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Paní Zima se skutečně projevuje v mnoha podobách. Nadělí pořádnou sněhovou peřinu, s níž mají pozemšťané 
velké starosti. Přispěchá s pomocníkem Mrazem, až to jiskří. A najednou jakoby jí ubylo sil a z ringu ji začne 
vytlačovat Teplá vlna, která sníh promění v kapalinu, které je najednou tolik, že většině lidí z ní naskakují vrásky 
na čele. Když už je sníh skoro pryč, až na pár špinavých hromad na štěpánovském náměstí, tak se začínají znovu 
sypat sněhobílé vločky. Zimu zpodobněnou na klasických obrázcích Josefa Lady v našich končinách milujeme 
a neměli bychom zůstávat doma. Zejména ti, kteří mohou chodit nebo i zkusit bílou lyžařskou stopu. A pak se 
vrátit do tepla domova a prožít večery při vyprávění, jak to bylo kdysi. Okolo našeho města je mnoho míst, odkud 
je výhled do daleka. Několik set metrů od ukazatele 15 ° východní délky směrem k bývalému lomu je výklenková 
kaplička sv. Václava. Postavili ji štěpánovští hasiči v roce, kdy se měnil letopočet na číslo 2000. I odtud je 
za příznivých podmínek krásný výhled nejen v tomto období, ale i po celý rok. Až se vrátíte odkudkoli, ať Vám 
Vaše volné chvíle zpříjemní i stránky našeho časopisu.

Zpravodaj Štepánovska

Výklenková kaplička sv. Václava
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Vážení a milí čtenáři!
Velice nás těší, že smíte znovu otevřít nové číslo naše-

ho časopisu. Zahajujeme jím už 13. ročník pravidelného 
vydávání. Má pořadové číslo 73. Je to neuvěřitelné, že je 
to už tak dlouho. Jsme rádi, že Váš zájem o zpravodaj 
neklesá, ale udržuje si Vaši stálou pozornost. Redakční 
rada pracuje ve stejném složení, cenu jsme nezvýšili, po-
čet stránek sice kolísá, ale neklesá až na výjimky pod 20 
stran. Je podivuhodné, že zatím se nám dařilo přinášet 

zajímavé články, a jsme rádi, že můžeme číst i to, co se 
děje mimo naše město a jeho vesnické části. Naší snahou 
je, abychom otiskovali podle možnosti nejen vše pod-
statné, co se děje, a také něco navíc.

Na jiném místě tohoto vydání je obsáhlý přehled 
o všem, co bylo otisknuto v loňském ročníku.

Přejeme Vám příjemný rok 2011, zajímavé čtení i spo-
kojenost s obsahem.

Srdečně Vás všechny jménem redakční rady pozdra-
vuje odpovědný redaktor Jaromír Vlček. 

Také letošní rok nám přinesl klasickou zimu, dokonce 
i s bílými až ladovskými Vánocemi. Sníh přináší radost 
dětem, ale také starost s odklízením sněhu a sjízdností 
silnic. Velmi si vážíme občanů, kteří bez ohledu na změ-
nu zákona se nadále starají o chodníky před svými domy. 
Těmto občanům děkuji za jejich nezištný poměr k městu 
a ke spoluobčanům, protože tímto způsobem je nejrych-
leji zajištěn bezpečný provoz na chodnících v majetku 
města. Pracovníci města mohou věnovat čas ostatním 
plochám před veřejnými budovami. Je to krásný příklad 
spolupráce občanů s městem, ještě jednou děkuji.

Nyní se budu věnovat informacím ze života městské-
ho úřadu. Zastupitelstvo města 28. prosince 2010 schvá-
lilo rozpočet na rok 2011. Rozpočet řeší běžný život měs-
ta, například příspěvky na chod školních zařízení, 
likvidaci odpadů, veřejné osvětlení, údržbu domů, zimní 
údržbu komunikací, opravu komunikací, údržbu bytů, 
provoz hřbitova, údržbu zeleně a chod samotného měst-
ského úřadu. Velkou část výdajů rozpočtu zabírají inves-
tice: Spolkový dům, hřiště na školní zahradě, rozšíření 
vodovodu. Na příjmové straně rozpočtu to jsou daňové 
příjmy, příjmy za uložení odpadu na skládce EKOSO, 
dotace na správu, na školu a investiční dotace na Spolko-
vý dům a na hřiště. Byla podána žádost o dotaci na vý-
tah ke zdravotnímu středisku, dokončení kanalizace, 

opravu komunikací. Akce, na které je žádána dotace, ne-
jsou zatím v plné částce v rozpočtu, ty budou řešeny roz-
počtovým opatřením, až bude rozhodnuto o dotaci. 
Rozpočet města je uveden na jiném místě Zpravodaje 
Štěpánovska.

Je třeba pochválit několik kulturních akcí v předvá-
nočním čase. Byl to koncert pěveckého souboru Dech 
z Vlašimi 11. prosince 2010 v kostele svatého Bartolomě-
je, Vánoční jarmark s hudbou 18. prosince 2010, který 
pořádalo město ve spolupráci se Základní školou, SDH, 
Unií rodičů při ZŠ a zejména stánkařů, ať již to byli naši 
občané nebo přespolní. Všem patří poděkování za krás-
nou akci, kterou podpořilo i velmi pěkné zimní počasí. 
Velmi se líbila také hudba Křídlovanka, která doplnila 
předvánoční atmosféru. Poděkování si zaslouží také 
sedmpánští hasiči, kteří 19. prosince 2010 pořádali již 
tradiční zpívání koled. Ještě jednou děkuji všem pořada-
telům těchto akcí.

Článek připravuji na konci ledna, kdy již naplno běží 
život města v novém roce. Pokračují práce dle možností 
zimního počasí na hlavních investicích. Na Spolkovém 
domě bylo dokončeno opěrné obvodové zdivo suterénu 
v prostoru bývalé stodoly a bylo vybudováno schodiště 
do přízemí. Na stavbě hřiště u ZŠ byl stavební pozemek 
vyčištěn od pařezů a náletových dřevin a nyní se pracuje 
na oplocení pozemku. V zimním období bude v budově 
ZŠ rozšířeno stávající sociální zařízení u tělocvičny, kte-
ré bude sloužit i pro nové hřiště.

V budově bývalé spořitelny byly v suterénu dvě nevy-
užité místnosti. Na náklady města byly prostory oprave-
ny a budou pronajaty k podnikání. Pracovníci města 
pracují na zimní údržbě komunikací, zpracovávají pali-
vové dřevo a vyřezávají nálety kolem komunikací. Pro-
bíhá stavební řízení na stavbu chodníků v ulicích V Brá-
ně a Dubějovická.

Děkuji všem místním organizacím, které v zimním 
období pořádají plesy a jiné akce pro pobavení spoluob-
čanů.

Závěrem přeji všem spoluobčanům pevné zdraví 
a příjemné zážitky s nastupujícím jarem.

Ing. Václav Nekvasil, starosta města

Starosta města informuje občany

Starosta města Ing. Václav Nekvasil
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Schválený rozpočet Města Trhový Štěpánov na rok 2011
Rozpočtové příjmy v tis. Kč

1111 Daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost 2 150

1112 Daň z příjmu fyzických osob – samostatná výdělečná činnost 550

1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 180

1121 Daň z příjmu právnických osob 2 150

1122 Daň z příjmu PO za obce 500

1211 Daň z přidané hodnoty 4 200

1511 Daň z nemovitosti 1 500

1333 Poplatky za uložení odpadů – Ekoso 9 000

1341 Poplatek ze psů 20

1343 Poplatky z užívání veřejného prostranství 100

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 38

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 3

1361 Správní poplatky 80

4112 Neinvestiční přijatý transfer ze SR /na činnost stát.správy a školství/ 580

4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů /SZIF na les/ 1 172

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR /ÚP na veř. prosp. práce/ 96

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí /na školy/ 350

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů /hasiči JPO II./ 150

4222 Investiční přijaté transfery od krajů /Hřiště ZŠ/ 7 500

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad /Spolkový dům/ 13 300

1037 Celospolečenské funkce lesů 1 000

2141 Vnitřní obchod 200

2310 Pitná voda 150

3314 Činnosti knihovnické 5

3315 Činnosti muzeí a galerií 10

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/ 10

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace /turistické známky/ 2

3511 Všeobecná ambulantní péče 60

3612 Bytové hospodářství 350

3632 Pohřebnictví 20

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. /geometrické plány/ 90

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 45

6171 Činnost místní správy 250

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací /úroky/ 15

6409 Ostatní činnosti j.n. /nahodilé příjmy/ 80

Příjmy celkem: 45 906

Financující položky:

8123 - čerpání úvěru Hřiště ZŠ 8 400

8123 - čerpání úvěru Spolkový dům 8 000

8123 - čerpání úvěru Vodovod TŠ 1 234,22
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Rozpočtové výdaje v tis. Kč
1037 Celospolečenské funkce lesů 700

2141 Vnitřní obchod 100

2212 Silnice 1550

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezka/ 100

2221 Provozování veřejné silniční dopravy /BENEBUS/ 164,80

2310 Pitná voda /vodovod 1234,22, běžné výdaje 450, úroky 115/ 1799,22

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly /kanalizace běžné výdaje 800, úroky 200/ 1000

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 60

3111 Předškolní zařízení /příspěvek 500, projekt zateplení 110/ 610

3113 Základní školy /vč. splácení PC/ 1238

3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 500

3314 Činnosti knihovnické 400

3315 Činnosti muzeí a galerií /výstavba Spolkového domu 13300, úroky 255, běžné výdaje 250/ 13805

3319 Ostatní záležitosti kultury /kroniky/ 60

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/ 160

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ/ 300

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 105

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 300

3421 Využití volného času dětí a mládeže /výdaje stavba hřiště ZŠ 15.960, úroky 267, běžné výdaje 270/ 16497

3612 Bytové hospodářství 400

3631 Veřejné osvětlení 1300

3632 Pohřebnictví 20

3635 Územní plánování 50

3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n. /výstavba obce 1668, příspěvky mikroregionu 532 , projekty 
a geometrické plány 150, výkup pozemků 1000

3350

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů /vč. dotace Ekosu 500/ 1550

3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 280

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení 272

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 500

6112 Zastupitelstva obcí 1515

6171 Činnost místní správy 2200

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací /poplatky/ 30

6409 Ostatní činnosti j.n. /platba daní a poplatků/ 35

Výdaje celkem : 50966,02

Financující položky:

8124 – splátka půjčky na ČOV 1000

8124 – splátka úvěrů na kanalizaci 1500

8124 - splátka úvěru Vodovod 372

8124 - splátka úvěru Hřiště ZŠ 870

8124 - splátka úvěru Spolkový dům 6128

8114 - splátka úvěru Kalamita les 1172

Schodkový rozpočet bude kryt financujícími položkami formou čerpání úvěrů.
Rozpočet na rok 2011 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 28.12.2010.

Připravila Jana Krucká
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se uskuteční v celé České 

republice na jaře 2011, rozhodným okamžikem bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se bu-
dou sčítat všechny země Evropské unie v jeden rok. 

Nebude se tentokrát zjišťovat vybavenost domácnos-
tí, ani jejich příjmy a výdaje. Nově bude možné vyplňo-
vat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat 
je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Sčí-
tacími komisaři budou ve většině případů pracovníci 
České pošty. Právnickým osobám bude Český statistický 
úřad většinou posílat domovní a bytové listy prostřed-
nictvím datových schránek. Všem bude v době ostrého 
sčítání k dispozici bezplatné telefonní centrum s operá-
tory, kteří s vyplňováním sčítacích listů pomohou. 

Každá domácnost najde ve své schránce letáček se zá-
kladními informacemi o sčítání lidu a jméno sčítacího 
komisaře, číslo jeho speciálního průkazu, který bude 
předkládat společně s občanským průkazem, a termín, 
kdy do domácnosti přijde. Každý sčítací komisař bude 
mít modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. 
Seznam sčítacích komisařů a sčítacích obvodů bude zve-
řejněn na úřední desce v každé obci. Materiály do schrá-
nek budou roznášeny od 26. února do 6. března 2011. 

Sčítací komisaři navštíví každou domácnost a předají 
proti podpisu v době od 7. do 25. března 2011 tři formu-
láře s vysvětlivkami, a to:

• zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti 
dostane svůj vlastní)

• žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé 

nebo správci domů)
Po uplynutí rozhodného okamžiku začíná sběr for-

mulářů. Sčítací formuláře se mohou odevzdat buď on-
-line vyplněním a odesláním na internetu, nebo osobně 
do rukou sčítacího komisaře, nebo odesláním předtiště-
nou poštovní obálkou do P. O. Boxu Českého statistické-
ho úřadu (poštovné zdarma).

Když budete potřebovat pomoc, je k dispozici:
Bezplatná informační linka: telefon 800 879 702 – 

v provozu denně od 26. února do 20. dubna 2011 od 8 
do 22 hodin, e-mail: info@scitani.cz, web: www.scitani.cz.

Výsledky sčítání budou velmi důležité pro hasiče 
a další složky integrovaných záchranných systémů, 
při tvorbě protipovodňových opatření a případných eva-
kuacích, dopravní obslužnosti, pro zajištění kapacity 
mateřských a základních škol, domovů důchodců a dal-
ších sociálních zařízení pro seniory, při plánování očko-
vacích kapacit, atd. Podle počtu sečtených obyvatel se 
provádí přerozdělování části výnosů ze všech zaplace-
ných daní na obce.

Připravila Františka Pacovská, matrikářka MěÚ 
Trhový Štěpánov

Složení výborů zastupitelstva a komisí Rady města
Finanční výbor
Předseda: František Štika, členové: Lubomír Pazour, Miroslav Petrásek ml.

Kontrolní výbor
Předseda: Mgr. Ing. Hana Podhadská, členové: Tomáš Neděla, Hana Havlínová

Kulturní a školská komise
Předseda: Ludmila Boušková, členové: František Kužel, Jan Kroupa, Mgr. Hana Früblingová

Stavební komise
Předseda: František Štika, členové: Ing. Marek Musil, František Boušek

Komise pro životní prostředí
Předseda: Ing. Michal Voigts, členové: Ing. Antonín Vošický, Karel Kulíček

Komise pro občanské záležitosti
Předseda: Lubomír Pazour, členové: Ing. Mgr. Hana Podhadská, Josef Korn

Komise pro tělovýchovu a sport
Předseda: Mgr. Stanislav Kužel, členové: Tomáš Neděla, Ing. Alena Vilímovská, Josef Marvan, Ing. Karel Pokorný

V Radě školy při Základní škole jako zástupci zřizovatele: 
Ing. Václav Nekvasil, Josef Korn, Tomáš Neděla
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Vizitky zastupitelů Města Trhového Štěpánova
Boušková Ludmila, narozená 8. 11. 1964 v Trutnově. 

Bydlí v Trhovém Štěpánově ve Farní ulici 107, pracuje jako 
prodavačka v nákupním středisku Vlaďky Červové. 
S manželem Františkem, který pracuje v Divišově jako 
skladník má 4 děti. Ze zálib uvádí, že si odpočine při psaní 
básniček a se zájmem si prohlíží staré mapy. Ráda peče 
a shání stále nové a dobré recepty. V nadcházejícím obdo-
bí chce podat pomocnou ruku a přiklonit se k dobrým vě-
cem, které přispějí k rozvoji našeho města. Děkuje čtená-
řům za zvolení do zastupitelstva a věří, že nám pomohou 
při vedení města ať radou, stížností či dobrým nápadem.

Dvořák František se narodil 9. 8. 1938 v Javorníku, 
bydlí v Sedmpánech 25. Je v důchodu. S manželkou Ma-
rií, která je rovněž v důchodu, má 3 dcery. Ze zájmů uvá-
dí, že mu jde o zdravé rodinné zázemí pro práci v zastu-
pitelstvu. Usiluje o dobré výsledky SDH Sedmpány. 
V zastupitelstvu chce dokončit to, co se zatím nepodařilo 
prosadit, a řešit vzniklé potřeby Sedmpán. Čtenářům 
Zpravodaje Štěpánovska přeje hodně zajímavých článků.

Korn Josef se narodil ve Vlašimi 27. 1. 1961. Je vyučen 
v oboru elektro. Jeho současné zaměstnání je místostaros-
ta města. S manželkou Ludmilou, která je vedoucí Městské 
knihovny má tři děti. Bydlí v Trhovém Štěpánově, Dubě-
jovická 353. Mezi jeho zálibami dominuje malování obra-
zů a příroda. Oč chce usilovat v tomto volebním období? 
Rád by pokračoval v započatých projektech města a zvele-
bování veřejných prostranství. Jeho vizí je vybudování 
domu s malometrážními byty pro sociálně potřebné. Pod-
porovat spolky a sdružení města. V oblasti ochrany příro-
dy vrátit do původního stavu meliorovaný Štěpánovský 
potok, obnovu remízků a stromořadí. Děkuje občanům za 
volební podporu. Vynasnaží se tuto důvěru nezklamat 
a pracovat ku prospěchu města a celého správního území.

Kulíček Karel se narodil 29. 12. 1964 ve Vlašimi. Má 
ukončené střední vzdělání s maturitou. V současnosti 
pracuje jako řidič. Bydlí v Trhovém Štěpánově, Zahradní 
ulice 378. S manželkou Marcelou, která je na mateřské 
dovolené, má 3 děti. Mezi jeho zájmy a koníčky patří ro-
dina, zahrada, jízda na kole a bruslích on line. V zastupi-
telstvu chce usilovat o vylepšení celkového vzhledu ná-
městí. Půjde o koncepční úpravu celého prostoru (zeleň, 
chodníky, lavičky), vybudování menších herních prostor 
pro děti a mládež. Děkuje všem voličům, kteří ho zvolili 
do zastupitelstva města, a vzkazuje jim, že se vynasnaží 
prosadit co nejvíce bodů z volebního programu Organi-
zace 5. prosince.

Kužel František bydlí v Sedmpánech 63 a narodil se 
1. 5. 1959 ve Vlašimi. Vyučil se opravářem. S manželkou 
Marií, která pracuje v ZD Trhový Štěpánov a.s.,  má dvě 
děti. Jeho zálibou je motorismus. V zastupitelstvu bude 

usilovat o efektivní hospodaření a maximální využití 
prostředků z evropských, státních a krajských fondů. 
Za podporu ve volbách děkuje voličům.

Mgr. Kužel Stanislav je benešovským rodákem. Naro-
dil se 7. 7. 1955. Má vysokoškolské pedagogické vzdělání, 
rozvedený a má dvě děti. Bydlí v Sokolské ulici 301. Pra-
cuje jako vedoucí firmy na výrobu nábytku na Štěpánov-
ském potoce. Je členem Rady města. Ze zálib uvádí sport, 
turistiku a cestování. Ve volebním období chce prosadit 
dokončení sportovního areálu nad základní školou a do-
stat více lidí na sportoviště. Přál by si, aby se všichni více 
zapojili do veřejného života ve městě i okolních obcích 
a aby se společně setkávali na novém sportovišti.

Ing. Musil Marek bydlí v Trhovém Štěpánově v Ná-
dražní ulici 326. Narodil se ve Vlašimi 3. 1. 1983. Vystu-
doval ČVUT, strojní fakultu a v současnosti pracuje jako 
výrobní inženýr ve firmě Velteko s.r.o. ve Vlašimi. Je svo-
bodný, bezdětný. Z koníčků, zájmů a zálib uvádí na před-
ním místě rodinu a přítelkyni, grilování a golf. V zastu-
pitelstvu hodlá prosazovat projekty, které povedou ke 
zkulturnění našeho města, které budou finančně dostup-
né a které budou ku prospěchu většiny obyvatel. Zejména 
půjde o zlepšení stavu komunikací. Děkuje všem, kteří 
mu dali své hlasy a podpořili ho ve volbách. Žije v Trho-
vém Štěpánově celý život a je přesvědčen, že je to místo 
dobré pro život. Starost o město není běh na dlouhou 
trať, ale je to běh na nekonečné trati. Všichni bychom se 
měli snažit, abychom se ideálu alespoň přiblížili.

Tomáš Neděla se narodil 29. 7. 1971 ve Vlašimi a byd-
lí v Trhovém Štěpánově, Dalkovická 360. Vystudoval 
Střední průmyslovou školu sdělovací techniky. Pracuje 
ve firmě Telefónica O2. S manželkou Janou, která je na
mateřské dovolené, má 3 děti. Jako jediný ze zájmů uvádí 
práci Organizaci 5. prosince. Dále uvádí: „V nadcházejí-
cím volebním období se vynasnažíme prosazovat vše, co 
jsme slíbili voličům před volbami. Jelikož jsme skončili 
na druhém místě domnívám se, že náš volební program 
oslovil velkou skupinu voličů, kterou se nyní budeme 
snažit nezklamat. O tom co se nám povedlo či nepovedlo 
prosadit, bychom rádi průběžně informovali na webo-
vých stránkách Organizace 5. prosince.“

Ing. Nekvasil Václav bydlí v Trhovém Štěpánově, 
Krátké ulici 315. Narodil se 10. 7. 1946 ve Štěpánovské 
Lhotě. Vystudoval provozně ekonomickou fakultu Vyso-
ké školy zemědělské v Praze. Jeho současné zaměstnání 
je starosta města Trhového Štěpánova. S manželkou Ha-
nou, která je v důchodu, má dvě děti. Mezi jeho záliby 
patří veřejná práce, včely a cestování. V tomto volebním 
období chce dokončit rozpracované projekty, úpravu ná-
městí a vybudování chodníků. Děkuje všem za přízeň 
našemu městu i za důvěru při volbách.
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Lubomír Pazour se narodil 21. 8. 1957 ve Vlašimi, byd-
lí v naší obci od narození, nyní v ulici Nad Školou 332. Vy-
učil se truhlářem a pracuje jako řidič ZD Trhový Štěpánov 
a.s. Jeho manželka Hana pracuje ve stejném podniku. Mají 
spolu 3 děti. Jeho největším a jediným koníčkem je Sbor 
dobrovolných hasičů, jemuž věnuje většinu volného času. 
Čtenářům Zpravodaje vzkazuje, aby tomuto listu a SDH 
zachovali stálou přízeň. (Redakční rada našeho časopisu 
lituje, že po mnoha upomínkách jsme neobdrželi další 
údaje. Proto jsme přetiskli jeho vizitku z roku 2006.)

Mgr. Ing. Podhadská Hana bydlí v Trhovém Štěpá-
nově V zátiší 338. Narodila se 6. 10. 1962 v Praze, vystu-
dovala Vysokou školu ekonomickou a Pedagogickou fa-
kultu Univerzity Karlovy v Praze. Její současné 
zaměstnání je zástupkyně ředitelky Základní školy v Tr-
hovém Štěpánově. Má jednoho syna Tomáše. Její zájmy 
jsou cyklistika, sport, knihy, filmy, pejsci. Má ráda děti,
proto pracuje ve školství. V zastupitelstvu chce podpo-
rovat zájmy školy, vybudování chodníků (cesta dětí 
do školy), vybudování cyklostezek, sportoviště pro děti 
i veřejnost. Děkuje za hlasy voličům a věří, že důvěru, 
kterou jí voliči dali, nezklame. Chce své síly věnovat roz-
voji města Trhového Štěpánova.

Ing. Pokorný Karel se narodil v Benešově 8. 7. 1954 
a bydlí v Trhovém Štěpánově, V Zátiší 338. Vystudoval 
ČVUT, obor strojního inženýrství. Pracuje jako vedoucí 
technické přípravy výroby v Sázavanu – strojírny, Zruč 
nad Sázavou. Je vdovec, má tři děti ve věku 23, 25 a 32 let. 
Mezi jeho záliby patří cyklistika. V zastupitelstvu je čle-
nem Rady města a hodlá v něm prosadit vybudování 
cyklostezek v okolí Trhového Štěpánova i další napláno-
vané projekty z minulého volebního období. Děkuje 

za hlasy ve  volbách a vynasnaží se nezklamat důvěru 
svých příznivců.

Štika František bydlí v Trhovém Štěpánově v Polní 
ulici 327. Narodil se 5. 9. 1946 ve Zvěstově. Vyučil se zed-
níkem a nyní je v důchodu. S manželkou Miroslavou, 
která je rovněž v důchodu, má dvě děti. Jeho koníčky 
jsou rodina, práce a fotbal. Chce prosadit všechno, co 
bude k prospěchu občanů Trhového Štěpánova a okolí. 
Vzkazuje občanům, aby pomohli zlepšit vzhled na všech 
místech města i v okolních obcích.

Ing. Voigts Michal bydlí v Trhovém Štěpánově, Javo-
rová ulice 306. Narodil se 18. 10. 1943 v Praze, vystudo-
val Vysokou školu zemědělskou v Praze. Je v důchodu. 
Jeho manželkou je Miroslava, která je inženýrkou, s ní 
má dvě děti. Mezi jeho záliby patří práce, hudba a sport. 
Hodlá prosazovat po dokončení kanalizace opravu vo-
zovek a vybudování chodníků. Vzkazuje všem občanům, 
aby si vážili životního prostředí, ve kterém žijí.

Ing. Antonín Vošický bydlí v Dubějovicích 17, naro-
dil se 16. 10. 1966 ve Vlašimi. Vystudoval vysokou školu 
a pracuje jako učitel odborných předmětů ISŠT Benešov. 
S manželkou Evou, která pracuje v MP Kování Vlašim, 
má dva syny. Ze zálib uvádí sport, přírodu, zahradu, 
a práci v SDH Dubějovice. V nadcházejícím volebním 
období chce prosadit rozumné využívání majetku a fi-
nančních prostředků města, rekonstrukci návsi v Dubě-
jovicích (grant), opravu hasičské zbrojnice (grant), a pro-
dejnu v Dubějovicích. Vzkazuje občanům, aby se 
zajímali o dění ve městě a v okolních obcích, o práci za-
stupitelů. Abychom se k sobě chovali vlídně, hledali spí-
še cestu pochopení a dohody, než nesvárů a hádek. 

Podle údajů zastupitelů připravil jv

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 v oblasti Farní Charity Vlašim podle obcí

Obec Kč Obec Kč
Bílkovice 4 492 Miřetice 5 774

Bolina 6 337 Načeradec 12 150

Bolinka 3 395 Nemíž 2 174

Ctiboř 2 504 Nespery 7 568

Dalkovice 2 960 Pavlovice 4 408

Daměnice 1 772  Pravonín 10 139

Domašín 20 216 Radošovice 14 182

Dubějovice 7 494 Rataje 4 470

Chlum 8 350 Římovice 5 941

Javorník 9 223 Slověnice 2 966

Kladruby 9 536 Tehov 2 797

Kondrac 16 126 Tisek, Buková 4 673

Libež 2 905 Trhový Štěpánov 17 334

Malovidy 4 777 Velíš 11 457
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Vlašim 122 152 Zdislavice 11 226

Vracovice 11 460 Celkem 350 958

Všem dárcům a dobrovolníkům z celého srdce děkujeme.
Daniela Laloučková, ředitelka, Farní charita Vlašim

Výtěžek z Tříkrálové sbírky ve farnosti Keblov v roce 2011
Obec Kč Obec Kč
Bernartice 9 175 Martinice, Šetějovice, Rápotice 9 762

Blažejovice 4 935 Němčice 2 160

Borovsko 800 Sedmpány Viz poznámku

Brzotice 5 201 Snět 4 780

Ježov 2 201 Tomice 5 599

Keblov, Sedlice 4 404 Vranice, Píšť 4 292

Loket 5 294 Celkem 58 603

Za farnost Keblov P. Maxmilián, R. Rylko, O. Praem.
Poznámka: V Sedmpánech nebyla sbírka konána. Nebylo možno zajistit vedoucího sbírky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit:
Podpora charitních projektů v pražské arcidiecézi:
a) Charitní domov pro seniory v Mukařově
b) Charitní azylové domy pro matky s dětmi v tísni 

v Brandýse nad Labem a v Kralupech nad Vltavou.

Podpora charitních projektů v zahraničí: 
a) Indie – technická škola Prathibodaya, Bidar 
b) Bělorusko – podpora vzdělávání dětí a mládeže 

a dobrovolnictví pro místní Charitu. Na tyto 
projekty bude použito 35% vybraných prostředků.

Zbylých 65% bude použito pro denní stacionář Petrklíč 
pro postižené děti v Ledči nad Sázavou. 

Činnost Městské knihovny v Trhovém Štěpánově v roce 2010
Počet nových knih:
Nákup beletrie 189 svazků
Nákup naučná literatura 134 svazků
Knihy od sponzorů 94 svazků
Součet 417 svazků

Výměnným souborem z MěK
Benešov zapůjčeno 200 svazků

Knihovna eviduje k 31.12.2010 334 čtenářů, z toho 
140 dětí do 15 let. V roce 2010 navštívilo knihovnu 2 721 
čtenářů, kteří si vypůjčili 13 174 knih. Počet výpůjček na 
jednoho registrovaného čtenáře je 39 knih. Internet vy-
užilo 2 019 návštěvníků.

Webové stránky knihovny www.knihovnatrhovy-
stepanov.wz.cz a nově vznikající www.knihovnatrhovy-
stepanov.webk.cz navštívilo celkem 5 578 zájemců Měst-
ská knihovna poskytuje čtenářům možnost přečíst si 
v knihovně nebo i doma následující tituly časopisů:

Pro mládež:
ABC, Automobil, Bravo, Svět motorů, TOP dívky.

Pro dospělé:
Domov, BRÁNA, Bydlení, Český rybář, Ethos, Instinkt, 
Květy, Maminka, Moje psychologie, Moje země, Praktic-
ká žena, Receptář, Reflex, Regena, Rybaření, Vlasta, Za-
hrádkář, Zpravodaj Štěpánovska.

Koncem roku došlo v personálním obsazení knihovny 
k dvěma změnám. 

K 30. listopadu 2011 odešla na mateřskou dovolenou 
knihovnice Jana Boušková. Od 1. prosince na její místo 
nastoupila Jana Vlasáková, která bydlí v Trhovém Štěpá-
nově v Ořechové ulici 379. S manželem Bohuslavem mají 
dceru Janu. Janě Bouškové přejeme hodně radosti z pří-
růstku do rodiny a Janě Vlasákové mnoho pohody 
na novém pracovišti.

Ludmila Kornová

Tříkráloví koledníci: Jana Svobodová, Olga Štollová, Marek Štolle
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Mikulášský turnaj

Mrzne, až praští, všude bílo, od pusy stoupá pára, prostě 
ladovská zima, jak ji máme rádi. Přesto do mrazivého po-
časí vyrážejí skupinky dětí s rodiči nebo samy, aby se v pří-
jemně vytopené sokolovně utkaly ve stolních hrách na Mi-
kulášském turnaji. Soutěží se v dámě, piškvorkách, pexesu, 
šachách, ve hře Člověče, nezlob se, dominu a „prší“.

Děti za pomoci maminek také napekly spoustu per-
níčků, které je třeba ozdobit. V sokolovně stojí obrovský 
smrček (děkujeme panu Ing. Michalu Voigtsovi), který 
je třeba naparádit, zkrátka 4. 12. 2010 čeká děti i jejich 
rodiče v sokolovně spousta práce, ale i zábavy.

Všichni se hned po příchodu do něčeho vrhají – vyrá-
bějí se vánoční dekorace, svícny, zdobí se a mlsají per-
níčky, strojí stromeček nebo se soutěží ve výše zmíně-
ných stolních hrách, vše za poslechu vánočních a dětských 
písní (děkujeme panu Jiřímu Drnovcovi).

Pomalu se blíží poledne, a tak se malí i velcí mohou 
občerstvit polévkou (děkujeme paním kuchařkám škol-
ní jídelny) nebo si dát párek v rohlíku či hranolky.

Ani jsme se nenadáli a je tady vyhlašování vítězů jed-
notlivých klání. Děti si odnášejí medaile a drobné ceny, 
v bříškách mají jako v pokojíčku, malířky se pyšní nád-
hernými perníkovými chaloupkami či drobnými per-
níčky, děti mají i krásně zmalované obličejíčky (děkuje-
me paní Ivaně Suché), prostě každý si z pěkně prožité 
soboty jistě něco odnáší…

Všechny výrobky jsou určeny pro prodej na Vánoč-
ním jarmarku v Trhovém Štěpánově. Výtěžek z prodeje 
bude věnován dětem na jejich kulturní či sportovní akti-
vity. Velký dík patří organizátorům akce (Sokol a Unie 

rodičů při ZŠ), kteří akci připravili, a samozřejmě i všem 
ostatním, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu 
letošního ročníku Mikulášského turnaje.

Organizátoři akce děkují všem spoluobčanům, 
že na Vánočním jarmarku dávali přednost výrobkům 
dětí a maminek, a vykoupili jejich stánky téměř do po-
sledního kousku.

Mgr. Ing. Hana Podhadská

Za chvíli se vše upeklo Budou z nich cukrářky?

Kdo vyhrál?

To je nádherných dobrůtek!

Zazněly fanfáry nebo potlesk?
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V sobotu 18. prosince 2010 uspořádalo Město Trhový 
Štěpánov na Náměstí po úspěšné loňské premiéře druhý 
Vánoční jarmark s hudbou.

Už od 10.00 hodin hrála dechová hudba KŘÍDLO-
VANKA – Mistr Evropy 2008 v interpretaci české a mo-
ravské dechovky. Účastníci slyšeli vánoční písně, koledy 
i jiné písně.

Ve 14.00 hodin vystoupili žáci Základní školy u živé-
ho betléma s pásmem vánočních písní a koled. A nako-
nec v 16.00 hodin bylo vypuštění mnoha vánočních přá-
ní Ježíškovi pomocí nafukovacích balónků.

Na Náměstí byli trhovci s různým zbožím, své stánky 
měla Základní škola i Město Trhový Štěpánov. Pro účast-
níky bylo připraveno občerstvení – zejména svařené 
víno, pečené dobroty a další pochutiny.

Účastníci, kterých bylo méně, než v uplynulém roce, 
se dobře bavili a prožili příjemná setkání s přáteli i zná-
mými. Kdo přišel, určitě nelitoval. Přesto byl i druhý jar-
mark úspěšný.

Počasí tohoto dne bylo velice příjemné. Bylo převážně 
zataženo, občas i oblačno. Ráno klesla teplota na -11 °C, 
odpolední se vyšplhala na -2 °C.

R

Druhý vánoční jarmark

V loňském roce měli obyvatelé Soutic, Kalné a Čer-
nýše hned několik příležitostí k tomu, aby si zkrátili 
dobu radostného očekávání Vánoc.

Rozsvícení vánočního stromečku
V předvečer první adventní neděle se občané sešli na 

návsi u bývalé školy. Starostka Alena Exnerová všechny 
přivítala. Děti dostaly drobné sladkosti a pak začaly ne-
dočkavě pokukovat po statné borovici. Dospělí si poví-
dali, zahřívali se grogem a svařeným vínem a z udírny 
voněly párečky. Čas příjemně ubíhal. 

Se soumrakem se za zvuku koled strom rozzářil ba-
revnými řetězy. Stejně tak se rozzářily i oči dětí, které se 
už těšily na Ježíška.

Mikulášská nadílka
Obecní úřad Soutice pozval všechny malé občánky 

i jejich rodiče na zábavný program plný písniček, kouzel, 
her a soutěží. Za splnění soutěžních úkolů dostávaly děti 
sladkou odměnu a tak se snažily ze všech sil. Jejich rodi-
če a prarodiče jim hlasitě fandili.

Pak se ozvalo řinčení řetězů. Děti ztichly a rázem se 
ukryly v náručí svých tatínků, kteří přišli v hojném po-

čtu. Snad aby malé rošťáky ochránili před čertem, který 
vletěl do místnosti. Za ním kráčeli Mikuláš s andělem 
a nesli koš dárků. Hodné děti dostaly punčochu s nadíl-
kou za básničku. Těm zlobivějším Mikuláš nejdříve do-
mluvil a anděl je vyzkoušel z násobilky nebo vyjmeno-
vaných slov. Nezbedníci slíbili, že se polepší a tak se i oni 
nakonec mohli radovat z nadílky a čert musel odejít 
s nepořízenou.

Advent v Souticích

Co děti vyrobily, to úspěšně prodaly Z Vánočního jarmarku

Mikulášská nadílka
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Škoda jen, že následující večerní program pro seniory 
s názvem „S písničkou jsi věčně mlád a na světě rád“ ne-
měl příliš početné publikum.

Vánoční jarmark a koncert
Dne 12. 12. 2010 se v Souticích konal vánoční jar-

mark. Na prodej byly pletené šály a ponožky, šperky, ke-
ramika, hračky, obrázky a vánoční dekorace. K ochut-
nání lákaly pravé valašské frgály, vonělo svařené víno, 
bramboráky, horká gulášová polévka a uzené klobásy.

Zlatým hřebem svátečního odpoledne byl koncert 
oblíbené skupiny SCHOVANKY v kostele sv. Jakuba st. 

Tyto sympatické ženy zazpívaly české koledy i zahranič-
ní vánoční písně, citlivě upravené do stylu country. Před-
stavily také polozapomenutý lidový hudební nástroj 
famfrnoch. Nakonec si návštěvníci koncertu, kterých se 
sešlo opravdu hodně, společně zazpívali koledu Narodil 
se Kristus Pán.

Všichni tak měli příležitost zastavit se v předvánoč-
ním shonu, radovat se společně s dětmi, poslechnout si 
krásnou hudbu v krásném prostředí, nakoupit drobné 
dárky pro své blízké a i v mrazivém počasí prožít hřejivé 
chvíle s přáteli.

Dana Vlasáková

Silvestrovský „vejšlap“
Stalo se téměř tradicí zakončit rok výstupem na Bla-

ník nebo jiný vrch. V našem okolí je nejblíže Javornická 
hůra. Je to kopec vysoký 583 m n. m., porostlý převážně 
buky. Na jeho vrcholu je plánovaná výstavba rozhledny. 
Zatím je tam pouze dřevěná lavička.

Každým rokem se tu schází lidé z okolí, kteří se chtě-
jí po vánočním zahálení trochu projít. Letos se rozhodli 
i hasiči a jejich spřízněnci z Dubějovic vystoupit na 
Hůru. Sraz byl v 10,30 hodin na návsi. Jak je zvykem 
„dubějováků,“ vždy se sejdou později.

Pod vedením pana Antonína Vošického se nás vydalo 
17 a jeden pes přímou cestou k cíli. Prošli jsme lesem, 
potom přes pole. Nejzdatnější prošlapovali stopu. Občas 
byla vyhlášena pauza. Hlavní skupinku došli i opozdilci 
a začaly kolovat placatky pro zahřátí. Vždyť bylo –8 °C.

V poledne jsme měli být na vrcholu, ale protože jsme 
vyšli později a ještě si „zkracovali“ cestu přímým výstu-
pem do strmého kopce, přišli jsme po 12. Na Hůře plá-
polal oheň. Pochodníci si opékali uzeninu a navzájem 
si přáli krásný nový rok. Z různých stran vrchu přichá-
zeli lidé. Menší i větší skupinky. Vím, že tam byla parta 
22 pochodníků z Otročic, skupinky z Mnichovic, Keblo-

va, Javorníka, Chlumu, Trhového Štěpánova, Sedmpán, 
Zdislavic ….

Po půl hodině jsme se vydali na zpáteční cestu. Výlet 
se vydařil. Příští rok půjdeme opět.

A ještě přání – všechno nejlepší do roku 2011 posílají 
z Javorníka Dubějováci.

Marie Vojtová

V Souticích nadělovala tradiční trojka Schovanky zpívaly v kostele sv. Jakuba staršího

Dubějovičtí po sestupu z výšin v Javorníku
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Z nejmenovaného světoznámého cirkusu zmizeli dva 
klauni, větší Bambula a menší Kulíšek, a to jen proto, 
aby navštívili Základní školu v Trhovém Štěpánově. Asi 
vás napadá proč? 

19. 1. 2011 se zde totiž konal zápis dětí do 1. třídy a oni 
rozhodně chtěli být při tom! Stali se jeho patrony, a tak 
děti počítaly bambule na jejich kostýmech, poznávaly 
barvy, zavazovaly nepořádným klaunům boty, kontrolo-
valy jim svačinu, porovnávaly je, hledaly mezi nimi roz-
díly…

Těmito klaunskými „zkouškami“ úspěšně prošlo 
24 dětí, z toho 6 dětí si ještě rok bude hrát ve školce. Na-
proti tomu 6 dětí, které měly loni odklad začátku školní 
docházky, se už může těšit v září do školy.

Z cirkusu zmizeli klauni

I letos se s první pořádnou sněhovou nadílkou v lese, 
na loukách a polích objevila stopa. Obrovská, ale nijak 
hrozivá. Vlastně spíš stopy dvě, rovnoběžné, na šířku ne-
mají dohromady ani půl metru, ale táhnou se až k obzoru. 
Něco tak velkého, že hned na první pohled to není stopa 
žádného zvířete, ale jednoznačně dílo člověka. Jde totiž 
o stopu běžeckou, kterou za sebou zanechává běžkař, tedy 
osoba pohybující se ve volném terénu na běžkách. Běh na 
lyžích je sport velice nenáročný na vybavení i fyzickou 
kondici, dá se provozovat naprosto všude, kde je dostatek 
sněhu (běžecké závody na kolonádě v Karlových Varech 
nebo Pražském Hradu budiž potvrzením) a přitom jde 
o sport velmi uklidňující, téměř až romantický. Majestát-
né ticho zasněženého lesa ruší jen tiché šustění skluznic 
po zmrzlém sněhu, zapichování hůlek a zrychlený dech. 
Já a příroda. A pokud vám čas jako mně nedovolí vyběh-
nout jindy než k večeru, můžete si k tomu připočíst počí-
nající soumrak se siluetou zapadajícího slunce.

Počet běžkařů v našem městě není nijak velký a ani 
nestoupá nijak dramaticky, ale přece jen se s každým ro-
kem objevuje více stop a je možné potkat někoho, kde 
ještě vloni neběhal. Běžky totiž patří k těm sportům, kte-
ré vás nadchnou a už nepustí. Tempo i distanci si přece 
zvolím sám podle toho, jestli se chci spíš kochat kraji-
nou, nadýchat čerstvého vzduchu nebo přece jen udělat 
něco pro svoji kondici, případně shodit nějaký ten faldík 
z vánočního cukroví.

Zkuste i vy vyrazit na běžky, pro začátek vám postačí 
ty z mládí, které leží pod vrstvou prachu na půdě nebo 
půjčené od příbuzných či sousedů. Teprve až zjistíte, 
že jde o opravdu velice příjemnou tělesnou aktivitu, mů-
žete vyrazit do obchodu pro nové. A jestli se vám doo-
pravdy nechce nebo vám to zdraví nedovolí, pak na vás 
máme my běžkaři jednu prosbičku – stopa není jen dů-

sledkem toho, že tudy proběhl někdo na lyžích, pro běž-
kaře je upravená stopa důležitá, drží směr lyží, ve stopě 
se nám lyže neboří do hlubokého sněhu a pomáhají, aby 
se nám nerozjížděly nohy od sebe vždy, když se zakouká-
me na krásy okolní krajiny. Takže je logické, že nemáme 
rádi, když se nám ve stopě objevují šlápoty od pěších. 
Každá taková šlápota snižuje kvalitu stopy, v hlubokém 
sněhu se do takové šlápoty zapíchne špička lyže jako nic 
a nemůže následovat nic jiného než pád a možnost něja-
kého zranění. Navíc, pokud přijde obleva, v těchto šlápo-
tách se začnou běžky bořit a sníh v nich roztaje mnohem 
dřív než jinde, čímž nás připravíte o možnost dále stopu 
využívat.

Věříme, že pokud jste dosud šlapali do běžecké sto-
py, bylo to jen z neznalosti a nyní budete vědět, proč si 
vybrat jinou cestu. Chceme jen trochu ohleduplnosti 
a to nejen od pěších, ale i od řidičů čtyřkolek a terén-
ních motorek, i když je nutno přiznat, že těch v lese 
od vybudování tréninkové dráhy ubylo a objevují se již 
velmi zřídka.

A až půjdete na procházku zimní krajinou a uslyšíte: 
„Stopa, stopa!“, nelekejte se, to nenutíme psa k vyhledá-
ní ztraceného běžkaře ani to není naše zaklínadlo, kte-
rým vzdáváme hold běžecké stopě. Dokonce vás tím ani 
nechceme upozornit, že jste blízko stopy a měli byste si 
dát pozor, to jen rychlejší běžkař dává tomu pomalejší-
mu pokyn, že mu má stopu uvolnit.

Bohumil Boušek

Stopa, a ne ledajaká!

Bambula i Kulíšek byli velmi spokojeni. Všechny děti 
moc pochválili za šikovnost a v odpoledních hodinách 
se v klidu vrátili do svého cirkusu.

Na všechny nové žáčky se 1. září 2011 těší paní učitel-
ka Martina Nováková.

Mgr. Ing. Hana Podhadská

Vrátil se tento klaun ze školy zpět?
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Milí čtenáři Zpravodaje Štěpánovska.
Dovolte mi prosím, abych napsal několik řádků o le-

goprojektu, který se poprvé, od doby kdy vznikl, dostal do 
„malého“ města a zařadil se tak po bok Prahy, Českých 
Budějovic, Ostravy, Kutné Hory, Brna, Liberce a dalších 
velkých měst naší republiky. Legoprojekt, neboli stavba 
legového města dětmi od 6 do 12 let, se dostal do České 
republiky z Německa v květnu 2010 a od června 2010 pu-
tuje legové městečko o  rozměrech 8 x 3,5 m po České re-
publice, aby si jej mohly děti samy nejen postavit, ale i si 
s ním hrát. Děti staví město za pomoci instruktorů, kteří 
se jim věnují a pomáhají, pokud děti potřebují. Děti mo-
hou stavět jak podle své vlastní fantazie, tak i podle růz-
ných návodů a předloh. Postavené město potom při slav-
nostním otevření ukážeme všem dětem, rodičům dětí, 
babičkám a dědečkům a celé veřejnosti. Legoprojekt pod-
poruje dětskou kreativitu a ukazuje na důležité životní 
principy prostřednictvím biblických příběhů. Proto se 
v průběhu stavby legového městečka - o stavební přestáv-
ce vypráví biblický příběh s použitím Lega. 

Ač to zní neuvěřitelně, nejedná se o žádnou komerční 
aktivitu, nýbrž o dobrovolnický projekt, který mají děti 
i dospělí zdarma. Legoprojekt není žádným způsobem 
provázán s firmou Lego a rozhodně se nejedná o předvá-
děcí akci. Protože jsme se rozhodli, že umožníme pří-
stup i starším dvanácti let, srdečně zveme Vás všechny, 
kdo si rádi hrajete. Přijďte i se svými dětmi během čtyř 

Legoprojekt v Trhovém Štěpánově
dnů postavit z lega město o rozměrech 8 x 3,5 metru. 
Velmi rádi vás přivítáme 31. března 2011 v modlitebně 
Církve bratrské v Dubějovické ulici č.p. 50. Dům a vchod 
budou označeny logem legoprojektu. Stavba samotná 
bude probíhat od čtvrtka 31.3.2011 do neděle 3.4.2011, 
kdy bude město za přítomnosti starosty nebo místosta-
rosty Trhového Štěpánova slavnostně otevřeno. Ve čtvr-
tek a pátek se staví od 08.00 do 12.00 hodin a od 15.00 do 
18.00 hodin. V sobotu se staví od 09.00 do 12.00 hodin 
a od 15.00 do 17.30 hodin.

Ještě jednou vás všechny srdečně zvu, přijďte nám 
pomoci se stavbou legového města, občerstvení je samo-
zřejmostí, zábava také. Pokud byste měli zájem nám 
usnadnit práci a zároveň sami měli jistotu, že určitě bu-
dete stavět v dobu vašeho příchodu, můžete kontaktovat 
osobu, která má na starosti přihlašování. Je to Noemi 
Lachmanová, mobilní telefon: 775 952 239, a nebo v pří-
padě jakýchkoliv dotazů vedoucího legoprojektu: mobil-
ní telefon: 721 159 911. 

Přeji do redakce i Vám všem čtenářům klidný a ra-
dostný čas, pevné zdraví a Boží požehnání.

Za organizační tým legoprojektu v Trhovém Štěpá-
nově, který pořádá Církev bratrská, Vás srdečně zve Lu-
káš Exner – vedoucí legoprojektu.

Zde je ještě několik fotek z již uskutečněných legopro-
jektů.
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Padesátiny Josefa Korna
Ve čtvrtek 27. 1. 2011 si připomněl 50. narozeniny 

starosta Sboru dobrovolných hasičů a místostarosta na-
šeho města, pan Josef Korn. Jeho osoba, činnost i plné 
nasazení v práci pro druhé, je neuvěřitelná. To připo-
mněl na slavnostním sejití s pozvanými spolupracovní-
ky a přáteli P. Marek Martiška, MIC. 

Naše město má v osobě Josefa Korna člověka, který 
dělá vše s plným nasazením. Je toho mnoho, o čem by-
chom mohli a měli napsat. Za ním je vidět mnoho dobré, 
ba výtečné práce. Mnozí si váží jeho přátelství a různé 
pomoci.

Z gratulací, které obdržel, můžeme našim čtenářům 
uvést alespoň jedno z mnohých.

„Milý a drahý příteli Pepo,
Raduji se s Tebou, že jsi se dožil padesátky, která je 

pro někoho loučením s mládím, pro jiného přípravou 
na stáří.

Všem dnům však není konec, život spěje vesele dál! 
Proto Ti do dalších let upřímně přeji:

Moře zdraví, oceán lásky, veletok štěstí, uragán elánu, 
gejzíry nápadů, přízeň krásných žen, žádné starosti, samé 
radosti, věrné přátele a to vše bez ohledu na nepřízeň po-
časí, rozverné nálady a konstelaci hvězd.

Velice si vážím Tvého přátelství!“

S upřímným přáním všeho dobrého v osobním, ro-
dinném i veřejném životě se s radostí připojuje redakční 
rada Zpravodaje Štěpánovska.

Dobrovolníci letos opět vyčistí řeku Sázavu
Dobrovolníci letos opět z lodí a břehů vyčistí řeku Sá-

zavu. Úklid úseku ze Střechova do Pikovic, dlouhého 
téměř 100 kilometrů, tradičně organizuje společnost Po-
sázaví o.p.s. a uskuteční se od 15. do 17. dubna 2011. Dal-
ší úseky řeky vyčistí místní akční skupina Lípa pro ven-
kov a občanské sdružení Sázava 21, řekla manažerka 
projektu Denisa Cibulková.

Patronát nad projektem nazvaným Čistá řeka Sázava 
převzala stejně jako loni zpěvačka Aneta Langerová. 
„Aneta s námi opět jeden den na řece pojede. Velice se 
těší a já věřím, že to bude i pro dobrovolníky příjemné 
setkání,“ dodala manažerka projektu.

Organizace akce se od loňska nebude příliš lišit. Řeka 
bude opět rozdělena na pět úseků, každý z nich bude mít 
svého vedoucího a svůj zásobovací tým. 

V loňském roce se řeka Sázava uklízela už popáté. 
Více než 1000 dobrovolníků tehdy vyčistilo úsek řeky 
dlouhý přes 150 kilometrů. Sesbírali přes 37 tun odpad-
ků, především plastových lahví, igelitových obalů, ale 
také starých lednic, sudů, torz rybářských lodí, koleček, 
jízdních kol či pneumatik.

Projekt je nekomerční aktivitou založenou na dota-
cích a dobrovolnosti všech. Tedy nejen lidí, kteří odpad-
ky sbírají z lodí a břehů, ale také obcí, měst, sponzorů 
a partnerů. „Oslovíme obce podél Sázavy, aby poskytly 
finanční příspěvek, uvítáme i materiální pomoc v podo-
bě úklidových prostředků nebo stravy pro dobrovolní-

ky,“ dodala Cibulková. Pomoci může každý – třeba za-
sláním drobného příspěvku na sbírkový účet číslo 
1249-326666339/0800.

Organizátoři letos chtějí do úklidu více zapojit zá-
kladní školy. „Děti by měly hlavně pomáhat čistit řeku 
z břehů, loni jich byl nedostatek,“ uvedla manažerka. 

Dobrovolníci bez rozdílu věku se mohou hlásit na te-
lefon 733 710 012 nebo e-mail:cibulkova@posazavi.com. 
Kontaktovat se mohou i přes facebook. Podrobnosti 
o celé akci jsou uvedeny na www.posazavi.com.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com,
tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, 
tel. 723 881 081
Obecně prospěšná společnost Posázaví
– www.posazavi.com

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví 
o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se 
svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými sub-
jekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a pro-
pagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým po-
tenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel 
regionu.
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Muzeum Štěpánovska:
cesta od zchátralé budovy ke kulturní scéně

Nevelká jednopatrová budova Muzea Štěpánovska, 
stojící nedaleko kostela sv. Bartoloměje, je jednou z nej-
starších budov v Trhovém Štěpánově. Původně byla ma-
jetkem rodu Holických ze Šternberka, který vlastnil Tr-
hový Štěpánov v letech 1596 až 1664, poté však 
přecházela od majitele k majiteli. Během druhé světové 
války zde měl kožešnictví pan Borek, později ji vlastnila 
rodina Pacolova a rodina Kalistova, na přelomu tisíciletí 
však již budova delší dobu chátrala. Zdálo se, že jedinou 
možností bude dům strhnout. S takovou myšlenkou se 
ale rozhodně nemohl ztotožnit místostarosta Trhového 
Štěpánova a starosta Sboru dobrovolných hasičů, pan Jo-
sef Korn: „Mám rád staré budovy a tahle je ze 16. století. 
Cítil jsem v ní kouzlo, i když byla zarostlá stromy, a ne-
chtěl jsem se smířit s myšlenkou jen tak ji zbourat, i když 
se ozývalo dost hlasů volajících po její demolici. A proto-
že Trhový Štěpánov nemá žádnou významnou paměti-
hodnost – zámek vyhořel v 18. století –, napadlo mě, že 
je to místo jako stvořené pro muzeum. V té době byla 
kulturním akcím vyčleněna jen jedna místnost na míst-
ním úřadě, která příležitostně sloužila jako výstavní sál, 
a když přijela oficiální návštěva, nebylo ji v podstatě kam
vzít. I v tomto ohledu se mi zdála myšlenka vybudování 
muzea nanejvýš vhodná,“ vzpomíná.

S odstupem deseti let lze říci, že tato myšlenka, která 
stála na samém počátku dlouhé cesty, byla rozhodně 
správná, k jejímu prosazení však bylo třeba obrnit se tr-
pělivostí. V první řadě bylo nezbytné najít vhodnou oso-
bu, která by měla dost nadšení a energie a nebála se ná-
mahy, jakou vznik takové kulturní instituce obnáší. Zde 
se však na pana místostarostu usmálo štěstí – v roce 
2000 ji našel v bývalé učitelce, paní Jitce Nové, která mu-
zeum do dnešního dne řídí. „Neváhala jsem ani chvil-
ku,“ říká paní Nová. „Bylo ale jasné, že budu potřebovat 
někoho k sobě – a hned jsem věděla, že to bude můj 
muž.“ 

Odvážný plán bylo ale ještě potřeba prosadit v zastu-
pitelstvu – to se napoprvé nepodařilo, dokonce se roz-
poutala debata na téma, proč by vlastně v Trhovém Ště-
pánově mělo být nějaké muzeum. Jenomže ani pan Korn 
ani paní Nová se nehodlali vzdát bez boje, jejich předsta-
va muzea už začínala nabývat reálných rysů. Nakonec 
vzniklo neoficiální referendum, během něhož mohli lidé
v samoobsluze hodit do krabice lístek se svým názorem 
na vznik muzea, a v něm hlasy pro vybudování muzea 
převážily. Když pak tuto myšlenku podpořil svým člán-
kem ve Zpravodaji Štěpánovska i potomek někdejších 
vlastníků budovy, pan hrabě Šternberk, a v zastupitel-
stvu se za ni postavil tehdejší starosta pan Josef To-
maides, který zdůraznil význam kultury pro život v obci 
(1), bylo vyhráno. Napodruhé tak návrh zbudovat muze-

um prošel. Obec poté získala dotaci 500 000 Kč z kraje, 
aby mohla chátrající budovu koupit od majitelů, zbytek 
však musela postupně financovat sama.

V dubnu roku 2001 informoval člen zastupitelstva 
obce pan Korn, že práce na rekonstrukci muzea byly za-
hájeny, a přestože domluva s řemeslníky nebyla vždy 
právě jednoduchá, byla první část přestavby dokončena 
v roce 2003. Současně již také paní Nová začala se sbírá-
ním předmětů pro stálou expozici muzea. Během po-
měrně krátké doby získala od občanů Trhového Štěpá-
nova, ale i z okolních obcí darem mnoho předmětů 
používaných v dřívějších dobách v domácnostech i v díl-
nách. Ty byly mnohdy v dezolátním stavu, nefunkční 
a často i pokryté plísní, jak již léta odpočívaly zapome-
nuté na půdách, ale díky trpělivosti a zlatým rukám 
pana Bohumila Nového se z nich staly důstojné exponá-
ty pro plánované muzeum. Všechny zúčastněné však če-
kala na cestě k otevření muzea ještě jedna těžká zkouška 
– z místního kina, kde se všechny opravené předměty 
shromažďovaly, jich byla větší část ukradena. To bylo 
vedle pořízení nových věcí třeba vysvětlit jejich původ-
ním majitelům a tento nelehký úkol připadl samozřejmě 
na paní Novou. Ta se pak rozhodla ukládat napříště 
všechny získané věci už jen ve svém domě – naštěstí tam 
na ně bylo dost místa.

Muzeum bylo otevřeno na podzim 2004 Vinařskou 
výstavou spolku vinařů, který založil pan Korn. Tato vý-
stava měla původně jen nabídnout místním pěstitelům 
prostor, kde by se mohli vzájemně pochlubit svými vý-
sledky, ale když tehdejší pan starosta Tomaides ve svém 
zahajovacím projevu uvedl, že od této chvíle pokládá 
muzeum za otevřené, stal se 2. říjen 2004 dnem zahájení 
oficiální činnosti muzea, i když tu byly zatím většinou
jen holé bílé stěny. Muzeum se však rychle zaplňovalo 
získanými předměty, a další výstavy na sebe také nene-
chaly dlouho čekat – ještě na přelomu října a listopadu se 
konala výstava výtvarných prací dětí ze základní i z ma-
teřské školy a v prosinci vánoční výstava ručních prací.

Začátky ovšem nebyly vůbec jednoduché – nebylo tu 
ani umyvadlo, vozila se voda na nádobí i na úklid, neto-
pilo se a na WC se chodilo k sousedům. Zázemí se budo-
valo postupně, stejně jako postupně přibývalo exponátů, 
a nezbytné spotřebiče, jako například vysavač, se poři-
zovaly z dobrovolného vstupného. Dnes jsou v přízemí 
budovy dvě místnosti, kuchyň a pokoj, vybavené před-
měty, které naši předkové každodenně používali. A v za-
skleném výklenku tu jsou i dva kroje, které paní Nová 
získala pro muzeum už v roce 2000. V prvním patře jsou 
pak vystavené předměty, na něž se dnes už trochu poza-
pomnělo, například valchy, dřevěná pračka, staré žehlič-
ky, potřeby pro truhláře, ševce a mlynáře, sbírky hodin 
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a mlýnků a podobně. Poslední stálý exponát dodal pan 
Nový do muzea v září 2009.

Nápad pořádat v Muzeu Štěpánovska pravidelně vý-
stavy se ovšem zrodil v hlavě paní Nové, která chtěla ná-
vštěvníky nejen nalákat do muzea, ale také zajistit, aby 
se sem rádi vraceli. Už v roce 2004 se vytvořila skupina 
žen (dnes je jich i s paní Novou šestnáct), která se ve 
svém volném čase a bez nároku na honorář stará o hlad-
ký průběh vernisáží i o chod všech výstav – od instalace 
exponátů přes vynikající pohoštění, které je součástí 
každé vernisáže, až po úklid. Zdejší vernisáže přitom 
rozhodně nelze označit jako komorní záležitost – jde 
o velkou událost, kterou žije nejen Trhový Štěpánov, ale 
i široké okolí. Vždy je přítomen starosta, místostarosta 
i ředitelka školy. Paní Nová k tomu dnes hrdě říká: „Lidé 
se sem naučili chodit na výstavy, chodí sem ze širokého 
dalekého okolí – ze Štěpánova je jich tak třetina –, a co je 
důležité, vracejí se. Máme tu dnes sedm osm výstav do 
roka, a vernisáže se tak staly místem setkání přátel, kteří 
se třeba ani jindy nemají příležitost vidět. Muzeum se 
navíc líbí i vystavovatelům, vyhovuje jim, že tu nejsou 
jen holé zdi, ale že mohou vystavované předměty vhod-
ně začlenit do stálé expozice. Jen jedinkrát si vystavova-
tel vymínil, že se musí všechny stálé exponáty odstranit, 
ale nakonec sám připustil, že to byla chyba, výstava pů-
sobila prázdně. Zkrátka jednou je to muzeum, do něhož 
všechny vystavované předměty patří. Samozřejmě se 
s nimi dá hýbat, vždy jde o to najít rovnováhu, která po-
zvedne jak stálou expozici, tak dílo vystavujícího uměl-
ce. Třeba při Vinařské výstavě se sedělo ve staré ložnici 
a to víno k tomu úžasně padlo.“

A že už se tu vystřídalo výstav! Z počátku se samozřej-
mě objevily výstavy týkající se Trhového Štěpánova, v ro-
ce 2005 například Naše obec v dokumentech a Naše obec 
– minulost a současnost, v roce 2006 následovala výstava 
keramiky, bonsají či biblí, v roce 2007 třeba Čarovná pří-
roda, výstava kaktusů a paličkovaných obrázků, v roce 
2008 Český smaragd či Přírodní dekorace, za rok 2009 
jmenujme alespoň Podpisy slavných a Okno do Japonska 
s workshopy věnovanými skládankám origami a přípravě 
suši. Tradiční místo tu už dnes má Vinařská výstava, Ve-
likonoční výstava a samozřejmě Vánoční výstava. A vý-
stavy provázejí také další významné místní události, jako 
je jarmark nebo pouť. V dnešní době trvají výstavy zpra-
vidla deset až čtrnáct dní a většinou jsou prodejní. Někte-
ré z nich jsou přitom vskutku originální – třeba během 
výstavy extravagantních klobouků Josefiny Pavlik z Ně-
mecka chodily všechny ženy z muzejního spolku po mu-
zeu výhradně s vybranými modely na hlavách a klobouky 
si mohli libovolně zkoušet i návštěvníci muzea.

Paní Nová pečlivě vede kroniku všech výstav, dopl-
něnou mnoha fotografiemi. Zapisuje ovšem nejen jména
vystavovatelů a jejich umělecký obor, ale i zajímavosti, 
které se během výstavy přihodí. Pravidelní návštěvníci 
tak mají možnost připomenout si, co už zde prožili. I ta-

dy je vidět, že nejde o tradiční muzeum, ale spíše o kul-
turní scénu, která je nejenom místem zajímavých výstav, 
ale zejména prostorem pro pravidelné setkávání a cent-
rem veřejných občanských iniciativ. Ano, ukázalo se, že 
veřejný život obce vždycky nejužším způsobem souvise-
jící s kulturou potřebuje scénu, jejíž pomocí se nejlepším 
způsobem scénuje i sama obec

V prosinci 2009 se Muzeum Štěpánovska zapojilo do 
projektu UNICEF s názvem Ušijte panenku, zachráníte 
dítě. Podle daných střihů šijí zájemci panenky, jimž je 
vystaven rodný list, a ty se pak prodávají za 600 Kč, tedy 
za cenu, jakou má jedna vakcína proti šesti smrtelným 
chorobám (2) určená dětem v rozvojových zemích. Pa-
nenky šijí ženy z muzejního spolku, ale zapojila se i škola 
a v tuto chvíli se panenky začínají scházet.

Ani u toho nezůstane. Město Trhový Štěpánov získa-
lo na Spolkový dům dotaci ve výši 14,3 milionu Kč (3), 
takže deset let po zahájení rekonstrukce původní budo-
vy se bude konečně moci přikročit k rozsáhlejšímu pro-
jektu výstavby zadního traktu se zahradou. Tato část 
budovy je zatím rekonstruovaná jen částečně, je však 
velkou nadějí do budoucnosti. Práce jsou plánovány na 
dva roky, v současné době se chystá výběrové řízení. 
Předpokládá se, že zde vzniknou prostory pro většinu 
štěpánovských spolků, ať už oficiálních či neoficiálních
(poznámka 4) - vinaři získají sklepy, klub matek s dětmi 
bude mít místnost otevřenou přímo do zahrady, budou 
tu působit myslivci, včelaři, hasiči i Klub aktivního stáří. 
Na dvoře budou moci pracovat sochaři a budou se tu ko-
nat i komorní akce, například koncerty dětí ze základní 
umělecké školy, případně divadelní představení. Pláno-
vané kulturní centrum, které bude přirozeným spojením 
muzea a spolkového domu, bude určitě sloužit širokému 
okolí a bude důstojnou scénou pro kulturní život v Trho-
vém Štěpánově.

Denisa Vostrá

Disk, čtvrtletník pro studium dramatického umění, 
který připravuje Ústav dramatické a scénické tvorby 
DAMU a vydává Akademie múzických umění v Praze & 
Nakladatelství KANT – Karel Kerlický, otiskl ve svém 
32. čísle (červen 2010) článek Denisy Vostré o Muzeu Ště-
pánovska coby kulturní scéně. Tento článek zde se svole-
ním redakce Disku přetiskujeme. Za tuto laskavost a mož-
nost děkujeme nejen autorce, ale i revui Disk.

Poznámky k článku:
(1) Trhový Štěpánov byl městem do roku 1954 a je znovu 

městem od roku 2007. V současné době má 1275 oby-
vatel.

(2) Spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, 
dětská obrna.

(3) Jde o dotaci z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti NUTS2 Střední Čechy, přesná 
výše částky je 14 319 817,79 Kč.

(4) Celkem je jich v Trhovém Štěpánově asi třicet.
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Sdělení odpovědného redaktora Zpravodaje Štěpánov-
ska a kronikáře:

Kronikář se snažil zjistit počet spolků v Trhovém Ště-
pánově, ale číslo 30 je zřejmě nadsazené a příliš vysoké. 
(Viz výše uvedenou poznámku pod označením (4)). Pro-
to se vynasnaží o zjištění přesného počtu, jejich názvů 
a zaměření. Některé údaje uvedené v článku paní Denisy 
Vostré byly opraveny vzhledem k nepřesnostem, které 

při přípravě článku k tisku nemohla tušit. Autorce i re-
vue Disk se tímto omlouváme.

Mgr. Ing. Denisa Vostrá nar. 22. 3. 1966 v Praze
Studovala na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, na Vy-

soké škole chemicko technologické obor Chemické inže-
nýrství. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor
japanologie. Překládá z japonštiny a z angličtiny, věnuje 
se publikační a redakční činnosti. Má dceru Adlétu a sy-
na Prokopa. 

Vyučuje japonštinu, japonskou literaturu a historii 
v pomaturitním studiu japonštiny, pracuje na didaktic-
kých materiálech.

Od roku 2003 spolupracuje s Výzkumným ústavem 
dramatické a scénické tvorby DAMU (příprava sympo-
zií o japonském a čínském divadle, publikuje v časopise 
Disk (FCB) apod.)

Od září 2009 doktorské studium na DAMU, Praha, 
obor Teorie a praxe divadelní tvorby.

Její činnost je velice obsáhlá a více se lze dovědět 
na internetových stránkách.

r V

Soutice
Dějepisný nástin (1)
Soutice jsou již za starodávna pamětihodny co původní 

sídlo rytířů a napotomních hrabat Čabelických ze Soutic, 
kterážto šlechtická rodina ještě v minulém století v Če-
chách kvetla. Oni mívali zde dva hrady, totiž „hořejší“ 
a „dolejší“. Od hořejšího zachovaly se potud nedaleko kos-
tela příkopy a náspy, pravidelný čtverohran tvořící, obklo-
pující návrší, na němž někdy tvrz stávala. Dolejší hrad stá-
val na vysokém břehu řeky Želivky pod nynějším zámkem. 
Nejstarší v listinách jmenovaný předek rodu toho jest „Vi-
lém ze Soutic z hradu hořejšího,“ co patron kostela zdejší-
ho, který se r. 1384 mezi farními listinami v děkanátu Ště-
pánovském uvádí. Jeho starožitná byzantinská věž, jenž 
svou štíhlou osmihranou střechu do výše vypíná, na způ-
sob věže kostela v Stodůlkách, prozrazuje ale ještě větší 
stáří téhož kostela. R. 1415 Vilém a Matěj ze Soutic přivěsi-
li pečeti k stížnému listu ke sboru Kostnickému.

Nejznamenitější z nich byl ale rytíř Jan Čabelický 
ze Soutic (2), který se snažil rány zasazené zemi válkou 
husitskou zaceliti, a mír ve vlasti opět zavésti a upevniti; 
za tou příčinou nalézal se r. 1440 dne 29. ledna na sněmu 
obecném v Praze, kdežto tak zvaný list mírný podepsal, 
a 17. března téhož roku opět na sjezdu k témuž oučelu 
v Čáslavi učiněném, kdežto za hejtmana kraje Kouřim-
ského byl vyvolen. Za vlády Jiřího z Poděbrad stál věrně 
po boku toho pána, jemuž (r. 1448) Prahu dobývati po-
máhal; a když tento (1452 dne 27. dubna) za správce krá-
lovství českého vyvolen byl, náš Jan ze Soutic jemu k ra-
dě přidán. Vůbec nalézáme jej v tomto pohyblivém čase 
velmi činným. Když se po korunování krále Ladislava 

(1454) všecko opět do starých kolejí vraceti počalo, a ko-
mise zvláštní ustanovena byla, aby zápisy na statky ně-
kdy církevní a klášterní, jenž ve válkách husitských od 
všelikých osob mocí rozchváceny, a od císaře Sigmunda 
na jistých sumách zástavních zapisovány byly – registro-
vala, a o pravdě a podvodu při nich se přesvědčovala, se-
děl při té komisi i Jan ze Soutic a z Čabelic, sám pátý. 
Téhož také roku, když Jiří z Poděbrad králi Ladislavovi 
ze svého vladaření počet skládal, byl k jeho slyšení naří-
zen náš Jan ze Soutic.

Jak dlouho rytíři ze Soutic v držení svého původního 
sídla zůstali, není povědomo. V běhu století šestnáctého 
až po bělohorskou bitvu vládli nad Souticemi rytíři Lu-
kavečti z Lukavce, a sice (1572) Zdeněk, (1589) Jetřich Lu-
kavecký z Lukavce.

Od roku pak 1622 až ku konci sedmnáctého věku dr-
žeti zdejší statek rytíři, později svobodní páni Obitečtí 
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z Obitec; a sice až do r. 1636 rytíř Jan Obitecký z Obitce, 
hejtman panství Poděbradského, jehož manželka byla 
Anna rozená z Kalenic; od r. 1636 Lidmir Viduna z Obit-
ce, hejtman kraje Čáslavského a přísedící soudu zemské-
ho, který dal přeliti velký zvon s tímto nápisem: „Ke cti 
a chvále Boží, Panně Marii a svatému Jakubu dali přelíti 
Litmír Viduna Obitecký z Obitec, a Anna Obitecká z La-
žan L. P. 1659.“ Od r. 1668 byl Jan Václav z Obitce pánem 
na Souticích, Janovicích, Petrovicích a Zhoři, soudce 
zemský království českého, maje manželku Alžbětu ro-
zenou šlechtičnu Vratislavovnu z Mitrovic. Již však 
r. 1684 až do konce toho století vládl zde Antonín Josef 
Obitecký z Obitec, pán na Souticích, Kališti, Horce a Du-
bějovicích, který byl ze svého rodu první do stavu svo-
bodných pánů povýšen, a znak jeho rozmnožen a zvele-
ben. On obsadil zdejší kostel, který byv vlastního faráře 
zbaven, dílem klášterníky, dílem vůkolními faráři spra-
vován byl, opět administrátorem (1684).

Hned na začátku století osmnáctého byl v držení 
statku Soutického a Ostředeckého Ferdinand Antonín 
svobodný pán Mladota ze Solopisk, který zde r. 1726 dne 
17. října v 75. roce svého věku zemřel. Jeho dcery poděli-
ly se po brzké smrti svého bratra Františka tak, že Marie 
Anna obdržela Soutice a Susanna Lidmila Ostředek. 
První se provdala za Josefa Alexandra Přichovského 
z Přichovic, a vystavěvši nynější farní obydlí (r. 1741) 
vedla o to péči, že zdejší duchovní byl za faráře povýšen. 
Ale po smrti jejího manžela přišel statek do kridy (3). 
Susanna Lidmila pojala (dne 1. července 1736) v kostele 
Soutickém za manžela s povolením papežským svého 
bratrance Jana Viléma svobodného pána Mladotu ze So-
lopisk, hejtmana kraje Kouřimského.

Z dějepisu toho věku známo, že r. 1741 Karel, kurfiršt
Bavorský, se svým a francouzským vojskem do Čech 
vpadnuv Prahy dobyl, a za krále českého se korunovati 
dal. Mladota však zůstal domu rakouskému věren; pro-
čež dne 19. ledna 1742 na svém zámku Ostředeckém, 
kdežto se v kapli ve varhanách skrýval, jat, do bílé věže 

vsazen, a po vystálém osmitýdenním tuhém žaláři pro-
puštěn, brzy následkem toho (31. máje 1742) v Praze sko-
nal maje věku svého teprv 32 let. Pohřben na Starém 
městě v kostele Tejnském (4). Pozůstalá vdova Susanna 
Lidmila Mladotová provdala se potřetí za Josefa Františ-
ka svobodného pána z Puteani, a manželé tito přišli pak 
koupí v držení statku Soutického odprodavše (1752) 
Ostředek jezovitskému kolegiu na Novém městě Praž-
ském. Josef František z Puteani zemřel 2. února 1766 
v Praze stár 56 let, a byl v kryptě kostela Soutického po-
chován. Po dosáhlé plnoletosti nastoupil syn předešlého, 
Josef baron Puteani, svůj statek Soutický, který až do své 
smrti držel; zemřel dne 16. dubna 1836 ve 89 roce věku 
svého a pohřben v Souticích. Po čas svého více než půl-
staletého panování přivedl Josef z Puteani hospodářství 
k takovému stupni dokonalosti, že statek jeho všem vů-
kolním za vzor sloužil, a úředníci hospodářští ve škole 
jeho vycvičeni hledáni bývali od vrchností ku správě je-
jich panství; jakož i on sám vrchní dozorství nad mnoha 
rozsáhlými panstvími vedl. Od dědiců jeho koupil r. 1837 
Soutice nynější držitel pan Vincenc Zahn.

P. Antonín Norbert Vlasák

Z časopisu:
Lumír. Belletristický týdenník. Vydáno v Praze 1853. 
Redaktor Ferdinand B. Mikovec. Připravil PhDr. Franti-
šek Procházka z Prahy/Kácova

Poznámky:
(1) Článek je otisknut v původní jazykové podobě a ne-

byl upravován do současné podoby českého jazyka
(2) Viz článek PhDr. Františka Procházky ve Zpravodaji 

Štěpánovska 2006, červen, strana 10n: Čabeličtí ze Sou-
tic a jejich vztah k střednímu Posázaví

(3) Krida = bankrot
(4) Kostel Panny Marie před Týnem na Staroměstském 

náměstí v Praze, viz též článek Jaroslava Pouzara: Pu-
teanové v Souticích, Zpravodaj Štěpánovska, 2005, 
číslo 2, strana 4n.

Průvodce obsahem Zpravodaje Štěpánovska v roce 2010
Naše ohlédnutí obsahuje několik tématických okruhů:

Na titulní straně každého čísla je otiskována fotografie
s průvodním textem, který připravuje odpovědný 
redaktor. V loňském ročníku to byly tyto fotografie:
Únor – Chalupa ve Štěpánovské Lhotě – foto Korn Josef
Duben – Kostel sv. Bartoloměje od rybníka Belík – fo-
to Vlček Jaromír
Červen – Pohlednice Trhového Štěpánova z roku 1912 
– ze soukromé sbírky odpovědného redaktora
Srpen – Golfové hřiště – Vlček Jaromír  
Říjen – Podzim v Dubějovicích – Vojtová Marie
Prosinec – Kostel sv. Bartoloměje – noční zimní snímek 
– Josef Korn

Vyšlo 6 čísel v nákladu 3 700 výtisků a 138 stran 
Za 12 let vyšlo 72 čísel o celkovém počtu 40 600 výtis-
ků, počet všech stran dosáhl 1360. 

Co se v roce 2010 stalo?
Starosta Ing. Nekvasil Václav v každém čísle infor-

moval občany o tom, co se v obci děje a jaké úkoly řešilo 
zastupitelstvo obce; Korn Josef: Uctění památky holo-
caustu ve Střechově – Obnovená studánka sv. Floriána 
u Dalkovic (dva články!); Krucká Jana: Rozpočet Města 
Trhového Štěpánova na rok 2010 – Výsledky voleb do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR (28. a 29. 5. 2010) – Vý-
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sledky komunálních voleb v Trhovém Štěpánově a prv-
ního kola do Senátu PČR (15. a 16. 10. 2010) – Výsledky 
voleb do druhého kola Senátu

Ing. Nekvasil Václav: Přehled akcí, které byly dokon-
čeny v roce 2009 – Ministerský úřad zvítězil nad malým 
městem (dálniční sjezd Střechov uzavřen) – Volební ob-
dobí 2006 – 2010 z pohledu investičních akcí města – 
Získané dotace ve volebním období 2006 – 2010; 
Mgr. Ing. Podhadská Hana: Ohlédnutí za vánočními 
trhy; Vlček Jaromír: Vánoční trhy s vánočním zvoněním 
– Nová prodejna potravin „Večerka“ – Restaurace Hotelu 
RABBIT zahajuje zkušební provoz - Oslava 720 let pový-
šení Trhového Štěpánova na město – Ustavující schůze 
nového zastupitelstva 

Z historie
Holík Jan: Pozdrav ze středověku (nález hrotu z ku-

še); PhDr. Procházka František: Železniční trať z Postu-
pic do Českého Šternberka – Mac Nevenové a Zruč nad 
Sázavou; Pouzar Jaroslav: Pověst o Pešíku Vydřiduchovi 
z Řimovic (O znovu zvaném Mamona); Ing. Uhlíř Zde-
něk: Kamenný most přes Štěpánovský potok; Vlček Jaro-
mír: Kdo povýšil Trhový Štěpánov na město? – Naše 
město Trhový Štěpánov (Jak to bylo a je s naším městem. 
Příspěvek k 720. výročí povýšení Trhového Štěpánova 
na město) – Atributy Trhového Štěpánova – Významní 
rodáci Trhového Štěpánova – Prameny k dějinám a sou-
časnosti města Trhového Štěpánova

Z okolních obcí
Bílková Olga: Hulice se promění v „město zábavy 

a kouzel“ – Barevné léto v Hulicích – Kalňáci jsou na le-
tošní podzim připraveni; Ing. Doležal Oldřich: Víceúče-
lové sportovní hřiště pro veřejnost v Hulicích; Dvořák 
František: Sedmpány od jara do podzimu; Exnerová Ale-
na: Svatý Jan Nepomucký v Souticích – Soutice mají své 
muzeum – Pozvánka na vánoční koncert a vánoční jar-
mark v Souticích; Chlumec Karel: Stará škola v Hulicích 
se promění na Včelí svět; Prošková Dana: Vánoce, Váno-
ce přicházejí (jarmark v Hulicích); Vlasáková Dana: Vý-
stava betlémů v Souticích; Vojtová Marie: Stručně z Du-
bějovic (Nohejbal a Dětský den); Vojtová Marie a Vlček 
Jaromír: Hasiči v Nesměřicích slavili

Články o přírodě, zeměpisu a ekologii
Kumšta Petr (Votice): Rakytník; Prošková Dana: 

Chudák řeka Sázava; Mgr.Tlustá Šárka: Nový areál 
pro léčení volně žijících živočichů (Vlašim)

Výročí
Vlček Jaromír: Sto let od narození výtvarníka a učite-

le Richarda Duška

Úvahy, k zamyšlení
Církev bratrská Praha – Žižkov – internet: Káva a hr-

níčky; Mgr. Grulich Petr:Jak to bylo s mudrci a betlém-
skou hvězdou; Vánoční úvaha o mudrcích; ThDr. Černý

Pavel, ThD.: Památka zesnulých; Internet: Stačí tak málo 
– Deset dobrodiní, která mnoho nestojí – Dvacet nejo-
travnějších dětských frází – Volná výchova – Bajka 
o králi a hlupákovi; Mgr. Kubalová Vlasta: Aby duše ne-
bolela…; Vlček Jaromír: Na slovíčko.. Nikdy! – Neděle – 
Smutné dubnové i květnové události – Naše slova a naše 
možnosti – Nad čím se můžeme zamyslet

O zesnulých významných osobnostech
Pacovská Františka a Vlček Jaromír: Vzpomínáme 

na Přemysla Zoubka; Tomaidesovi a Musilovi: Uplynul 
rok od odchodu starosty Josefa Tomaidese

Poezie
Longfellow Henry Wadsworth: Na zemi pokoj (pře-

klad Pavel Javornický, Náchod); Kohoutová Helena: Jar-
ní; Senecká Adéla (Opava): Zima – Vánoce; Žežulová 
Hana (Košice – Slovensko): Podzimní

Píseň s notami
Jílek Miloš: Flétny, housle a šalmaje (notový záznam 

vánoční koledy)

Literární tvorba včetně vánoční povídky
Zahrnuje i práce žáků a žákyň Základní školy v Tr-

hovém Štěpánově
Anonym: Nespokojený osel – vánoční povídka; Dráž-

ková Markéta (Hulice), Mikešová Maruška (Trhový Ště-
pánov) a Svoboda Jakub (Soutice): Mezi námi zvířaty; 
Dušek Petr (Dubějovice) a Petrásková Míša (Soutice): 
Kuna a slepice; Horčicová Jana (Trhový Štěpánov): Stále 
věřím v ukrytou naději (vánoční); Charvát Jiří a Štolle 
Marek (oba Trhový Štěpánov): Vidlička a nůž; Internet: 
Příběh malého hasiče; Kott Jiří: Z mého pobytu v ústavu 
pro duševně choré v Bohnicích; Tomaides Josef II: Dok-
tor V. a kostromská kráva – Starý Kastafára – Mladý 
Kastafára; Ing. Uhlíř Zdeněk: Jak se chytají ryby na hrábě 
– Rámeček na zdi; Vávrová Jitka: Velká vánoční touha 
(vánoční); Zavadilová Nikola (Soutice): Zajíc a hlemýžď

Recenze
Vlček Jaromír: Pod Blaníkem číslo 3.2009 – 4.2009 – 

1.2010 – 2.2010 – 3.2010; Popis nově vydaných pohlednic 
našeho města a okolních obcí – Kniha fotografií Ing. Vác-
lava Vilímovského: Toulky Vlašimskem; Vlček Jaromír 
a Korn Josef: Trhový Štěpánov na starých pohlednicích

Rozhovory
Mgr. Früblingová Hana: Rozhovor s předsedkyní 

Unie rodičů Janou Bouškovou;

Základní škola
Mgr. Früblingová Hana: Základní škola ve školním 

roce 2010/2011; Mgr. Früblingová Hana a Mgr. Ing. Pod-
hadská Hana: Zápis dětí do 1. třídy; Internet: Co se děje 
v Základní škole; Mgr. Kuželová Květa a další: Poděko-
vání Základní školy Trhový Štěpánov rodičům i sponzo-
rům – Poděkování Základní školy v Trhovém Štěpánově 
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firmě Křižík – Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010
na Základní škole v Trhovém Štěpánově – Čas předvá-
noční na Základní škole T.Š.; Mgr. Vrbický Martin: Při-
pravujeme oslavy 60. výročí otevření základní školy – 
Školní almanach

Mateřská škola
Polivková Olga: Z mateřské školy – Oznámení o zápi-

su do Mateřské školy – Pat a Mat radili dětem „jak na to..“ 
– Proč je Mateřská škola o hlavních prázdninách uzavře-
na? S odpovědí na dotaz paní Jeřábkové) – Slovem i obra-
zem z Mateřské školy – Mateřská škola (4.2010) – Dětem 
ve školce začal pohádkový školní rok – Čekání na Ježíška 
zpříjemní dětem v mateřské škole skřítek Adventníček

Sport, tělovýchova, turistika, akce pro děti
Korn Josef: Bude vyřešen problém s motorkáři?; Nedě-

la Tomáš: Předsedova holina 2010 – Jak si vedou mladí 
štěpánovští fotbalisté; Ing. Nekvasil Václav: Cyklostezka 
přátelská vozíčkářům; Ing. Müllerová Radka: Poděková-
ní za pohádkový les; Mgr. Ing. Podhadská Hana: Pohár 
Štěpánovského žabáka; Ing. Vilímovská Alena: Trocha bi-
lancování (SOKOL); Vlasáková Dana: Ledová neckiáda 
v Souticích; Ing. Voigtsová Miroslava: Atrium Golf Club

Sbor dobrovolných hasičů
Korn Josef: Sbor dobrovolných hasičů v roce 2009 – 

Hasičský tábor na Hrádku u Vlašimi; Krásová Jaroslava: 
Den hasičů a záchranářů

Další souhrny s jejich počtem bez uvedení názvů 
článků a zpráv jsou uvedeny ve Slovu na závěr. Případní 
zájemci o podrobné údaje je mohou získat u odpovědné-
ho redaktora.

Do 12. ročníku Zpravodaje Štěpánovska přispělo 
76 autorů (od začátku pravidelného vydávání v únoru 
1999 celkem 368 autorů!!!) Fotografie poskytlo 31 autorů

Slovo na závěr
Z uvedeného přehledu získáme ucelené informace 

o tom, co přinesl Zpravodaj Štěpánovska na svých strán-
kách v minulém roce. Obsah je přiměřeně vyvážený. 
Shrňme si tentokrát v abecedním přehledu jednotlivé 
okruhy článků s jejich počtem 211.

Co se v roce 2010 stalo? 23; Články o přírodě, země-
pisu a ekologii 3; Knihovna 5; Literární tvorba včetně 
vánoční povídky 14; Mateřská škola 8; O zesnulých vý-
znamných osobnostech 2; Poezie 5; Pozvánky 5; Recen-
ze časopisu Pod Blaníkem a jiné 8; Rozhovory 1; Různé 
50; Sbor dobrovolných hasičů 3; Společenská kronika 
včetně vzpomínek na zesnulé 14; Sport, tělovýchova, tu-
ristika, akce pro děti 10; Úvahy, k zamyšlení 15; Vyhláš-
ky a oznámení 12; Výročí 1; Z historie 10; Z okolních 
obcí 14; Základní škola 8.

Jaromír Vlček, odpovědný redaktor

Vánoční doplňovačka s tajenkou,
Legenda: 1. Dravý pták: KRAHUJEC – 2. Dirigent: KA-

PELNÍK – 3. Malý krajíc: KRAJÍČEK – 4. Město na Mo-
ravě s krásným zámkem: KROMĚŘÍŽ – 5. Obyvatel řec-
kého přístavu: KORINŤAN –  6. Obyvatel francouzského 
ostrova: KORSIČAN – 7. Cvičí dravou zvěř: KROTITEL 
– 8. Americký seriál „POBŘEŽNÍ hlídka“ – 9. Obec vý-
chodně od Čechtic: KOŠETICE – 10. Nádobka na kávu: 
KONVIČKA – 11. Anglický policista: KONSTÁBL – 12. 
Druh kuchyňského nádobí (množné č.): KASTROLY – 
13. Opak křesťanského: POHANSKÝ - 14. Televizní re-
portérka Lucie KOMŇACKÁ - 15. Výnosný úřad: PRE-
BENDA – 16. Nádoby na benzín: KANYSTRY – 17. 
Stručný záznam obsahu textu: KONSPEKT – 18. Model: 
PROTOTYP – 19. Dětská nemoc: KOPŘIVKA – 20. Po-
uliční prodavači novin: KAMELOTI
TAJENKA: HEJ MISTŘE VSTAŇ BYSTŘE

Správné odpovědi:
Jiřina Petrásková, Zdeňka Exnerová, Milan Boušek, 

Mgr. Ing. Hana Podhadská

Hřebenovka s tajenkou
Jak znáte Trhový Štěpánov a s ním souvisící údaje
Legenda: 1. Bývalý starosta : TOMAIDES– 2. Bývalý 

obyvatel domu v Nádražní 144: RAMPÍR – 3. Název lo-
kality u pramene sv. Floriána: HŘEBEN - 4. Název dubě-
jovické soutěže: BODLO- 5. Město s nápisem ve znaku 
AKZP: VLAŠIM – 6. Prvorepublikový starosta: NEB-
ŘENSKÝ – 7. Nedaleká osada na druhé straně dálnice:
ČERNÝŠ -  8. Obec s kostelem sv. Prokopa: TEHOV – 9. 
Krásný zámek mezi Vlašimí a Benešovem: JEMNIŠTĚ - 
10. Jméno jednoho zvonu kostela sv. Bartoloměje: PRO-
KOP – 11. Jedna z učitelek Základní školy: MLÁDKOVÁ 
– 12. Bývalý zástupce ředitele školy: NOVOTNÝ – 
13. Název mlýna: PEKLO – 14. Bývalý místostarosta: 
VOŠICKÝ

Správné odpovědi:
Jiřina Petrásková, Zdeňka Exnerová, Milan Boušek, 

Mgr. Ing. Hana Podhadská – neuvedla název mlýna 
PEKLO, jméno učitelky tolerováno

Tradiční vánoční kvíz – správné odpovědi
1. Kdo povýšil Trhový Štěpánov na město? a) biskup 

Tobiáš z  Bechyně
2. Prapor Trhového Štěpánova byl městu předán v roce 

b) 2001
3. Odhadněte počet doposud vydaných pohlednic naše-

ho města c) více než 80

Jak jste luštili?
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4. Mezi rodáky Trhového Štěpánova nepatří c) Pavel 
Kaleta

5. Mezi rodačky Trhového Štěpánova nepatří c) Lud-
mila Kornová

6. Na místním hřbitově není pohřben b) Karel Kolman  
c) ThDr. Josef Babka

7. Základní škola oslaví v roce 2011 od postavení
 b) 60 let
8. Ředitelem školy nikdy nebyl c) Rudolf Bílek
9. Předsedkyně unie rodičů se jmenuje b) Jana Bouš-

ková
10. Na slavnosti k 720. výročí povýšení Trhového Ště-

pánova na město byl přítomen poslanec a) Zemek 
Václav

Správné odpovědi:
Zdeňka Exnerová – 10 správných odpovědí, Jiřina 

Petrásková – 8 správných odpovědí, Mgr. Ing. Hana 
Podhadská – 8 správných odpovědí, Milan Boušek – 
7 správných odpovědí

Všem úspěšným luštitelům srdečně gratulujeme 
k osvědčeným znalostem i zájmu o náš časopis! Odměny 
předal všem luštitelům osobně odpovědný redaktor bě-
hem ledna 2011.

Vánoční a novoroční pozdravy, 
které obdržel odpovědný redaktor 

pro redakční radu:
• Vážení, všem, kteří se podílíte na vydávání zpravoda-

je Štěpánovska děkuji za krásné články, které mne 
vždy potěší a do nového roku Vám z celého srdce pře-
ji zdraví, lásku, radost a hojnost Božího požehnání. 
Zdeňka Exnerová, Hulice.

• Požehnané svátky, pevné zdraví, štěstí a Boží požeh-
nání do nového roku Vám přejí ze srdce všichni Pet-
ráskovi, Trhový Štěpánov.

• Krásné Vánoce plné radosti a pohody a úspěšný nový 
rok celé redakci přeje Marta Klvačová z Orlovic 
na Moravě.

• Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Marie Jana-
tová z Mladé Boleslavi. Zároveň Vám děkuji za zasí-
lané časopisy.

Několik informací Policie ČR Benešov
Plané výjezdy na požáry 

bude muset mladík zaplatit
Celkem čtyřikrát zavolal na linku tísňového volání 

112 osmnáctiletý mladík a oznámil požár. První případ 
oznámil 26. září 2010 před půl osmou večerní. Měla ho-
řet konírna u Neveklova. Na místo přijela hlídka týnec-
kých policistů, dva vozy hasičů z Benešova a dva vozy 
dobrovolných hasičů z Neveklova. Společně propátrali 
oblast Netvořice - Všetice, Heroutice a Neveklov – Nová 
Živohošť. Požár ani pohyb podezřelých osob nezjistili.

Následující den ve večerních hodinách policisté přija-
li další dvě oznámení o požárech. Nejdříve měla hořet 
blíže neurčená věž ve směru jízdy autem z Netvořic na 
Kamenný Přívoz a pak kravín u Netvořic. Tam  se podle 
oznamovatele mělo nacházet osobní vozidlo a dvě osoby 
s kanystry, které manipulovaly s otevřeným ohněm. Po-
licisté, profesionální i dobrovolní hasiči opět propátrá-
vali oblast u Netvořic, Dunávic a Vojtěchova, silnice 
a zemědělské objekty. Výskyt požáru nebo podezřelých 
osob opět nezjistili.

4. listopadu po osmé hodině večerní pak policisté byli 
informováni o dalším požáru. Tentokrát měl u obce 
Chleby hořet les. Jak se později ukázalo, i v tomto přípa-
dě se jednalo o planý poplach.

Kriminalisté prošetřováním případů zjistili, že muž 
ve všech čtyřech případech na linku tísňového volání za-
volal ze stejného telefonního čísla a vždy se představil 

pod jiným jménem. Případ objasnili a osmnáctiletému 
mladíkovi z Týnecka ve zkráceném přípravném řízení 
sdělili podezření ze spáchání přečinu šíření poplašné 
zprávy. Za toto jednání mu hrozí trest odnětí svobody 
od šesti měsíců do tří let.

Hasiči škodu za plané výjezdy vyčíslili na čtyřicet 
sedm tisíc korun. Středočeská policie se také připojila 
k trestnímu řízení s náhradou škody.  Po mladíkovi bude  
požadovat uhrazení nákladů spojené s výjezdy na místa 
údajných požárů.

Matka syna neposílala do školy
Zahálčivý způsob života umožňovala svému čtrnác-

tiletému synovi jeho matka. Po delší dobu si neplnila 
řádně svoji rodičovskou povinnost a syna neposílala 
do školy. Zameškané hodiny mu vždy omluvila a přispě-
la tak k tomu, že začal páchat trestnou činnost. Tu v sou-
časné době prošetřují benešovští kriminalisté.

Záškolák od školního roku 2008 do října roku 2010 
zameškal ve škole celkem 921 vyučovacích hodin. Okres-
ní soud proto rozhodl o nařízení ústavní výchovy nezle-
tilého. Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení. 
Třicetiletou matku obvinil z přečinu ohrožování výcho-
vy dítěte. Hrozí ji trest odnětí svobody od šesti měsíců 
do pěti let.

por. Bc. Zuzana Stránská
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Nenechávejte své věci ve vozidlech!
V odpoledních hodinách 24. ledna 2011 na parkovišti 

před restaurací v obci Loket se dosud neznámý pachatel 
vloupal do dvou zde zaparkovaných osobních motoro-
vých vozidel. Z automobilu Suzuki odcizil notebook, 
pánskou peněženku s finanční hotovostí šedesát tisíc ko-
run, kalkulačku a osobní doklady. Z druhého vozidla 
Citroen Berlingo odcizil dva notebooky, platební kartu, 
mobilní telefon a batoh s věcmi. Způsobená škoda pře-
sáhla sto osm tisíc korun.

nprap. Diana Škvorová

Řidič převážel drogy
Při běžné silniční kontrole, kterou 18. listopadu 2010 

v nočních hodinách prováděli pracovníci mobilního do-
hledu Celního úřadu Praha na 44. kilometru dálnice D1 
ve směru na Brno, odhalili krabice s rostlinami konopí. 

V nákladovém prostoru dodávkového vozidla Iveco je 
převážel třicetiletý řidič cizí národnosti. Policisté ho 
na Dálničním oddělení v Bernarticích vyslechli. Řidič 
ve své výpovědi uvedl, že je pouze zaměstnancem pře-
pravní společnosti a náklad, který vezl, naložil v Ho-
landsku a v Německu. Co do Maďarska převážel, nevě-
děl. Po provedení potřebných úkonů řidič služebnu 
opustil a pokračoval v jízdě. 

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení. Nezná-
mý pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu nedovole-
ná výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotrop-
ními látkami a s jedy. V případě odsouzení mu hrozí 
za tento přečin trest odnětí svobody od jednoho roku 
do pěti let.

 Policisté zajistili celkem 1205 kusů sazenic konopí. 
Specializované policejní pracoviště provede chemickou 
expertízu na zjištění obsahu drogy (látky THC) v rost-
linách.

por. Bc. Zuzana Stránská

Farní Charita Vlašim
nabízí službu osobní asistence.

Život člověka se skládá z různých období. Ta šťastná 
prožíváme s lehkostí v okruhu svých blízkých, na ta těž-
ší nezřídka zůstáváme sami. Dovolte, abychom Vám po-
dali naši pomocnou ruku. Jedná se o terénní službu, kte-
rou poskytujeme bez časového omezení a ve Vašem 
domácím prostředí. Zajistíme pomoc při osobní hygie-
ně, při zajištění chodu domácnosti, zprostředkujeme 
kontakt se společenským prostředím. Staneme se chybě-
jícím článkem, který vrátí Váš život do plnohodnotných 
kolejí.

Bližší informace na telefonním čísle 736 472 794 – 
paní Daniela Laloučková nebo na emailové adrese: 
os.a.vlasim@email.cz

FCH Vlašim dále nabízí tyto služby:
Občanská poradna 
bezplatná, nezávislá a důvěrná pomoc v oblastech dle po-
třeb klientů, tel. 732 350 559 , email: opvlasim@email.cz

Domácí zdravotní péče
bezplatná, odborná zdravotní péče registrovaných sester 
v domácím prostředí, telefon 317 845 979, 736 472 795, 
email: dzpvlasim@tiscali.cz

Sbírka šatstva
sběr nepotřebného šatstva pro potřebné osoby (spolu-
práce s Diakonií Broumov), od dubna do října, každou 
první středu v měsíci, od 13 h, v budově Besídky u koste-
la sv. Jiljí - Vlašim

Modlitba stará – stará!
A dej mi sílu unésti všechno, co změnit nemám sil.
Odvahu, abych to, nač stačím na tomto světě pozměnil.
A také moudrost, abych znal a od sebe to rozeznal.

Jan Skácel (1922 – 1989)

O odpuštění
Odpuštění trhá kruh obviňování a uvolňuje pouta 

viny. Odpouštět znamená, nedržet zášť a hořkost, a pro-
pustit sám sebe z vězeni.

• Odpuštění zahrnuje nový způsob vidění a cítění. Když 
jsme hluboce zraněni, nevidíme osobu, ale pouze vní-
máme bolest. Odpuštění znamená, že se budeme snažit 
porozumět druhé osobě.

• Odpuštěni není pocit, je to rozhodnuti.

• Nejlepší způsob, jak si s někým vyřídit účty, je zapo-
menout.

• Hněv je situace, ve které jazyk pracuje rychleji než mo-
zek.

• Ten, kdo Tě rozčiluje, Tě ovládá.

• Dobré chování občas znamená snášet špatné chování 
druhých.

• „Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude mu-
set přejit, neboť každý člověk potřebuje odpuštěni.“ 

A. P. Herbert – Z internetových stránek
CB Praha - Žižkov
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Upřímné poděkování
Srdečně a upřímně děkujeme Městskému úřadu v Tr-

hovém Štěpánově za blahopřání k Vánocům i do nového 
roku. Velice si toho vážíme a jsme vděčné i za další po-
zornosti, kterých se nám dostává. Přejeme také všem 
čtenářům Zpravodaje Štěpánovska hodně zdraví a poho-
dy v tomto roce. Na každé číslo Zpravodaje se těšíme, 
protože ho rádi čteme.

Důchodkyně a důchodci z Trhového Štěpánova

Poplatky v roce 2011
Ze psa

jsou splatné do 28. února 2011. Poplatek za jednoho 
psa činí 100 Kč, za každého  dalšího psa 150 Kč. Příjemci 
všech druhů důchodů platí 50 Kč. Můžete platit v hoto-
vosti na Městském úřadě nebo převodním příkazem 
na účet číslo 320081399/0800, variabilní symbol je číslo 
domu plátce.

Za odvoz odpadu v roce 2011 se nemění 
oproti roku 2010.

Kdo má popelnici, obdrží složenku na zaplacení 
od Technických služeb Vlašim.

Odvoz jedné popelnice stojí 1 152 Kč, příspěvek měs-
ta (pouze bytový fond) 272 Kč, občan uhradí 880 Kč.

Osamělá osoba 818 Kč, příspěvek města (pouze byto-
vý fond) 272 Kč, občan uhradí 546 Kč.

Od ceny popelnic se odvozuje cena, kterou zaplatí 
Městskému úřadu občan, který popelnici nemá.

Částku 880 Kč zaplatí vlastník nemovitosti s trvalým 
pobytem, u rekreačních objektů je to 7/12 z celkové roční 
částky 880 Kč, tj. 513 Kč. Částka 513 Kč platí i pro vlast-
níky všech nemovitostí ve Štěpánovské Lhotě.

Za Hřbitovní kapli
Poplatek za propůjčení Hřbitovní kaple všech svatých 

na hřbitově v Trhovém Štěpánově činí 400 Kč za jeden 
obřad. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na Měst-
ském úřadě nebo převodním příkazem na účet číslo 
320081399/0800.

Za hrobové místo
Poplatky za propůjčení hrobového místa na hřbitově 

v Trhovém Štěpánově zůstávají již několik let stejné. 
Za jedno hrobové místo 160 Kč na 10 let, za dvojhrob 320 
Kč na 10 let.

Za propůjčení urnového místa
v kolumbáriu činí 200 nebo 300 Kč na dobu 10 let. 

Složenky na zaplacení hrobného (hroby, urny) zasílá 
Městský úřad občanům v tom roce, kdy mají platit.

Důležitou povinností občanů podle platného zákona 
o pohřebnictví je oznámení údajů o zemřelých osobách 
(datum a místo narození, rodné číslo, datum a místo 
úmrtí, datum pohřbu, upřesnění hrobového místa, kde je 
zemřelý pohřben) Městskému úřadu Trhový Štěpánov 
(telefon 317 851 163), případně správci hřbitova paní 
Blance Chvojkové, telefon 721 209 105.

Oznámení
Ředitelství Mateřské školy v Trhovém Štěpánově 

oznamuje, že přijímání žádostí k přijetí dětí do mateřské 
školy pro rok 2011/2012 se uskuteční

ve čtvrtek dne 3. března 2011

od 8,00 do 14, 00 hod. v ředitelně mateřské školy.

Autoři fotografií
(Jméno a název článků)

Archiv Církve bratrské: Legoprojekt v Trhovém Štěpánově

Autor neznámý (kresba): Z cirkusu zmizeli klauni

Korn Josef: Titulní strana, Tříkráloví koledníci, Adélka 
Veselá a jedna fotografie k článku Druhý vánoční jar-
mark

Smutná Zdeňka: Advent v Souticích; Ing. Vilímovská 
Alena: Mikulášský turnaj a jedna fotografie k článku
Druhý vánoční jarmark

Vlček Jaromír: Činnost Městské knihovny v Trhovém 
Štěpánově v roce 2010 – Padesátiny Josefa Korna

Zamrzla Zdeněk (sbírka pohlednic): Soutice

Srdečně děkujeme panu Zdeňku Zamrzlovi z Vlašimi 
za laskavé zapůjčení staré pohlednice Soutic z jeho sou-
kromé sbírky.

Společenská kronika
Zpravodaj Štěpánovska se dává do tisku zpravidla po-

slední den měsíce, který předchází jeho vydání. To zna-
mená, že únorový zpravodaj měl svou uzávěrku 31. led-
na. Žádáme proto občany, kteří nechtějí být uvedeni 
ve společenské kronice, aby to oznámili včas na Městský 
úřad. Děkujeme za pochopení.



Zpravodaj ŠtěpánovskaStrana 24 Únor 2011

Zpravodaj Štepánovska – informační a kulturní dvouměsíčník vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, 
Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu. Vychází pravidelně každý sudý měsíc. Povoluje Městský úřad tamtéž. Registrační číslo MK ČR E 10766. Adresa 
redakce: Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov. Internetové stránky: www.trhovystepanov.cz. Elektronická adresa: mesto@trhovystepanov.cz. Řídí redakč-
ní rada: Mgr. Hana Früblingová, Olga Polivková, Marie Vojtová, Josef Korn – místostarosta, František Skalický – fotograf, a Jaromír Vlček – odpovědný redak-
tor. Logo: © Bc. David Korn. Za obsah příspěvků odpovídají autoři, nepodepsané články netiskneme. Názor redakční rady nemusí být shodný s názorem autora. 
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků. Příspěvky přijímáme psané ručně i na psacím stroji, pokud píšete na počítači, přiložte disketu s textem ve for-
mátu Word. Texty i fotografie lze posílat elektronickou poštou na výše uvedenou elektronickou adresu. Grafická úprava: Miroslav Horák – Region Design, 
tiskne Robert Fritzl, F-Print, Krchleby. Náklad 600 ks. Cena 1 výtisku 5,- Kč. Uzávěrka 1. 2. 2011. Předáno do tiskárny 2. 2. 2011. Další číslo vyjde v dubnu 2011. 
Uzávěrka dubnového vydání bude 25. 3. 2011.

Vzpomínky
11. prosince 2010 uplynulo 18 let, kdy nás opustila naše 

dobrá maminka, paní Emilie Polivková ve věku 83 let.
30. prosince 2010 jsme si připomenuli 40 let od úmrtí 

našeho milého tatínka pana Františka Polivky, který 
odešel ve věku 66 let.

Na oba dobré rodiče s láskou vzpomínají dcery Mar-
ta, Marie a Jiřina s ostatními příbuznými.

13. ledna 2011 uplyne již 8 smutných let, kdy nás ne-
čekaně opustil náš drahý manžel, tatínek, syn a strýc 
pan Oldřich Petrásek.

Na jeho dobré srdce a vzácnou povahu vzpomínají 
všichni Petráskovi

Životní jubilea
 01. 02. – Jiřina Kadlečková, Trhový Štěpánov – 81 let
 01. 02. – Mária Steklá, Trhový Štěpánov – 50 let
 03. 02. – Jindřich Vobecký, Trhový Štěpánov – 60 let
 04. 02. – Milada Hejná, Trhový Štěpánov – 86 let
 05. 02. – Miroslav Polívka, Trhový Štěpánov – 84 let
 06. 02. – Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov č.p. 10
  – 88 let
 07. 02. – Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov č.p. 73
  – 90 let
 07. 02. – Josef Nerad, Dubějovice – 83 let
 09. 02. – Pavel Novotný, Trhový Štěpánov – 65 let
 10. 02. – Jana Zadáková, Trhový Štěpánov – 60 let
 12. 02. – Marta Kratochvílová, Trhový Štěpánov – 75 let
 13. 02. – Josef Doležal, Trhový Štěpánov – 55 let
 15. 02. – Anežka Houdková, Střechov – 81 let
 15. 02. – Ing. Jan Jaroš, Dubějovice – 65 let
 16. 02. – Anežka Nováková, Trhový Štěpánov – 85 let
 16. 02. – Marie Havlínová, Střechov – 80 let
 25. 02. – Zdeňka Veselková, Dalkovice – 65 let
 02. 03. – František Skalický, Trhový Štěpánov – 75 let
 04. 03. – Anežka Špičková, Trhový Štěpánov – 65 let
 09. 03. – Marie Boušková, Trhový Štěpánov – 70 let
 11. 03. – František Tomaides, Trhový Štěpánov – 84 let
 12. 03. – Antonín Kadleček, Trhový Štěpánov – 55 let
 12. 03. – Milena Němcová, Dubějovice – 50 let
 13. 03. – Jiřina Prokopová, Sedmpány – 80 let
 13. 03. – Jan Němec, Dubějovice – 65 let
 14. 03. – Věra Vošická, Dubějovice – 80 let
 15. 03. – Antonín Uhlíř, Střechov – 55 let

 16. 03. – Božena Balková, Sedmpány - 65 let
 19. 03. – Ing. Miroslava Voigtsová, Trhový Štěpánov
  – 65 let
 21. 03. – Jiřina Votrubová, Trhový Štěpánov – 70 let
 24. 03. – Josef Jankovský, Dalkovice – 82 let
 25. 03. – Marie Škorpová, Trhový Štěpánov – 75 let
 27. 03. – Božena Klinkerová, Trhový Štěpánov – 70 let

Narodili se:
18.12.2010 – Adéla Veselá, Trhový Štěpánov

Stříbrnou svatbu oslavili
8.2.2011 Josef a Helena Veseckých, Trhový Štěpánov

Zlatou svatbu oslavili
29.12.2010 – Zdeněk a Květuše Klímovi, Střechov
31.12.2010 - Josef a Marta Veseckých, Střechov

Navždy odešli
02.01.2011 – Vlasta Johnová, Trhový Štěpánov
– ve věku 81 let
19.01.2011 – Františka Synáková, Dalkovice
– ve věku 89 let
31.01.2011 – Vlasta Steklá, Trhový Štěpánov
– ve věku 88 let

Adélka Veselá s rodiči a sestrou Karolínkou.


