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Člověk je od pradávna tvor zvídavý i zvědavý. Jaký je v tom rozdíl? Zvědavý se rád dovídá skutečnosti, které se ho přímo netýkají. Naopak zvídavost je vlastnost nanejvýš ušlechtilá. Takový člověk rád získává nové poznatky. Touha po výškách nás vede k poznávání krajiny z ptačí perspektivy. Dokud nebyla
vynalezena letadla, lidé vyhledávali vrcholky nezalesněných kopců či skal, odkud se mohli pokochat
krásami krajiny, v níž bydleli. Rozhlíželi se po okolí do všech stran, ale dívali se také dolů. Z výšky nám
připadají kostely, budovy škol či úřadů, domy a chaty malé, skoro titěrné. Takto se nám s odstupem času
jeví i naše problémy a starosti zcela malicherné. A což teprve, když se zahledíme na noční oblohu s miliardami hvězd, mléčnou dráhou! Tu se nám tají dech nad tou nádherou, která nemohla vzniknout jen
tak, sama od sebe. V okolí našeho města se můžeme rozhlédnout po krajině z různých míst, ač zde chybí dlouho plánovaná rozhledna. Podívejte se aspoň, jak vypadá kostel sv. Bartoloměje a vrch Paseka
z požární výsuvné plošiny. Jistě můžeme povědět, že je tady krásně.
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Informace starosty
za cenu 738 959,18 Kč bez DPH. Práce začnou začátkem
září, předání díla je plánováno na 30. října 2015. Kolaudace by měla proběhnout do 15. prosince 2015.

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého příspěvku Vás co nejsrdečněji zdravím, přeji vše dobré, zejména zdraví. Školáci užívají poslední dny prázdnin, někteří z nás poslední dny dovolené, opět se zařadíme do pracovních povinností všedního
dne. Co nás čeká v příštích měsících? Přijměte pár informací o dění v našem městě a celém správním území.

Rybník Belík

„Cyklostezka vozíčkářům přátelská“
Stavba probíhá podle harmonogramu, ke dni 3. 8. 2015
byly částečně položeny podkladové vrstvy asfaltu na trase „A“ (Trasa „A“ od hájenky u Tehova do Lesní ulice
Trhový Štěpánov). Práce na dalším úseku, který je investiční akcí města (1,8 mil. Kč), jsou organizovány v koordinaci s celým projektem. Předání stavby a kolaudace
díla proběhne v říjnu 2015.

Ryby z Belíka byly přeneseny do Žoldánky

Projekt chodníky – Vlašimská – Dalkovická
Připravujeme projekty na chodníky v ulici Vlašimská
- napojení na chodník Nádražní až k ulici Na Oboře,
z druhé strany od č.p. 130 p. Vilímovské k ulici Javorová.
Dále v ulici Dalkovická od č.p. 8 ( bývalé Koktovo) - napojení na chodník V Polní a od č.p. 327 p. Štika do ulice
Zákoutí. Do projektu jsou zahrnuty zastávky autobusů
a přechody pro chodce.
Cyklostezka

Rybník Belík
Poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR umožnilo odbahnění rybníka Belíka. V této
době je vypuštěna voda a je vysoutěžen dodavatel stavby
– firma Hradecká společnost z Ledče nad Sázavou

Přechody pro chodce
Přechody pro chodce Na Náměstí, u muzea, u mechanizačního střediska ZD, a.s. a V Bráně budou řešeny
projektem, který bude představovat také terénní úpravy
okolí a osazení těchto míst semafory s tlačítkem („na vyžádání“). Přechod žluté barvy na Náměstí je jen dočasně
povolen.
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Slavnostní otevření silnice II/126 + křižovatka před
muzeem
Za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše
Petery jsme 10. července 2015 slavnostně otevřeli silnici
II/126 (přivaděč k D1) a křižovatku před muzeem a předali do užívání.
Kaple Střechov
Město opravilo (z vlastních zdrojů) kapli p. Marie
ve Střechově nad Sázavou. Šlo o obnovu fasády, výměnu
okapů, pořízení nového vybavení do interiéru. Bylo také
upraveno okolí se zámkovou dlažbou. Objekt kaple spolu s památníkem padlých občanů Střechova ve světových válkách bude nově oplocen. Kapli slavnostně vysvětí při pouťové mši svaté v sobotu 22. srpna 2015
v 10.00 hod. páter Jaroslawem Szeraszewski, farář ze Zruče nad Sázavou.

Volně pobíhající psi

Pro občany:
Velice si vážím aktivit našich spolků a sdružení, která
dobrovolně pracují pro zpestření žití v našem městě
a obcích. Ve zpracovaném seznamu akcí na rok 2015 je
přibližně 90 aktivit. Obdivuhodné číslo.
Velice záslužné je pořádání letních táborů pro děti.
(TJ Sokol Trhový Štěpánov, Organizace 5. prosince, SDH
Trhový Štěpánov). Děkuji všem činovníkům za obětavou práci!

Oprava kaple Panny Marie ve Střechově

Volně pobíhající psi
Tento nešvar je u nás velice rozšířen, někteří majitelé
o své čtyřnohé miláčky nedbají a nechají je volně pobíhat. Tuto situaci řeší obecní vyhláška č. 2 z roku 2008
s finančním postihem. Na snímku jsou vyfoceni volně
pobíhající psi, kteří se vrací z lovu ke svému pánovi. Budeme se snažit spolu s policií ČR najít majitele.

Mladí hasiči z Trhového Štěpánova odjíždějí na letní tábor
do Střechova. „Šťastnou misi a návrat“

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za spolupráci. Všem
žákům a studentům přeji šťastný vstup do nového školního roku a mnoho úspěchů ve studiích. Srdečně Vás
zvu na tradiční Štěpánovskou pouť 30. srpna 2015, pořádanou u nádraží. Přeji zdraví, pohodu a spokojenost.
Josef Korn, starosta města
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Poděkování farnímu vikáři P. Mgr. Marku Martiškovi MIC
za jeho působení v Trhovém Štěpánově

Vikář P. Mgr. Marek Martiška MIC

Působení pana faráře Marka Martišky MIC bylo
po osmi letech pastorační služby v naší farnosti naplněno - nastal čas loučení. Páter Marek byl přeložen do farnosti Brumov – Bylnice na Moravě. Poslední mši svatou
bude sloužit spolu s Mons. Karlem Herbstem SDB, světícím biskupem pražským, v neděli 30. 8. 2015 v kostele
sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově.
Páter Marek se neobyčejně sžil nejen s farností, farníky a naším krajem, ale také s městem a jeho občany.
Jeho srdečné a kamarádské jednání mu rozšířilo velkou
„rodinu“ přátel. Každý ho zná jako Marka s velkým
„M“, který vždy dovedl pomoci, poradit, dát dobré slovo. Má rád společnost, fotbal, není mu cizí s partou chlapů sednout u piva a přátelsky pohovořit. V každé společnosti je vždy vítán. Miluje přírodu, jako myslivec se jí
snaží pomáhat. Poctivě se staral o svěřený majetek, který udržoval a spravoval jako dobrý hospodář. Je to dobrý kněz, kamarád a přítel.
Děkuji Ti, Marku, za dobrou spolupráci s městem, děkuji Ti za všechno, co jsi pro město a jeho občany vykonal. Přeji Ti na novém působišti hodně úspěchů, pohody,
přátel, kamarádů a velkou „novou rodinu“. Brány našeho
města Ti zůstanou vždy otevřené! Bůh žehnej Tvojí práci.
Josef Korn, starosta města

P. Marek Martiška ve farnosti končí

Duchovním správcem filiální farnosti v Trhovém Štěpánově se 15. 7. 2007 stal P. Mgr. Marek Martiška MIC.
Po dvou kněžích polské národnosti přišel kněz národnosti slovenské. P. Martiška se narodil 3. 3. 1980
ve větší vesnici Omšenie východně od známých slovenských lázní Trenčianských Teplic. Tatínek pracoval
v Dubnici nad Váhom jako kalič a maminka v nemocnici
jako pomocná zdravotnice. Má starší sestru a dva bratry.
Po ukončení základní školy navštěvoval v letech 1994
– 1998 Střední odborné učiliště strojírenské v Dubnici
nad Váhom, které ukončil maturitou. Poté vstoupil
do řádu mariánů a 1. řeholní slib složil v roce 1999
v Górze Kalwaria u Warszawy. Teologii vystudoval
na univerzitě v Lublině a 26. 4. 2005 se stal magistrem
teologie. 30. 4. 2005 byl vysvěcen na kněze v rodné obci.
První místo duchovního správce nastoupil 1. 6. 2005
rovněž ve známých jihoslovenských lázních Dudince,
kde působil do 1. 7. 2007. Od 15. 7. 2007 se stal farářem
římskokatolické farnosti v Trhovém Štěpánově. Bydlel
v řeholním domě mariánů na Hrádku u Vlašimi.
Mezi jeho zájmy patří pěší i horská turistika, cestování, fotbal, který hrával nejen v rodné obci, ale i s ministranty na semináři. Čte nejen teologickou literaturu, ale
též beletrii, zejména příběhy ze života, rád poslouchá

hudbu, a to nejen country, ale i náladovou a dokonce
vážnou hudbu. Během svého působení se stal vášnivým
myslivcem. Ve zdejším kostele sloužil v roce 2014 první
svatuhubertskou mši v historii.
Během svého působení se postaral o opravu školy
a kostela sv. Matouše na Hrádku. V kostele sv. Bartoloměje byla provedena nové elektroinstalace, výmalba,
nové ozvučení, oprava varhan a pořízeno zabezpečovací
zařízení. V současnosti je dokončována oprava věže kostela sv. Prokopa v Tehově.
Pravidelně sloužíval mše sv. v Chlumě, Javorníku,
Kladrubech, Radošovicích, Tehově, rovněž i v Nemíži
a Libži a sloužil je i na různých místech nejen v okrese
Benešov.
Za všechnu duchovenskou, pastorační i fyzickou činnost patří P. Marku Martiškovi MIC, upřímné a srdečné
poděkování. V novém působišti mu přejeme hojnost Božího požehnání, moudrosti, radosti i zdraví.
Svoji kněžskou službu ve zdejší filiální farnosti končí
31. 8. 2015 a jeho novým působištěm se stává Brumov –
Bylnice a Nedašov nedaleko hranic se Slovenskem.
Farníci z Trhového Štěpánova a okolí
(s přispěním Jaromíra Vlčka)
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Opravenou silnici přijel do Trhového Štěpánova otevřít
hejtman Miloš Petera
Opravenou silnici z Trhového Štěpánova k dálnici D1
u Soutic slavnostně předal v pátek 10. 7. 2015 všem uživatelům hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.
Slavnostní pásku přestřihl na zrekonstruované části Náměstí u Muzea Štěpánovska spolu se starostou města Josefem Kornem, zástupci Regionálního operačního programu Střední Čechy a se zástupci dodavatele stavby
- firmy Firesta Brno.
Tohoto aktu se zúčastnilo několik pozvaných hostů:
starostka Soutic Alena Exnerová, starosta Tehova
Mgr. Josef Kokta, místostarosta Chlumu Mgr. Jan Balšánek, ředitelka základní školy Mgr. Květa Kuželová, ředitelka mateřské školy Olga Polívková a další.
Hejtman Petera si rovněž prohlédl prostory nedalekého Muzea Štěpánovska a Spolkového domu, kterými

ho provázel Mgr. Stanislav Kužel za účasti starosty města Josefa Korna.
Oprava komunikace č. II/126 byla dokončena před
začátkem prázdnin. V novém je nyní už celá trasa z centra Trhového Štěpánova až k exitu na 56. kilometru dálnice D1. Přípravy projektu započaly už v roce 2008.
Během let se ale rozšířily a nakonec plány zahrnuly také
rekonstrukci problematické dopravní úžiny u kostela
v Trhovém Štěpánově, křižovatky u muzea, obnovu části
Náměstí i vybudování chodníků.
Rekonstrukce silnice přišla na 34 milionů a hradil ji
Středočeský kraj. Město Trhový Štěpánov z vlastního
rozpočtu financovalo chodníky a prostranství před
muzeem.
Eva Vrzalová

Ve vedení Místní akční skupiny Blaník jsou i zdejší lidé
Členové MAS Blaník si na červnové volební schůzi
v Louňovicích pod Blaníkem zvolili nové představitele.
Mezi členy spolku patří všichni ti, kteří doposud o členství požádali – jsou to obyvatelé, organizace a obce z regionu Podblanicka – mohou to být jednotlivci nebo různá uskupení. Předsedkyní místní akční skupiny se nově
stala Mgr. Zuzana Klímová Vaňková. Místopředsedkyněmi jsou Mgr. Renata Vondráková a MgA. Eva Vrzalová
zastupující mikroregion Český smaragd.
Čerstvě zvolená předsedkyně MAS Blaník Mgr. Zuzana Klímová Vaňková působila doposud ve spolku jako
místopředsedkyně. V současnosti pracuje jako koordinátorka meziobecní spolupráce ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Vlašim. Vystudovala obor
sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Pracovní zkušenosti čerpala například v Indii v neziskové organizaci nebo v nadnárodní korporaci v oblastech
rozvoje venkova a lidských zdrojů. Souběžně se založením rodiny zakotvila v rodné Vlašimi a začala se věno-

vat vzdělávání dospělých a místnímu rozvoji. „Po volební členské schůzi došlo ke změnám ve všech orgánech
MAS, ale naše hlavní cíle zůstávají stejné: dokončení
strategie, podání žádosti o její schválení a podpora spolupráce mezi místními aktéry,“ popisuje budoucí směřování spolku jeho nová předsedkyně.
Místní akční skupina Blaník má za sebou dva roky
dynamického fungování. Založily ji čtyři mikroregiony,
aby prostřednictvím osvědčené formy neziskové organizace mohly lépe a snáz přispět ke kvalitě života obyvatel široké lokality pod horou Blaník. Hlavní osobností
tohoto vývoje je Mgr. Renata Vondráková ze Slověnic.
Díky jejím profesním zkušenostem, odbornosti, ale především neutuchající svéhlavé energii dokázala Místní
akční skupině Blaník vdechnout život, vést ji dva roky
a tyto základy udržet v dobré kondici. Mgr. Renatě Vondrákové se navíc podařilo koordinovat práce na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blaník.
Tento stěžejní dokument popisuje současnost a možnou
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Členové MAS

Výbor MAS

budoucnost celistvého území na katastrech 44 obcí Vlašimska.
Do volených orgánů členové MAS Blaník poslali řadu
lidí z Trhového Štěpánova. Ve Výboru MAS Blaník tedy
už dnes působí Josef Korn (reprezentant člena město Trhový Štěpánov), Věra Janoušová (reprezentantka člena
Diakonie ČCE) a MgA. Eva Vrzalová (reprezentantka
člena mikroregion Český smaragd). V Monitorovacím
a kontrolním výboru je spolu s dalšími kolegy Jaroslava
Měchurová (členka fyzická osoba). Ve Výběrové komisi
MAS Blaník od nás z Trhového Štěpánova najdete

Mgr. Stanislava Kužela (člen fyzická osoba) a Ing. Václava Nekvasila (člen fyzická osoba).
Místní akční skupiny jsou v Evropě považovány
za důležité aktéry rozvoje lidské společnosti a krajiny
na venkově. Jsou rovnocennými partnery regionálním
i státním a nadnárodním institucím. Členem místní
akční skupiny může být každý, kdo chce myšlenkou, činností nebo prací přispět k rozvoji místa svého života.
MAS Blaník, z. s., nyní sdružuje 56 členů.
Eva Vrzalová

720 let první písemné zmínky o Dalkovicích

Dalkovický motiv

Ves Dalkovice se rozkládá asi 8 kilometrů severovýchodně od Vlašimi a 2 kilometry severně od Trhového
Štěpánova. Ve 13. století patřila do majetku pražského
biskupství. Z roku 1295 také pochází první zmínka o její
existenci.
Zřejmě během 14. století byla část vsi osamostatněna
a bylo z ní vytvořeno centrum šlechtického zboží,
na němž roku 1354 seděl Ješek. Jeho potomci, píšící se
s predikátem „z Dalkovic“, je poté vlastnili až do závěru
15. století. Zboží posléze přešlo do rukou Trčků z Lípy
a jimi bylo nakrátko spojeno s vlašimským panstvím.
Od Vlašimi je roku 1548 odkoupil Zdeněk Zrucký
z Chřenovic a spojil je s Trhovým Štěpánovem, ale
od roku 1581 až do závěru 16. věku byly Dalkovice opět

samostatným zbožím. Poté byly znovu spojeny se Štěpánovem a roku 1618 s panstvím Český Šternberk.
Dalkovická tvrz byla založena zřejmě kolem poloviny 14. století. Její majitelé ji využívali až do závěru 15.
věku, poté byla zřejmě opuštěna. K obnově sídelní funkce tvrze došlo opět roku 1581, ovšem rokem 1618 její
užívání definitivně ustalo. Po připojení ke šternberskému panství byla tvrz opuštěna, přilehlý poplužní dvůr
byl rozdělen a bývalé vrchnostenské pozemky rozparcelovány. Z tvrze, stávající v jihozápadní části vsi, zůstalo
na zahradě č. p. 23 zachováno okrouhlé tvrziště obklopené příkopem a vnějším valem. Ještě koncem šedesátých let se okolo části tvrziště, na němž stával tehdy
opuštěný dům č. p. 23, dochovaly zbytky valu a příkopu,
jímž protékala voda z přilehlého rybníka. Jádro tvrziště
bylo porostlé stromy a keři. Roku 1972 však jeho majitelé
zasypali příkop, rozhrnuli val a tvrziště srovnali s okolním terénem, takže zcela zaniklo.
Letos je to úctyhodných 720 let, kdy se obec Dalkovice objevila v historických písemných pramenech. Dalkovice jsou částí města Trhový Štěpánov. Jsou pěkně upravené a zajeďte se tam podívat.
Převzato z publikace:
Úlovec Jiří: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Nakladatelství Libri, Praha 2000, strana 56 a 57
Připravil jv
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Další mezinárodní setkání rodiny Dubových
v Trhovém Štěpánově
Město Trhový Štěpánov opět po několika letech
na začátku léta navštívili členové rodu Dubových. Potomci pana Karla Duba, který zde kdysi podnikal, ale
i dalších příbuzenských větví se sjeli z celého světa
do hotelu Rabbit. Setkání přineslo radostná shledání,
přivítání nedávno narozených pokračovatelů rodu a prozkoumání vlastních kořenů. Rodina také uctila památku
členů, kteří zahynuli v koncentračních táborech.
Pan Karel Dub, který sraz příbuzenstva organizuje,
připravil poutavé povídání o životních cestách příslušníků rodu. Jeho genealogickou práci všichni obdivují.
Na setkání také vystoupila slečna Kateřina Zadáková,
která se ve své studijní práci věnovala tématu židovství
ve zdejším regionu. Přítomným pověděla několik pří-

Setkání rodiny

hod, které štěpánovští obyvatelé prožívali s Dubovými
ještě před 2. světovou válkou. Pan starosta Josef Korn
popřál hostům příjemný pobyt a pozval je na prohlídku
Muzea Štěpánovska a dalších zajímavostí města.
Kroky desítek lidí velké rodiny potom vedly především na židovský hřbitov. „I když prapůvod rodu leží
v nedalekých Uhlířských Janovicích, svědectví o Dubových přináší dnes hlavně židovský hřbitov v Trhovém
Štěpánově. Ten uhlířskojanovický nedokázalo totiž
za minulého režimu tamní vedení města ochránit, a tak
byly cenné náhrobky zcizeny a hřbitov byl zlikvidován.
Ne tak v Trhovém Štěpánově, za což budiž zdejším lidem
vzdán dík,“ říká Karel Dub.
Eva Vrzalová

Dub Karel

Jak se změnila křestní jména a příjmení za téměř 90 let
Před několika lety se mi dostal do rukou voličský seznam z roku 1924. Jsou v něm údaje o voličích ve městě
Trhovém Štěpánově a osadě Štěpánovská Lhota. Seznam
obsahuje 607 jmen z Trhového Štěpánova.
Seriál, který měl několik částí, vycházel z tohoto seznamu pod názvem: Kdo bydlel v Trhovém Štěpánově
před 85 lety Starý voličský seznam odhaluje tajemství.
Mohli jste si jej přečíst v roce 2009.
Pokusil jsem porovnat křestní jména i příjmení obyvatel Trhového Štěpánova s voličským seznamem z roku
2013. Za 89 let došlo k velkým změnám. Jednak se změnila křestní jména nejen v počtu, ale též v četnosti, některá vymizela zcela. Pokud se jedná o příjmení, došlo

k nim také. Mnoho příjmení se před 89 lety v našem
městě vůbec nevyskytovalo.
Seznam z roku 2013 obsahuje 731 jmen voličů starších 18 let, což je oproti roku 1924 nárůst o 124 jmen.
Článek má dvě části, a to: Porovnání křestních jmen
podle volebních seznamů v roce 1924 a 2013, který vyšel
v červnovém čísle, a Nejpočetnější příjmení v roce 1924
a 2013 v tabulce, která je uvedena níže.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o náročné ruční vypisování a sestavování jmen a příjmení, mohlo při něm
dojít k chybám v číselných údajích. Za ně se čtenářům
omlouvám.

Zpravodaj Štěpánovska
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Nejpočetnější příjmení v roce 1924 a 2013
1924

2013

Příjmení

Počet

Příjmení

Počet

Tomaides

25

Tomaides

13

Chvojka

12

Chvojka

15

Cigler

11

Cigler

2

Hospergr

11

Hospergr

5

Dajčman

9

---

---

Svoboda

9

Svoboda

1

Zadák

9

Zadák

5

Šamša

8

Šamša

6

Vobecký

8

Vobecký

9

Albrecht

7

---

---

Kořen

7

Kořen

2

Kulík

7

Kulík

8

Novotný

7

Novotný

7

Šimánek

7

---

---

Čermák

6

Čermák

10

Neděla

6

Neděla

4

Brůna

5

---

---

Vlasák

5

Vlasák

4

Zeman

5

Zeman

2

Příjmení, která se ve volebním seznamu z roku 1924 v Trhovém Štěpánově
nevyskytovala, a byla zapsána v roce 2013
Příjmení

Počet

Příjmení

Veselý

18

Brož

Počet
6

Setnička

16

Daněk

6

Boušek

14

Frübling

6

Kopecký

13

Gregor

6

Korn

11

Kamarýt

6

Kulíček

11

Král

6

Kadleček

10

Kučera

6

Lachman

8

Mareš

6

Musil

8

Pazour

6

Šindelář

8

Sviták

6

Černík

7

Šanda

6

Kupsa

7

Vávra

6

Nerad

7

Vilímovský

6

Steklý

7

Jaromír Vlček

Vzpomínka na ThDr. Josefa Babku
Koncem srpna uplyne 100 let od narození významného faráře vlašimské a štěpánovské farnosti ThDr. Josefa
Babky. Narodil se 30. srpna 1915 ve Ctiboři u Vlašimi,
obecnou školu navštěvoval na Hrádku u Vlašimi, dva
roky měšťanky ve Vlašimi a poté studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. V letech 1936 – 1941 studo-

val na Teologické fakultě University Karlovy v Praze
a pak byl vysvěcen na kněze.
Jeho působišti bylo Kladno, Praha-Liboc a Praha-Spořilov. Byl kaplanem a vikaristou u sv. Petra a Pavla na památném Vyšehradě. Neminula ho ani roční služba u neblaze proslulých PTP. Pro chronické onemocnění byl
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Zádušní mši svatou celebroval světípropuštěn. Krátce byl administrátocí biskup pražský Mons. Václav
rem Farnosti Karlštejn – Budňany
Malý a mnoho spolubratří v kněžské
a v roce 1954 přišel do Vlašimi, kde
službě. Vlašimský kostel byl zcela
mu později přibyla péče o Farnosti
zaplněn vlašimskými, domašínskýDomašín a Radošovice. V roce 1968
mi, radošovickými a štěpánovskými
získal doktorát teologie a o dva roky
farníky.
později jej František kardinál TomáSmuteční promluvu při zádušní
šek jmenoval členem arcidiecézního
mši svaté přednesl vikář vlašimskésoudu. Dvacet let stál v čele vlašimho vikariátu P. Jaroslav Konečný.
ského vikariátu. Bylo to v nesnadPo skončení zádušní mše svaté
ných letech 1969 – 1989. Od roku
ve Vlašimi se téměř všichni přítom1981 byl nesídelním kanovníkem
ní přemístili na Hrádek, kde si přál
královské kolegiátní kapituly na Vybýt pochován.
šehradě. V letech 1994 – 2000 byl
správcem Farnosti Trhový Štěpánov.
Celý smuteční obřad, nejen ve VlaV době aktivní činnosti ve zdejší
šimi před kostelem, ale i na hrádecfarnosti sloužil mše svaté nejen
kém hřbitově doprovázela zesnulého
ThDr.
Josef
Babka
a
Mons.
Václav
Malý
ve zdejším kostele sv. Bartoloměje,
skupina čtyř hudebníků jak hudební
na archivním snímku z roku 1999
ale i v kostele sv. Prokopa v Tehově
produkcí, tak i zpěvem.
Štěpánovští hasiči se zhostili poslední služby panu
a v kaplích v Javorníku a v Kladrubech. Byl prvním doktorem teologie, který stál v čele štěpánovské farnosti děkanovi a ve smutečním průvodu od hrádecké fary
za celá dlouhá staletí. V tom bylo jeho prvenství, které na hřbitov nesli velké množství smutečních věnců.
Smuteční obřad na hrádeckém hřbitově a závěrečné
mu nikdo neupře.
7. března 2006 se ze štěpánovské fary i z obce odstě- poděkování za jeho dlouholetou kněžskou službu předhoval. Jeho novým bydlištěm se stal Kněžský domov nesl, samotné pohřbení provedl a smuteční obřad ukonve Staré Boleslavi. Nikoho tehdy netušil, že jeho pobyt čil světící biskup pražský Mons. Václav Malý.
bude tak krátký – pouze tři týdny. Pán života a smrti
Životní cesta našeho jubilanta byla podrobně popsáukončil jeho životní cestu v neděli 2. dubna 2006.
na ve Zpravodaji Štěpánovska v srpnu 2000, v srpnu
Rozloučení s P. ThDr. Josefem Babkou se konalo v so- a v říjnu 2005 a posléze v červnu 2006.
botu 8. dubna 2006 v chrámu Páně sv. Jiljí ve Vlašimi.
Josef Lebeda, Javorník a Jaromír Vlček

Sysel ve Vlašimi?

Znáte sysla obecného? Mnozí si pod jménem tohoto
hlodavce jistě vybaví travnatá letiště či golfová hřiště.
Ale to je asi tak vše. Vzpomenete si, jak vlastně vypadá?
Víte, čím se živí a kolik syslů u nás asi tak žije? V České
republice patří sysel mezi kriticky ohrožené druhy živo-

Sysel obecný je drobný hlodavec příbuzný veverce. Místo stromů
však obývá nízké trávníky. Zde dva jedinci odchycení
při kontrolních odchytech.

čichů. Probíhá zde záchranný program na jejich zachování výskytu ve volné přírodě a nově se do něj zapojí
také Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, kde
by již brzy mohl být zahájen jejich chov.
Sysel obecný by se dal nazvat zemní veverkou. Má hnědavou srst, malé uši, velké oči a kratší ocas. Dorůstá délky až 25 cm. Tělo má štíhlé, dobře uzpůsobené k životu
v podzemních norách. Živí se převážně rostlinnou potravou a žije v koloniích, které osidlují území s nízkými
trávníky.
Dnes se na území České republiky vyskytuje okolo
třiceti syslích kolonií. Ty přitom různě vznikají a zanikají. Největším rizikem je pro ně přitom velká vzdálenost
mezi jednotlivými vhodnými lokalitami v souvislosti se
způsobem hospodaření v krajině. Tím je znemožněna
migrace syslů mezi jednotlivými koloniemi a následně
dochází ke ztrátě jejich genetické variability, která může
mít za následek až zánik celé kolonie.
Dříve se u nás přitom syslové vyskytovali poměrně
běžně a byli spolu s hraboši nazýváni polními škůdci.
Dnes jsou syslové vzácní. Všechny osídlené lokality jsou
pečlivě monitorovány a Agentura ochrany přírody a kra-
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jiny ČR realizuje záchranný program, aby se zamezilo
dalšímu úbytku jejich populace. Jednou z aktivit je přitom také polopřirozený odchov sysla obecného v zajetí.
Ten doposud probíhal pouze v ZOO Praha.
V naší záchranné stanici se připravují prostory pro
chov syslů s cílem vypouštění mladých jedinců zpět
do přírody. Účastnili jsme se semináře o záchranném
programu sysla obecného a dále kontrolních odchytů
v ZOO Praha. Současně v areálu naší stanice proběhl pe-
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dologický průzkum a budeme upravovat vybrané chovné prostory. Pokud vše dobře půjde, v létě tohoto roku by
se u nás mohli zabydlet první syslové.
Syslové by do Vlašimi měli být přivezeni až ze Slovenska. Jednalo by se o asi třicet jedinců. Zimu syslové
tráví zimním spánkem. První mláďata by se tak mohla
ve Vlašimi narodit na jaře příštího roku.
Ing. Michala Jakubův,
Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim

Znovuotevření paraZOO
Ve středu 1. července 2015 byla po téměř půlroční rekonstrukci veřejnosti opět otevřena paraZOO, expozice
vlašimské záchranné stanice pro živočichy. Úpravou
prošla zejména vstupní část s ekoobchůdkem, pro děti
přibyly nové naučné a herní prvky.
„Je za námi náročná přestavba budovy Podblanického ekocentra, která zasáhla i vstupní část paraZOO a zapříčinila posunutí sezóny až na 1. července. Věřím, že
návštěvníci ocení prostornější vstup i bezbariérový průchod do recepce s ekoobchůdkem,“ řekla Kateřina Červenková z Českého svazu ochránců přírody Vlašim, který paraZOO provozuje.
Proč se vydat do paraZOO? Na děti tady čeká zábava
formou nových herních prvků nebo si mohou odnést suvenýr z nově zrekonstruovaného ekoobchůdku. V paraZOO na Vás čeká více jak 30 druhů zvířat. Největším
lákadlem jsou bezesporu vydra a rys. Můžete se těšit
na tři naše největší pěvce, krkavce, havrana a vránu. Uvidíte zde řadu dalších zajímavých zvířat, jako čápy, volavky, dravce, sovy. Tato zvířata byla léčena v Záchranné
stanici pro živočichy ČSOP Vlašim, ale pro trvalé následky jejich zranění již nemohou být vypuštěna zpět
do volné přírody. Seznámíme vás se zvířaty žijícími kolem nás, s příčinami jejich ohrožování vlivem činnosti

člověka a především pak poukázat na možnosti prevence
zraňování živočichů.
Od července je paraZOO otevřena každý den kromě
pondělí od 10 do 18 hodin. Procházet jí můžete samostatně nebo po předchozí domluvě s průvodcem. Více se
dozvíte na webových stránkách www.parazoo.cz.
Pro bližší informace nás můžete kontaktovat emailem:
jana.havelkova@csop.cz, nebo telefonicky: 317 845 169.
Lenka Michalčíková, vedoucí paraZOO

Děti a rys ostrovid

Nová expozice „Auerspergové“ ve vlašimském zámku
1. května otevřelo Muzeum Podblanicka v západním křídle zámku Vlašim
novou expozici Auerspergové (kurátor
PhDr. Jindřich Nusek). Vznikla díky
mimořádné dotaci Středočeského kraje
a připomíná poslední držitele zámku
z let 1744 - 1945. Místnosti jsou upraveny jako narrativerooms, vyprávějící
místnosti. Ty jsou zařízeny podle pravidel historických interiérů a použité
předměty pomáhají vyprávět. Většina
vybavení pochází přímo z vlašimského
zámku.
První místnost, bývalý kuřácký salon, přibližuje členy rodu do období Vi-

Auerspergové

léma I. Auersperga, generálporučíka
z napoleonských válek. Zařízen je převážně v empírovém a biedermeierovském duchu. Osmanské zbraně připomínají, že Auerspergové se účastnili také
tureckých válek. Místnosti dominuje
portrét Viléma I. v životní velikosti.
Druhý salon, původně společenský,
je věnován především Carlosu Auerspergovi, a to jako prvnímu premiérovi
Předlitavska z let 1867-68 a dlouholetému maršálku českého zemského sněmu.
Šlo o éru pozdního romantismu a také
v místnosti najdete převážně historizující mobiliář. Raritou je např. hrací stůl,
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u kterého hrával karty Carlosův přední kritik baron Karel Villani.
Třetí místnost, s dochovaným dřevěným táflováním
a částmi mobiliáře, byla v roce 1849 zařízena jako Carlosova ložnice. Tady je přiblížena rodina Carlosova nástupce Karla Marii Auersperga, včetně posledního majitele Karla Auersperga-Breunnera. Tomu byl zámek
v roce 1945 na základě Benešových dekretů zkonfiskován. Najdete tu mimo jiné skříň s figurální výzdobou
od knížecího řezbáře Jana Vondráčka. Místnost připomíná také dvě návštěvy korunního prince Rudolfa v letech 1878 a 1879.
Jedním z magnetů expozice je právě rudolfovská korouhev o délce 352 cm, která byla zhotovena v rámci
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oslav sňatku korunního prince s belgickou princeznou
Stephanií v roce 1881. Jde zatím o druhou známou rudolfovskou svatební korouhev v České republice a jedinou se středovým českým znakem.
Součástí projektu expozice bylo i vydání letákové publikace „Zámek Vlašim“ (J. Nusek), shrnující současné
poznatky o vývoji sídla. Nová expozice pomáhá bořit
jedno české tabu, kterým se stali vlašimští Auerspergové
již od poloviny 19. století. Její aktuálnost dokládá velký
zájem návštěvníků i ze vzdálenějších míst republiky. Expozice bude postupně obměňována (ukázky módy ad.)
a část předmětů restaurována, takže doporučujeme opakovanou návštěvu.
Muzeum Podblanicka, p. o.

Na Blaníku otevřeli nový Dům přírody
Na úpatí Velkého Blaníku nedaleko obce Kondrac
bylo 2. července 2015 slavnostně otevřeno návštěvnické
středisko Dům přírody Blaníku. Dřevěná roubenka
na začátku naučné stezky S rytířem na Blaník představuje návštěvníkům přírodu Chráněné krajinné oblasti
Blaník i blanickou legendu. Investorem a provozovatelem Domu přírody Blaníku je Český svaz ochránců přírody Vlašim.
Prvními návštěvníky nového návštěvnického střediska
byli zástupci Středočeského kraje, Agentury ochrany životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, národního geoparku Kraj blanických rytířů, starostové obcí v regionu a další hosté.
Přestřižení pásky se ujal pan Ing. Václav Zemek, místopředseda Výboru pro životní prostředí Parlamentu
ČR, prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., vedoucí Správy
chráněné krajinné oblasti Blaník, Ing. Pavel Pešout,
předseda Českého svazu ochránců přírody Vlašim, Miroslav Matuška, starosta obce Kondrac a zástupce blanických rytířů ve zbroji jako maskot Domu přírody.
Zároveň s otevřením Domu přírody byla zahájena
výstava obrazů Stanislava Příhody inspirovaná právě
Blaníkem a okolní krajinou.
Dům přírody se nachází na nástupním místě naučné
stezky S rytířem na Blaník nedaleko Kondrace. U silnice
z Kondrace na Načeradec upozorní na středisko oranžovo-zelené vlajky na novém parkovišti pro návštěvníky.
Co uvidíte v Domě přírody Blaníku?
Uvnitř návštěvnického střediska čeká příchozí nejprve recepce, kde mohou dostat potřebné informace nebo
zakoupit suvenýry, regionální produkty a literaturu. Tři
dioramata představují nejzajímavější přírodní biotopy
regionu – suťové lesy, které návštěvníci uvidí přímo
na Velkém Blaníku, dále mokřadní louky a hadcové
bory. Největším exponátem je model krajiny Blanické
brázdy v úseku mezi obcemi Sázava a Mladá Vožice. Model poskytuje informace o přírodních i historických zají-

mavostech kraje. Blanickou legendu připomíná rytíř
v brnění, obraz průřezu horou z divadelní hry Járy Cimrmana nebo speciální otvor do hory Blaníku, ze kterého je slyšet, co se v hoře děje. Stav připravenosti vojska si
návštěvníci mohou ověřit na speciálním ukazateli.
V podkroví domu je pro návštěvníky připraveno několik krátkých filmů o přírodě národního geoparku Kraj
blanických rytířů. Po celé prázdniny zde budou vystaveny obrazy malíře Stanislava Příhody inspirované Blaníkem i okolní krajinou. Výstava je prodejní.
V okolí Domu přírody si můžeme prohlédnout bohatou expozici hornin Podblanicka realizovanou ve spolupráci s Českou geologickou službou.
Co jsou Domy přírody?
Domy přírody jsou návštěvnická střediska v chráněných krajinných oblastech. Jejich síť vznikla v rámci programu „Domy přírody“ Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR. Potřeba budování návštěvnických středisek v řadě atraktivních destinací neustále narůstá v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu. Ochrana přírody
musí zvládnout jednotlivé rekreační aktivity usměrňovat a zároveň šetrné formy rekreace podporovat.
Kolik stála výstavba Domu přírody?
Dům přírody Blaníku je realizován na místě geologické expozice. Náklady na vybudování vlastní budovy vč.
přípojek elektřiny, vody a čistírny odpadních vod činí 6,9
mil. Kč. Zdejší staré parkoviště bylo rekonstruováno
a byla dořešena dopravní situace v lokalitě včetně parkování pro autobusy, přechodu pro chodce, dopravního značení apod. za 2,8 mil. Kč. Celkové náklady na expozici
činí 1,9 mil. Kč. Český svaz ochránců přírody Vlašim vybudoval Dům přírody Blaníku ve spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR - Správou CHKO Blaník,
Muzeem Podblanicka, Středočeským krajem, obcí Kondrac a řadou dalších partnerů. Na akci obdržel dotaci
ve výši 90% z Operačního programu Životního prostředí.
Kateřina Červenková
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Dům přírody je moderní návštěvnické středisko, které:
 vítá návštěvníky v místě vysoké návštěvnosti,
 informuje různými formami veřejnost o fenoménech
konkrétní CHKO, nosným prvkem je interaktivní
expozice o přírodě a krajině představovaného území
v interiéru a exteriéru,
 zvyšuje povědomí o základních principech a důvo-
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dech ochrany přírody a krajiny, vzbuzuje zájem a vytváří pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému
místu i obecně k ochraně přírody a krajiny,
 napomáhá při osvětě návštěvníků a usměrnění jejich
pohybu v chráněném území (vč. organizování terénních programů s certifikovanými průvodci apod.),
 poskytuje naučné a výukové programy pro návštěvníky a školy,
 poskytuje základní informace v oblasti cestovního
ruchu (ubytování, doprava, kulturní akce v regionu
ad.) ve spolupráci s místním destinačním managementem,
 umožňuje setkávání místních obyvatel v příjemném
prostředí,
 zajišťuje prodej publikací, regionálních produktů,
kvalitních suvenýrů, propagačních předmětů, map
a vzdělávacích materiálů vztahujících se k danému
místu.
Dům přírody je živým projektem postaveným na regionálních partnerech a zdrojích. Není pouze atraktivní
expozicí oslovující návštěvníky, ale i místem a prostředkem k aktivnímu zapojení místní veřejnosti do ochrany
a péče o místní přírodní a kulturní dědictví.

Svišťouni našich sídlišť v nouzi
Již dávno města nevnímáme pouze jako plochy z budov a betonu. Přírodu zde zastupují parky, zeleň a spolu
s námi zde žije spousta druhů divokých zvířat. O bezproblémovém soužití s nimi se však stále máme co učit.
Vlašimští ochránci přírody opět řeší řadu případů zranění či ohrožení rorýse obecného.
Rorýs obecný je černý pták vzdáleně připomínající
jiřičku či vlaštovku. Ve vzduchu je nepřehlédnutelný.
Létá hbitě a při lovu hmyzu předvádí doslova akrobatické
kousky. Přitom na sebe upozorňuje hlasitým pronikavým voláním, které ještě umocňuje počet jedinců v hejnu. V této době je však bohužel rorýs jedním z nejčetnějších pacientů vlašimské záchranné stanice pro zvířata.
„Za uplynulé období nám rukama prošlo devatenáct
rorýsů obecných, přičemž dvanáct z nich se již podařilo
vypustit. Dostávají se k nám především nevzletná mláďata a jedinci poranění v důsledku nárazu do prosklených ploch či jiné překážky. Řešíme však také ochranu
rorýsích hnízdišť,“ popisuje Stanislav Němec, vedoucí
Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.
Rorýs vyniká svými letovými schopnostmi. Ve vzduchu nejen loví, ale také se zde páří, odpočívá a spí. Přistává většinou pouze kvůli hnízdění. K tomu v zabydlených
oblastech využívá větrací otvory a různé výklenky
na panelových domech, věže kostelů a další dostatečně
vysoké budovy. Při rekonstrukcích a zateplování je zde
však vážně ohrožen.

„Pokud stavební práce probíhají v době hnízdění, tedy
od druhé půli května do července, jsou rorýsi rušeni při
krmení mláďat anebo ptáčatům hrozí zazdění zaslepením
vletových otvorů. Ochrana rorýsů během stavby je složitá
a často je třeba práce odsunout na dobu, kdy jsou rorýsi
na zimovišti v Africe, tedy na období od druhé poloviny
srpna do začátku května,“ doplňuje Stanislav Němec.
Rorýsi jsou svému hnízdišti věrní a opakovaně se
k němu vrací. Proto bychom měli před plánovanými stavebními zásahy vždy nejprve posoudit, jakými zvířaty je
budova osídlena, a pak veškeré práce po konzultaci s od-

Mladý rorýs obecný, který se zotavuje ze zranění v Záchranné
stanici pro živočichy ČSOP Vlašim
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borníky dobře naplánovat. Vlašimští ochranáři se tak
nyní zabývají například případem zateplování panelového domu.
„Pozor, aby opatření na ochranu jednoho druhu neohrozila jiná zvířata, například netopýry! Existují různá
opatření, ale je třeba je vhodně zvolit a správně použít
dle konkrétní situace. Zapomínat bychom pak rozhodně
neměli na to, aby i nadále bylo umožněno zvířatům budovu využívat. Ať už zachováním původních vstupních
otvorů a zvířaty využívaných míst, anebo instalací náhrad v podobě budek,“ upozorňuje dále Němec.
O ochranu rorýsů se může zasadit každý z nás. Můžete pomoci s mapováním hnízd, při rekonstrukcích
vámi využívaných budov můžete požadovat vhodnější
způsob jejich provádění anebo například navrhnout zabudování budek. Rorýse navíc neohrožuje pouze úbytek
a přestavba hnízdišť.
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„Mladí ptáci, kteří nedokáží ještě dobře létat, mohou
přistát na zemi. Zde je ohrožují kočky anebo například
doprava. V letu zas rorýsi mohou narazit do nezabezpečených prosklených ploch a oken. Řešili jsme také případ
dospělce zamotaného v odhozených provázcích,“ doplňuje mladý ochranář.
Rorýsi mají dlouhá křídla uzpůsobená ke vzletu seskokem z vyvýšeného místa. Pokud se tito ptáci ocitnou
na zemi, mohou mít se vzlétnutím problém. Někdy proto
zdánlivě zraněné rorýse stačí pouze opatrně vyhodit
do vzduchu a oni odletí. Vypadlým mláďatům a skutečně zraněným ptákům pomůžou v záchranné stanici pro
zvířata. Pohotovostní telefon na tu vlašimskou je
777 800 460.
Ing. Michala Jakubův, Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim

Pohár Štěpánovského žabáka a neckiáda
Už se stává tradicí, že se začátkem července sejdeme
na koupališti, abychom přivítali prázdniny a zahájili
tento čas lenošení sportovním povyražením.
I letos si milovníci vody mohli užít zábavu a potrápit
svá tělíčka např. při minivariantě železného muže – běh,
plavba v neckách a místo kola koloběžka. To nevadí, že
trať byla krátká, děti ze sebe vydaly všechny síly, a přestože ty větší měly potíže udržet závodní kocábku nad
vodou, bojovaly o medaile jako o život.
Nechyběla ani oblíbená akvakoule, a rovněž zde se
ukázalo, že méně (kilogramů živé váhy) je někdy více.
Těžší dospělý jedinec totiž snadno nabere vodu a klesá
ke dnu. Zrovna tak jako na nejvíc vytížených nafouknutých pneumatikách. Malí odvážlivci jakoby se vznášeli
na neviditelném obláčku a přeskakovali z pontonu
na ponton jako kobylky, zato dospělí se bořili, naklápěli
a občas i skončili ve vodě.

Akvakoule

Jako motýl se vznáší nad vodou

Malí i velcí závodníci si mohli vyzkoušet své síly při
napínání gumového lana, natrénovat srážení plechovek
lasem a chůzi na chůdách nebo skok do dálky. Mezi disciplínami se všichni mohli občerstvit výborně připravenými pochoutkami zásobovacího týmu Pokorných nebo
si smlsnout na zmrzlině.
Samozřejmě nechyběla hlavní soutěž – závody v neckách. Letošním vítězem a majitelem nafukovacího člunu
se stal Jiří Šindelář.
Nakonec se opět skákalo o pohár Štěpánovského žabáka. Přestože se každý rok prodlužuje dráha, bylo i letos obtížné určit vítěze, protože závodníci znovu překonávali rekordy a někteří dojížděli až do vody koupaliště.
Vždyť možnost získat pohár překonala i všechny obavy
a soutěžící se vrhali střemhlav na závodní dráhu jako
skuteční žabí skokani.
Letos se nedali zahanbit ani dospělí a výkony vítěze
Přemka Chvojky se daly přirovnat raketě země – voda.
Každou překážku by smetl z povrchu a jeho čas na trati
se ani nedal měřit běžnými přístroji. Jiní se zase snažili

Strana 14

Zpravodaj Štěpánovska

změnit otevřené koryto dráhy na tunel a dráhu podjet,
ale nakonec vše dobře dopadlo a všichni přežili závody
ve zdraví.
Na závěr děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci letošní neckiády, Zejména manželům Staňkovým za jejich ochotu, protože stánek s občerstvením
v jejich garáži dovoluje poskytnout účastníkům i náročnější pochoutky. Dále děkujeme Městu Trhový Štěpánov,
ZD Trhový Štěpánov a. s., firmě Pinko a. s. a panu Zdeňku Brožovi za poskytnuté sponzorské dary.
Doufám, že všichni, kteří si přišli zasportovat a užít
trochu zábavy, si užili hezké odpoledne. I jim patří dík,
že pomohli vytvořit příjemnou atmosféru a přispěli
ke zdaru celé akce.
Ing. Alena Vilímovská

Skoky o pohár
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Turbomotory zažehnuty

Vítězky v trojboji

Vítězný neckoplavec

Vítání prázdnin v Souticích
Je za námi další školní rok, a proto pokračujeme
v dobře zavedené tradici „Vítání prázdnin“ pro naše dětičky, ale i jejich rodiče, prarodiče, přátele i známé. V sobotu dne 4. července 2015, kdy sluníčko od samého rána
poctivě hřálo, se sešla stálá parta bezva lidiček, kteří
mají chuť a zájem připravovat všechny obecní akce. Už
dopoledne postavila naše děvčata Alena, Dana, Petra
a Jitka trampolínu. Pepa, Ota, Kamil, Jarda, Tomáš, Jirka a Standa zatím postavili stan, společně pak nanosili
stoly a lavičky, pověsili výzdobu z balónků, nakonec došlo i na postavení opičí dráhy.
Vše bylo přichystáno, a tak akce „Vítání prázdnin“
mohla v 15 hodin vypuknout. Klaun Ála již netrpělivě
očekával, kolik přijde dětiček a dospělých. Při příchodu
dostávaly všechny děti slosovatelnou vstupenku. Starostka Alena Exnerová nejdříve přivítala klauna Álu,

děti a dospělé. Popřála všem hezký den a dětičkám
úspěšné soutěžení. Děti se dozvěděly, že dostanou spoustu odměn, ale i párek v rohlíku, hranolky, zmrzlinu a nesměla chybět ani malinovka.
Pak už si děti zavolal jejich oblíbený klaun Ála. Své vystoupení zahájil rozcvičkou, potom děti soutěžily ve znalostech pohádek. Dospělí se samozřejmě nenechali zahanbit a zdatně napovídali. S klaunovou pomocí si děti
zahrály pohádky Šípková Růženka, Pyšná princezna
a Sněhová královna. Malé rusalky si zatančily při měsíčku
a všichni se zábavnou formou seznámili s klasickou hudbou, která scénky doprovázela. Za své znalosti a herecké
výkony děti dostaly sladkou odměnu. Nakonec byly vylosovány děti, které získaly hodnotnější dárky od sponzorů.
Potom čekala na děti hra „židličkovaná“. Soutěžící
chodili v kruhu kolem židlí za doprovodu pohádkových
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písniček. Když písnička dohrála, musely rychle usednout
na židli. Na koho se židlička nedostala, vypadl ze hry
a mohl si vybrat dárek. Jak ubývalo soutěžících, ubývaly
i židle, až zbyla jen jedna - trůn pro vítěze, jímž se stal
Matěj Krištůfek, který byl za svůj výkon náležitě odměněn. Po soutěžení následovalo občerstvení. V parném
dni přišla vhod chlazená malinovka a pro dospěláky zlatavý nápoj s bílou čepicí.
Když si děti odpočinuly, byla pro ně připravena opičí
dráha. Jejich úkolem bylo umístit kroužky na kolíky,
shodit míčem pyramidu z kelímků, za asistence Josefa
Olišara s hasičskou hadicí překonat lávku a přeskočit
překážku, trefit se vodním balónkem do terče, nabrat
do kyblíku vodu a na malém kolečku ji odvézt k bazénku a tam vodní pistolkou pokropit balónky. V cíli děti
za pomoci Oty Paikerta zasáhly proudem vody z hadice
terč, jímž byl červenobílý kužel. Míla Suchá zajišťovala
vracení kužele zpět na místo, a tak byla ze všech účastníků soutěže nejvíce pokropená vodou. V tom vedru jí
to ale vůbec nevadilo. Všichni se dobře pobavili a úkolu
se zhostili na jedničku. Každý, kdo překážkovou dráhu
absolvoval, získal vodní pistolku. Poté došlo i na krope-
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ní vodou malých zájemců, užívali si to více než dovádění
v bazénu. Po převlečení do suchého oblečení dětičky
ještě malovaly připravené sádrové figurky a navlékaly
korálky. Pak už si podle chuti hrály s balónky naplněnými
vodou, fotbalovým míčem nebo skákaly na trampolíně.
Obecní akce „Vítání prázdnin“ se zúčastnilo 33 dětí
v doprovodu dospělých, akce se líbila a všichni se výborně bavili.
Starostka Alena Exnerová závěrem poděkovala všem,
kdo se na tomto dni plném her a zábavy podíleli - zaměstnancům obce, členům SDH Soutice a přátelům
obecních akcí. Velké poděkování patří rovněž sponzorům, kteří pomohli finančně, ale i věcnými dary zajistit
kouzelné sobotní odpoledne pro naše děti.
Sponzoři: SDH Soutice, Sportklub Soutice, ČRS Soutice, p. Tomáš Svoboda, p. Jiří Nerad ml., p. Zdeněk Doležal, p. Michal Vilímovský, p. František Falář, p. Karel
Kadleček, p. Monika Pilselová, p. Mgr. Vilitová - Lékárna Magnolie Vlašim, p. David Svoboda - Elektro Vlašim,
EKOSO Trh. Štěpánov, RABBIT Trh. Štěpánov, SWIETELSKY Tábor, OÚ Soutice.
Alena Exnerová a Dana Vlasáková

Příměstský tábor v Trhovém Štěpánově
Letošní sokolský příměstský tábor
v Trhovém Štěpánově se nesl v duchu
čar a kouzel. Navštívil nás Hagrid spolu s Brumbálem a jeho profesorským
sborem, a pozvali děti do bradavické
školy pro malé čaroděje. Přes nástupiště 9¾ nastoupily do vlaku, který představovala školní šatna, a po příjezdu
do Bradavic je Moudrý klobouk rozřadil do jednotlivých školních kolejí.
Do školních lavic zasedlo první týden
60 a druhý týden 29 malých učňů.
Děti si samy vyzdobily svá trička
a čarodějnické pláště. Vyrobily si kouzelnické hůlky a košťata, aby měly
na čem létat. Během týdne se účastnily
výroby mastí, lektvarů a bylinkářství,
našly si Kámen mudrců a poklad, kte-

Čarovat učí Severus Snape

rý hlídala Vrba mlátička. Profesor Snape je učil psát neviditelným inkoustem, vyrábět barevné roztoky,
čmoudíky a petardičky. Závěrečná
zkouška jednotlivých bradavických
kolejí byla formou turnaje ve famfrpálu. Odměnou byly medaile a samozřejmě čarodějnické vysvědčení. Všichni
si zasloužili samé jedničky, protože
projevili opravdu velkou šikovnost
a celý profesorský sbor byl překvapen
jejich disciplinovaností a nasazením
při plnění úkolů.
Druhý týden měly za úkol střežit
Ohnivý pohár před vězněm z Azkabánu. V okamžiku nebezpečí nám pomohli policisté České republiky, kteří
přivezli sedm Chloupků a ti během
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Modrý klobouk určí,
do které koleje půjdu

Výroba lektvarů a mastí

Srpen 2015

Slalom s koštětem

Výroba keramických čarodějů

Turnaj ve famfrpálu

cesty, na které stopovali zločince, odhalili drogy, našli
výbušninu, ložisko požáru, zadrželi podezřelou osobu
a nakonec vystopovali i ukradený pohár. V průběhu
obou školních týdnů nebyli malí čarodějové odměňová-

ni známkami ale pavouky, kteří byli shromažďováni
v Tajemné komnatě, která byla bohužel jedenkrát vykradena. O vzácnosti pavouků svědčí skutečnost, že děti
byly ochotné při dražbě obětovat i poslední zbytky svých
svačin, sladkostí, nalezené vzácné orlí pero
a své kameny mudrců.
S Minervou McGonagallovou si děti vyrobily sošku čaroděje a moudrou sovu. Při
korálkování s paní Zdeňkou Chvojkovou
projevily nesmírnou trpělivost a vytvořily si
krásné amulety. V průběhu druhého týdne
se děti seznámily s desaterem bezpečného
internetu, s prevencí šikany a se základy sebeobrany. Byl připraven i sportovní program a pod vedením pana Petra Křepely se
odehrál 2. ročník tenisového turnaje. Děti
zakusily atmosféru Wimbledonu, kde nechyběly ani jahody se šlehačkou. Všechny
děti projevily obrovský zájem o sport a zaslouží si velikou pochvalu za fair-play a dodržování čarodějnického řádu školy. Věříme, že si celý program velmi hezky užily.
Ing. Alena Vilímovská a Veronika Hejlová

Příměstský tábor v Bradavicích 2015
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Skauti z Prahy ve Štěpánovské Lhotě
Jsme skautský oddíl z Prahy 6, který sdružuje jak
chlapce, tak děvčata se zájmem o vodácké aktivity. Během roku se scházíme jednou týdně v klubovně, a každý
druhý víkend vyrážíme na výpravy. S každoročním příchodem vodácké sezony se zaměřujeme převážně na české řeky, říčky a potoky. Občas si zaskočíme i do Rakouska na nějakou tu alpskou řeku. Plavíme se pro vodní
skauty trochu netradičně na gumových člunech. Největším plusem, který tyto lodě mají, je jejich skladnost
a fakt, že pokud se potřebujete někam dopravit, třeba
na druhý konec republiky, stačí si sbalenou loď hodit
na záda, vzít do ruky pádlo a vyrazit na nádraží, které
může být i tak malé, že vlak v něm pouze přibrzďuje.
Kromě vodáckých výprav pořádáme spoustu aktivit
pro ostatní skautské oddíly, nebo se jich naopak zúčastňujeme.
Začátkem prázdnin jezdíváme na putovní tábor. Celé
tři neděle spíme ve stanech a splouváme některou z českých řek. Letos všechny řeky vyschly a příznivé větry nás

Skauti uklízeli

zavály do lesů za Štěpánovskou Lhotou, kde jsme založili
tábor. Místo jsme nalezli díky ústředí Junáka, které hledá vhodné lokality pro táboření a louka u Štěpánovského
potoka je jedním z jeho nálezů.
V rámci tábora jsme putovali po okolí, hráli hry
a osvojovali si užitečné dovednosti. Z okolních zajímavých míst jsme v rámci jedné celodenní hry shlédli zrekonstruovanou studánku sv. Floriána, několikrát navštívili Trhový Štěpánov a také se vypravili na hrad Český
Šternberk.
Abychom zdejší krásný kraj opustili v ještě lepším
stavu, než jsme do něj přijeli, domluvili jsme se ve městě,
že pomůžeme co nejlépe. Vyfasovali jsme pytle a rukavice a jednoho dne vyrazili po okolí a začali sbírat odpadky
z okolí silnic. Těmi byl následně vyplněn nejeden pytel.
Na závěr bychom chtěli poděkovat místním za vřelé
přivítání a snad na shledanou příští rok. Děkujeme.
S pozdravem, Eliška Čapková Ebelová
8. oddíl vodních skautů, Praha 6

Úklid pod dálnicí

Vodní skauti z Prahy 6

Soutičáci na výletě
V těchto dnech putuje po celé republice výstava Má
vlast cestami proměn, která přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině,
o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty
s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích,
o rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách a znovuoživené přírodě. Výstavu pořádá
Asociace Entente Florale - Souznění.
Díky získání ocenění Zlatá cihla v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014 dostala také obec Soutice příležitost prezentovat na této výstavě proměnu zchátralého
špýcharu ve vesnické muzeum.
Starostka obce Alena Exnerová se zúčastnila slavnostního zahájení výstavy na pražském Vyšehradě
a přání vidět výstavu na vlastní oči projevili i další občané. Obecní úřad zajistil zájezdový autobus a výprava
ze Soutic, Kalné a Černýše vyrazila směrem na Prahu.
Staroslavný Vyšehrad nám otevřel své brány, ujala se

nás milá paní průvodkyně a vedla nás parkem k rotundě
sv. Martina, jedné z nejstarších románských staveb
v Praze. Potom následovala prohlídka kaple Panny Marie Lurdské a pozůstatků prastarého kostela Stětí sv. Jana
Křtitele, který je ukryt v hradební zdi.
Do těchto míst se běžní turisté jen tak nepodívají.
Protože se výletu zúčastnily i děti, nemohli jsme vynechat zastávku na hřišti inspirovaném Starými pověstmi
českými. Děti si pohrály pod dohledem praotce Čecha,
Kroka a jeho dcer, Přemysla Oráče a siláka Bivoje s kancem na zádech.
Když se děti vydováděly, pokračovali jsme dál k místu, odkud podle pověsti skočil Horymír s věrným koněm
Šemíkem. To už jsme byli u hlavního cíle našeho zájezdu
- výstavy Má vlast cestami proměn. Na panelech umístěných volně v parku se představovalo 99 zvelebených míst
ze všech koutů naší vlasti a mezi nimi i soutické muzeum. Vidět fotografie důvěrně známé stavby a její promě-
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ny na místě, kudy kráčely české dějiny, byl nezapomenutelný zážitek.
Na čerstvém vzduchu nám pořádně vyhládlo. Proto
jsme poobědvali v blízké restauraci a kochali se překrásnými výhledy na stověžatou Prahu. Občerstveni jsme pak
vstoupili do posvátných prostor baziliky sv. Petra a Pavla.
Nakonec jsme navštívili vyšehradský hřbitov, kde
jsou pochováni známí spisovatelé, malíři, herci, zpěváci
a sportovci. Zhlédli jsme také Slavín - společnou hrobku

Srpen 2015

osobností českého národa. V parku se pak zvláště dětem
líbil Čertův sloup, který sem podle barokní pověsti donesl čert až z Říma.
Na zpáteční cestě jsme se k velké radosti dětí ještě zastavili v občerstvení MacDonald‘s. Výlet jsme si krásně
užili a byli jsme patřičně hrdi na soutické muzeum. Přejeme této výstavě spoustu návštěvníků spokojených stejně jako my.
Dana Vlasáková

Rybník Belík se konečně dočká revitalizace
byly vyloveny ryby, zejména kapr a amur shodné délky
cca 90 cm. Několik ryb se nepodařilo odchytit, protože
uvízly v bahně. Pohled na zabahněné dno a okraje rybníku je žalostný. U česla je hromada kamení a dva obrubníky, které někdo do rybníka vyvezl. Na dně se našlo
také novodobější rádio a další předměty. Během léta
a podzimu 2015 dojde k opravě a revitalizaci tohoto nejznámějšího štěpánovského rybníku.
Věřme, že na plánované akce současného vedení našeho města nebudeme čekat mnoho let.
K.

Po celkové rekonstrukci a revitalizaci rybníku Žoldánky v ulici K Pasece v roce 2014 dojde konečně i na revitalizaci nejznámějšího štěpánovského rybníku. Je zajímavé, co napsal tehdejší starosta města Josef Tomaides II.
Ve Zpravodaji Štěpánovska v únoru roku 1999: „V rámci
této akce je nutno počítat i s revitalizací a opravou obou
rybníků Žoldánky a Belíka, které jsou ve velmi špatném
stavu a neplní svou funkci.“ Od té doby uplynulo dlouhých 16 let!
Ve čtvrtek 16. července 2015 v 8 hodin ráno začalo
dlouho očekávané vypouštění zaneseného rybníku Belík. Voda byla vypuštěna krátce po 15. hodině. Z rybníka
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Letní kvíz
1. Kolik výtisků měl až do minulého čísla Zpravodaj
Štěpánovska? Bylo jich více než 55 000. Určete jejich
přesný počet – tolerance 100 stran.
2. Kolik autorů přispělo do minulého čísla? Je jich více
než 400. Tolerance 10 autorů.

Znáte naše město?
Část Štěpánovského potoka je na dalším snímku. Víte kde?

3. V kterém roce byla poprvé přední strana Zpravodaje
Štěpánovska barevná?
a) 2008

b) 2009

c) 2010

4. Který z nejvyšších ústavních činitelů České republiky
navštívil Trhový Štěpánov? Byli to dva. Uveďte jejich
jména, funkce, případně rok. (Nápověda: prezident,
předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny,
předseda vlády).
5. Jeden z bývalých žáků Základní školy v Trhovém Štěpánově byl před několika lety jmenován prvním univerzitním profesorem v dějinách našeho města. Znáte
jeho jméno?
6. V kterém roce navštívil Trhový Štěpánov kardinál Vlk?
a) 1995

b) 2000

c) 2005

7. Uveďte jména dvou biskupů a jednoho dalšího arcibiskupa, kteří navštívili Trhový Štěpánov
8. V kterém roce bylo otevřeno Muzeum Štěpánovska?
a) 2003

b) 2004

c) 2005

9. V kterém roce bylo otevřeno víceúčelové hřiště u základní školy?
a) 2010

b) 2011

c) 2012

10. V kterém roce byl otevřen Spolkový dům?
a) 2010

b) 2011

c) 2012

Vyluštění pošlete poštou nebo předejte osobně
na Městský úřad, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov nejpozději do 31. srpna 2015. Odměněni budou až tři
čtenáři, kteří odpoví správně alespoň na 6 otázek.
Na fotografiích jsou schody v našem městě. Víte, kde je najdete?

Zpravodaj Štěpánovska
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Předsedova holina
Dětské sportovní odpoledne
sobota 19. září 2015 v 13:00 hod.
Trhový Štěpánov směr Dalkovice
- „U Dubu“ (v pasece)
Startovné: 40 Kč.

Doprovodný program:

Prezence: v den závodu 12:30 - 13:00

13:10 – Divadlo – bude upřesněno

Hlavní závod:
hod holinou bývalého pana předsedy v dál - závod mužů,
hod kozačkou bývalé paní předsedové - závod žen

16:40 – Kouzelník – bude upřesněno

Loňský vítěz:
Jiří Turek – 28,50 m Martina Zemanová – 21,1 m

17:00 – Rodinný mini maraton – štafeta na 4,2 km. Závodu se účastní rodinní příslušníci, družstvo má minimálně
3 členy a žádný z nich nesmí uběhnout více jak 1/2 tratě.
14:20 –16:30 – Doprovodné soutěže

Běžecké kategorie:
Start

Kategorie

Rok narození

Trať

Start

Kategorie

Rok narození

Trať

14:20

chlapci

2011 – 2012

100 m

15:30

chlapci

2005 – 2006

400 m

14:30

dívky

2011 – 2012

100 m

15:40

dívky

2005 – 2006

400 m

14:40

chlapci.

2009 – 2010

250 m

15:50

chlapci

2003 – 2004

400 m

14:50

dívky

2009 – 2010

250 m

16:00

dívky

2003 – 2004

400 m

15:00

chlapci

2007 – 2008

250 m

16:10

muži

2002 – 1998

400 m

15:10

dívky

2007 - 2008

250 m

16:20

ženy

2002 – 1998

400 m

15:20

lezci

2013 a mladší

20 m

16:30

veteráni+veteránky 1900 – 1997

400 m

Pořadatel: Organizace 5. prosince
Občerstvení: chutné
Pravidla: budou upřesněna před závodem. Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodu nebo jeho návštěvou. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio
záznamy vztahující se k závodu.
Ceny: každý účastník obdrží diplom, perníkovou medaili. Za nejdelší hod v hlavním závodě bude vítězi na rok propůjčena levá holina bývalého pana předsedy, případně kozačka bývalé paní předsedové.
Výsledky: budou zveřejněny na stránkách www.organizace5prosince.com
Rekord: rekord nastavil bývalý předseda svým památným hodem v červenci roku 2006 v Kovacím Hamru. Tehdy
pravou holinou přehodil jak hřiště, tak i přilehlou řeku a trefil se do vagónu právě projíždějícího vlaku s uhlím. Holina tak stále putuje po trati Praha Smíchov - Havlíčkův Brod.
Nejvíce se předsedovu hodu přiblížil: pan jednatel ing. Jan Šamša – 33,55 m dne 13.9.2008
Změna programu vyhrazena.
On-line registrace na www.organizace5prosince.com

Zpravodaj Štěpánovska
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Poděkování z Vlašimi
Jsme velice rádi, že se Zpravodaj Štěpánovska věnuje místní historii a tradicím spjatým
s Trhovým Štěpánovem, ale
i obcemi v jeho nejbližším okolí. Pro nastupující generaci by
měla být otázka poznání regionální historie a místních tradic
velice důležitou součástí jejich
životů, protože tak nejlépe poZdeněk Zamrzla
rozumí odkazu svých předků.
Mohou tak do budoucna uchovávat v archivech i paměti velké i malé příběhy svého
kraje, ve kterém žijí a ve kterém nyní vytváří a píší své
osudy a příběhy pro své nástupce.
Právě proto je dobré si připomínat také místní badatele a regionální historiky, jakým byl Zdeněk Zamrzla,
o kterém se zmiňujete v minulých číslech Zpravodaje
Štěpánovska. Za uznání celoživotního díla tohoto regi-

onálního odborníka, pamětníka, filatelisty, sběratele
pohlednic si tímto dovolujeme upřímně poděkovat
a přejeme jeho následovníkům hodně píle a úspěchů
v dalším „odtajňování“ historie regionu a pokračování
zveřejňováním článků pro širokou veřejnou ve Vašem
zpravodaji.
Rodina Zamrzlova z Vlašimi
Poznámka redaktora:
Zdeněk Zamrzla ( 10.3.1937 Načeradec † 27.12.2014
Benešov) byl dlouhá léta mistrem nářaďovny Blanických
strojíren (Sellier & Bellot, a. s., Vlašim) a v letech 1991–1997
mistrem v bývalém podniku Hydraulika Benešov. Svůj
zájem o regionální historii realizoval ve vlastivědném
klubu P. A. Norberta Vlasáka ve Vlašimi. Z jeho obsáhlé
sbírky starých i novějších pohlednic Vlašimi, Načeradce,
Pravonína a dalších sídel na Podblanicku bylo mnoho
zveřejněno nejen v několika regionálních publikacích,
ale též ve Zpravodaji Štěpánovska.

*

Rocková pouť
Pro ty, kteří mají rádi pořádnej bigbít, bude letošní
program Štěpánovské pouti zpestřen sobotní akcí „Rocková pouť“, kterou pořádá Organizace 5. prosince.
Na improvizovaném podiu se před hotelem RABBIT
v sobotu 29. 8. 2015 od půl osmé večer vystřídá skupina
Hardmok s frontmanem Michalem Voigtsem a Vosí
Hnízdo s basákem Pepou Štěpánovičem. Bude-li chuť,
bude se pak pokračovat až „do padnutí“ rockotékou.
Hardmok – hardrocková autorská kapela vznikla
v roce 2013 a je složená ze samých zasloužilých muzikantů převážně z okolí Pardubic, pouze zpěvák je z Trhového
Štěpánova. Muzikanti dříve působili v těchto kapelách:
Profil, Framal, Dehet a Charlotte. V letošním roce vyhrála kapela plným počtem bodů Hudební ligu Města
Pardubic.

Vosí Hnízdo - Skupina vznikla v roce 1992 samozřejmě v restauraci malebného městečka Dobřichovice.
Po několika „demáčích“ se etablovala na místní scéně
jako skupina vycházející ze všeho jiného než hudby.
Tímto jevem si získala nespočet vos. Celé toto tažení vyústilo nahráním prvního CD Vosí hnízdo (1996)
u BM Music. Následovalo nekonečné turné po místních
„stadionech“. Skupina ráda uvádí své „World Tour of
China“ jako vrchol snažení, bohužel video a nahrávka ze
stadionu Pjong - Fu (139 000 - platících chinavos!!) se
nezachovala, takže se může jen spekulovat. K bezejmennému albu byl i natočen klip „Vosa“a „Bohumil“. V roce
1998 již skupina připravuje své druhé album s názvem
„Nemá sexepíl“. To bylo podpořeno 3 roky trvajícím turné
např. s Katapultem, Harlejem, atd. Následoval i filmový

Hard Moc Dritec

Badyfest VH04
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trhák v podobě klipu „Nemá sexepíl“…, který bohužel
všechna média zakázala jako pornografii..., a to byl rok
1898… teda 1998… pardon. Pak nastala doba „Vosohybernace“ s občasným oživením „majstrklásu VH“...
v roce 2008 to v úlu hřmí a na cestě je ... jen pracovní
název „Kapitán Jirka“ s důrazem na brazilské rytmy…
Jen pro zajímavost skupina za celou vosí éru měla jen dvě
výměny na postu kytaristy. Libor Chvojka opustil úl
z rodinných důvodů v roce 1996 a nahradil ho Milan
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Hoffmann, v roce 2013 se situace otočila, Hofík opustil úl
z časových důvodů a opět ho nahradil Libor Chvojka.
A dále jako dočasný záskok hráli na basu Zdeněk Kaplan
a Martin Štec ze skupiny Vltava. Kapela hraje nyní
ve složení: Zpěv: Radek „Hadrák“ Kunc, buben: Tomáš
Havlín, kytary: Libor Chvojka, basa: Pepa Štěpánovič.
Informace o kapelách jsou čerpány z jejich facebookových stránek.
Tomáš Neděla

Nabídka zaměstnání

VARIEL, a.s., Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou
přijme vhodné kandidáty na pozice

dokumentaci) - organizační a komunikační schopnosti
- schopnost samostatného rozhodování

Technolog
Požadujeme úplné středoškolské nebo vysokoškolské
vzdělání technického směru, nejlépe s praxí (není
podmínkou) - schopnost samostatného rozhodování aktivní přístup k plnění pracovních úkolů -znalost
anglického jazyka výhodou

Svářeč do vícesměnného provozu
Požadujeme zkoušky – praxi - znalost výrobní výkresové dokumentace

Konstruktér
Požadujeme totéž jako u pozice technolog
Mistr zámečnické dílny - svařovna
Požadujeme úplné středoškolské vzdělání strojírenského směru s praxí (dobrá orientace ve výrobní výkresové

Poděkování
Upřímně děkujeme za milé blahopřání a dar k naší
zlaté svatbě, které nám předali starosta pan Josef Korn
s místostarostou paní Bc. Štěpánkou Bézovou. Velice si
vážíme této pozornosti i vstřícnosti.
Helena a Jaroslav Lhotkovi

Dělník pro interní montáž
Nabízíme:
výhodné platové podmínky odpovídající výsledkům
práce - možnost profesního růstu - průběžné vzdělávání
v oboru - systém zaměstnaneckých výhod - perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti - zajímavá,
různorodá a zodpovědná pracovní činnost - práci
na hlavní pracovní poměr - zajímavá pracovní doba týden dovolené navíc - možnost okamžitého nástupu
Kontakt: Ing. Miroslava Stoklasová
tel. 327 536 202, 606 622 466
mail: miroslava.stoklasova@variel.cz

Fotografie poskytli
Archiv rodiny Hrdinových: Vzpomínka • ČSOP Vlašim:
Znovuotevření paraZOO • Ebelová Čapková Eliška:
Skauti z Prahy ve Štěpánovské Lhotě • Hamerník R.: Sysel
ve Vlašimi? • Hašková Šárka: Příměstský tábor v Trhovém Štěpánově • Korn Josef: Starostovy informace; Poděkování farnímu vikáři P. Mgr. Marku Martiškovi MIC;
Společenská kronika • Ing. Němec Stanislav: Svišťouni
našich sídlišť v nouzi • Skalický František: Titulní strana •
Svobodová Alena: Vítání prázdnin v Souticích; Soutičáci
na výletě • Špirková Jaroslava: Příměstský tábor v Trhovém Štěpánově • Ing. Vilímovská Alena: Pohár Štěpánovského žabáka a neckiáda • Vlček Jaromír: Vzpomínka
na ThDr. Josefa Babku; 720 let první písemné zmínky
o Dalkovicích; Rybník Belík se konečně dočká revitalizace; Znáte naše město? • Vrzalová Eva: Opravenou silnici přijel do Trhového Štěpánova otevřít hejtman Miloš
Petera; Ve vedení Místní akční skupiny Blaník jsou
i zdejší lidé; Další mezinárodní setkání rodiny Dubových
v Trhovém Štěpánově • Zámek Vlašim: Nová expozice
„Auerspergové“ ve vlašimském zámku • Zamrzlová Jaroslava: Poděkování
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Město Trhový Štěpánov
a občané Střechova nad Sázavou
srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ

opravené kaple P. Marie ve Střechově
a pouťovou mši svatou
- celebruje P. Jarosław Scieraszewski,
farář ze Zruče nad Sázavou
v sobotu 22. srpna 2015 od 10.00 hodin.
Po slavnosti přátelské posezení
v místním hostinci.

Zpravodaj Štěpánovska
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Sňatek uzavřeli :
04.07. – Lubomír Pazour, Trhový Štěpánov,
		 a Lucie Bartůšková, Benešov

Srpen 2015

22.09. – František Gregor, Trhový Štěpánov – 55 let
24.09. – Ladislav Hrubý, Trhový Štěpánov – 50 let
25.09. – Zdeněk Kokta, Trhový Štěpánov – 65 let

Fotografie jubilantek:
Paní Anna Starečková
oslavila dne 15.6.2015
91 let.
Paní Anna Neradová
při oslavě 80. narozenin
dne 15. 6. 2015.

Paní Anna Starečková

Lucie a Lubomír Pazourovi

11.07. – Lukáš Doležal, Dolní Kralovice,
		 a Kateřina Vinšová, Dubějovice

Životní jubilea:
03.08. – Iveta Daňková, Trhový Štěpánov – 50 let
06.08. – Věra Hochová, Trhový Štěpánov – 86 let
14.08. – Lydie Lachmanová, Trhový Štěpánov - 55 let
16.08. – Stanislava Kopecká, Dalkovice – 80 let
17.08. – Petr Skalický, Trhový Štěpánov – 50 let
18.08. – Helena Kupsová, Trhový Štěpánov – 82 let
18.08. – Růžena Vobecká, Trhový Štěpánov – 70 let
24.06. – František Setnička, Trhový Štěpánov – 60 let
30.08. – Pavel Němec, Dubějovice – 65 let
05.09. – Vladimír Cigler, Trhový Štěpánov – 83 let
05.09. – Josef Kupsa, Trhový Štěpánov – 55 let
07.09. – Václav Pivný, Střechov – 91 let
07.09. – Věra Doškářová, Střechov – 60 let
09.09. – Miloslav Uhlíř, Trhový Štěpánov – 65 let
14.09. – Miroslav Petrásek, Dalkovice – 70 let
15.09. – Ludmila Kořínková, Trhový Štěpánov – 91 let
15.09. – Věra Horálková, Trhový Štěpánov – 65 let
17.09. – Vít Polivka, Trhový Štěpánov - 65 let
18.09. – Božena Doubová, Sedmpány – 81 let
20.09. – Jiřina Hrabánková, Dubějovice – 89 let
20.09. – Dagmar Donátová, Trhový Štěpánov – 84 let

Paní Anna Neradová

Paní Květuše Vobecká
oslavila dne 17. 6. 2015
své 92. narozeniny.

Paní Květuše Vobecká

Navždy odešli:
10.05. – Alena Dušková, Trhový Štěpánov – ve věku 72 let
02.07. – Zdeněk Klíma, Střechov – ve věku 81 let

Vzpomínka
16. srpna 2015 tomu
bude 30 let, co zemřel náš
starostlivý a pracovitý
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Miroslav
Hrdina z Trhového Štěpánova. Zemřel ve věku 53 let.
Stále na něho s láskou
vzpomínají manželka Anna
a děti Jana a Miroslav s rodinami a všichni příbuzní.
Všem, kteří ho znali, děkujeme za vzpomínku.
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