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Přejeme našim čtenářům
radostné a pokojné Vánoce.
V roce 2016 zdraví a všechno nejlepší.

Už temnot přibývá, chladu a mlhy husté, už v polích ticho je a cesty k nim jsou pusté.
Víc se stmívá, je víc zima. Přichází čas Vánoc, kterému předchází delší čas Adventu. Ale jak je to
s Adventem? Vždyť všude kolem nás jsou Vánoce! Reklamní letáky, nákupy, odhady o kolik víc letos
utratíme. Pleteme si na sebe bič. Zrušili jsme Advent, protože vše se točí jen kolem Vánoc. Jen mít víc
než vloni! Přesycení lidé jsou otráveni životem. Nemají se vůbec na co těšit. Čím více se roztáčí onen
nákupní kolotoč, tím více lidé říkají: „Už aby to bylo za námi.“ Proč čekat? Na co čekat? Ale i čekání má
svá pravidla a svoji krásu. Pochopitelně čekáme, že se budeme mít dobře. Člověk čeká – ale co vlastně je
čekání? Čekání je příležitost. Příležitost, jak se těšit ze života a klást si otázku, kam můj život směřuje.
Je náš život jen náhoda, krátká procházka nebo úkol? Co mám ještě dělat? Stejně nemám čas. Stačí něco
neudělat či zanedbat, přijdou chvíle zklamání, nebo nemoc. A najednou máme času víc než dost. Zkusme vypnout televizi nebo odložme práci. Projděme se ztichlou přírodou nebo zajděme na kus řeči k přátelům či příbuzným. Zamysleme se nejen nad smyslem, ale i nad stylem našeho života. Nemusíme mít
všechno! Udělejme radost druhým tím, že jim věnujeme kousek volného času. To znamená někdy víc
než kupa drahých dárků. Prožijeme letošní Advent jako očekávání, nebo jako sprint? Můžeme říci: Jaký
Advent, takové Vánoce.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku Vás srdečně zdravím. Přicházející období Vánoc a blížící se konec roku 2015 nám
připomínají, abychom bilancovali naši celoroční práci.
Myslím, že letošní rok z pohledu dokončených akcí můžeme zařadit jako jeden z úspěšných. Za každým úspěchem ale stojí mnoho úsilí, někdy i mnohaletého. (Příprava cyklostezky a křižovatky u muzea trvala přibližně
sedm let, než se projekty uskutečnily.)
Dokončené akce v roce 2015
• Mateřská škola v Trhovém Štěpánově (energetické
úspory, zateplení budovy)
• „Cyklostezka vozíčkářům přátelská“ – společná akce
se Středočeským krajem
• Rybník Belík odbahnění a oprava hráze

Revitalizovaný rybník Belík se v současné době napouští,
foto Josef Korn.

• Oprava vodovodního řadu v Dalkovicích
• Obnova zeleně v Trhovém Štěpánově a okolí
• Položení obrubníků v Dubějovické ulici v Trhovém
Štěpánově
• Otevření silnice II/126 s křižovatkou u muzea, společná akce se Středočeským krajem
• Oprava kaple ve Střechově

Změny ve vedení kroniky města a Zpravodaje
Štěpánovska
Po dlouholeté činnosti byla ukončena spolupráce s kronikářem města a zodpovědným redaktorem Zpravodaje
Štěpánovska panem Jaromírem Vlčkem, a to k 31. 12. 2015.
Za tuto záslužnou činnost vyslovila rada města panu
Vlčkovi poděkování a předala mu věcný dar.
Novou kronikářkou města Trhový Štěpánov bude
od 1. 1. 2016 paní Miroslava Veselá, Pod Křížkem 345,
Trhový Štěpánov.
Zodpovědným redaktorem Zpravodaje Štěpánovska
byla od 1. 1. 2016 jmenována místostarostka města Trhový Štěpánov paní Bc. Štěpánka Bézová. Zpravodaj bude
vycházet pravidelně 6 x ročně.
Co v příštím roce?
Připravujeme projekt chodníků v ulicích Vlašimská
a Dalkovická s asfaltací ulic Nádražní, Vlašimská, Dalkovická, Dubějovická. Asfaltace by měla proběhnout
ve spolupráci se Středočeským krajem (Krajská správa
a údržba silnic Benešov).
Plánujeme opravu rybníka v Sedmpánech na návsi.
Připravujeme projekt pro územní rozhodnutí „Trhový
Štěpánov – Dalkovice – Střechov nad Sázavou – přivaděč
vodovodu“.
Požádáme o dotaci na projekty „Střechov nad Sázavou
obnova objektu č. p. 46“ (bývalá škola) a „Nástavba spolkového domu na hasičskou zbrojnici v Dubějovicích“.
Musíme se zamyslet nad provozováním velkoobjemových kontejnerů na svoz směsného odpadu. Částka
zaplacená za tuto službu v roce 2015 činí přibližně
1,7 miliónu Kč.
Kontejnery jsou z velké části plněny občany z jiných
obcí a živnostníky, kteří odpad ze své činnosti likvidují
za naše peníze. Jedinou možností obrany bude zřejmě
řízené ukládání s obsluhou.
Poděkování za celoroční práci
Děkuji všem zastupitelům města za moudré a zodpovědné rozhodování, děkuji pracovníkům příspěvkových
organizací v základní škole, mateřské škole a ve školní
jídelně za jejich práci a výchovu mladé generace. Děkuji
pracovnicím Městského úřadu Trhový Štěpánov, vedoucímu Spolkového domu, kronikáři a zodpovědnému redaktorovi Zpravodaje Štěpánovska, knihovnicím a všem
pracovníkům města, spolkům a sdružením za jejich
službu a přínosnou činnost pro město a občany.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem za vaši spolupráci, za vaši podporu. Přeji vám v nadcházejícím vánočním období pokoj a pohodu prožitou s Vašimi nejbližšími. Do nového roku 2016 hodně zdraví a spokojenosti
a zvláště v poněkud neklidné době lásku a mír. K tomu
nám žehnej Bůh.

Strana 3

Zpravodaj Štěpánovska

Prosinec 2015

„Cyklostezka vozíčkářům přátelská“ otevřena
Mezi obcí Tehov, Rehabilitačním ústavem Kladruby
a Trhovým Štěpánovem vznikla zcela nová cyklostezka.
Vyasfaltovaná trasa pro hendikepované uživatele, cyklisty nebo in-line bruslaře měří přes 4 kilometry a vede
převážně lesem a otevřenou krajinou. Během týdne se
po slavnostním zprovoznění vydalo na projížďku několik desítek sportovců – nechyběli mezi nimi vozíčkáři,
děti a senioři na jízdních kolech i koloběžkách.
Projekt „Cyklostezka vozíčkářům přátelská“ přišel
na 15,5 milionu korun. O financování se rozdělily Regionální operační program Střední Čechy, Středočeský
kraj a město Trhový Štěpánov. Slavnostní pásku přestřihli v úterý 20. října 2015 starosta města Trhový Štěpánov Josef Korn, náměstek ředitele ROP Střední Čechy

Ing. Tomáš Oliva, náměstek hejtmana Středočeského
kraje Mgr. Karel Horčička a zástupci dodavatelů i uživatelů. Pan farář P. Jiří Ptáček MIC vzniklé trase požehnal.
Nová cyklostezka s číslem 8243 se napojila do sítě
zdejších cyklotras v Trhovém Štěpánově. V okolí Rehabilitačního ústavu Kladruby zase dovede cyklisty a vozíčkáře k tamní naučné stezce. „Cyklostezku vozíčkářům
přátelskou“ lemuje několik laviček, odpočinkových míst
a informačních tabulí, které jsou uzpůsobené tak, aby informace byly snadno viditelné pro turisty na invalidních
vozících a handbicích. Pohodlný povrch cyklostezky
bude příjemný i pro ostatní sportovce. Výhledy do krajiny Podblanicka a pobyt v přírodě ocení všichni uživatelé.
Eva Vrzalová

Účast základní školy na slavnostním otevření cyklostezky
Dne 20. 10. 2015 se žáci ZŠ spolu s učiteli zúčastnili
zahájení provozu cyklostezky Trhový Štěpánov – RÚ
Kladruby – Tehov. Slavnostní přestřižení pásky za účasti
náměstka hejtmana Středočeského kraje, starosty Trhového Štěpánova a hlavních investorů stavby bylo impulzem k první oficiální jízdě cyklistů a vozíčkářů.
Naši žáci měli tu čest být nejen při slavnostním ote-

vření této úžasné cyklostezky, ale zároveň i prvními, kteří si projeli celou nádhernou trasu.
Děkujeme MěÚ Trhový Štěpánov za tuto možnost
a za důstojné zahájení provozu cyklostezky. Celá akce
byla velmi příjemná, slavnostní a je důkazem toho, že se
rozvoj Trhového Štěpánova ubírá dobrým směrem.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy
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Trhový Štěpánov v obležení diváků, kteří chtěli vidět sv. Huberta
V sobotu 7. listopadu 2015 proběhlo v Trhovém Štěpánově Svatohubertské odpoledne. Šlo o druhý ročník
reprezentativní akce mysliveckých spolků na okresní
úrovni. Město se zaplnilo návštěvníky, dlouhý průvod
vedl sv. Hubert se dvěma pážaty na koních. Od místního spolkového domu do kostela, kde ceremoniál vyvrcholil, doprovodili své myslivecké kolegy také sokolníci
a psovodi.
Kdo se do Trhového Štěpánova na Svatohuberstské
odpoledne vypravil, určitě nelitoval. Už podruhé se totiž mohl zúčastnit krásné přehlídky české myslivosti.
Hlavními organizátory akce byly Okresní myslivecký

spolek Benešov a Spolkový dům Trhový Štěpánov. Měřítko oslav sv. Huberta zde nabylo nadregionálního významu.
Program připravili pořadatelé pro celou rodinu.
Děti se bavily a poznávaly v areálu Muzea Štěpánovska,
kde byla řada stanovišť s hravými a tvořivými úkoly.
Kdo chtěl, mohl na prostranství před spolkovým domem pozorovat ukázky práce loveckých psů nebo sokolníků s vycvičenými dravými ptáky. Ve chvíli, kdy se
na koních objevili sv. Hubert s lovkyněmi, zahájili slavnost trubači z Benešovských horen. Pozdravením publika pokračoval předseda Okresního mysliveckého
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spolku Benešov pan Mgr. Jaroslav Rataj. Vyzdvihl význam akce, která veřejnosti přibližuje podstatu oboru
myslivosti a seznamuje lidi s jejími tradicemi a důstojnou kulturou.
Diváci a ostatní návštěvníci se zapojili do slavnostního průvodu, který se zastavil u Pomníku padlých a po pietě pokračoval do kostela sv. Bartoloměje. Pan farář
P. Jiří Ptáček MIC sloužil mši svatou v zaplněném prostoru do posledního místečka. Vyvrcholením bylo potom pasování mladých adeptů na myslivce. S důležitými
atributy je provedla další myslivecká osobnost pan
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Ing. Jan Slabý. Při půvabném a dojemném aktu v kostele
ukápla nejedna slzička.
Z kostela se potom úhledně ustrojení myslivci a všichni návštěvníci vrátili do spolkového domu. Prohlédnout
si mohli expozice vlašimského výrobce střeliva - firmy
Sellier & Bellot, a.s., Vlašim nebo pozorovat při práci
šperkaře či řezbáře. Hitem zcela jistě byly také gastronomické speciality, které na vynikající úrovni opět připravila firma Stravování Turek, s.r.o., pod vedením dalšího
skvělého myslivce pana Miloslava Turka z Čechtic.
Eva Vrzalová

Odešel pan učitel Jaroslav Šesták
Ještě v polovině prázdnin mohli někteří občané našeho města vidět pana učitele Šestáka v nákupním středisku. Až do vysokého stáří statečně překonával jeho úskalí. Jeho odchod ve středu 30. září 2015 byl přirozený.
Poslední čas pobýval ve svém bytě v ulici Nad Školou.
Jeho pozdní zálibou byl kus zahrádky u domu, ve kterém
bydlel, a vzorně o ni pečoval.
Pan Jaroslav Šesták se narodil 3. ledna 1920 v malé
jihočeské obci Stříbřec, která je od známého města Třeboň vzdálená 7 km. Vystudoval učitelský ústav a stal se
učitelem.
Do Trhového Štěpánova přišel 1. dubna 1951 a učil
na 2. stupni zdejší základní školy především český jazyk
a dějepis. Vykonával funkci zástupce ředitele v období
1951 až do 1. 10. 1963. Na své žáky byl náročný, ale spravedlivý a skutečně je mnohému naučil. Byl to muž, který
pozitivně ovlivnil mnoho lidí, nejen žáků, ale též dospělých. Do důchodu odešel 1. 1. 1983.
Byl redaktorem Štěpánovských novin, které byly
předchůdcem současného Zpravodaje Štěpánovska. Několik let byl úspěšným režisérem místního ochotnického
divadla, s nímž nastudoval mnoho divadelních představení. Této činnosti, kromě náročné práce ve škole, věnoval nespočet hodin v rámci tehdejší Osvětové besedy. Je
to úžasný výčet divadelních her! Vynikající spolupracovnicí mu v této činnosti byla jeho manželka Věra, která

byla rovněž učitelkou. Žel, onemocněla a těžké nemoci
podlehla. Manželé Šestákovi vychovali dvě dcery, Věru
a Jaroslavu, které se staly rovněž učitelkami, a to v Čechticích a v Praze.
Pan učitel Šesták se zájmem sledoval dění v obci,
i když se v důchodovém věku na veřejnosti už neangažoval. Pravidelně zajížděl do svého milovaného rodiště.
Vysoce hodnotil obsah i jazykovou stránku Zpravodaje
Štěpánovska. Ačkoli ho redaktor tohoto listu několikrát
žádal o příspěvek, s úsměvem odpověděl, že jeho čas
k psaní už pominul.
Na smutečním oznámení bylo uvedeno, že „zemřel,
ale bude v našich srdcích žít. Za tichou vzpomínku děkují
jeho dcery“. Pan Šesták byl člověk, který pro město Trhový Štěpánov mnoho vykonal. Na zašlou slávu ochotnického divadla si pamatují už jen dříve narození. V minulosti byli učitelé předními šiřiteli kultury a vzdělanosti.
Pan učitel Jaroslav Šesták k nim v našem městě neodmyslitelně patřil. Vzpomínejme na něho s úctou.
Jaromír Vlček

Poznámka:
Článek o ochotnickém divadle v Trhovém Štěpánově vyšel v časopise Pod Blaníkem ročník XXXIII., 2007, číslo 4. Napsala jej Mgr. Jana
Veselá.
Nové zpracování historie ochotnického divadla v Trhovém Štěpánově
je zařazeno do připravované knihy „Trhový Štěpánov – soubor vlastivědných prací“.

Nejstarší štěpánovští sousedé na fotografiích?
Prvním členem rodu Chvojků, který se do Trhového
Štěpánova přistěhoval roku 1765 ze sousední malé obce
Rataje, byl krejčí František Chvojka, narozený roku 1735.
Jeho manželkou byla Kateřina Přibylová z Řimovic a pocházela ze starodávného rodu královských svobodníků.
Chvojkové v době Františkova narození provozují v Ratajích šenk a hospodu, která je na starých mapách označena jako „Ratajská Veselka“ č. p. 19. František měl
3 syny, kteří později provozovali ve Štěpánově řeznické
řemeslo a jejich potomcitéž řemeslo bednářské.

Ve starém albu potomků rodu Chvojkových z č. p. 85
jsem objevil jednu zajímavost. Bylyzde nalezeny vybledlé
fotografie manželského páruProkopa a Františky Chvojkových a v tomto případě by se mohlo jednat o nestarší
štěpánovské sousedy zachycené na fotografiích. Prokop Chvojka byl synem Františka Chvojky a byl narozený z dvojčat v červnu roku 1826 v domě u kostela č. p. 108.
Stejně jako jeho otec i on se vyučil bednářem. 31. ledna
1859 se oženil s Marií, dcerou řezníka Bartoloměje Růžka a vdovou po štěpánovském hodináři Františku Kudr-
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Marie Chvojková

novi. Prokopovi bylo v té době 32 let a jeho žena Marie
byla narozena v roce 1824. Po svatbě žije se ženou v domě
č. p. 15, odkud jeho žena pocházela. Roku 1866 dostavěl
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Prokop Chvojka dům č.
p. 85, ve čtvrti zvané „V Sedle“, do kterého se se svou rodinou stěhuje. Z té doby se
zachovala kamenná plaketa,
která byla více jak 100 let
umístěna ve štítu zmíněného domu. Později byla při
Plaketa
opravě fasády sejmuta a dodnes je Prokopovými potomky uchována jako vzácná rodinná památka.
Díky starým fotografiím a albům, které jsou v některých rodinách pečlivě uchovány jako nejcennější rodinné památky, můžeme hledět do tváří lidem, kteří se narodili před téměř 200 lety!
Jan Holík, Praha 4

Jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně
V rámci výzvy č. 56 (OPVK) se 10 žáků z 8. a 9. ročníku zúčastnilo jazykově- vzdělávacího pobytu v Londýně.
Cesta vedla přes SRN, Holandsko, Belgii do francouzského Calais. Zde se autobus nalodil na trajekt, aby pokračo-

val do anglického Doveru. Do Londýna jsme přijeli v neděli 25. 10. okolo 7. hodiny ranní. Vystoupili jsme do ulic
ještě ospalého města, prošli okolo London Eye a podél
řeky Temže pokračovali za památkami Anglie. K dispo-
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zici jsme měli delegáta cestovní kanceláře, který nás prováděl nejznámějšími místy. První den byl zakončen 4D
kinem s pětiminutovým filmem o Londýně.
Druhý den byl naplánovaný výlet do Brightonu.
Po cestě nás uchvátili skalní útesy Seven Sisters. Mnozí si
z pláže odnášeli suvenýry v podobě krásných kamenů či
mušlí. S malou zastávkou u The Long Man of Wilmington jsme pokračovali do Brightonu. Procházka městem
a nákupy byly opět zcela vyčerpávající.
Třetí den jsme navštívili středověké městečko Rochester na řece Medway. Mnozí oblehli trosky hradu
z roku 1215, aby pořídili společné fotografie. V muzeu
Charlese Dickense žáci pátrali po odpovědích na otázky,
které jim byly předem zadané. Po obědě jsme odjeli
do Greenwiche. Zde se žáci zdokonalovali v anglickém
jazyce s rodilými mluvčími. Pro všechny to byla nová
zkušenost. První rozpaky a nervozita ze žáků brzy opadly díky skvělému přístupu lektorů.

Čtvrtým dnem naše putování končilo. I tak to byl den
plný nových zážitků. V Greenwichi jsme se prošli pěším
tunelem pod řekou Temží na Dog´s Island. Vystoupili
jsme také k nultému poledníku, od kterého se měří zeměpisná délka, a odkud je krásný výhled na město. Při
návštěvě Námořnického muzea si žáci mohli vyzkoušet
simulátor plavby na lodi při vlnobití, ale bylo to jen pro
silnější jedince. Po čtyřhodinové výuce se žáci opět prošli parkem zahaleným do tmy, kde pouze na obloze svítil
paprsek označující trasu nultého poledníku. Ve večerních hodinách, okolo 19. hodiny, jsme se rozloučili
s Londýnem a odjížděli plni dojmů domů.
Všichni účastníci tohoto zájezdu se vrátili spokojeni
a děkují vedení školy za příležitost navštívit Anglii. Získané zkušenosti jistě uplatní v hodinách anglického jazyka.
Mgr. Monika Mendová a žáci 8. a 9. třídy

Vzít si knihu a číst si …
20. 11. 2015 jsme za přítomnosti starosty, místostarostky a dalších hostů slavnostně otevřeli čítárnu základní školy. Zcela nově zařízenou místnost plnou knih,
sladěných barev, polštářů a vůně příběhů. Stačí si jen
sednout a vzít knihu do ruky. Nedopustíme, aby knihy
ustupovaly do pozadí, naopak.
Nová čítárna je příjemným místem, které lásku
ke knihám bude podporovat a jistě v každém zanechá
pocit klidu, uvolnění a radosti ze čtení. Čítárna vznikla
díky čerpání financí z EU fondů. Celý projekt Moderní
vyučování v Základní škole Trhový Štěpánov má podpořit čtenářskou gramotnost žáků. Pevně věřím, že se nám
to podaří. Prostředí čítárny k dosažení cíle je úžasné
a pozitivní.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka
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Perníčkový turnaj
V sobotu 21. 11. 2015 se zase po roce sešli tatínkové,
maminky, babičky a dětičky v sokolovně Trhový Štěpánov. Konal se zde již tradiční turnaj ve stolních hrách. Zatímco dítka soutěžila v dámě, pexesu, dominu či piškvorkách, zdatnější chlapci zvládli i šachy, a dospělí zdobili
připravené perníčky a vyráběli dekorace na Vánoční trhy.
Kdo zrovna nehrál, mohl také malovat perníčky nebo
tvořit vánoční dekorace, kterých i letos vzniklo úctyhodné množství. Nutno poznamenat, že některé děti se ani
nedaly zlákat ke hře a s velikou trpělivostí se věnovaly
tvůrčí činnosti. Překvapily nás opravdu zdařilými svícny
a dekoracemi. I ty nejmenší děti dokázaly nazdobit perníčky tak, že nebyly k rozpoznání od výtvorů některých
dospěláků.

Urputné klání

Vítězové
Prima zábava a moc dobrá

To jsem vyrobil sám!

Při vyhodnocení jednotlivých disciplín dostali soutěžící perníkové medaile, které ale brzy vzaly za své, protože byly opravdu chutné, a děti se do nich pustily ještě
během dekorování. Nejúspěšnější vítězové si odnesli medaile opravdové, ale naštěstí neochutnávali, takže si zuby
nevylámali. Za zvuku vánočních a pohádkových melodií jsme se do svých domovů rozcházeli téměř za tmy.
Děkujeme všem, kteří přišli tuto akci podpořit a pomohli dětem vyrobit soustu zboží na Vánoční jarmark.
Obrovský dík patří také všem sokolům, kteří turnaj zajistili, bděli nad regulérností soutěží nebo se starali
o naše bříška. Obzvláště bych chtěla poděkovat paní
Haně Nekvasilové, která jako každý rok, vyrobila překrásné perníkové chaloupky a stromečky. V neposlední
řadě děkuji též Městskému úřadu Trhový Štěpánov, ZD
Trhový Štěpánov, a.s., a firmě RABBIT, a.s., které akci
finančně a sponzorsky podpořily.
Vánoce a konec kalendářního roku se mílovými kroky blíží, a proto mi dovolte jménem Sokola Trhový Štěpánov popřát Vám, čtenářům, pohodové prožití vánočních svátků, hodně radosti a štěstí v kruhu rodiny
a přátel. Do nového roku přeji pevné zdraví, kapičku
štěstí a moře lásky.
Mgr. Ing. Hana Pokorná
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Lampiónový průvod
Sedmého listopadu se tradičně, stejně jako když se
před mnoha a mnoha lety slavila Velká říjnová socialistická revoluce, rozzářila světýlka lampiónů na náměstí
v Trhové Štěpánově. Sokol Trhový Štěpánov a Unie rodičů při základní škole pozvali všechny děti, aby si přišli
zaskotačit v strašidelném halloweenském reji, který pro
ně připravili tentokrát na víceúčelovém hřišti.
Tento průvod byl ale ryze dobrovolný, a přesto se ho
zúčastnilo mnoho dětí nejen zdejších, ale i z okolních
vesnic. Trasa byla poněkud zkrácena s ohledem na nejmenší účastníky. Všichni prošli od náměstí, kolem staré
vodárny a hřbitova až na hřiště, kde je nejdříve uvítal

překrásný ohňostroj. Poté si užili rejdění po hřišti, opékání buřtů, nebo mohli vychutnat napečené muffiny.
Někteří účastníci poslechli výzvy na plakátu a přišli
přestrojeni za strašidýlka, takže atmosféra byla o to příjemnější. Nejlépe připraveni přišli sourozenci Šicovi
z Dubějovic, a za to obdrželi slíbenou sladkou odměnu.
Ostatní si mohli alespoň nasadit želatinové upíří zuby,
nebo zakousnout sladká strašidýlka, jež se rozdávaly kolem ohně. I díky nezvykle příznivému počasí se celý večer vydařil, a dětem se ani nechtělo domů.
Ing. Alena Vilímovská

Lampionový průvod

Miniházená na základní škole
Základní školy ze Zruče nad Sázavou, Zbraslavic
a Trhového Štěpánova budou v letošním školním roce
měřit své síly na turnajích v miniházené, které zaštiťuje
Český svaz házené. Projekt „Hrajte miniházenou“ pod-

poruje v naší oblasti házenkářský klub TJ Jiskra Zruč
nad Sázavou, jenž zapůjčil naší škole tréninkové pomůcky, předvedl první trénink a zajišťuje dopravu
na turnaje.

Strana 10

Zpravodaj Štěpánovska

Miniházená se liší od klasické házené zejména polovičními rozměry hřiště, menšími brankami, nižším počtem hráčů (4 v poli + brankář) či tolerancí v pravidlech.
Povolený je pouze jednoúderový dribling, což omezuje
„sólování“ a podporuje tak kolektivní pojetí hry. Hraje
se ve dvou kategoriích: 1.- 3. ročník a 4. a 5. ročník.
V mladší kategorii nejde až tak o výsledky – skóre se
prakticky nepočítá a vítězi se podle známého hesla stávají všichni účastníci. Čtvrťáci a páťáci už jsou zkušenějšími počtáři a tak skóre nelze opomenout a také posuzování prohřešků proti pravidlům je přísnější.
První ze čtyř plánovaných turnajů se již uskutečnil
13. 11. 2015 ve Zruči nad Sázavou. Naši školu reprezentovaly dva týmy v kategorii 4. až 5. ročník a jeden tým
v kategorii 1.- 3. ročník. Všechna tři družstva zažila ra-
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dost z vítězství i hořkost porážky. Přestože o pořadí
týmů opravdu tolik nešlo – jen pro úplnost – naši nejmladší obsadili stejně jako ostatní čtyři družstva 1. místo, mezi staršími se umístilo naše „áčko“ na třetím
a „béčko“ na čtvrtém místě z celkového počtu pěti týmů.
Tyto výsledky lze rozhodně považovat za úspěch, když
uvážíme, že v družstvech soupeřů nastoupilo proti našim „začátečníkům“ i dost zkušených registrovaných házenkářů.
Ale ještě potrénujeme – náskoky do brankoviště, důslednější defenziva, přesnější přihrávky, rychlejší pohyb,
lépe umístěná střelba, nezbytné „taktické fauly“, také
přidáme na tvrdosti - a možná příště budeme první …
a nebo taky ne..., ale hlavně že nás miniházená baví.
Mgr. Martin Limburk

Fotbalový klub Trhový Štěpánov
15. 11. 2015 skončila další část nekonečného příběhu
štěpánovského fotbalu a čeká nás relativně dlouhá zimní
přestávka. I když přestávka – ve skutečnosti se plynule pokračuje dál. Všichni se přesuneme do tělocvičen, hal nebo
na zimní povrchy ať už do Zruče, Vlašimi, nebo na štěpánovské víceúčelové hřiště ke škole. Bude se trénovat, nabírat kondice, ale i měřit síly s dalšími soupeři ať už na různých turnajích, nebo jen formou „přátelského zápasu“.
Začátkem jara nás čeká druhá půlka slibně rozjeté
„mistrovské“ sezony. Pojďme krátce zrekapitulovat letošní podzim z pohledu jednotlivých mužstev.
První část sezony 2015/2016 byla pro oba týmy mužů
velmi úspěšná. A-tým i B-tým shodně okupují první
místa tabulek a mají skvěle našlápnuto na postup.
A-tým započal sezonu s několika novými tvářemi.
Kádr posílil Roman Mach z Hulic, Tomáš Panenka z Nespek a především se vrátil štěpánovský odchovanec Pavel
Vobecký, který strávil uplynulé sezony ve Zdislavicích.
Dále se z hostování, rovněž ze Zdislavic, vrátil Daniel
Červeňák a znovu obul kopačky David Steiner a Martin
Jakoubek. Tým trénuje již druhou sezonu Zdeněk Kokta.
Pokud jde o B-tým, jeho sestava se již po několik let
nemění.
Oba týmy se pyšní vynikajícím skóre a také tím, že
ani jednou neprohrály, pouze dvakrát remizovaly. A-tým vstřelil 42 a obdržel pouze 8 branek. Dostal nejméně gólů a v počtu gólů vstřelených se umístil na druhém
místě z celé soutěže. Přezimuje tak v čele soutěže s náskokem 5 bodů. B-tým se může pyšnit skórem 59:6, kdy
vstřelil nejvíce a dostal nejméně branek ze všech týmů
soutěže. Jeho náskok činí 4 body.
Nejsou to jen výsledky, ale především skvělá parta
a výborná atmosféra v kabině, co všechny drží pohromadě. Všichni pevně doufáme ve stejně úspěšnou jarní část
sezony, jako byla ta podzimní, a postup obou týmů.

Kromě 2 družstev dospělých má místní fotbalový
klub i 4 družstva mládeže. Podrobně se k nim vrátíme
v příštím vydání Štěpánovského zpravodaje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trhový Štěpánov A
Nesperská Lhota
Kamberk
Tichonice
Libež
Divišov B
Čechtice A
Miličín
Bílkovice
Kondrac B
Louňovice pod Blaníkem
Ratměřice
Myslič
SK Blaník Načeradec

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
9
9
8
8
7
7
4
5
3
3
3
2
2

2
3
1
2
1
2
0
4
0
3
1
0
1
0

0
1
3
3
4
4
6
5
8
7
9
10
10
11

42:8
36:17
45:21
39:17
27:19
39:26
36:32
23:30
13:26
18:34
15:31
22:41
12:43
11:33

35
30
28
26
25
23
21
16
15
12
10
9
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Trhový Štěpánov B
Radošovice
Velíš
Zdislavice B
Vracovice
Dolní Kralovice B
Čechtice B
Křivsoudov B
Miřetice B
Keblov
Hulice
Kladruby
Libouň

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
7
7
6
5
5
4
4
3
2
1
1

2
1
3
2
0
2
1
4
2
1
4
5
1

0
2
2
3
6
5
6
4
6
8
6
6
10

59:6
45:27
35:25
45:40
42:36
27:24
35:26
18:28
40:42
27:40
21:39
20:39
19:61

32
28
24
23
18
17
16
16
14
10
10
8
4

Veronika Petrásková, Tomáš Neděla
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Všední dny sedmpánských seniorek

foto Josef Korn

Jedno přísloví praví: „K tomu, abychom si vážili štěstí, potřebujeme smutek. Hluk, abychom si vážili ticha
a samotu, abychom si vážili přítomnosti lidí“.
Proto, aby nemusely sedmpánské ženy prožívat samotu, schází se pravidelně každé pondělí, středu a pátek

v místní prodejně u naší hodné vietnamské prodavačky
Lenky.
Ráno „vyrážejí“ na nákup kolem deváté hodiny
a mnohdy se vracejí až před obědem domů. I paní poštovní doručovatelka ví, kde v tyto dny ženám rozdá poštu nebo důchod. Tradicí se stalo pohoštění vínem a dobrot z domácí kuchyně vždy, když jedna z žen slaví svátek
nebo narozeniny.
Veselo je mezi ženami, i když se nic neslaví. Jsou rády,
když si mohou společně popovídat. Poradí se mezi sebou, když mají nějaké trápení a poveselí se, když se mohou podělit o radostný zážitek. Vždyť sdělená bolest je
bolest poloviční a sdělená radost je radost dvojnásobná.
A my, jejich děti jsme rády, že se mohou scházet v kruhu
sobě rovných a v příjemném prostředí prožívat svůj podzim života.
Bc. Štěpánka Bézová

Vedení školy a Unie rodičů při ZŠ
Ve školním roce 2015/2016 došlo ke změnám ve vedení Unie rodičů při ZŠ. Na ustavující schůzi byl předsedou Unie rodičů zvolen pan Jan Horáček a pokladníkem
pan Bohumil Boušek. Od samého začátku jsme našli
společnou řeč, nové nápady na akce pro žáky a pro rodiče. Jistě se nám toho hodně společného podaří.
Děkuji touto cestou paní Monice Novákové za dlouholetou práci pro školu a pro žáky. Tolik obětavé práce,

času a ochoty je hodno obdivu. Moc Ti, Moniko, za nás
všechny děkuji.
Doufám, že i nadále budou pokračovat společné akce
TJ Sokol a Unie rodičů. Jsem za ně moc vděčná. Ne všude
se pro děti udělá tolik pěkných dní plných zábavy a zážitků.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy

První psí Vánoce
Jsem Bastrix. Narodil jsem se na ulici, maminka se
o mne starala jen chvíli. Pár dní před Vánoci šla sehnat
něco k večeři. Už se nevrátila. Několik dní jsem ještě čekal
v krabici, kde jsme bydleli. Čekání se mi zdálo dlouhé,
maminka se stále nevracela, tak jsem se ji vydal hledat.
Chvíli jsem se toulal po ulicích. Lidé se na mě jen dívali, ale nikdo mi nepomohl maminku najít. Dávali mi
jídlo - to bylo fajn a dalo se přežít. Jednoho dne jsem vyběhl z města a dostal se až k řece. Voda v ní byla studená,
ale dala se pít. U řeky jsem přečkal první noc mimo domov. Ráno byla hrozná zima, tak jsem se vydal na cestu,
aby se mi rozproudila krev v těle a bylo mi tepleji. Po pár
minutách jsem uviděl malý domeček. Vyběhl jsem směrem k němu. Škrábal jsem na dveře a doufal, že někdo
otevře. Marně, nic se nedělo. Vydal jsem se na průzkum
okolí a objevil velkou červenou stodolu. Dveře byly pootevřené. Šel jsem dovnitř a zalilo mě teplo.
Všude byla sláma. Nebyl jsem tu však sám, byla tu
zvířátka, která jsem ještě nikdy neviděl. Přišel jsem
k jednomu z nich, co mělo bílou huňatou srst. Když jsem

se ho ptal, kdo je, říkalo jen béééé. Chviličku na mě koukalo a pak si šlo lehnout do slámy. Mně byla zima, a proto jsem se přitulil k tomu bílému stvoření. Docela příjemně hřálo. Během chvilky jsem usnul.
Probudil jsem se zachumlaný v dece u krbu, přede
mnou byly misky s jídlem a vodou. Když jsem se z toho
překvapení vzpamatoval, šel jsem prozkoumat, kde to
vlastně jsem? Viděl jsem neobyčejně krásný stromeček,
užuž jsem chtěl zvednout zadní nožičku... Najednou mě
někdo zvedl a odnesl do nějaké temné místnosti, kde nebyla žádná deka ani misky. To je můj konec! Začal jsem
nějakou psí modlitbičku, když se najednou otevřely dveře. Něčí ruce mě zvedly a odnesly zpátky k tomu nádhernému stromečku, pod kterým teď seděla malinkatá
holka.
Okamžitě mě vzala do náruče a říkala, že je úplně
a maximálně šťastná. Byl jsem šťastný s ní. Byly to moje
první a nejlepší psí Vánoce.
Adam Boušek, 7. třída, Trhový Štěpánov
Jan Kulík, 7. třída, Černýš
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První Vánoce
Dobré ráno Vojtíšku,“ přivítal mě příjemný hlas….
“Dneska jsou Vánoce,“ zase se ozvalo. Ještě nevím, kdo
to byl, protože skoro nic nevidím, natož abych věděl, co
jsou Vánoce. Je mi totiž teprve týden a jsem dva dny doma.
Už mě berou z toho teplíčka, áááá, já nechci, začal
jsem plakat… „Ale Vojto, neplakej, “ říkali mi, ale já pořád brečel, protože se mi nechtělo ven z toho hřejivého
objetí… Myslím, že to byla maminka, kdo mě dal k někomu jinému, ale mně se od maminky vůbec nechtělo,
protože vím, že jen ona mi dává najíst a přebaluje mě.
„Vojtíšku, jsi u tatínka,“ řekl někdo jiný. Nepomohlo
to, já pořád brečel a brečel tak dlouho, dokud jsem nepoznal tu maminčinu krásnou vůni, kterou cítím každý
den. Když jsem se uklidnil, maminka mě přenesla do nějaké místnosti, kde bylo strašně moc světýlek. Modré,
zelené, žluté, oranžové, červené, no prostě nádhera. „To
je krása, viď, Vojto,“ řekla mi maminka. Já si v duchu říkal, že má pravdu.
Maminka mi dala najíst a šel jsem zase do své postýlky. Když jsem se probudil, slyšel jsem takové cinkání.
Myslel jsem, že bude asi oběd. Začal jsem křičet, protože
mě to samotného v postýlce ani trošku nebavilo. A navíc
krmení je zatím jediná činnost, která mě dost baví. Přišla
pro mě maminka a řekla: „Za hodinku přijde Ježíšek, který nosí dárky“. Kdo je to Ježíšek, to tedy vážně netuším.
Za okny už byla velká tma, a proto se ta světýlka zdála být ještě krásnější. Zrovinka se mi začínalo něco hezkého zdát, když se ozvalo „cililink, cililink“…
Pláčem jsem přivolal maminku, ještě to totiž jinak neumím. Maminka mě zase odnesla za těmi skvělými světýlky.
Dostal jsem moc príma dárky: chrastítko, knížku
(tedy myslím, že se tomu tak říká), která hrála. To se mi
moc líbilo. A maminka tak krásně voněla…
Moje první Vánoce byly prostě super!
Denisa Limburková, 7. třída, Pravonín

Zachráněný kapr
Jmenuji se Peugeot a žiji ve štěpánovském rybníce.
Jednoho dne jsem slyšel podivuhodné zvuky, a tak jsem
vyplaval na hladinu, abych se podíval, co se to děje. Všude byla spousta lidí. Začal jsem mít strach, až jsem z toho
všeho snad omdlel. Probudil jsem se v náruči cizího
chlapce, který se mnou utíkal, div jsem mu nevyklouzl.
Pustil mě do jezírka, kde jsem žil několik měsíců a našel
jsem si tam spoustu kamarádů.
Jednoho dne mě vylovili a odnesli mě do domu. Nějaký cizí chlap mě chtěl praštit obrovským kladivem, ale
jelikož jsem měl velice dobrou kondičku, tak jsem se jen
tak nenechal.
Naštěstí přiběhl ten chlapec, co mě kdysi vylovil
z rybníka. Udělal jsem ty nejsmutnější kapří oči, a tak se
stalo, že jsem se zachránil. Vypustili mě zpátky do jezírka, kde žiji dodnes.
Nikola Kopecká, 7. třída, Trhový Štěpánov
Nikola Štiková, 7. třída, Trhový Štěpánov

Jak prožívá Vánoce kapr
Dobrý den, jmenuji se Robert a jsem kapr.
Jednoho dne mě koupil tatínek se synem a odvezli mě
k nim domů. Dostal jsem úplně báječnou, správně teplou
vodu ve vaně, kterou jsem měl celou jen pro sebe. Hrály
si se mnou děti, těm jsem se obzvlášť líbil. K večeru jsem
se začal trochu bát, abych neskončil na pekáči. Vánoce,
to není nic pro kapry!
Do Vánoc zbývaly 2 dny. A mně se u nich tak líbilo!
Jenže kapří osud je kapří osud. Nebudu vás dlouho napínat, nakonec vše dobře dopadlo. Dostal jsem malou vaničku a k večeři nějaké dobré krmení - asi pro kapry.
Nakonec jsem s nimi oslavil nejen Vánoce, ale i Velikonoce, protože jsem zůstal v jezírku na zahradě. Tyhle
Vánoce jsem přežil!
Evžen Pechar, 7. třída, Trhový Štěpánov
Patrik Čepelák, 7. třída, Trhový Štěpánov
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Vánoční stromeček

Moje první Vánoce
Když jsem se narodila, za okny sněžilo. Všude kolem
mě chodili lidé v bílých pláštích. Byla tu moje maminka,
za chvíli prý má přijít tatínek, aby si mě konečně odvezli
domů.
V obývacím pokoji stálo něco zeleného. Všichni tu
zelenou věc zdobili, což jsem moc nepochopila, protože
ta věc byla už sama o sobě moc krásná a voňavá. Také
z naší kuchyně to nádherně vonělo. Babička pekla něco
dobrého, všichni tomu říkali cukroví. Když jsem se šla
večer vykoupat, plavala nám ve vaně ryba. Naštěstí mám
svoji vaničku, tak jsem se nemusela koupat s ní. Moje sestřička s bráškou prosili tatínka, jestli by nebyly večer
lepší řízky. Nevím sice, co jsou řízky, ale asi něco moc
dobrého, když ti dva tak prosili. Tatínek se podíval
na maminku, spiklenecky na sebe mrkli a maminka
odešla do kuchyně. Mezitím Katka a Martin (to jsou ti
dva – moje ségra a brácha) šli prostřít stůl.
Když už byla tma, sešli jsme se u stolu a večeřeli. Byly
řízky, kapr přežil a já se do opravdové vany asi ještě nějakou chvíli nepodívám. Potom zacinkal zvoneček, prý
přišel Ježíšek. Nikoho nového jsem však mezi námi neviděla. Všichni šli k té zelené věci, říkali jí stromeček. Nyní
zářil všemi barvami, ale to ostatní vůbec nezajímalo. Začali s nadšením rozbalovat balíčky, které ležely pod ním.
Mně se však úplně pomaloučku začaly zavírat oči... Moje
první Vánoce se mi i tak moc líbily.
Natálka Červeňáková, 7. třída, Trhový Štěpánov
Andrea Stupková, 7. třída, Soutice

Léta jsem žil v lese s ostatními jehličnatými kamarády. Jednoho dne začalo sněžit, a tak jsem byl celý zasypaný sněhem.
Věděl jsem, že se blíží Vánoce. Moje maminka mi
jednou vyprávěla, že lidé si o Vánocích ty nejhezčí z nás
nosí domů, zdobí nás a dávají nám světýlka a svíčky.
Jednoho dne opravdu přišel tatínek a 2 děti. I když
jsem byl schovaný pod bílou peřinou, vybrali si mě! Vykopali mě i s kořeny, opatrně zabalili a položili na sedačku do auta. Byl jsem šťastný jako blecha (vlastně smrček)!
Přijeli jsme k velkému bílému domu, kde mě zasadili
do velkého květináče. Děti mě ozdobily zvonečky, koulemi a řetězy, nahoru mi umístily špičku. Dostal jsem i barevná světýlka a musím říct, že teprve teď jsem byl opravdu krásný.
Druhý den se pod mými spodními větvemi objevily
dárky, které večer všichni s nadšením rozbalovali. Zářil
jsem jako tisíc hvězd, protože jsem věděl, že beze mě by
ty dárky přece neměli kam dát, ne? Připadal jsem si děsně důležitý…
Vánoce končily a já si říkal, co se mnou asi bude. Svůj
úkol jsem splnil…
Dopadlo to dobře. Zasadili mě do zahrady, kde žiju
dodnes. Pravidelně mě zalévají a mám tu plno kamarádů, stejně jako tehdy v lese.
Lucie Kadlečková, 7. třída, Soutice
Karolína Hauptová, 7. třída, Rýzmburk

Strana 14

Zpravodaj Štěpánovska

Prosinec 2015

… a na zemi pokoj lidem dobré vůle
Milí čtenáři,
letošní vánoční zamyšlení bych začal malou vědomostní zkouškou. Nad betlémskými chlévy s narozeným Ježíšem vystavenými v našich kostelích se objevuje
nápis, který po stranách drží ve vzduchu andělé. Tento
nápis je buď v latině, nebo v češtině. V latinském jazyce
je zde napsáno Gloria in excelsis Deo. Co znamenají tato
slova? Někde nalezneme i celou biblickou větu Gloria in
excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Odpověď zní: Sláva na výsostech Bohu a celá věta
a na zemi pokoj lidem dobré vůle nebo jinak významově přeloženo, pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.
Nápis nad Betlémem jsou slova andělského chvalozpěvu, který je zaznamenán v Bibli, v Lukášově evangeliu. Andělé zvěstují pastýřům zprávu o narození Spasitele Ježíše Krista v městě Betlémě (Lk 2,14). Tento
chvalozpěv zvaný Gloria se zpívá nebo recituje v katolických kostelích při každé nedělní bohoslužbě.
Rozjímání o této andělské větě úplně stačí pro naše
vánoční zamyšlení a reflexi do naší životní praxe. Křesťanská tradice nás učí, že andělé jsou Bohem stvořené
bytosti – duchové, kteří nemají hmotné tělo jako lidé. Jejich úkolem je sloužit Bohu. Zpráva o narozeném Ježíši,
kterou andělé sdělují betlémským pastýřům, je pravda,
kterou nemají sami ze sebe, ale jako služebníci Boží ji
přijímají a zvěstují lidským bytostem.
Tím, že přichází v Betlémě na svět dítě Ježíš – Boží
syn – je oslaven i jeho Otec v nebesích. Dítě Ježíš, ač se
narodil v nuzných podmínkách a v chudé rodině, je
přesto tím největším darem pro svět. To proto, že v budoucnu za každého člověka tady na zemi obětuje svůj
život na kříži. A nejen to. Přemůže smrt a vstane z mrtvých. Jen Bohu skutečně náleží ta nejvyšší sláva.
My jsme dnes zvyklí oslavovat kdekoho a často velmi
nekriticky. Celou plejádu osobností, o kterých zítra už nikdo nic neví. Známé přísloví však říká: Všechna sláva
polní tráva. U Ježíše Krista je tomu jinak. Jeho sláva nepohasla ani po dvou tisících let. Ani v dobách krutého pronásledování, ani v dobách lidské lhostejnosti a konzumu
jako je ta naše. Důkazem je i to, že jeho příchod na svět si
každoročně o Vánocích připomínáme. Jeho sláva je tu stále s námi. Betlémské světlo ozařuje stále ty, kteří se jím
osvítit nechají. A světlo a sláva přechází i na ně. O tom je
právě druhá část andělského chvalozpěvu: a na zemi pokoj lidem dobré vůle nebo v kterých má Bůh zalíbení.

Můžeme si položit otázku: lze nějak hmatatelně poznat a uchopit, že v někom má Bůh zalíbení? Mám za to,
že ano. Takový člověk je radostný, vidí události optimisticky, nikdy si na nic nestěžuje, není k smrti uštvaný, má
dobrou a vytrvalou vůli konat dobro. Prožívá totiž
ve svém srdci pokoj, jehož zdrojem je Boží láska. To je
ten pokoj určený lidem dobré vůle. Lidé dneška často neprožívají pokoj. Ani v rodinách, ani v manželstvích. Ani
v sousedských vztazích, ani na pracovištích. To proto, že
pokoj si nemůžeme sami vytvořit. Ale může nám jej dát
Boží dítě, které bezbranně leží v betlémských jeslích.
Známe přece sami tu atmosféru Vánoc. Atmosféru
pokoje a klidu, který proniká celou naší bytostí. Nemusíme ji chvilkově prožívat jenom o Vánocích. Můžeme ji
prožívat po celý další čas, dokonce po celý život. Stane se
to tehdy, když uvěříme, že Bůh je stále s námi. Ve všednosti a bojích našich dní. V našich radostech i v našich
trápeních.
Prožití hlubokého Božího pokoje Vám všem lidem
dobré vůle, čtenářům a občanům Štěpánovska, z celého
srdce vyprošuji nejen pro čas sváteční, ale i pro všechny
další dny nového roku, které jsou před Vámi.
Ing. Roman Farion, trvalý jáhen

Adventní koncert podle Lukáše
Každoročně vysílá Česká televize Adventní koncerty.
Smyslem těchto koncertů, pořádaných v podvečer čtyř
adventních nedělí, je připomenout, aby mladí, zdraví
a hlavně solventní diváci pamatovali v předvánočním

zjihnutí, že jsou mezi námi i lidé všelijak postižení a potřebují pomoc zdravých. Když připadne čtvrtá adventní
neděle na Štědrý den, začínají tyto koncerty o týden dřív.
Na Štědrý večer by už koncert nezlákal ani diváky, ani
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dárce. Koncert, který připomíná Lukášovo evangelium,
byl prvním a původním vánočním koncertem. Pořádaly
ho dvě ženy a ještě nenarozené dítě! Čteme o něm toto:
„V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala
do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova
a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem
svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade
všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že
ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk
tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém
těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo
řečeno od Pána.“
Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá
v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit
všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který
je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci
smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč
s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv
svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi
a jeho potomkům na věky.“
Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. Byl to zvláštní koncert! Než se do něho zaposloucháme, připomeňme si, kde se zrodil podnět pro toto
setkání dvou žen mezi Judskými horami. Verše předcházejícího oddílu Písma svatého vyprávějí, jak Marii z Nazaréta navštívil anděl Gabriel. Od něho se dovídá, že se
stane matkou a že její syn bude nazván Synem Nejvyššího a bude vládnout říši, která nemá hranic v prostoru
i času. Mariin snoubenec Josef slyšel také poselství o dítěti: „Dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid
z jeho hříchů.“ (Evangelium sv. Matouše 1,21) Když tato
poselství dali snoubenci dohromady, bylo to evangelium. Radostnou zprávu, že Bůh zahrnul milostí nejen
Marii a Alžbětu, ale všecky postižené hříchem! Kdo
z lidí není postižen hříchem? Kdybyste řekli zdravému
člověku, že je postižený, možná by se i urazil. A přece je
to tak. Lidé se odcizili Pánu Bohu a to, co v tomto odcizení dělají, nazývá Písmo hříchem. Všichni potřebují záchranu: smíření s Bohem. Zpráva, že tato záchrana přichází, je nádherné téma pro adventní koncert. Ani se
nedivíme, že s touto zprávou Marie rychle spěchala
za Alžbětou! Pravda, měla to z Nazaréta do Judských hor
trochu dál než my do modlitebny či do kostela! Kdyby
měla auto a byly dobré silnice, zvládla by těch 70 kilometrů hravě za hodinu. Ale ona měla jen dobré nohy. Tato
zpráva byla tak úžasná, že dobré nohy tu dlouhou cestu
vydržely! Poté, co došla do Betléma, které bylo městem
krále Davida, mohl začít první adventní koncert.
Začal pozdravem. Co je to pozdrav? Lidé se v supermarketu nebo na přeplněné ulici nezdraví. Neznají se,

Prosinec 2015

nemají si co říci, nemají nic společného kromě strachu
o peněženky. Pozdrav je dveřmi do společenství. Dvě
ženy v Zacharjášově domě si mají co říci. Obě vědí, že
jsou milostí zahrnuté. Mají krásné téma pro své společenství. Vzala by dnes Marie mobil a poslala Alžbětě esemesku? Ale jak má mobil zachytit a zaznamenat atmosféru bratrské, tehdy sesterské lásky?! Kdybychom si
namísto společného setkání začali posílat esemesky, bylo
by to pohodlnější, než cestovat na bohoslužby. Ale jak
bychom se ochudili! Společenství víry je ohromnou výsadou! Schůze zahrádkářů či chovatelů není společenství, třebaže ti lidé mají jakýsi společný zájem. Mnozí
lidé, kteří chodí do kostela, mají také společný zájem:
účastnit se pobožnosti. Pokud je ale nespojuje nic jiného,
je to málo. Není to ten pravý, biblický adventní koncert.
Skutečné společenství vytvoří jenom ti, kdo vědí, že byli
zahrnutí Boží milostí, když Mariina i Božího Syna přijali jako vysvoboditele od svých hříchů a věří v jeho jméno
a přijali tak moc stát se Božími dětmi. Pozdravem a společenstvím milostí zahrnutých, začal adventní koncert.
Tím ale nekončil.
Alžběta odpověděla na pozdrav Marie trochu obšírněji. Plnost Ducha svatého jí dávala do úst slova. Z těchto
slov zdůrazním jen jednu větu: „Jak to, že ke mně přichází
matka mého Pána?“ Cítíte, jak tato věta voní pokorou?
Starší žena se staví pod tu mladší. Jako bychom slyšeli apoštola Pavla: „V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe!“ (List Filipským 2,3) Také Pán Ježíš vyzýval
své učedníky slovy: „Učte se ode mne, neboť jsem tichého
a pokorného srdce.“ (Evangelium sv. Matouše 11,29). Lidem
pokora nevoní. Přednost mají lidé sebevědomí, sebejistí,
hrdí a s tvrdými lokty. Ti, kteří si umí své místo ve společnosti „vyboxovat“. Jsme na trhu práce a musíme se do určité míry chovat tržně, ale jen tak, abychom nepošpinili své
srdce, když bylo a má být očištěno od zlého svědomí. Společnost je něco jiného než společenství svatých. Ve společenství milostí zahrnutých vládne pokora. Když mezi
křesťany převládne něco jiného, přestává to být společenství i adventní koncert. Proto Duch svatý napomíná skrze
1. list Petrův 5,5 křesťany všech dob: „Všichni se oblecte
v pokoru, jeden vůči druhému!“ Jen tak nebude společenství církve znít těm, kteří přijdou na bohoslužby, falešně!
Vrcholem tohoto betlémského koncertu byl chvalozpěv Marie. Pod latinským názvem Magnificat je užíván v liturgii. Jenže lidé, kteří tento chvalozpěv zpívají či
recitují, myslí asi víc na to, aby se nespletli, než na obsah
chvalozpěvu. Kdybychom měli komentovat verš po verši, trvalo by to dlouho. Ale pokusme se najít hlavní myšlenku tohoto chvalozpěvu.
Maria v něm žasne napřed nad tím, co všemocný Bůh
koná při ní. Žasne nad tím, jak se Boží moc projevuje
v dějinách. Jak rozptýlil pyšné, jak svrhl vladaře s trůnu
a povýšil ponížené, jak hladové nasytil a bohatým nedal
nic a jak pamatuje plnit sliby dané Abrahamovi a dalším
otcům Izraele.
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Víte, čím Maria udivuje? Tím, jak svoji pozornost
soustředila na to, co dělá Bůh. My se neumíme dívat
na to, co dělá Bůh. Necháme se příliš rozptylovat pohledem na to, co dělá ten Zlý. Zavaleni mediálními zprávami sledujeme, jak přibývá všelijakých katastrof, jak si
nevíme rady s teroristy, jak přibývá vražd, násilností,
alkoholismu a všelijakých závislostí, jak se rozpadají
manželství a rodiny, jak se zašmodrchala vládní politika,
jak převažují zkorumpovaní lidé ve všech vrstvách atd.
Pohled na následky odvrácení lidí od Boha je deprimující. Ale to je přece dílo toho Zlého! On nás odcizuje Bohu,
on nás chce strhnout do záhuby, ke které je Bohem odsouzen! Jistěže nechceme a nemůžeme přehlížet realitu.
Ale nechejme se inspirovat příkladem Marie! Ona
také žila v nesnadné době. Její postavení v izraelské společnosti bylo tak komplikované! Břímě odpovědnosti
za výchovu Toho, který má vysvobodit svůj lid od hříchů, ji jistě tížilo. Ale ona se povznesla nad starostmi
právě proto, co vidí její víra. Však to o ní Alžběta řekla:
„Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Mít takovou víru, která pevně počítá, že se
splní to, co nám bylo zaslíbeno od Pána! S takovou vírou
se krásně žije, chválí, koncertuje! Chceme se radovat, aby
nejen Štědrý den, ale všecky dny, které nám Bůh k životu
přidá, vyzněly jako první adventní koncert? Není to tak
těžké. Stačí, když budeme chvátat do společenství věřících jako kdysi Maria, když budeme mít stejně pokorné
srdce, jako měla Alžběta, když budeme prožívat radost
ze spasení jako s dítětem v prenatálním stádiu života
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a když budeme jako Maria vyhlížet, že Pán Bůh své sliby
plní. Přeji Vám, aby Vás k tomu Duch svatý posiloval!
Josef Škrobák, emeritní kazatel Církve bratrské
ve Velké Lhotě na Valašsku

Když se naplnil čas
Černošské kázání (možná povídka) na text evangelia Lukáše 2, 8-14:
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci
se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál
anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle,
zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko
v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem
množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh
v nich má zalíbení.“
„Ty vypadáš báječně, šéfe,“ řekl pyšně Benjamin.
Zuby mu svítily v černém obličeji jako perličky. Skoro
celý den vynaložil na praní a žehlení Rafaelova nejlepšího lněného roucha. Říkal si v duchu: „Od té doby, co byl
archanděl ustanoven nejvyšším andělem zpráv, ještě nikdy tak skvěle nevypadal. – Však to také není nějaká
běžná záležitost, Benji. Když mě Pán oslovil, znělo to velice významně. Tak významně jako tehdy, když vyvedl
syny izraelské z Egypta.“

No a ty vypadáš stejně tak významně,“ vylítlo Benjaminovi. Rafael se usmál a poklepal mu na rameno. Potom se vydal za Hospodinem.
„Rafaeli, jistě dobře víš, co je tohle,“ řekl Hospodin
a ze skříně za psacím stolem přinesl velké přesýpací hodiny.
„Ano, Pane, to je čas, Pane.“
„Správně, Rafe. A teď se dobře podívej: Dolní půlka je
už skoro plná. Nahoře je už jen pár zrníček.“
„Ano, opravdu, pane.“
„Už to nebude dlouho trvat a čas se naplní, Rafe.“
Rafaelovi se zableskly vzrušením oči. To by mohlo
znamenat jen jedno: Pozouny, blesky, hromy – a všichni
mocní země budou svoláni, bude to největší den ode dnů
stvoření – a on, Rafael, nejvyšší anděl zpráv to ohlásí –
halelujah! „Myslíš, Pane, že už to tam dole začne?“
„Už to začíná, Rafe,“ řekl Pán a významně se usmál.
„Už to začíná? Jak – a od kdy?“ zeptal se Rafael znepokojeně.
„Zbývá už jen měsíc.“
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„Ale, Pane, to je strašně krátká doba. Jak mám tak
rychle svolat všechny krále, prince a lidi země? Nemohl
bys to trošku odložit?“
„To asi nepůjde,“ Hospodin vstal z trůnu a šel k oknu
.“Pojď sem!“
„Copak je, Pane?“
„Podívej se dolů na zem, Rafaeli. Vidíš tam ten malý
bod, tu vesnici?“
„Myslíš tamhle Nazaret, v Galileji?“
„Ano. A vidíš tu malou ženu? Jde od studny.“
„Se džbánem vody na rameně?“
„Ne, tu za ní. S uzlíkem šatů.“
„Ano, to vidím.“
„To je ona,“ řekl Hospodin, „jeho matka.“
„Jeho matka…?“ opakoval Rafael užasle. Přimhouřil
oči, aby lépe viděl.
„Teď už vidíš, co jsem tím myslel,“ řekl Hospodin
a odstoupil od okna, „nejde to odložit.“
Rafael šel za Hospodinem k psacímu stolu. Musel si
odkašlat, cosi mu vězelo v krku.
„Co je s tebou?“ zeptal se Pán a posadil se.
„Ó nic, Pane, nic, vůbec nic. Je to jenom…“
„Jenom co?“
„No, Pane, je to jenom…, aspoň se mi zdá, je to trochu – trochu moc obyčejné, kdyby se měl tam dole narodit jako každé jiné dítě.“
„Tak jsem to měl vždycky v úmyslu.“
„Ano, Pane.“
„Podívej se, Rafe,“ řekl Pán, „byl bych rád, kdyby se s tím
nenadělalo moc povyku. Proto jsem ti o tom dosud nevyprávěl. Nějaké fanfáry a bubnování nejsou vůbec potřeba.“
„Ale, Pane,“ odporoval Rafael, „snad nechceš říci, že
bychom měli oslavit naplnění času jen tak bez pozounů,
bez blesků a bez hromobití?“
„Žádné pozouny, Rafe.“
„Ani blesky a hromy?“
„Ani blesky a hromy.“
Rafael pokrčil bezmocně rameny. Hm, a to mám tedy
jenom sedět a bezmocně koukat?“ řekl a pokoušel skrýt
své zklamání. Hospodin vstal z trůnu a položil Rafaelovi
ruku na rameno. „Vím, Rafe, je ti líto, že nemůžeš použít
svých pozounů, blesků a hromů; ale ty se v tom případě
nehodí. Potřebujeme něco jiného, bez hluku a přitom
důstojného. Něco jako… Něco jako hvězdu.“
„Hvězdu? Ale kdo si v celém světě všimne nepatrné,
obyčejné hvězdy?“
„Jen to tak udělej, Rafe. Přines hvězdu a dej ji na nebe.
Dole se vždycky najde pár lidí, kteří se vyznají ve hvězdách. A tentokrát jich nemusí být moc.“ Hospodin se
opět zadíval ven a jeho pohled byl hluboký, tajemný
a snad i trochu smutný.
Rafael se uklonil a odcházel. U dveří se však ještě jednou zastavil a trochu rozpačitě odkašlal. – „Snad jenom
malý, docela malý sbor, Pane. Sestra Rebeka má andělský
sbor a ten docela pěkně…“
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Hospodin se na Rafaela podíval velmi přísně.
„Nic velikého, Pane, jen něco maličko pro pár obyčejných lidí na venkově – pro pastýře nebo někoho takového.“
„Ani žádný sbor, Rafe!“ – „Jen tu hvězdu?“ – „Opravdu jen tu hvězdu.“
„No tak dobře, Pane,“ povzdechl si Rafael a zavřel
za sebou dveře.
Na druhý den vzal s sebou Rafael Benjamina a pověsil na nebi hvězdu, jak slíbil Hospodinu. Benjamin sice
tvrdil, že Pán udělal tuhle hvězdu přece jen trochu jasnější než ty ostatní, ale Rafaelovi připadala úplně obyčejná. Smutně pokyvoval hlavou. Blížilo se naplnění času
a jen tahle nepatrná hvězda měla zvěstovat světu, že
na zem přijde Syn Boží. Hospodin to někdy dovede pořádně ztížit, dokonce i archandělovi.
Benjamin hvězdu hlídal, ale po třech týdnech Rafaelovi hlásil, že tam dole si jí skoro nikdo nevšiml. Jen tři
vykladači hvězd na východě ji prý zpozorovali. Vypadá
to, že jedině oni dovedou na zemi ještě číst hvězdy. Vydali se na cestu do Palestiny, aby se podívali, co se tam stalo.
I nejvyšší anděl zpráv může mít někdy špatné dny,
myslil si Rafael. Celé nebe se připravuje na naplnění časů
a on pro to mohl udělat jediné: dát vědět třem obyčejným mudrců z Východu. Benjamin viděl, jak je Rafael
zklamán, a přál si, aby mu dovedl říci něco, co by ho povzbudilo.
„Šéfe,“ řekl mu jednou srdečně. „Proč se vlastně nepřidáš k ostatním andělům a nepřipravuješ se s nimi?
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Na tuhle malou hvězdu mohu klidně dávat pozor sám.“
„Pochybuji, že bych jim byl co platný,“ řekl Rafael zachmuřeně.
„Ale to víš, že bys byl, šéfe. Nemusíš se přece vylučovat ze všech slavností tady u nás, když už nemůžeš nic
zařídit na zemi. Dobře víš, že sestra Rebeka je vždycky
celá šťastná, když jí pomůžeš s nácvikem andělského
sboru. Nikdo tady nerozumí hudbě jako ty, šéfe!“
Rafael trochu přikývl a tváří mu přelétl slabounký
úsměv. „Asi máš pravdu, Benji. Nemá to smysl zůstávat
stranou jen proto, že je všechno jinak, než jsem doufal.
Můžeme udělat něco pro zvěstování aspoň tady nahoře.“
„Jasně, šéfe,“ řekl Benjamin šťastně.
Rafael si v zamyšlení mnul bradu a do hlasu se mu
vrátilo něco ze starého tónu nejvyššího anděla zpráv.
„Uvidíme, třeba se sestrou Rebekou něco maličko dokážeme. A možná, že by z toho mohl mít radost i Pán.“
„Určitě, šéfe, určitě z toho bude mít radost,“ řekl Benjamin se zápalem. Rafael se usmál a vydal se nebem
za Rebekou na zkoušku andělského sboru.
Když se naplnil čas, seděl Rafael vedle Hospodina
a kolem seděli ostatní andělé a dívali se k zemi. Panna
Maria a Josef, její muž, se ubírali po dlouhé cestě z Nazareta do Betléma. Noclehárny byly plné. Uchýlili se proto
na noc do stáje. A tam, ve stáji, se jí narodil Syn Boží.
Maria ho zabalila do plenek a položila do jeslí. Andělé se
tomu dost divili. Sestra Rebeka šeptala Rafaelovi, že by
se mělo zatroubit aspoň na pozouny, aby se správci nocleháren vzpamatovali. Rafael si také myslel, že to narození ve stáji bylo moc obyčejné, ale viděl, že Hospodin je
hluboce zamyšlen, a proto neříkal nic.
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Po chvíli, aniž odvrátil oči od země, řekl Hospodin
Rafaelovi: „Rafe, kdy vlastně mají přijít ti mudrci?“ Rafael odpověděl, jako by se omlouval: „Zastavili se v Jeruzalémě, aby se u krále Heroda dověděli něco bližšího. Trochu se tam zdrželi, ale za pár hodin budou v Betlémě.
– „Řekni jim raději, aby se na zpáteční cestě u Heroda
nezastavovali, Rafe. Nemá dobré úmysly.“
„Ano, Pane. Udělám to, Pane.“ Hospodin se opět odmlčel. Rafael se odvážil velmi tiše ozvat: „Pane?“ –
„Ano?“ – „Sestra Rebeka nacvičila s andělským sborem
malou píseň pro tuhle příležitost, jen tady pro nás a jen,
kdyby tě to těšilo.“ – „Rád si ji poslechnu, Rafe. Kde jsou
malí andělé?“ – „Všichni jsou tady, Pane, můžeme začít.“
Sestra Rebeka zvedla ruku a andělský sbor zazpíval
novou Rafaelovu píseň k oslavě narození Božího Syna.
„To byla moc pěkná písnička,“ řekl Pán, když ji dozpívali. „Děkuji ti, sestro Rebeko. A tobě také, Rafaeli.“ –
„Ale to nestojí za řeč,“ řekl Rafael skromně.
Dlouhou dobu pak nikdo nepromluvil ani slovo. Dítě
dole spalo. Maria seděla u jeslí a podřimovala. Josef hlídal u dveří.
První se ozval zase Rafael: „Pane, je to roztomilý
chlapeček, že?“
„Myslím, Rafaeli, že vypadá jako každé jiné miminko.“ Rafael si to také myslel, ale zdálo se mu, že se to
nehodí říkat. „A jak to bude, až vyroste? Převezme potom vládu? Nebo svolá vojsko, aby to tam dole dal do pořádku?“
Hospodin chvíli mlčel a pak řekl vážně: „Ne, stane se
s ním to, co s každým člověkem.“
„Jak to myslíš, Pane?“
„Zemře.“
Rafaelovou širokou tváří přelétlo zděšení. „Ale,
Pane,“ řekl téměř šeptem, „je to přece tvůj Syn…, a to by
bylo, jako kdybys musel zemřít ty sám.“
„Máš pravdu, Rafe.“
Rafael se obrátil k Benjaminovi, který seděl vedle
něho, aby zjistil, zda Hospodinovi správně rozuměl. Benjamin jen pokyvoval hlavou.
„Ale, Pane,“ ptal se Rafael dál jako dítě, které se nedokáže přestat ptát, i když se bojí odpovědi, „to pak bude
navždy mrtvý?“
Pán se zvolna obrátil k Rafaelovi a zamyšleně se
usmál. „Ne, Rafe, navždy mrtvý nezůstane.“
Rafael chvíli tiše seděl a jen se na Hospodina strnule
díval. Pak se v něm něco hnulo, jako když z hluboké
vody vystoupí na povrch bublina vzduchu, a tváří se mu
rozlil úsměv tak široký jako celé nebe.
„Hospodine, ty jsi skutečně Pán! Žádný není Pán,
jako ty, Hospodine! Slyšels, Benji?“ obrátil se na svého
andělského sekretáře. „Slyšels, co řekl Pán? Navždy mrtvý nezůstane!“
„Ano, Rafe, ty to víš, že jsem slyšel. Něco tak neobyčejného, mimořádného jsme si ani nedovedli představit,
viď?“
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„Rafe,“ řekl Pán a podíval se opět dolů k zemi, „připadá mi to tam dole přece jen trochu opuštěné a obyčejné.
Kdyby se aspoň ti mudrci nebyli zdrželi!“
„Už musí přijít co nevidět, Pane.“
„No ale přece – co abychom poslali sestru Rebeku
a její andělský sbor dolů – jen aby pár lidem vyprávěli, co
se stalo v Betlémě?“
„Myslíš to vážně, Pane?“
„Co na to ty, sestro Rebeko?“ zeptal se Pán.
„Pane, to je báječný nápad!“
„A co ty, Rafaeli?“
„Pane, to by bylo přesně ono!“
Převzato z Evangelického kalendáře 1987, strana 51-54

Vyznání viny
Bože, my víme, že svět je ohrožen naší vinou. My v nic
už nevěříme, nejistý je náš den a naděje nám hynou.
Ty jsi nás v Kristu zavolal na cestu víry, lásky a pokoje.
My jsme však zvolili nenávist, zlobu a rozbroje.
Zničili jsme Tvé stvoření, tu Zemi krásnou, kterou jsi
nám dal. A teď jsme zděšení, že hvězdy pro nás hasnou,
a nevíme, jak dál.
Tvé děti jsme nechali hladem mřít, své bližní zabíjet,
morové rány neléčit, násilím zaplavit celý svět.
Tvůj vzduch jsme zašpinili, Tvé vody otrávili, Tvé lesy
zničili a všechno rozvrátili.
A teď se bojíme, zda tento zpustošený svět nejde vstříc
soudu Tvému. Pane náš, prosíme, ukaž nám cestu zpět
a nevydej nás zlému.
Nedopusť, aby zbořila snad bomba smrtonosná všechno, co pro nás stvořila Tvá ruka laskavá, Tvá ruka mocná.
Pomoz nám, ať se obrátíme. V milosti na nás pohlédni. Dej, ať i tyto Vánoce v naději slavit smíme, že nejsou
naše poslední.
Josef Batelka (1919 – 1999)

Prosinec 2015

Novoroční přání P. Zbigniewa
Czendlika z Lanškrouna

„Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:
Přeji
volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé,
jak vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi
lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.“
Převzato z internetu

Pozvánka
na Školní vánoční trhy

Srdečně Vás všechny zveme na Školní vánoční trhy,
které se budou konat v pátek 18. 12. 2015 od 14 hodin
v prostorách školy. Každá třída bude mít svůj „prodejní
stánek“ s vlastními výrobky, bude zajištěno občerstvení.
Stejně jako v minulém roce oživí nabídku zboží paní Jarmila Pavlicová z Včelího světa z Hulic.
Těšíme se všichni na Vaši návštěvu a na příjemně
prožité předvánoční odpoledne.

Pozvánka na výstavu

Motto: Každá věc má svůj půvab, jde jen o to jej najít
a využít. Takové hledání bývá leckdy napínavé, ale
vždycky moc fajn, i když výsledek nemusí být nic extra.
Doporučuji Vám – zkuste to také!
V Muzeu Štěpánovska probíhá výstava pod názvem
„Příběhy oživlých smeťáků,“ jejímž autorem je Ing. Jiří
Mejda Mejstřík. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze a dosud se pracovně pohybuje ve světě ekonomiky.
Jeho tvorba je zaměřena na shromažďování a zpracování různých drobností a artefaktů, které nás obklopují.
Z těch Jiří Mejstřík vytváří prostorové kompozice
a drobné objekty, které nazývá „Oživlé smeťáky a popelnice“. Pracuje se zcela běžnými produkty nebo jejich
zlomky, které jen minimálně upravuje. Základem jeho
tvorby jsou námětové nebo materiálové série. Ač oplývají značnou dávkou odlehčení, přesto odkazují na každodenní současná témata.
Výstava potrvá do 8. ledna 2015, otevřena je v pracovní dny od 9.00 – 11.30 hod., odpoledne od 13.00 – 16.00
hodin. Ve dnech pracovního volna lze objednat prohlídku výstavy na tel. čísle 724 188 645. O vánočních svátcích
(24. – 26. 12.) je výstava zavřena.
Mgr. Stanislav Kužel
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Informace městského úřadu
Upozornění pro vlastníky pozemků v katastrálním
území Sedmpány a Střechov nad Sázavou
V letošním roce byla provedena obnova katastrálního operátu v katastrálním území Sedmpány a Střechov
nad Sázavou, zjednodušeně a laicky řečeno tzv. „digitalizace“. Pozemky, které byly dosud vedeny ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, byly přečíslovány a zároveň vyznačeny na mapě jako samostatné
parcely. Dosavadní stav byl takový, že v jednom velikém
honu byly sloučeny parcely jednotlivých vlastníků
ve zjednodušené evidenci.
Pokud vlastníci pronajímají tyto pozemky ZD Trhový Štěpánov, a. s., která za ně dosud platila daň z nemovitých věcí, od účinnosti digitalizace se tato situace mění.
Všichni tito vlastníci musí na Finančním úřadě ve Vlašimi do konce ledna 2016 podat dodatečné přiznání k dani
z nemovitých věcí z těchto pozemků. Pracovnice Finančního úřadu ve Vlašimi všem s vyplněním přiznání
ochotně poradí.
Platnost občanských průkazů
Občanské průkazy, jejichž platnost končí, je třeba
vyměnit za nové. Přibližně měsíc před skončením platnosti, nejpozději do 15 pracovních dnů po skončení
platnosti občanského průkazu, je třeba se dostavit
osobně na příslušný úřad se stávajícím občanských průkazem.
Městský úřad v Trhovém Štěpánově není již několik
let oprávněn žádosti o vystavení nových občanských
průkazů přijímat.
Na Městském úřadě ve Vlašimi v ulici Jana Masaryka (u kruhového objezdu u Alberta) si můžete podat žádost v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30
do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 do 11.30 a od 12.30
do 14 hodin. Zároveň Vám zde pořídí i fotografii a podepíšete žádost o vydání nového průkazu. Nový občanský průkaz bude připraven k vyzvednutí do 20 dnů
od podání žádosti.
Hledají se vlastníci nemovitostí
Všechny sdělovací prostředky v naší republice již
od loňska informují o tom, že velké množství pozemků
a staveb nemá v katastru nemovitostí uvedené dostatečně určitě identifikované vlastníky. Dnem 31. 12. 2023
tyto nemovitosti přejdou na stát.
Městský úřad Trhový Štěpánov uvádí aktualizované
seznamy na svých internetových stránkách www.trhovystepanov.cz na úřední desce. Tyto údaje sestavil Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, na jehož
stránkách jsou samozřejmě také zveřejněny, a najdete
tam i rady, jak se o nemovitosti přihlásit.
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci jsou takoví, u kterých je uvedeno např. pouze jméno a příjmení
bez dalších údajů (zejména rodného čísla), případně bydliště. Seznam obsahuje také vlastníky, kteří již zemřeli,

ale v dědictví po nich nebyl některý pozemek projednán.
Nejste také Vy vlastníky těchto nemovitostí a nevíte
o tom?
Františka Pacovská

Přání z knihovny
Děkujeme všem čtenářům za přízeň, kterou nám
v letošním roce věnovali, přejeme pokojné a radostné
Vánoce,v novém roce 2016 především pevné zdraví, lásku a spokojenost!
knihovnice Jana Vlasáková a Jana Boušková

Přání pracovníků
základní školy
Vážení čtenáři, vážení občané!
Přijměte od nás všech ze základní školy upřímné přání pohodových, klidných a šťastných svátků vánočních.
Do nového roku 2016 přejeme všem šťastný první krok,
pevné zdraví především a hodně každodenních radostí.

Poděkování kronikáři
Dovolte mi touto cestou poděkovat panu Jaromíru
Vlčkovi za jeho dlouholetou práci kronikáře města Trhový
Štěpánov a též za jeho činnost v rámci redigování Zpravodaje Štěpánovska.
Spolupracovali jsme na článcích, které se týkaly zejména regionální historie a dle ohlasů čtenářů se většinou jednalo o témata čtivá a zajímavá. Za tuto spolupráci
též děkuji.
Práci pana Jaromíra Vlčka je třeba ocenit zejména
pro jeho vztah k Trhovému Štěpánovu a pro jeho nezištné nasazení, se kterým se věnoval a stále věnuje sběru
současných i historických témat, která se tohoto města
týkají.
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Přeji Vám, pane Vlčku, mnoho zdaru a Boží přízeň
do dalších let. A ještě jednou Vám děkuji!
Jan Holík, Praha 4
Touto cestou srdečně děkujeme panu redaktorovi
Jaromíru Vlčkovi za jeho svědomitou práci, kterou vy-

Prosinec 2015

konával při vydávání Zpravodaje Štěpánovska a psaní
kroniky.
Zároveň si mu dovolujeme popřát k jeho 80. narozeninám, které nedávno oslavil. Pevné zdraví, štěstí, spokojenost a Boží požehnání do dalších let Vám přejí
ze srdce Petráskovi z Trhového Štěpánova.

Poděkování končícího kronikáře a redaktora
Vážení čtenáři a příznivci Zpravodaje Štěpánovska!
Přiblížily se Vánoce i konec roku. S ním končí moje
funkce kronikáře města Trhového Štěpánova, kterou
jsem vykonával 20 let. Končím po 17 letech i jako odpovědný redaktor Zpravodaje Štěpánovska. Je to hodně
dlouhá doba, v níž se stalo mnoho významných událostí
v našem městě i v našich životech. Odměnou za tuto
mnohdy nelehkou, nesnadnou a často nepochopenou
práci mi byly Vaše příznivé ohlasy i uznání. Jak už to
bývá, našli se i tací, kteří hledali ve Zpravodaji Štěpánovska něco jiného, a nenašli. Někteří jeho obsah kritizovali,
aniž by napsali jediný krátký článek, ani nepřišli s návrhem, co dělat jinak a lépe. Téměř všechno, co mi zasílali
autoři článků, bylo otištěno. To, co někdo nebyl ochoten
napsat, se už nedočteme. Možná i proto nenašli to, co
hledali.
Nemám v úmyslu shrnout ani ve stručnosti, co jste
mohli číst. Na tom už nezáleží a zabíral bych místo pro
jiné, vhodnější články. Proto jsem se rozhodl, že poděkuji Vám, kteří jste čekali na každé nové číslo a tím mne
povzbuzovali v mé práci.
S radostí a vděčností vzpomínám na svého dlouholetého příznivce a prvního polistopadového starostu pana
Josefa Tomaidese II., který mne v mé práci motivoval,
povzbuzoval a podporoval. Děkuji za vstřícnost i podporu dalšímu starostovi panu Ing. Václavu Nekvasilovi.
Významnou pomocnicí zejména při korekturách textů mi byla paní Františka Pacovská. Vážím si její práce
i neocenitelné a všestranné pomoci. Moc Vám za ni děkuji! V uplynulých dvou letech se na korekturách podílela paní Mgr. Marie Šimáňová z Vlašimi. Rovněž jí děkuji za pečlivě odvedenou práci.
Děkuji především aktivním členům bývalých redakčních rad za spolupráci. Děkuji všem autorům článků,
kteří s ochotou psali sami nebo z mého podnětu a obohacovali obsah tohoto časopisu. Jejich počet je vyšší než
500! Byli nejen z našeho města a okolních obcí, ale i ze
vzdálených míst. Někteří z nich byli nebo doposud jsou
významnými odborníky v různých oborech. Děkuji fotografům, kteří ochotně poskytovali své snímky ke zveřejnění. Děkuji kreslířům obrázků, byli to tehdy žáci
a žákyně základní školy. Mnozí z nich už mají své rodiny! Děkuji za půvabné kresby do několika vánočních
zpravodajů paní Mgr. Miroslavě Ptáčkové (Pavlové)
z Vlašimi. Letošní vánoční číslo provázejí kresby pana
Ing. Lubomíra Hejzlara ze Zdislavic a Elišky Kladivové

z Pavlovic, žákyně Základní školy v Trhovém Štěpánově.
Rovněž jim děkuji za nevšední ochotu nakreslit obrázky
poté, co původní záměr nebylo možné uskutečnit.
Děkuji rovněž pracovníkům tiskárny firmy Sellier &
Bellot, a.s., Vlašim za dlouhá léta dobré spolupráce.
V posledních několika letech se na grafické podobě podíleli manželé Yvona a Miroslav Horákovi z Mladé Boleslavi. Spolupráce s nimi byla na vysoké profesionální
i lidské úrovni. Bez jejich významného podílu by Zpravodaj Štěpánovska nebyl takovým, jak jste jej četli. Milí
Horákovi, i Vám co nejsrdečněji děkuji za mnohaletou
spolupráci.
Jaroslav Seifert napsal tato známá slova: „Bílým šátkem mává, kdo se loučí, každého dne se něco končí, něco
překrásného se končí.“ Proto Vám všem ve smyslu těchto
slov mávám na pozdrav.
Milí čtenáři, prožijte požehnané Vánoce v pokoji, pohodě, ve zdraví i v radosti. Přeji Vám vše dobré nejen
v roce 2016, ale i v dalších letech.
Jaromír Vlček
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19.12.2015 – Pavel Kaleta, Trhový Štěpánov, 91 let
24.12.2015 – Marie Steklá, Trhový Štěpánov, 60 let

Sňatek uzavřeli:
17.08.2015 – Martina Brédová, Trhový Štěpánov
a Ondřej Škvor, Petroupec
14.09.2015 – Vendula Novotná, Trhový Štěpánov
a Milan Noháč, Vlašim

26.12.2015 – Bohumila Veselá, Trhový Štěpánov, 60 let
25.12.2015 – Drahomíra Navrátilová, Trhový Štěpánov,
55 let
27.12.2015 – Marcela Vopálková, Trhový Štěpánov, 50 let
04.01.2016 – Zuzana Drdová, Štěpánovská Lhota, 70 let
04.01.2016 – Pavel Dušek, Dubějovice, 50 let

Navždy odešli:

12.01.2016 – Eva Bílková, Trhový Štěpánov, 80 let

16.10.2015 – Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov,
ve věku 92 let

12.01.2016 – Anna Drnovcová, Trhový Štěpánov, 70 let

26.11.2015 – Miroslav Čepelák, Trhový Štěpánov,
ve věku 64 let.

13.01.2016 – Věra Chvojková, Trhový Štěpánov, 70 let

Stále vzpomínáme
32 roků žil jsi s námi,
nyní tu cestu života jdeme sami.
Ten náhlý odchod byl jak krutý sen,
na Tebe zůstala vzpomínka jen.
13. ledna 2016 vzpomeneme již 13. výročí, kdy od nás
nečekaně odešel náš drahý a milovaný manžel, tatínek,
syn, bratr, strýc, synovec a švagr, pan Oldřich Petrásek.
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Vzpomínají všichni
Tví blízcí, kamarádi a spolupracovníci z firmy Sellier &
Bellot. Vzpomíná rodina Petráskova, Bartišova a Martínkova.

12.01.2016 – Alena Frajtová, Dubějovice, 50 let
13.01.2016 – Jiří Zeman, Dalkovice, 65 let
13.01.2016 – Hana Pazourová, Trhový Štěpánov, 55 let
15.01.2016 – Marie Houdková, Střechov, 65 let
18.01.2016 – Jana Boušková, Trhový Štěpánov, 50 let
20.01.2016 – Jaroslav Lhotka, Trhový Štěpánov, 75 let
21.01.2016 – Anežka Pazourová, Trhový Štěpánov,
80 let
22.01.2016 – Miluše Šandová, Trhový Štěpánov, 60 let
23.01.2016 – Libuše Brýlová, Dalkovice, 75 let
27.01.2016 – Josef Korn, Trhový Štěpánov, 55 let
29.01.2015 – Jiří Spěvák, Trhový Štěpánov, 55 let

Vzpomínka na drahé rodiče
11. prosince 2015 uplyne 23 let, kdy od nás odešla naše
drahá maminka ve věku 83 let paní Emilie Polivková.
Dne 30. prosince 2015 tomu bude už 45 let, kdy nás
opustil náš milovaný tatínek pan František Polivka
ve věku 66 let.
Stále vzpomínají s láskou dcery Marta, Marie a Jiřina
s rodinami.

Životní jubilea:
02.12.2015 – Drahomír Maštalíř, Dalkovice, 84 let
02.12.2015 – Ladislav Kadleček, Trhový Štěpánov, 80 let
06.12.2015 – Marie Brixiová, Dubějovice, 81 let
07.12.2015 – Jitka Tomaidesová, Trhový Štěpánov, 50 let
08.12.2015 – Marie Vinšová, Dubějovice, 87 let
13.12.2015 – Jaroslav Nerad, Trhový Štěpánov, 86 let
14.12.2015 – Jaroslav Forman, Trhový Štěpánov, 82 let
16.12.2015 – Ilona Rezková, Trhový Štěpánov, 50 let

Fotografie poskytli
Ing. Hanuš Jan, Praha: Trhový Štěpánov v obležení diváků, kteří chtěli vidět sv. Huberta (4) • Holík Jan: Nejstarší štěpánovští sousedé na fotografiích? • Korn Josef:
Slovo starosty; Všední dny sedmpánských seniorek;
Společenská kronika • Mgr. Mendová Monika: Jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně • Mgr. Limburk Martin:
Miniházená na základní škole • MgA. Vrzalová Eva:
„Cyklostezka vozíčkářům přátelská“ otevřena; Trhový
Štěpánov v obležení diváků, kteří chtěli vidět sv. Huberta (2) • Ing. Vilímovská Alena: Titulní strana; Lampiónový průvod; Perníčkový turnaj • Mgr. Vrbický Martin:
Vzít si knihu a číst si

Obrázky nakreslili
Ing. Hejzlar Lubomír, Zdislavice (7) • Kladivová Eliška,
Pavlovice (4)
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Jubilanti:
Marie Dvořáková
ze Sedmpán oslavila
80. narozeniny 1.7.2015.

Paní Marie Dvořáková,
foto Josef Korn

Monika Lonská s rodiči
Jitkou a Jiřím Lonských,
foto Josef Korn

Nikol Šimková s rodiči Věrou
Doškářovou a Miloslavem
Šimkem,
foto archiv rodiny

Paní Marie Ciglerová,
foto archiv rodiny

Marie Ciglerová
z Trhového Štěpánova
oslavila 85. narozeniny
13.10.2015

Pan Josef Vesecký,
foto Josef Korn

Josef Vesecký ze Střechova nad Sázavou
oslavil 80. narozeniny 13.11.2015

Narodili se:
17.02.2015 – Aneta Tomanová, Dalkovice
02.03.2015 – Natali Quaiserová, Sedmpány
30.04.2015 – Monika Lonská, Sedmpány
24.06.2015 – Nikol Šimková, Střechov nad Sázavou
04.07.2015 – Matěj Poledňák, Trhový Štěpánov
07.07.2015 – Renata Musilová, Trhový Štěpánov
14.07.2015 – Nikolas Navrátil, Trhový Štěpánov
15.07.2015 – Marek Houdek, Střechov nad Sázavou
11.09.2015 – Jan Kořínek, Trhový Štěpánov

Matěj Poledňák s rodiči
MUDr. Olgou Poledňákovou
a Janem Poledňákem,
foto Josef Korn

Nikolas Navrátil s rodiči
Pavlem a Markétou
Navrátilovými,
foto archiv rodiny

Aneta Tomanová
s bratrem Jakubem,
foto archiv rodiny

Natali Quaiserová, s matkou
Terezou Mezuliánovou
a otcem Pavlem Quaiserem,
foto Josef Korn

Renatka Musilová s rodiči
Ing. Markem Musilem
a Ivou Musilovou
a sestřičkou Denisou,
foto Josef Korn

Marek Houdek,
foto archiv rodiny

Jan Kořínek s rodiči Václavem
a Pavlou Kořínkovými
a bratrem Václavem,
foto Josef Korn
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