k české
národnosti, byla jim roku 1992 značná část majetku vrácena. Umělecky hodnotné památky Český Šternberk,
Častolovice, Jemniště a zámek Březina na Rokycansku
jsou i nadále přístupné veřejnosti. A to i přesto, že jsou
soukromým majetkem rodiny Šternberků.
V roce 2005 prezident České republiky Václav Klaus
udělil Zdeňku Šternberkovi medaili „Za zásluhy“ II. stupně.
Všichni lidé, kteří pana Zdeňka Šternberka znali, se
shodují na tom, že to byl velmi pracovitý, laskavý a moudrý člověk. Že byl, je a vždycky bude dobrým příkladem
pro nás všechny, kteří ještě žijeme.
S využitím Wikipedie připravil Ing. Jiří Kachlík,
Brno, Česká republika.

Zásahy JPO Trhový Štěpánov od 27. 11. 2020 do 26. 1. 2021
• V roce 2020 vyjížděla jednotka k 65 mimořádným
událostem. Jednalo se o 21x požár, 2x dopravní nehodu, 35x technickou pomoc, 2x únik nebezpečných látek, 2x záchranu osob nebo zvířat, 1x zálohu na zbrojnici a 2x planý poplach.
• K událostem jednotka vyjížděla v těchto dnech – 22x
v pondělí, 8x v úterý, 7x ve středu, 4x ve čtvrtek, 6x
v pátek, 4x v sobotu a 14x v neděli.
10

• Na cestě k zásahům jsme ujeli 1372 km a strávili
na nich 67 hodin a 36 minut. Účast našich hasičů
na výjezdech je v průměru 5 hasičů na událost. V roce
2020 byla naše jednotka třetí nejvytíženější v okrese
Benešov (1. Votice, 2. Neveklov, 3. Trhový Štěpánov,
4. Bystřice, 5. Čerčany). Aby při našich výjezdech byla
naše technika a vybavení akce schopná, pravidelně
provádíme údržbu a opravy. Rovněž věnujeme spoustu hodin výcviku a školení.
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Jménem JPO II. bych rád poděkoval zřizovateli - Městu Trhový Štěpánov za finanční podporu, členům výjezdové jednotky za aktivitu a nasazení během zásahů,
a dalším aktivním členům SDH. Také bych chtěl poděkovat našim spoluobčanům za účast na akcích SDH (Hasičský ples nebo Den hasičů a záchranářů). Věřím, že
nám zachováte přízeň a budeme se moci potkat v hojném počtu na nějaké hasičské akci v roce 2021.

24. 1. 2021 odstranění stromu Psáře – Dubovka;
foto archiv JSDH TŠ

Desinfekce v denní místnosti Mateřské školy Trhový Štěpánov;
foto archiv JSDH TŠ

21. 12. 2020 požár lesa Javorník; foto archiv JSDH TŠ

Desinfekci umývárny proti Covid-19 provedli hasiči;
foto archiv JSDH TŠ

06. 12. 2020
06. 12. 2020
06. 12. 2020
06. 12. 2020
07. 12. 2020
17. 12. 2020
21. 12. 2020
23. 12. 2020
23. 01. 2021
24. 01. 2021
07. 02. 2021

odstranění stromu
odstranění stromu
odstranění stromu
odstranění stromu
požár osobního automobilu
únik nebezpečných látek
požár lesa
odstranění stromu
požár skládky EKOSO
odstranění stromu
dezinfekce MŠ proti covid-19

Trhový Štěpánov
Dalkovice
Dubějovice
Trhový Štěpánov
Trhový Štěpánov
Tehov
Javorník
Tehov
Trhový Štěpánov
Psáře – Dubovka
Trhový Štěpánov
Vojtěch Jeřábek, SDH Trhový Štěpánov
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Ema Destinnová v Souticích.

Ema Destinnová; zdroj Wikipedie

Je letní podvečer. Po parném dni, ve kterém se vesnické
obyvatelstvo obce Soutice lopotilo na polích, se chystalo
k odpočinku. Náhle se nad údolím řeky Želivky rozezněl
líbezný a podmanivý zpěv operních árií. Od úst k ústům
znělo: „Na zámek přijela Ema Destinnová“. Lidé se sbíhali k okolí zámku, aby měli možnost slyšet písně, které
znal umělecký svět z Metropolitní operní scény v New
Yorku, londýnské Covent Garden nebo Berlínské státní
opery. Pro každého to byl nesmírný zážitek, o kterém se
dlouho povídalo.
Pojďme se seznámit s životními osudy této umělkyně,
která světu připomněla, že někde v srdci Evropy je malá
země zvaná Čechy.
Narodila se v Praze jako druhá nejstarší z pěti dětí
důlního podnikatele, majitele realit a kulturního mecenáše Emanuela Kittla a operní pěvkyně Jindřišky, rozené
Šturtové.
Pěvkyně světové úrovně, herečka, spisovatelka. Žena
velice inteligentní a vzdělaná, s hlubokým zájmem o divadlo, hudbu, literaturu a výtvarné umění. Se smyslem
a láskou k přírodě, starožitnostem a kuriozitám, kterých
měla i na strážském zámku bezpočet.
Vyrůstala v rodině velice zámožné. Ema svůj krásný
hlas získala jako dědictví po své matce, která krátce zpěv
studovala a měla i angažmá v pařížské opeře.
Cesta Emy Destinnové na operní jeviště však nebyla
snadná. V roce 1897 se ucházela o angažmá v Národním
divadle a byla odmítnuta, stejně jako později ve dvou německých divadlech. V jednom z nich jí dokonce doporučili, aby se o operu vůbec nesnažila – prý nemá žádný
hlas a navíc je ošklivá. Ema se však nevzdala. Požádala
o přijetí přímo v berlínské Dvorní opeře a zvítězila! Její
první rolí byla v červenci roku 1898 Santuzza v Mascag12

niho Sedláku kavalírovi. Již v této
první roli vystupovala pod jménem
Destinnová, pod jménem, které přijala
z vděčnosti ke své učitelce a s jejím
souhlasem. Úspěch jejího prvního vystoupení byl obrovský a po předchozích nezdarech zcela nečekaný. Berlínské obecenstvo i pruský královský
dvůr si pak zcela získala titulní rolí
v Bizetově Carmen. A následovaly
další role, další úspěchy, hostování
v Paříži a v Londýně, který se jí na čas
stal druhým hlavním působištěm.
V roce 1901 vystoupila jako Carmen
i v Praze. Pro své neobvyklé pojetí hrdinky byla kritikou přijata dost chladně. Přesto na Čechy nezanevřela,
ke svému původu se hrdě hlásila
a v rodné zemi trávila každou volnou
chvíli. Její otevřené vlastenectví jí ovšem v Německu poněkud škodilo. Využila proto nabídky angažmá v Metropolitní opeře v New Yorku, kde v rove 1908 vystoupila poprvé
ve Verdiho Aidě. Téhož roku byla konečně doceněna
i doma a u příležitosti 500. představení Prodané nevěsty
se stala čestnou členkou Národního divadla. V Americe
pak Destinnová sklízela stejné úspěchy jako předtím
v Evropě.
Ema Destinnová je málo známá jako básnířka. Jako
publikující básnířka debutovala 19. února 1897. Publikované básnické dílo Emy Destinnové tak čítá 14 souborů
o různých rozměrech, z nichž a mimo ně je díky publi-

Pamětní deska Emy Destinnové v Praze na Malostranském náměstíě; zdroj Wikipedie
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Manželství se nevydařilo, Destinnová se stále více
stranila lidí a obracela se k přírodě.
Zemřela v lednu roku 1930 na mozkovou mrtvici.
Po její smrti nechal její přítel statkář Vladimír Hofbauer
ze Stříbřece u Nové řeky (umělý vodní kanál, který spojuje řeku Lužnici s řekou Nežárkou) vybudovat žulový
pomníček.
Čtyřverší na jejím pomníčku u Nové řeky vystihuje
její rozpoložení:
„Žijící, jež smíte dosud všechny tyto krásy smavé zřít,
vzpomeňte si při přeletu sněhobílých ptáků samot duše mé,
jež dozajista vtělena do některého z nich,
znovu vždy se vrací v místa štěstí svého zašlého.“

Zámek Stráž nad Nežárkou; zdroj Wikipedie

kování známo 168 básní. Za první světové války se zapojila do protihabsburského vlasteneckého hnutí a tehdejší
úřady ji internovaly na zámku ve Stráži nad Nežárkou.
Ema Destinnová po všech zahraničních úspěších zůstávala Češkou a vlastenkou. Každé léto se vracela do Čech
na prázdniny, které zprvu trávila v lázních Lochovice,
na zámcích Ouhrov u Golčova Jeníkova, Soutice, Trnová,
Domousnice.
Milovala přírodu a rybaření na Třeboňsku. Na zámku,
k němuž později přikoupila mlýn a vilu, a ke kterému
patřily lesy, několik rybníků, pivovar a lihovar, se usídlila
již na vrcholu své slávy a díky ní je městečko v kulturních kruzích známé dodnes. Zde také napsala román
Ve stínu modré růže o životě předchozích majitelů Stráže.
Celý život toužila po lásce, v roce 1923 se dokonce vdala
za mnohem mladšího muže zcela jinak založeného než
ona. Vztah s mnohem mladším manželem (rozdíl 20 let)
vyjádřila v jedné básni – cituji:
My poznali se, duše má
a tys mne jal v své sítě,
tys polapil mne, motýla,
ty, skoro ještě dítě!
A prošli jsme pak lásky chrám
tak plný divů, krásy;
já sotva mohla očí vznést,
pro nové divů žasy.
My prošli oheň, žár i mráz
a vyšli ku posledu
v mém srdci plno vášní je
a v Tvojím plno ledu!

Pomníček Emy Destinnové u Nové řeky; zdroj Wikipedie

Když tak bereme do ruky některé bankovky, ani si neuvědomujeme, které osobnosti jsou na nich vyobrazeny.
Vnímáme často jen jejich kupní sílu. Na bankovce v hodnotě 2 000 Kč je portrét pěvkyně Emmy Destinnové.
Dne 28. ledna 2020 uplynulo devadesát let od jejího
úmrtí. Až vyndáte z peněženky při placení bankovku
v hodnotě 2 000 Kč, vzpomeňte na ženu, která se zasloužila o kulturní povznesení českého národa.
Václav Seidl, Soutice
Použitá literatura:
Ema Destinnová – Wikipedie,
Po stopách Emy Destinnové – Jaroslava Vávrová –
29.  dubna 2018
Po stopách básní Emy Destinnové – Jan Králík – 2020
BAJEROVÁ 1979: Marie Bajerová, O Emě Destinnové.
Vyšehrad Praha 1979.
BAJEROVÁ 1980: Marie Bajerová, O Emě Destinnové.
Vyšehrad Praha 1980.
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Trhový Štěpánov, jak se měnilo jeho postavení a funkce
v dějinách správního členění
Nakladatelství Baset v Praze vydalo v roce 2006 obsáhlou publikaci z pera dvojice
významných autorů Štěpána
Mlezivy a Karla Kuči. Je to
Historický lexikon MĚSTYSŮ A MĚST. Jeho podtitul
zní: Vývoj postavení a funkce
městských sídel v dějinách
Pečeť:
územněsprávního
členění
Zobrazuje sv. Václava
českých
zemí
od
roku
1850
se štítem a korouhví.
do současnosti.
Zahrnuje všechna sídla, která jsou nositeli titulů město
nebo městys. Samozřejmě jsou v ní údaje o městu Trhovém Štěpánovu. Protože je to lexikon, zahrnuje všechny
údaje týkající se daného tématu.
Údaje o městech, městysech a vesnicích jsou rovněž
uvedeny v dalších písemných pramenech. Je to především
Berní rula, což je první kompletní soupis pozemků
a poddaných na našem území, týkající se pouze území
Čech. Tak vznikl první katastr,
který se v Čechách nazývá berní
rula (rolla). Berní rula byla zpracovávána v letech 1653–1656 a její
revize byla provedena v letech
1680–1684. Evidovala podle krajů, panství a lokalit všechny poddanské usedlosti a měšťanské
domy v zemi, uváděla rozlohy
polnosti a počet dobytka, zaměstnání držitelů, údaje o svobodnících a Židech. Tereziánský
katastr je soupis pozemků
a všech dalších užitků z nich,
které byly podrobeny obecné
zemské berni a dávkám. Práce
na něm začaly již v roce 1713
za panování císaře Karla VI.,
otce Marie Terezie, a byl dokončen v roce 1748. Nahradil berní
rulu a platil až do zavedení joseSOA v Praze, Státní okresní archiv
Benešov, Archiv města Trhový Štěpánov, listina Oldřicha Holického,
1612, březen 19, místo neuvedeno
Oldřich Holický ze Šternberka potvrzuje privilegia
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fínského katastru (pořízeného císařem Josefem II.) a až
do zavedení stabilního katastru. Ten byl pořízen v letech
1826–1843.
V roce 1850 došlo k zásadnímu přelomu ve správním
i soudním systému. Tento systém odrážel zásadní ústavní
změny roku 1848 včetně zrušení poddanství. Byly zrušeny vrchnostenské neboli patrimoniální úřady, které vládly nad poddanými. Sedlák se stal osobně svobodným
a na vrchnosti nezávislým. Byl podřízen přímo státním
úřadům a jeho postavení s bývalou vrchností bylo před
zákonem rovnoprávné. Obce se osamostatnily a mohly
volit starostu, výbor a městskou radu, stejně tak i zástupce v okresním výboru, poslance a další. Autorovi tohoto
článku není známo, zda je někde zaznamenán soupis
starostů Trhového Štěpánova od roku 1850 do roku 1919.
Ústava Rakouského císařství ze 7. března 1848 byla
zvláštním patentem silně omezena a prakticky význam
všech 13 článků byl zcela zpochybněn. Ve skutečnosti
nenabyla v celém rozsahu účinnosti a 31. prosince 1851
byla zrušena.
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Historie
úděl Trhového Štěpánova, protože byl rozhodnutím biskupem pražským Tobiášem z Bechyně
povýšen na město.
Po roce 1850 došlo k výrazným změnám.
Postavení královských měst a panství (včetně statků) v rámci jednotlivých krajů bylo nahrazeno systémem statutárních měst a pozdějších okresních hejtmanství.
Obce získaly ve správním systému po roce
1850 rovnocenné postavení. Některá města získala zvláštní statut. Na tyto obce se nevztahoval obecní řád.

Náměstí; ze sbírky pohlednic Jaromíra Vlčka 2. vydání

Jaká byla situace ve správním členění?
Před rokem 1850 to byly 3–4 kategorie.
Nejníže byly postavené vsi (zpravidla poddanské, jen
zcela výjimečně byly svobodné). Vyšší postavení měla
městečka a městyse. Někdy byla rozlišována, jindy ztotožňována. Nejvyšší postavení měla města. Ta byla členěna
na královská, biskupská, poddanská, případně komorní
nebo svobodná a podobně.
Jednotlivé stupně této klasifikace se lišily postavením
ve správním systému, což mělo dopad na rozsah kompetencí a podřízení vyšším kategoriím. Kromě toho bylo
rozdělení na 3-4 kategorie prestižní záležitostí nesmírného významu a vyjadřovalo míru svobody tehdejších
obyvatel od poddaných obyvatel až po svobodné obyvatele královských měst.
Zikmund Winter ve své knize „Zlatá doba měst českých“ píše, že „podle vzoru králova a z týchž finančních
příčin i panstvo světské a duchovní proměňovalo své slovanské osady v města a městečka právem zákupu. Tak
vznikala města panská, poddanská, biskupská a jiná, většinou rázu rolnického. Ale taková města mívala vždy
méně svobod nežli města královská. Některá nebyla tak
pevně hrazena jako královská. Většinou pořádně jako pevnost ohrazen jest jen kostel. To znamená, že když hrozilo městu nebezpečenství,
měšťané se musí uchýliti za hradby kostelní a tu
se brániti.
Města poddanská mívala za všechen čas dosti
povinností k vrchnosti; měšťané musili k hradu
a ke dvoru panskému robotovati ve žních, při senoseči, při lovu, museli odváděti slepice, vejce
a kdoví co všecko. Některé městečko nemívalo
ani volnosti přijímati a propouštěti měšťany;
pán, jsa stále nablízce, viděl do hospodářské činnosti města a pletl se do všeho svými rozkazy
a zákazy. Je patrno, že města panská (i biskupská) jsou nový útvar, jenž stanul tak na půl cestě
mezi českou vsí a královským městem.“ To byl

Jak to bylo s postavením Trhového Štěpánova?
Před rokem 1848 měl Trhový Štěpánov charakter města, které nemělo magistrát, ale pouze
městský soud pro nespornou agendu. Známý historik
František Palacký jej uvádí v roce 1848 jako městys. Jak
bylo výše uvedeno, někdy oba názvy město i městys splývaly. Stejně se měnily názvy, jak uvádí Antonín Profous:
1274 in Scepanow • 1352 Sczepanow • 1405 Stiepanow •
1550 v městě Štěpánově • 1604 v Trhowem Sstiepanowie.
Pozdější názvy zněly: 1850 a další léta Štěpánov. Nejnovější a dosud platný název je od roku 1912 Trhový Štěpánov. Do roku 1954 byl městem, poté do roku 2007
střediskovou obcí. Od 12. 4. 2007 má znovu status města.
Územní příslušností náležel v roce 1840 Kouřimskému kraji, 1850 Budějovickému, 1854 Táborskému, 1920
Župě I Praha, 1849 Pražskému, 1960 Středočeskému kraji,
což trvá dodnes. Od roku 1850 patřil k okresu Vlašim,
od roku 1960 k okresu Benešov, což je dosavadní stav.
(Okresní úřady sice byly zrušeny, nikoli však okresy!)
Soudní příslušnost ke krajskému soudu byla od roku
1850 k Táboru, od roku 1949 až dodnes ku Praze, okresním soudem připadal od roku 1850 k Vlašimi, od roku
1960 až do současnosti k Benešovu.

Stará radnice č.p. 51; ze sbírky pohlednic Jaromíra Vlčka 2. vydání
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Historie / Školní okénko
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Dům Aloise Duba a filiálka Občanské záložny; ze sbírky
pohlednic Jaromíra Vlčka 2. vydání

Restaurace U nádraží; ze sbírky pohlednic Jaromíra Vlčka
2. vydání

Vývoj v rámci obce: 1850 Trhový Štěpánov a Štěpánovská Lhota. V roce 1975 a 1976 došlo k sloučení obcí:
Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou,
Soutice s Černýšem a Kalnou do Trhového Štěpánova.
Soutice se v roce 1992 osamostatnily s oběma osadami
(Černýš a Kalná).
Současný stav: Trhový Štěpánov je správním sídlem
(městským úřadem) rovněž pro Dalkovice, Dubějovice,
Sedmpány Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu.
Trhový Štěpánov nyní spadá pro obec s rozšířenou působností ve Vlašimi. Obce s touto působností jsou mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady (nižším
článkem jsou pověřené obecní úřady a nejnižším všechny ostatní obecní úřady). Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností tak mají oproti ostatním obecním úřadům
některé oblasti působnosti navíc.

• Kolman Karel: Dějiny Trhového Štěpánova do roku
1918, strana 45, vyšlo jako samostatná příloha Zpravodaje Štěpánovska v roce 2007
• Mleziva Štěpán a Kuča Karel: Historický lexikon
MĚSTYSŮ A MĚST. Jeho podtitul zní: Vývoj postavení a funkce městských sídel v dějinách územněsprávního členění českých zemí od roku 1850 do současnosti. Vydalo nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset,
Praha 2006. Údaje o Trhovém Štěpánově jsou uvedeny
na straně 724
• Profous Antonín: Místní jména v Čechách – Jejich
vznik, původní význam a změny. Praha 1947-1960
• WIKIPEDIA: Na těchto internetových stránkách jsou
podrobnosti týkající se obcí s přenesenou působností
samosprávy
• Winter Zikmund: Zlatá doba měst českých, Odeon
Praha, Klub čtenářů, 1991
Jaromír Vlček, Vlašim
Autor je bývalý kronikář města (1996–2015) a odpovědný redaktor našeho listu (1999–2015).

Prameny:
• Čapka František: Dějiny zemí Koruny České v datech,
Nakladatelství Libri, Praha 2010

Děti z naší školky uspěly
ve výtvarné soutěži
Každoročně se naše Mateřská škola Trhový Štěpánov
účastní soutěže Malujeme s muzeem, kterou pořádá vlašimské Muzeum Podblanicka. V loňském roce byla tématem doba třicetileté války. Děti se úkolu zhostily s radostí a namalovaly krásné obrázky, za které byly
i oceněny. V kategorii mateřských škol získala první
místo Natálie Šmejkalová. Tomáš Srb získal místo druhé
a o třetí se podělily Simona Gregorová s Anetou Tomanovou. Za své úspěchy děti obdržely diplom a poukázku
na výtvarné potřeby.
Olga Polivková, ředitelka
Mateřské školy Trhový Štěpánov
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Natálka Šmejkalová přebírá diplom a poukázku na výtvarné
potřeby; foto archiv MŠ
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Školní okénko

Výuka v první třídě

Zdravíme z výuky aneb až budeme vzpomínat…;
foto Mgr. Lucie Kakosová

V této nelehké době bych hlavně chtěla moc pochválit
děti i jejich rodiče za to, že výborně zvládli online výuku.
Děti jsou ve škole úžasné, krásně čtou, počítají i píší a to
vše i přes to, že musí nosit po celé dopoledne ty otravné
roušky. I přes všechna omezení zvládáme učivo podle
plánu a dokonce nám zbývá čas i na nějaké ty hry. Ještě
jednou děkuji rodičům za spolupráci a trpělivost, dětem
za to, jak jsou fajn.
Třídní učitelka Mgr. Lucie Kakosová

Píšu, píšeš, píšeme; foto Mgr. Lucie Kakosová

My tři králové jdeme k vám,….. foto Mgr. Lucie Kakosová
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Školní okénko / Spolková činnost

Sněhuláčci – malé pozdravy zimy; foto Mgr. Lucie Kakosová

únor 2021

Ostrov tučnáků; foto Mgr. Lucie Kakosová

Setkání na sedmpánské
návsi

Zdeňka Holečková pro všechny kolegyně vlastnoručně vyrobila
krásné lucerničky. Zleva Jana Svobodová, Markéta Setničková,
Petra Svobodová, Štěpánka Bézová, Hanka Jeřábková, Alena
Matějovská, Hanka Filipová, Zdeňka Holečková;
foto Tomáš Svoboda

Loňská předvánoční doba nás postavila před svízelné
rozhodování. Zpívat či nezpívat? Stále se měnící epidemiologická situace však rozhodla nakonec za nás, a proto jsme se alespoň s děvčaty sešly na sedmpánské návsi,
abychom si mezi sebou předaly jako každoročně dárečky, a poté došlo i na zazpívání několika koled. Vždyť
i krátká chvíle strávená ve společnosti milých lidí člověka nabije pozitivní energií, přinese mu radostný pohled
na svět a uloží mu do srdce krásnou vzpomínku. Což
v této nelehké době všichni potřebujeme...
Jana Svobodová,
Sedmpány

Mikuláš v Dalkovicích

Mikuláš ve Střechově
nad Sázavou

V sobotu 5. prosince 2020 se v obci zjevil Mikuláš, dva
andělé a dva čerti. Navštívili několik domácností a obdarovali děti balíčkem. Jelikož všechny děti byly hodné, tak
si čerti žádné z dětí neodnesli do pekla. Škoda, že nenapadl žádný sníh.
Jan Kučera,
kronikář SDH a obce Dalkovice

Ve Střechově nad Sázavou nepřekazila protikoronová
opatření mikulášskou tradici a za dětmi vyrazili čerti, se
kterými ani tentokrát nebyly žádné žerty. Mikuláš četl dětem z knihy hříchů špatné, ale i ty dobré vlastnosti, a pak
společně s andělem rozdali dětem zaslouženou nadílku.
Štěpánka Chlumská,
Střechov nad Sázavou

Mikuláš v Dalkovicích; foto Jan Kroupa/ archiv SDH Dalkovice

Mikuláš ve Střechově nad Sázavou; foto Petr Pohnán
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Spolková činnost

Štěpánovská zima našima očima

Zářící kostel sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově;
foto Bohumil Boušek

Střechov nad Sázavou nad jezerem u Posadovského mlýna;
foto Tomáš Svoboda

Zimní pozdrav od Muzea; foto Jana Vlasáková

Poděkování
Současná nelehká situace kolem virového onemocnění dopadá více či méně na každého z nás. Člověk pak
ocení nezištnou pomoc nejbližších, vnímá pocit sounáležitosti mezi rodinnými příslušníky, ale i mezi známými či spoluobčany.

Zasněžená vesnička Sedmpány; foto Tomáš Svoboda

U Vinšů v Dubějovicích zahnuté rampouchy ozdobily psí boudu;
foto Marie Vinšová

Jsme moc rádi, že my v Sedmpánech mezi sebou
máme Blanku a Pavla Quaiserovi, provozovatele místní
prodejny.
Nad rámec svých pracovních povinností a bez ohledu
na čas pomáhají všem, kteří se dostali mezi nakažené, či
museli zůstat doma v karanténě. Oba se vždy s laskavostí postarají o nákupy pro všechny takto postižené. Zajistí
všechny naše požadavky a celý nákup donesou až k domovním dveřím.
Děkujeme touto formou Blance a Pavlovi. Máte srdce
na pravém místě!
Spoluobčané ze Sedmpán
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Fejeton / Recepty
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Chvíle čirého zoufalství
Dřív (rozuměj před dítětem) jsem si myslela, že chvíle
zoufalství zažívám, když mi ujede autobus, když mi
doma dojde čokoláda nebo když sedím v čekárně u zubaře. Jak moc jsem se mýlila.
Jako máma na mateřské trošku ztrácím sebereflexi.
Moje milovaná sestra mi řekla, že psát o tom, že se malý
vykakal do hraček, šlápnul do toho a potom to nožičkou
rozmazal na dva metry dlouhou čáru, zatímco jsem zády
k němu vařila, je nechutné. Takže vy, kdo právě obědváte, můžete pokračovat, protože o tom psát nebudu. Dobrou chuť.
Povím vám jiný příběh. Stalo se to jednoho pošmourného chladného dopoledne. Byla zima a lilo jako z konve. Blesky křižovaly oblohu… No dobře, to zrovna ne,
ale bylo vážně hnusně. Většinou jsem si při takovémhle
počasí udělala horkou čokoládu, vzala dobrou knížku
a zalezla si do postele. Ale teď už ne. Teď mám totiž nový
status – Máma. A jak už vím z diskuzí z e-mimina
a z facebooku, tak když je takovéhle počasí, máma si obleče růžové gumáky s kytkami a pláštěnku, dítě navlékne
obdobně a jdou ven skákat do kaluží. Jupí. Takže jsem
oblékla malému pláštěnku a gumáky a sobě bundu a tenisky (na výbavě standardní mámy ještě musím zapracovat). Pod schody jsme si vyzvedly odrážedlo, protože
v té době to byla super „husťácká“ motorka, bez které jsme
nevyšli ven. Jenže malého kaluže bavily asi pět minut.
Za chvíli to vypadalo tak, že jsem totálně promočená

s batohem na zádech táhla v jedné ruce motorku, v druhé
ruce malého a ve třetí ruce deštník. A když jsem přebíhala silnici, tak uprostřed přechodu malému spadly
z nohou obě holiny. Výraz mého čirého zoufalství pobavil chlapíka za volantem čekajícího automobilu natolik,
že se pohodlně opřel a čekal, co budu dělat.
A jelikož člověk je tvor velmi zlomyslný a hádám, že
se teď také usmíváte, povím vám ještě jeden příběh.
Bylo ráno. Už to je samo o sobě dost zoufalé, protože
rána prostě nedávám. Malý už byl aktivní a pobíhal kolem
hraček. Já si zapnula v konvici vodu na kafe, abych si ho
mohla zalít a večer vypít, a ploužila se do koupelny. Měla
jsem na sobě svojí „sexy“ kojicí noční košili. Na hlavě
jsem měla cosi, co připomínalo hromadu roští, a pod
očima kruhy jak panda (ale pandy jsou prý roztomilé).
Seděla jsem na záchodě, když se najednou rozrazily dveře
dokořán a v nich stál Jiřík s výrazem „Co tu děláš, mámo,
pojď si hrát.“ Zmohla jsem se akorát na větu: „Broučku,
jdi se koukat na pohádku. Já za chvíli přijdu, oblékneme
se a půjdeme za tátou.“ Jenže Jiřík slyšel jen ta poslední
dvě slova. Došel ke vstupním dveřím, otevřel je také dokořán (mimochodem dveře na WC a vstupní jsou přímo
naproti sobě) a se slovy „za tátou“ šel v punčochách a triku
ven. Výraz mého čirého zoufalství tenkrát spatřili sousedi
odnaproti, kteří se zrovna chystali ven. Dodnes se je snažím nepotkat.
Ing. Anna Benešová, Trhový Štěpánov

Peče celé Štěpánovsko
Současná „divná doba“ přináší s sebou i omezení volnočasových aktivit mnoha z nás, ale zároveň nám dává
i více chvil strávených doma, třeba i chvil pro rozvoj svého
vlastního kulinářského umění. Patříte také i vy do rodiny
„domácích pekařů“? Vrní si častěji vaše trouba ve vlastním
teple nebo snad v kuchyni cinkají programy vaší pekárny?
Pojďte se i vy podělit o své domácí „majstrštyky“! Naší
snahou bude prezentovat v pravidelné rubrice vaše pekařské výrobky. Recepty a foto pečených dobrot „štěpánovských pekařů a pekařek“ posílejte na mailovou adresu
redakce – mistostarostka@trhovystepanov.cz.
A na úvod něco z naší redakční kuchyně:
FOCACCIA – tradiční italský chléb
Co budeme potřebovat: 500 ml teplého mléka, 1000 g
hladké mouky, 1 sáček instantního droždí (10g), 1/4 lžičky práškového cukru, 6 lžic olivového oleje, hrubozrnná
sůl a rozmarýn na posypání.
Příprava:
1. Mléko mírně zahřejeme, mouku smícháme s droždím, 1 lžičkou soli a cukrem. Do této moučné směsi
postupně zapracujeme mléko a poté olej.
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2. Těsto hněteme rukama asi 10 minut, až je vláčné. Pak
jej zakryjeme utěrkou a necháme 20 minut kynout.
3. Vykynuté těsto rozdělíme na 6 dílů, z nichž vyválíme
silnější placky, které položíme na plech, vyložený pečicím papírem. Posypeme hrubou solí a rozmarýnem.
Připravené placky může každý dle vlastní chuti a kreativity vyzdobit dalšími přidanými ingrediencemi
(červená cibule, jarní
cibulka, špenátové listy, olivy...).
4. Pečeme ve vyhřáté
troubě na 200°C asi 15
minut.
Jíst jej můžete samotný,
k salátům či grilovaným
masům, také vyzkoušejte
namáčet kousky do olivového oleje.
Dobrou chuť a vzhůru
do vlastní tvorby!!!
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✓ Odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí, v pohodlí domova
✓ Poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
✓ Kvalifikované všeobecné sestry (VŠ, certifikace, specializace)
✓ Na základě indikace praktického lékaře
✓ Hrazená péče zdravotními pojišťovnami
Zdravotní pojištovny jako smluvní partneři:

Působnost:

111 VZP ČR
201 VoZP
205 ČPZP

ORP Kutná Hora
ORP Kolín a okolí
ORP Benešov, Vlašim a okolí

209 ZP Škoda
213 Revírní bratrská pokladna
211 ZP MVČR

Zdravotně sociální organizace

Nabízíme sociální péči:

Dvě oblasti, dva týmy, široká nabídka služeb v jedné
organizaci k Vám domů. Vy doma, my rádi.

• Pečovatelskou službu
• Osobní asistenci
• Odborné sociální poradenství (zápůjčku kompenzačních pomůcek)

Nabízíme domácí péči:
• Zdravotní péči poskytovanou v domácím prostředí (odbornost 925)

Výkony, které v domácím prostředí provádíme:
• ošetřovatelská rehabilitace, cvičení na lůžku,
procvičení velkých kloubů, nácvik chůze s holí,
berlemi, či chodítkem, dechová cvičení
• nácvik soběstačnosti a mobility
• aplikace injekcí i.m., i.v., s.c. (do svalu, do žíly,
pod kůži)
• aplikace injekcí Inzulinu
• aplikace i.v. terapie pro zajištění hydratace a léčbu
bolesti
• odběry krve a biologického materiálu na vyšetření

• ošetřování a převazy ran, dekubitů, bércových
vředů a jiných defektů
• prevence dekubitů, zejména pravidelné polohování a podkládání
• péče o permanentní močové katétry, kolostomie,
jednorázové cévkování, klysmata apod.
• péči o stomie (tracheostomii, colostomii, nefrostomii, urostomii)
• peritoneální dialýza

Pomůžeme Vám, rodině, zdravotním a sociálním zařízením zkoordinovat služby, následnou péči
a pomoc tak, aby, jste se mohli rozhodnout, kde chcete žít. S námi můžete žít v domácím prostředí.
Poradenství bezplatné
Pomůcky dle platného Sazebníku
Můžeme zajistit pomoc, podporu a péči v oblastech bio-psycho-sociálníspirit složky:
• Základní denní péče v oblastech člověka v zajištění základních životních potřeb od hygieny, stravy,
domácnosti, sebeobsluhy, aktivizace, soběstačnosti, doprovody, nácvik sociálních dovedností, doprava, komunikace.

Kontakty:
tel.: 724 810 714, 725 996 423
www.lccdp.cz
www.facebook.com/LCC-domaci-pece
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Narození dětí

Diamantovou svatbu oslavili

1. 10. 2020 - Aleš Sviták,

31. 12. 2020 – Josef a Marta Veseckovi

Trhový Štěpánov

Aleš Sviták se sestrou Alžbětkou, rodiče Věra a Aleš
Svitákovi; foto z rodinného alba

Střechov nad Sázavou

Josef a Marta Veseckovi ze Střechova nad Sázavou;
foto z rodinného alba

19. 10. 2020 – Anička Cacáková,
Trhový Štěpánov

Anička Cacáková s rodiči Veronikou Klenotovou a Miroslavem
Cacákem z Trhového Štěpánova; foto z rodinného alba

26. 11. 2020 – Štěpán Provazník,
Trhový Štěpánov

Štěpán Provazník se sestrou Deniskou a s rodiči Pavlem
a Ivetou Provazníkovými; foto z rodinného alba
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Životní jubilea
01. 02. –
01. 02. –
04. 02. –
07. 02. –
10. 02. –
12. 02. –
13. 02. –
15. 02. –
16. 02. –
17. 02. –
18. 02. –
22. 02. –
26. 02. –
26. 02. –
27. 02. –
02. 03. –
02. 03. –
09. 03. –
11. 03. –
12. 03. –
12. 03. –
12. 03. –
15. 03. –
15. 03. –
16. 03. –
20. 03. –
21. 03. –
27. 03. –
27. 03. –
28. 03. –
31. 03. –

Steklá Mária, Trhový Štěpánov – 60 let
Benešová Romana, Trhový Štěpánov – 55 let
Makovička Marie, Trhový Štěpánov – 75 let
Maštalířová Dáša, Dalkovice – 87 let
Zadáková Jana, Trhový Štěpánov – 70 let
Kratochvílová Marta, Trhový Štěpánov – 85 let
Ing. Doležal Josef, Trhový Štěpánov – 65 let
Jankovská Jiřina, Dalkovice – 82 let
Nováková Anežka, Trhový Štěpánov – 95 let
Kornová Marie, Trhový Štěpánov – 82 let
Málek Antonín, Štěpánovská Lhota – 90 let
Vopálková Růžena, Trhový Štěpánov – 81 let
Čermáková Jaroslava, Trhový Štěpánov – 81 let
Lhotka Jaroslav, Trhový Štěpánov – 55 let
Kadeřábková Marie, Dubějovice – 87 let
Skalický František, Trhový Štěpánov – 85 let
Rulfová Zdeňka, Trhový Štěpánov – 84 let
Boušková Marie, Trhový Štěpánov – 80 let
Tomaides František, Trhový Štěpánov – 94 let
Fantyšová Anna, Trhový Štěpánov – 81 let
Kadleček Antonín, Trhový Štěpánov – 65 let
Němcová Milena, Dubějovice – 60 let
Anděl Vladimír, Sedmpány – 55 let
Havlínová Hana, Střechov nad Sázavou – 55 let
Balková Božena, Sedmpány – 75 let
Čermák František, Trhový Štěpánov – 55 let
Votrubová Jiřina, Trhový Štěpánov – 80 let
Kadlecová Marie, Trhový Štěpánov – 86 let
Klinkerová Božena, Trhový Štěpánov – 80 let
Šimonová Marie, Trhový Štěpánov – 87 let
Prokopová Věra, Trhový Štěpánov – 86 let
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Jubilanti:

Navždy odešli:

Ladislav Kadleček

18. 12. 2020 – Petr Forst,
Dubějovice – ve věku 61 let

z Trhového Štěpánova oslavil 85. narozeniny 2. 12. 2020

19. 12. 2020 – Jiří Vysekal,
Dubějovice – ve věku 75 let
8. 1. 2021 – Marie Hospergrová,
Trhový Štěpánov – ve věku 78 let

Vzpomínka:

Ladislav Kadleček z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Eva Bílková

z Trhového Štěpánova oslavila 85. narozeniny 12. 1. 2021
Jaroslav Lhotka
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Vzpomínáme s vděčností, úctou
a láskou na pana Jaroslava
Lhotku, který odešel z kruhu
rodiny a přátel dne 7. 2. 2016.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomínejte s námi. Stále zůstává
v našich srdcích. Nikdy nezapomeneme.
Manželka s dětmi a jejich
rodinami a přáteli.

7. února 2021 by se dožila 100 let
paní Marie Tomaidesová
z Trhového Štěpánova

Eva Bílková z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Anežka Pazourová

z Trhového Štěpánova oslavila 85. narozeniny 21. 1. 2021

Marie Tomaidesová z Trhového
Štěpánova; foto z rodinného alba

V letošním roce uplyne 35 let
od úmrtí jejího manžela, pana
Aloise Tomaidese.
S láskou a vděčností vzpomíná
syn Jan s rodinou.
Alois Tomaides z Trhového
Štěpánova; foto z rodinného alba

Anežka Pazourová z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Dne 22. ledna 2021 by náš tatínek, pan František Kadleček starší, oslavil své sté narozeniny. Byl to talentovaný
muzikant, šikovný a pracovitý člověk a báječný táta. Stále na něho s láskou vzpomínáme. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Dcery Helena a Jana s rodinami,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.
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DELTAGAZ

jak Fénix z popela vstal

Výrobní nadzemní nádrže na propan – butan;
foto archiv Deltagaz

Obvodové sváření ocelových nádrží. Svářeč Miloš Barek;
foto archiv Deltagaz

Tento rok uplyne 100 let od narození slavného rodáka města Trhový Štěpánov
pana Ing. Přemysla Zoubka, který se narodil 21. 1. 1921.
V lednu 2021 se podařilo opět obnovit sériovou výrobu ve výrobním závodě Deltagaz (v současné
době název závodu Kadatec), který před 30 lety pan Zoubek vybudoval.
Pracují zde v převážné většině původní
zaměstnanci, kteří zakladatele osobně
pamatují a převzali jeho zkušenosti
a tradici výroby.
Závod nyní pracuje na 1 směnu a plánuje se nábor okolo 30–40 zaměstnanců
v průběhu roku 2021 na plnohodnotný
dvousměnný provoz.

Ing. Přemysl Zoubek věnoval hasičům automobil;
foto archiv Deltagaz

Tímto chceme oslovit potenciální zájemce o práci v obnovené výrobě a navázat
na světový věhlas a tradici výroby propan-butanových nádrží a autocisteren.
Město Trhový Štěpánov se tímto opět celosvětově zviditelňuje.
Ing. Karel Bechyně
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