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Přejeme Vám pokojný a radostný vánoční čas.
V novém roce 2013 hodně zdraví a pohody.

Adventní čas není jen časem očekávání krásných vánočních svátků. Měl by to být čas klidu, rozjímání i přípravy, abychom tyto svátky, podle slov vánočních písní: Čas radosti, veselosti, světu nastal nyní – Narodil se
Kristus Pán, veselme se, prožili v radosti a vděčnosti za všechny dárky, které od svých milých přijímáme. Latinský
hymnus z roku 1751 začíná slovy: Adeste fideles, laeti triumphfantes, venite, venite in Bethlehem – Dnes jásejte
věrní, radost nám je dána, ó pojďte, ó pojďte až k Betlému! Je to čas, kdy je málo světla a hodně tmy. Ale i ve tmě
září malinké světlo naděje do daleka. V Betlémě zpívali andělé: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi
lidmi Božího zalíbení. Tehdy zazářilo světlo, které přináší skutečný pokoj do lidských srdcí. Mudrci od Východu
dobře rozpoznali, že Dítě Ježíš je tím největším darem tomuto světu od Boha. Italský malíř, sochař a architekt
Giotto di Bondone namaloval v roce 1304 slavný obraz Klanění tří králů. Více o tom a ještě mnoho jiného se
dočtete v tomto čísle. Ať Vám i toto číslo přinese příjemné čtení a pohodu.
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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané!
Blíží se čas Vánoc, čas nejkrásnějších svátků, na které
se snad každý těší. Jinak se těší děti, jinak jejich rodiče,
jinak pamětníci, jako já. Těšení všech generací má jedno
společné, všichni nejvíce myslí na své blízké. Všichni se
těší, že se sejdou s rodinou v opravdu sváteční atmosféře.
V tomto krásném očekávání adventního času bychom
při přípravách měli také myslet na to, že ne všichni lidé
mají to štěstí setkat se s širokou rodinou, protože jsou
z nějakého důvodu sami. Ne každý má na dárky pro děti,
které by si přály. Mysleme na tyto lidi a každý dle svého
postavení a možností se snažme pomoci. Zdůrazňuji postavení, protože čím vyšší postavení, tím je menší starost
o opuštěné a chudé lidi, tak to alespoň cítím v poslední
době. Pomoc obyčejným lidem nemusí vždy spočívat jen
v sociálních dávkách. Možná by někdy stačilo zamezit
lichvě a kontrolovat exekutory, abychom nedělali z chudých ještě chudší.

Po předvánočním všeobecnějším pohledu na život
Vám sdělím několik informací ze života města. Mám-li
začít podle sledu událostí, pak poslední vydání Zpravodaje Štěpánovska se minulo s volbami, které byly v našem senátním obvodu jen do krajského zastupitelstva.
Výsledky voleb jsou na jiném místě tohoto zpravodaje.
Chtěl bych se zmínit o účasti. Jistě pochopíte, že mě jako
starostu netěší, že naše město má nejnižší účast voličů
v okolí. Připadá mi, že se stává módou k volbám nechodit. Vždyť kraj spravuje většinu institucí, které se dotýkají každého z nás. Měli bychom mít zájem na tom, kdo
kraj bude řídit. K volbám se prostě chodit má. Měli bychom využívat tohoto práva a vzít na sebe zodpovědnost
se jednou za čas samostatně rozhodnout ve veřejné věci.
Podle rozhodnutí zastupitelstva byla zahájena výstavba výtahu do zdravotního střediska. Stavbu podle
výsledků výběrového řízení provádí firma Zeman Bernartice a bude dokončena kolem nového roku. Rada
města provedla výběrové řízení na zhotovitele chodníku
V Bráně včetně dešťové kanalizace. V letošním roce
bude provedena jen dešťová kanalizace. Chodník v návaznosti na plánovanou asfaltaci krajské silnice až v příštím roce. Stavbu bude provádět firma Šindler.
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na opravu
rybníka Lipiny v Dalkovicích a opravu rybníka Žoldánka v Trhovém Štěpánově. Dále bylo rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
na opravu cesty k lávce ve Střechově poškozené přívalovým deštěm 3. 5. 2012.
Zastupitelstvo pracovalo na přípravě návrhu rozpočtu na rok 2013, který byl schválen 27. listopadu 2012.
Ve Zpravodaji Štěpánovska bude rozpočet otištěn po definitivním schválení v únorovém vydání.
Na závěr posledního letošního vydání Zpravodaje
Štěpánovska mi dovolte, abych poděkoval zastupitelstvu
města a radě za dobrou spolupráci při řešení zodpovědných rozhodnutí v letošním roce. Děkuji pracovníkům
příspěvkových organizací města – Základní škole, Mateřské škole a Školní jídelně za dobrou práci ve školství.
Dále děkuji pracovnicím Městského úřadu a Městské
knihovny, pracovníkům Muzea Štěpánovska, Spolkového domu a víceúčelového hřiště, kronikářům a zodpovědnému redaktorovi Zpravodaje Štěpánovska za dobrou spolupráci a všem ostatním pracovníkům města
za práci v roce 2012. Závěrem děkuji jménem Zastupitelstva města všem občanům za podporu v roce 2012 a těším se na spolupráci v roce 2013. K tomu nám všem přeji hodně úspěchů a pevné zdraví v novém roce.
Ing. Václav Nekvasil, starosta města

Zpravodaj Štěpánovska
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Místostarosta odpovídá na dotazy
Otázka:

Odpověď:

Na turistickém pochodu podél řeky Sázavy jsme procházeli kolem střechovského jezu. Udivilo nás, že není přístupný pro veřejnost. Oznámení na tabulkách je toto
„Vstup zakázán soukromý majetek,“ Jak je možné, že nastala tato situace? Dříve byl jez hojně navštěvován a nebyl problém se vstupem.

Město žádný hudební festival neplánuje. Uspořádáním
by se mohl zabývat některý z místních spolků nebo
sdruženi.

Odpověď:
Pozemky v okolí jezu byly vždy v soukromém držení a záleží jen na majitelích, zda umožní vstup na jez přes soukromý pozemek. Na jez se můžete dostat po obecní cestě
přes střechovskou lávku, bohužel z druhé strany řeky.
Otázka:
Město žije mnoha kulturními a společenskými akcemi.
Plánujete nějaký hudební festival?

Otázka:
Prosím o informaci týkající se hlavních služeb Městského úřadu.
Odpověď:
Na Městském úřadě je možné ověřování podpisů a listin.
Městský úřad vede matriku pro Trhový Štěpánov i pro
některé okolní obce, Czech point, základní registry. Veškeré služby vyplývající z chodu úřadu jsou uvedeny
na www.trhovystepanov.cz.
Josef Korn, místostarosta města

Poděkování a přání odpovědného redaktora
Vážení a milí čtenáři!
Když před 13 lety vyšlo první vánoční číslo Zpravodaje Štěpánovska, netušil jsem, že jejich počet dosáhne
čísla 14. Toto číslo je v celkovém pořadí pravidelného
vydávání osmdesáté čtvrté. Těší mne, že za dlouhých
14 let mohl náš časopis vycházet pravidelně každý sudý
měsíc a přinášel jistě mnoho zajímavých článků a informací.
Ohlížet se zpět může být někdy zavádějící. Přesto se
mohu ohlédnout a poděkovat mým pomocníkům, rádcům, kritikům, autorům článků a fotografií, i těm, kteří
měli pro mne slovo povzbuzení.
Především děkuji členům redakční rady od roku 1999
do roku 2011 za jejich trpělivost i podněty. Velice si vážím podpory starosty města pana Ing. Václava Nekvasila, místostarosty pana Josefa Korna, a všestranné pomoci matrikářky a korektorky paní Františky Pacovské.
Těší mne, že počet autorů se stále zvyšuje a přesáhl už
počet 410.
V minulém čísle byla shrnuta práce všech, kteří se
různým způsobem podíleli na obsahu i podobě každého
z čísel. I jim patří mé upřímné poděkování. Bez jejich
práce by nebyl Zpravodaj Štěpánovska takovým, jak je.
Zejména děkuji panu Ing. Miroslavu Horákovi a jeho
manželce paní Yvoně Horákové za trpělivost a spolupráci při náročné grafické úpravě. Poděkování patří i pracovníkům tiskárny Robert Fritzl, F-Print, Krchleby
za péči o konečnou podobu našeho časopisu.
Děkuji paní Mgr. Ing. Haně Pokorné za kresby, paní
Petře Hejzlarové Exnerové z Vlašimi za sestavení osmi-

směrky a mému vnukovi Vojtěchu Kofroňovi z Písku
za převedení přeskenovaného obrázku na titulní stranu
z formátu pdf do formátu JPEG.
Můj upřímný dík patří všem, kteří přijali moji nabídku zúčastnit se vánoční ankety, odpověděli na připravené otázky a uvedli svá jména.
Přeji Vám všem i Vašim rodinám radostné, požehnané a pokojné prožití vánočních svátků. V novém roce
2013 hodně zdraví, pohody a Boží požehnání.
Přeji Vám příjemné čtení každého nového čísla Zpravodaje Štěpánovska a věřím, že s pomocí Boží i s Vašimi
příspěvky budeme přinášet dobré zprávy a zajímavé
články.
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor

Zpravodaj Štěpánovska
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Výsledky voleb v okrsku Trhový Štěpánov do Zastupitelstva
Středočeského kraje, konaných ve dnech 12. a 13.10.2012
Číslo strany
ve volbách

Počet platných
hlasů

Název strany

č. 3

„Sdružení nestraníků“

14

č. 7

Volte Pravý Blok

18

č. 16

Strana soukromníků České republiky

0

č. 19

Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu

10

č. 22

Národní socialisté – levice 21. století

1

č. 29

TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj

47

č. 30

Věci veřejné

0

č. 31

ZMĚNA 2012

2

č. 43

Komunistická strana Čech a Moravy

61

č. 51

Strana zelených

4

č. 52

Středočeši2012.cz

4

č. 60

Česká strana sociálně demokratická

50

č. 68

Koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislí kandidáti

22

č. 70

Občanská demokratická strana

44

č. 77

Strana svobodných občanů

1

č. 78

Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovol.

1

č. 80

Dělnická strana sociální spravedlnosti

0

č. 83

Komunistická strana Československa

0

č. 88

„UNP-STŘEDOČEDŠI 2012“

4

č. 91

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – Češi

11

č. 93

Česká pirátská strana

15

Celkem

309

Celkový počet voličů v okrsku Trhový Štěpánov 1 032,
z toho:
1 volič na voličský průkaz
Počet hlasujících voličů
317
Neplatné hlasy
8
Volební účast celkem
30,72%
Voličská účast podle obcí
Název obce

Počet voličů

Hlasovalo

%

58

3

5,17 %

Dubějovice

76

23

30,26 %

Sedmpány

85

16

18,82 %

Střechov n. Sáz.

86

23

26,74 %

Štěpánovská Lhota

7

3

42,86 %

720

249

34,58 %

Dalkovice

Trhový Štěpánov

Připravila Jana Krucká

Strana 5

Zpravodaj Štěpánovska

Prosinec 2012

Novinky z Mikroregionu Český smaragd
V Mikroregionu Český smaragd bylo v posledních měsících velmi rušno. Místní aktivní lidé, členové neziskových organizací, podnikatelé a zástupci obcí se rozhodovali, zda chtějí na příští programové období (pro které
poskytuje Evropská unie peníze na rozvoj regionů) 2014 –
2020 zůstat v Místní akční skupině Posázaví nebo zda si
utvoří novou, menší místní akční skupinu s centrem
ve Vlašimi. Po diskuzích se sousedními mikroregiony Blaník, Podblanicko a Želivka, s různými organizacemi, městem Vlašim a zejména s dosavadní Místní akční skupinou
Posázaví, vyšla najevo druhá možnost. Staneme se součástí
nové místní akční skupiny, která vznikne přibližně na území obce s rozšířenou působností, jíž je Město Vlašim.
Co je místní akční skupina a co pro obyvatele mikroregionu znamená?
Místní akční skupina (MAS) je parta aktivních lidí
z území, kde tato skupina působí. Mezi těmito lidmi jsou
zástupci spolků a neziskových organizací, sportovních
a kulturních klubů, zástupci obcí, aktivní jednotlivci,
podnikatelé… Všichni mají jedno společné – záleží jim
na místě, kde žijí, tvoří, podnikají a chtějí toto místo rozvíjet. K tomu, aby se to dařilo, uskutečňuje místní akční
skupina řadu aktivit, mimo jiné získává peníze od Evropské unie, a prostřednictvím „Programu LEADER“
kvalitní počiny těchto lidí podporuje. Členové místní
akční skupiny tedy mohou požádat o dotaci na projekty,
které přinesou nové a pěkné hodnoty do regionu, které
budou lidem prospěšné.

Buďte u vzniku místní akční skupiny od začátku a využívejte všech možností, které vám nabídne.
K tomu, aby místní akční skupina mohla fungovat,
potřebuje plán, podle kterého se bude rozvíjet během následujících několika let – tu dobu určuje Evropská unie
a říká jí programové období. Naše nová místní akční
skupina bude muset vytvořit takový plán (tzv. „strategii
rozvoje“) pro roky 2014 – 2020. Na začátku roku 2014
musí být už tento plán hotov. S jeho tvorbou se začne
v nejbližší době. Na vzniku tohoto plánu – strategie se
podílí právě celá parta oněch aktivních lidí. Úkol všech
spolků a neziskových organizací, sportovních a kulturních klubů, obcí, aktivních jednotlivců, podnikatelů
a dalších spočívá v tom, že přijdou na předem oznámené
místo v daný den, a během tzv. „komunitního plánování.“ Na něm přednesou své návrhy a budou diskutovat
o tom, jak by chtěli rozvíjet svoji činnost a tak přispět
k příjemnějšímu životu v jejich působišti s výhledem
sedmi let. Vznikne plán, podle kterého bude místní akční skupina postupovat, a pomáhat svým členům ke splnění daných cílů.
Zamyslete se nad tím, jak by váš spolek, vaše organizace, vaše firma, vaše město, vaše obec měly vypadat
v roce 2020
Právě s takovou ideou – nápadem byste měli přijít
na tuto schůzku „komunitní plánování.“ Manažerka mikroregionu má za úkol jakkoliv mikroregionu pomáhat,
bude kontaktovat všechny spolky, organizace, aktivní
jedince, podnikatele v našich obcích, aby jim sdělila, kdy
se schůzka k vytvoření plánu uskuteční. Prosím, přijďte
tam!
Kancelář manažerky v Trhovém Štěpánově
Od nového roku, ale už od prosince 2012, mám novou kancelář v budově Městského úřadu v Trhovém Štěpánově. Pokud patříte mezi aktivní lidi, kteří by se chtěli
na chodu nové místní akční skupiny nebo našeho mikroregionu podílet, kdykoliv se přijďte poradit, zeptat se,
diskutovat nebo přinést nový nápad. Pokud výše uvedenému článku nerozumíte, rovněž přijďte. Ráda Vás poznám, vysvětlím, uvítám nové nápady.
Velice bych chtěla poděkovat Mikroregionu Český
smaragd za perfektní spolupráci, podporu a aktivitu.
Děkuji také našemu předsedovi panu Ing. Václavu Nekvasilovi a Městu Trhový Štěpánov za to, že mi umožnili být mikroregionu blíž, a poskytli mi prostory pro mé
působení přímo v centru dění. Děkuji rovněž všem aktivním lidem, s kterými jsem se už mohla setkat a spolupracovat. Těším se na Vás i v příštím roce!
Eva Vrzalová, manažerka
Mikroregionu Český smaragd

Zpravodaj Štěpánovska
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Požehnání kapličky v Dubějovicích
Pan ThLic. Jarosław Scieraszewski, administrátor farnosti Zruč nad Sázavou, dne 21.10.2012 požehnal dubějovickou kapličku po provedené rekonstrukci za přítomnosti
starosty našeho města pana Ing. Václava Nekvasila, místostarosty Josefa Korna a dalších občanů. Nejdříve promluvil zástupce Dubějovic Ing. Antonín Vošický. 150 let byl
pozemek kapličky ve vlastnictví pana Frajta. Po dohodě
s městem Trhový Štěpánov byl převeden do majetku obce.

zaměstnanci města Trhový Štěpánov. V další etapě je
plánováno připojit elektrické zvonění, které je již z větší
části připraveno. Bude ovládáno z hasičské zbrojnice.
Děkujeme za finanční podporu města.
O kapli je v naší kronice napsáno, že„ … následkem
josefínského nařízení roku 1791 zavřená a veřejně prodána byla. Roku 1872 vystavěli si občané novou kapli zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Tato kaplička stojí
dodnes na rozcestí téměř ve středu obce u Frajtovy stodoly. V roce 1946 ji místní řemeslníci opravili. Zedníci
udělali novou fasádu a tesaři věžičku. Jaroslav Divíšek ze
Střechova udělal klempířskou práci. Za druhé světové
války byl odevzdán na příkaz německých úřadů zvonek,
jako mnoho jiných, a až po válce byl zakoupen zvonek
nový a opět byl do věžičky zavěšen.“

Účastníci slavnosti

Interiér kapličky

P. Scieraszewski žehná kapličce

Kaple byla odizolována, nově omítnuta, položena
nová střešní krytina, uvnitř je obílena a okolní pozemek
upraven. Nové, krásné, dřevěné dveře vyrobil pan Pavel
Dušek, který pomáhal i při dalších opravách. Jeho synové, Pavel a Petr, se zasloužili o vytvoření nové dřevěné
sošky a opravili již původní. Velkou část prací vykonali

Jako mnohé další vesnice, držíme i u nás havelské posvícení. Posvícení se slavilo v Čechách na různé svátky –
podle toho, kterému svatému byl kostel zasvěcen. Protože
císař Josef II. byl dobrý hospodář a nelíbilo se mu, když
obyčejný lid hodně slavil a nepracoval pro něho, určil jedno datum, kdy poddaní mohou držet posvícení a to bylo
první neděli po svátku sv. Havla, tzv. havelské neboli císařské posvícení. Koncil církve římskokatolické před padesáti lety toto datum změnil a posvícení by se mělo držet poslední neděli v říjnu. Slyšela jsem o tom až nyní.
Požehnání v naší kapličce proběhlo na havelské posvícení a neobešlo se bez posvícenských koláčů a menšího pohoštění přítomných ve společenské místnosti hasičské zbrojnice.
Marie Vojtová, kronikářka Dubějovic
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Uvítali jsme přátelskou návštěvu z Blaníku a Želivky
Během čtvrtečního odpoledne 8. listopadu 2012 jste
možná v Trhovém Štěpánově potkali neobvyklou skupinku dospělých lidí, která se pohybovala ve škole,
na hřišti nebo ve Spolkovém domě. Šlo o starostky a starosty ze sousedních mikroregionů Blaník a Želivka. Přijeli se do našeho města podívat, seznámit se s jeho historií i současností, dotknout se jeho kultury, prozkoumat,
jak se zde lidem žije, jaké tu mají zázemí, a zjistit, co nového ještě Trhový Štěpánov čeká. Skupinka postupně navštívila všechny obce Mikroregionu Český smaragd.
Zapojili jsme se do projektu „Poznáváme naše sousedy.“ Vzájemné představování tří svazků obcí zprostředkoval Mikroregion Blaník. V plánu byly během tří měsíců poznávací výlety do mikroregionů Blaník, Želivka
a Český smaragd.
Trhový Štěpánov a další obce našeho mikroregionu
uvítaly dvoudenní návštěvu zástupců ze sousedních
svazků. Při plánování exkurze jsme se po zkušenosti
s říjnovým sněžením obávali, že nás zimní počasí ve vyhlédnutém termínu ještě potrápí, ale nakonec ve čtvrtek
8. a v pátek 9. listopadu byla modrá obloha a slunečno.
Během obou dnů se sešla skupina asi dvaceti lidí.
První den exkurze začal kávou a čajem s medem
ve Včelím světě v Hulicích. Starostky a starostové si prohlédli celý areál bývalé školy, v níž je zajímavá interaktivní expozice o životě včel. Někteří neváhali ochutnat
medovinu, jejíž zahřívací schopnosti následně přišly
vhod. Po procházce obcí jsme se s průvodcem Povodí Vltavy, Radovanem Synkem, vydali na hráz želivské přehrady, kde nám byl v patách studený vítr. Všichni ocenili nezvyklý zážitek z míst vodního díla, kde předtím ještě
nikdo z nás nebyl. V Úpravně vody Želivka jsme mezi
naplněnými bazény, akvárii s pokusnými pstruhy, výpočetní technikou a obrovskými strojovnami postupně
zjišťovali, jakými procesy musí voda projít, než si životadárnou tekutinu pustíme doma z kohoutku.
Vyhladovělá expedice se potom přesunula k obědu
do Hotelu RABBIT v Trhovém Štěpánově. Po občerstvení štěpánovský starosta Ing. Václav Nekvasil účastníkům město několika větami představil a pozval nás

na obhlídku. Všichni členové exkurze se těšili do školy,
kde nás provedla zástupkyně ředitelky Mgr. Ing. Hana
Pokorná. Potom následovala další zastavení na hřišti,
ve Spolkovém domě a v Muzeu Štěpánovska s průvodcem Mgr. Stanislavem Kuželem. Většina hostů obdivovala skvělé a vysoce nadstandardní zázemí, které město
pro své obyvatele vybudovalo.
Čas nám nedovolil setrvat déle, a proto se zástupci
obcí od štěpánovského kostela auty přesunuli do Chlumu. Nad čistotou, jemným a něžně citlivým provedením
tamní kapličky žasl úplně každý. Pokud někdo z čtenářů
nebyl uvnitř, nenechte si tento nevšední zážitek ujít. Ještě
za světla jsme dojeli do Javorníku. Milá obec hraničící
s volnou přírodou nadchla především svobodomyslné
typy – ve skutečnosti všechny přítomné, kteří s expedicí
vydrželi a nespěchali za jinými povinnostmi. Za soumraku jsme se vrátili z prohlídky vesničky na obecní
úřad. Z příjemně zahřáté společenské místnosti a domácké atmosféry se nechtělo nikomu domů, nakonec jsme ale
museli, abychom načerpali energii do druhého dne.
V pátek ráno byl sraz u obloženého talíře v pohostinné jídelně Základní školy ve Zdislavicích. Zástupci obcí
spřátelených mikroregionů se po snídani a příjemném
uvítání postupně podívali do místní školy i školky.

Starostové v ratajské kapli – v popředí Blaník Františka Kupsy

Starostové v Ratajích

Do zdislavické školy na prohlídku

Zpravodaj Štěpánovska
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S vypnutými fotoaparáty jsme se s respektem blížili
ke zdislavické kostnici. Řada zúčastněných netušila, že
městečko ukrývá tak pozoruhodnou památku a že
po opravách bude v nadcházející letní sezóně zpřístupněna turistům a dalším zájemcům. Nikdo si nedovolil
v kostnici pořídit jediný snímek. Zdislavický starosta
Bc. Pavel Bouček nám totiž ještě předtím vyprávěl záhadné historky o vlivu zdejší tajemné energie na fotoaparáty,
filmy a paměťové karty. Poté následovala návštěva kostela
sv. Petra a Pavla.
Ze Zdislavic se naše skupina vydala na prohlídku štěpánovského židovského hřbitova. Jen málo obcí v blízkém okolí se může pochlubit tak zachovalým a udržovaným pietním místem tohoto typu. Další zastávka našich
hostů byla ve vesničkách Sedmpány a Dubějovice.
Po obědě ve znovuotevřeném a zrekonstruovaném Motorestu Střechov nás program setkání dovedl do Kladrub. Starostka Anežka Srbová provedla účastníky upravenou obcí. Uchvátila je vyprávěním o aktivních spolcích
a obětavých občanech, kteří týmovou prací za velké podpory tamního úřadu dokázali vybudovat úžasné zázemí
většinou zcela bez dotací.
Dvoudenní exkurze po místech Českého smaragdu
skončila v Ratajích. Hostům se samozřejmě finále opět
velmi líbilo: půvabná kaplička s pokladem dřevěného
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modelu Blaníku a jesliček od Františka Kupsy, ukázka
ekologické a úsporné kořenové čistírny odpadních vod,
pěkná náves a posezení v místní hospůdce – spolkovém
domě, centru společenského života vesnice. Znovu se
hostům nechtělo odjíždět domů. Nakonec odjeli jistě
s dobrým pocitem, že se jim v našich obcích líbilo, rádi
se do nich budou vracet a pokračovat v přátelství a vzájemné kolegialitě.
MgA. Eva Vrzalová, manažerka
Mikroregionu Český smaragd
Poznámka:
Do Mikroregionu Český smaragd patří obce: Hulice,
Chlum, Javorník, Kladruby, Rataje, Tichonice, Trhový
Štěpánov a Zdislavice.
Mikroregion Blaník sdružuje obce: Hradiště, Kamberk,
Kondrac, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, Načeradec, Ostrov, Pravonín, Veliš a Vracovice.
Mikroregion Želivka spojuje obce: Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Čechtice, Děkanovice, Dolní Kralovice,
Dunice, Horka II, Chmelná, Keblov, Křivsoudov, Kuňovice, Loket, Mnichovice, Snět, Strojetice, Studený, Šetějovice a Tomice.

Křeslo pro hosta
Spolkový dům v Trhovém Štěpánově připravil na letošní zimní sezónu nový pořad, který se jmenuje Křeslo
pro hosta. Postupně v něm vystoupí několik hostů, kteří
nám budou vyprávět o své práci, o svém životě, kteří
nám obohatí naše znalosti a zpříjemní dlouhé zimní večery. Nebudou to jenom lidé mediálně známí, ale i lidé
z našeho okolí, kteří prožili něco zajímavého a chtějí se
podělit s námi se svými zážitky.

Jitka Smutná

Prvním hostem, který usedl do křesla, byla herečka
paní Jitka Smutná. Přijela si s námi popovídat o své práci, o svém životě, něco málo prozradit na své kolegy
a také nám zahrát na kytaru a zazpívat. Její vyprávění
o svém dětství hladilo po duši a pak přišlo veliké překvapení pro nás pro všechny. Paní Jitka vzala kytaru
a po krátkém ladění začala hrát první skladbu ze svého
vlastního repertoáru. Nádherná melodie, krásný text,
výborná hra a naprosto profesionální pěvecký výkon
ohromil celý sál. Tato atmosféra pokračovala až do samého závěru. Velkým potleskem jsme se s paní Jitkou
Smutnou rozloučili a odcházeli domů s pocitem hezky
prožitého večera. Děkujeme.
Dalším hostem tohoto pořadu bude starosta města
Trhový Štěpánov pan ing. Václav Nekvasil. V pátek
14. prosince 2012 se v 18,00 hod. sejdeme v přednáškovém sálu spolkového domu. Toto datum a čas jsme zvolili záměrně proto, abychom dali možnost zúčastnit se
i lidem, kteří dojíždí domů na víkend nebo na své chalupy, a nemají možnost přijít v týdnu na veřejné zasedání
zastupitelstva. Vyzývám tímto všechny, kteří mají zájem,
aby naše městečko a vesnice vypadaly v budoucnu co
nejlépe, aby si udělali čas a přišli se svými názory, připomínkami a kritikou jako občané města a neschovávali se
za anonymní dopisy.
Mgr. Stanislav Kužel

Zpravodaj Štěpánovska
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Noví čtenáři Městské knihovny
Ve jménu všech pohádek, básniček i románů slibuji,
že knihy budu vždy ochraňovat a budu se k nim chovat,
jako k nejlepším kamarádům…“
Tímto slibem žáci druhé třídy
místní základní školy s nadšením
potvrdili zájem, stát se čtenáři
knihovny. Slavnostní pasování proběhlo v pondělí 19. listopadu 2012
v Městské knihovně v Trhovém Štěpánově. Děti pod vedením paní učitelky Martiny Novákové předvedly
přímo ukázkové čtení a dokázaly, že

písmenka jsou jejich kamarády. Symbolickým pasováním, vstupem přes „zlatou bránu“ do světa knih, s památečním diplomem a čokoládovou
medailí, si odnášeli čtenářský průkaz a svou první vypůjčenou knihu.
Přejeme všem, ať touha čerpat
informace a moudra z knih vydrží
co nejdéle.
Na další setkání se těší knihovnice
Ludmila Kornová a Jana Vlasáková

Předvánoční čas v Mateřské školce
školkou line ta pravá vánoční vůně. Atmosféru
předvánočního období
zvýrazní dětem i výroba
adventních věnců a vyzdobení všech prostor
školy i vánočního stromku na školní zahradě.
Nevšedním zážitkem
bývá pro děti návštěva
Mikuláše s čertem, ale
ještě než nás navštíví,
prožijeme si s dětmi na jeden den „čertovskou školku.“
Ten den tancujeme, hrajeme čertí hry, pečeme brambory
a také pilně zkoušíme básničky a písničky pro Mikuláše.
Na jeho návštěvu se vždy těšíme. Ještě před tím natrháme větvičky barborek a nasypeme ptáčkům, zvířátkům
v lese ozdobíme vánoční stromeček, aby ani ona netrpěla
v zimním čase hlady. Vše doprovázíme zpěvem koled
a připomínáním vánočních zvyků a obyčejů.
Olga Polivková, ředitelka MŠ

Vánoce se kvapem blíží a všech 55 dětí z naší školky
je již plných očekávání všeho, co se zimními svátky souvisí. Předvánoční čas začínají děti ve školce prožívat již
týden před první adventní nedělí, kdy spolu se svými
rodiči pečou a zdobí perníčky. Díky tomu se pak naší

Zpravodaj Štěpánovska
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Podzimní tvoření v soutickém muzeu
Podzimní sluníčko vymalovalo
listy stromů a keřů pestrými barvami
a začaly dozrávat šípky, kaštany i další plody. A tak jsme si na Obecním
úřadě v Souticích řekly, že by byla
škoda nechat je jen tak bez užitku nechat ležet na zemi a připravily jsme
v našem muzeu pro všechny malé
i velké šikuly Podzimní tvoření, které
se konalo 16. října 2012.
Účast byla hojná. Přišly převážně
menší děti s rodiči a hned začaly vybírat z připraveného materiálu. Vyráběly housenky, stonožky a strašidýlka
z listí, panáčky a zvířátka z kaštanů
a žaludů, legrační vlasaté skřítky

z kukuřice. Větší děti s pomocí rodičů
vydlabávaly dýně, v kterých si potom
zapálily svíčku a barevnými listy zdobily polystyrenové koule. Zahanbit se
nedali ani dospělí a pro radost svých
ratolestí vytvořili ze šišek auta, sovy,
jezevčíky, yorkšírského teriéra a dokonce i žokeje Váňu na koni Tjumenovi. Všichni si tak vyzkoušeli svou
zručnost a popustili uzdu fantazii.
Muzeum v Souticích se brzy zaplnilo podzimními výrobky i dětským
smíchem a mnohým se ani nechtělo
domů. Kromě vlastních výrobků si
děti odnesly také drobné dárečky
a sladkosti. U vchodu se pak s nimi
rozloučila veliká svítící dýně.
Na závěr bychom rády citovaly z SMS zprávy, kterou
jsme obdržely „... Nemohu se ubránit, abych nenapsala,
jak jsem byla mile překvapena tím, co jste připravily
na Podzimním tvoření. Také vnučce jste udělaly radost
a vyprávěla to mamince, když přijela. Musím opravdu
ještě jednou poděkovat. Malá toho jezevčíka ze šišek
v sobotu i v neděli chovala a to strašidýlko z kukuřice
a kouli si vzala domů, že to musí mamka pověsit na dveře u jejího pokojíku.“
Taková zpráva o dětské radosti je nám tou nejlepší
odměnou a motivací pro další akce v muzeu.
Dana Vlasáková a Alena Svobodová

Nález vzácné houby v Dubovce
U nás se houby sbírají pro zpestření jídelníčku. Houbaři chodí do lesa pro potěšení a sběr hub je součástí odpočinku a rekreace.
V letošním roce došlo v přírodě ke dvěma paradoxům. Suché léto a začátek podzimu přinesl houbařům

bídné žně. Potom však po dvou deštích přišel nevídaný
nárůst hub. Na houby se dalo vyrazit s kosou. Vyskytovaly se houby rozličných druhů v porostech smrkových
i listnatých, ale i mimo lesní kultury.
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Mne však překvapil nález houby, která při prvním
pohledu vypadala jako chobotnice. Na rumišti mezi
trávou na mne vykukoval červený květ, jakoby rozkvetla pýchavka. Červeno-růžové jazyky byly obaleny
hmyzem. Můj první dojem byl, že se snad jedná o masožravou rostlinu. Však ji moji sousedé pojmenovali
jako Adélu. Se svým nálezem jsem se pochlubil sousedovi.
Po prostudování houbařské literatury jsme dospěli
k závěru, že se jedná o vzácnou houbu, která k nám byla
zavlečena údajně s bavlnou až z Austrálie a má název
květnatec Archerův. Do jídelníčku jej nelze zařadit pro
nepřekonatelný zápach.
Podle internetové encyklopedie Wikipedie je květnatec Archerův chráněný druh stopkovýtrusné houby z čeledi hadovkovité (Clathraceae).
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Kožovité vajíčko kulatého či vejčitého tvaru má zhruba 2,5 až 6 cm v průměru a je skoro do poloviny ponořené v půdě. Vyrůstá z něj plodnice ve tvaru chobotnicovitých ramen dlouhých 4 až 15 cm. Ramena, kterých bývá
čtyři až osm, jsou křehká, ohnutá dolů a rozprostřená
rovnoměrně kolem vajíčka. Jejich barva je červená s černými skvrnami. Šlahouny jsou pokryty slizem s hnilobným zápachem, který láká hmyz roznášející výtrusy
po okolí. Ačkoliv je považován za nejedlou houbu, zejména v Asii je rozšířeno pojídání jeho vajíček.
Jeho domovinou je australská a tasmánská oblast, odkud však byl zavlečen ve formě spór do Evropy. Jeho první výskyt byl zdokumentován ve Francii roku 1914.
V Československu byl poprvé zaznamenán v roce 1963.
Jak se tato houba dostala až do Dubovky, je záhadou.
Miroslav Třešňák, Dubovka

Z Kalné a ze Soutic
1. ročník Soutického štrúdlování
K historicky prvnímu klání v disciplíně, kterou ovládají spíše jemné ženské ruce, došlo v sobotu 20. října
2012 v hostinci U Petrů. Do soutěže v pečení štrúdlů
bylo přihlášeno celkem 29 kulinářských skvostů, z toho
šest slaných. Všechny štrúdly krásně voněly, byly vkusně
naaranžované a ukázalo se, že pečení štrúdlů není jen
doménou žen.

V soutěži se objevilo mnoho variací štrúdlu. Nejen
klasické jablečné náplně (krájené, strouhané, vařené), ale
také zajímavé a chutné variace s mákem nebo švestkami.
Objevily se tajné, po babičce schovávané recepty těst zadělávané pivem nebo vodou, s máslem nebo se sádlem.
Ve slané variantě byly štrúdly hlavně zelné s pikantními
ingrediencemi.
Soutěžní výrobky hodnotila odborná porota ve složení Ludvík Luxa, Ota Paikert a Jiří Petrů, a rozdala celkem šest hodnotných cen. Dárkový koš jako první cenu
za nejlepší štrúdl si odnesla paní Vlasta Horáčková

ze Soutic. Blahopřejeme a doufáme, že svůj kuchařský
talent předvede paní Vlasta i v příštím roce při druhém
ročníku Soutického štrúdlování.

Zpravodaj Štěpánovska

Strana 12

Prosinec 2012

Podzimní výlet k Doudům
Na letošní podzimní výlet vyjeli Kalňáci za pravého
dušičkového počasí a naším cílem byla hospůdka
„U Doudy“ v Kamenné Lhotě. Abychom před kulinářskými zážitky obohatili i ducha, zastavili jsme se nejdříve v Kutné Hoře.
V chrámu sv. Barbory bylo opravdu na co koukat
a velice sympatická slečna průvodkyně nám poskytla
poznatky z historie tohoto architektonického skvostu.
Po prohlídce nás pan
Kristín odvezl do Muzea tabáku – expozice
firmy Philip Morris se
sídlem v sedleckém
klášteře.
Dozvěděli
jsme se mnohé o pěstování tabáku a spoustu informací z jeho
zpracování i vlastní
výrobě cigaret.
A pak už byl čas
na dobrý oběd. U Doudů na nás čekali na stat-

ku ve stylové hospůdce se všelijakými dobrotami. Ochutnali jsme tlačenku, jitrnice, gulášek, karbanátek i uzené
s bramboráčky. Všechno jsme zapíjeli výborným pivem
a chlapi si s chutí zahráli soutěž o půllitry Staropramenu.
S přicházejícím večerem a přibývajícím sněhem nadešel čas
se zvednout a zamířit k domovu. Všech dvaadvacet účastníků výletu přijíždělo domů s veselou náladou a pocitem
dobře prožitého téměř zimního dne.
Olga Bílková

Na exkurzi v Trhovém Štěpánově
V pondělí 8. října 2012 podnikla devátá třída Základní školy Divišov výpravu do Trhového Štěpánova.
V rámci výuky jsme navštívili dvě skládky odpadu, které
se však velmi lišily.
Naším prvním zastavením byla skládku EKOSO,
na kterou se vozí odpad z části Podblanicka (včetně Divišova). Vedoucí skládky p. Ing. Roman Farion nás
v úvodu zasvěceně seznámil s nakládáním s jednotlivými druhy odpadů. Provedl nás kompostárnou, ukázal
kalifornské žížaly ve zkušebním provozu vermikompostování, vysvětlil, jak a které druhy odpadů se třídí, ukázal tři fáze skládky (připravovanou, aktivní a již rekulti-

vovanou), vysvětlil nám opatření, která zabraňují
unikání škodlivin ze skládky do okolního prostředí,
a ochotně odpověděl na všechny naše otázky. Na stávající skládce jsme také viděli, že ve směsném odpadu zbytečně končí velké množství surovin, které obyvatelé
Podblanicka nevytřídili.
Následně jsme navštívili golfové hřiště manželů
Voigtsových, které vzniklo rekultivací velké, již uzavřené a dříve neřízené skládky na západním okraji Trhového Štěpánova u silnice na Vlašim. Pan Michal Voigts
s manželkou Miroslavou a Vít Švajcr nám ukázali, jaké
nesnáze překonávají, aby nevzhlednou část krajiny u Tr-

Na golfovém hřišti

Exkurze na skládce
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hového Štěpánova uvedli do harmonického stavu vhodného pro sportovní účely. Obdivujeme především cit,
zaujetí a ohled na okolní přírodu, s jakými trpělivě pracují na své vizi.
Děkujeme našim průvodcům za užitečně strávený čas
v Trhovém Štěpánově.
Jan Urban a žáci a žákyně 9. třídy ZŠ Divišov
(foto: Martin Novotný, 9. třída)

Fotbalová přípravka v roce 2012
22 borců, 88 tréninků, 33 zápasů, jeden turnaj jsme
vyhráli, jednou jsme skončili druzí. To je bilance naší
přípravky v sezóně 2011 – 2012. 6 hráčů nám odešlo
do mladších žáků a jako každý rok jsme začínali opět
od nuly. Na tréninky jsme se začali scházet začátkem
srpna a od té doby trénujeme 2x týdně, plus máme každý
víkend zápas.
Ještě před startem letošní sezóny jsme sehráli tři přípravné zápasy a pak už jsme se vrhli rovnýma nohama
do ostrých zápasů. Začátek nám sice moc nevyšel, z prvních 4 zápasů jsme prohráli tři, ale pak se mužstvo usadilo, kluci si zvykli, co mají hrát, a výsledkem byla šňůra
pěti vítězných mačů. Jako odměnu za krásné 3. místo
po podzimní části sezóny si kluci vybrali návštěvu slavného stadionu v Praze na Letné, kde je doma Sparta. Ta
hostila úřadujícího mistra z Liberce a i díky naší podpoře
zvítězila 2:1. Jako třešnička na dortu pak bylo setkání
s dnes asi nejslavnějším sparťanem Leem Kweukem, který se všem podepsal.
Původně jsme měli v plánu alespoň měsíc přestávku,
ale kapitán mužstva Evžen Pechar vznesl za celý mančaft

požadavek, aby se pokračovalo vesele dál. Proto jsme se
pouze přesunuli do tělocvičny.
V sobotu 24.11. jsme se účastnili kvalitně obsazeného
turnaje v Říčanech. V silné konkurenci 8 pražských
týmů se kluci rozhodně neztratili. Po postupu ze základní skupiny sice těsně prohráli postup do finále s Výběrem OFS Praha západ 1:2, ale v boji o třetí místo porazili
Spartak Průhonice 3:1. Byl to krásný zápas. Kluci prohrávali 1:0, ale pak se semkli a po heroickém výkonu zápas třemi brankami našeho kapitána otočili.
13.1.2013 zahájíme nový rok pořádáním již třetího
ročníku Štěpánovského poháru – tentokrát v hale
ve Zruči nad Sázavou. Letos bude kromě přípravky i kategorie mladších žáků. Na stole máme i pozvánky na turnaje v Praze Ruzyni, v Jesenici, či v Sázavě.
Na konci března odjíždíme společně s našimi mladšími i staršími žáky na tradiční třídenní soustředění
do Krkonoš.
A ještě výhled až na konec příští sezony: Začátkem
srpna bychom se rádi účastnili mezinárodního turnaje
v rakouském Hollabrunnu.
Tomáš Neděla

Tabulka přípravky
Č

Přípravka na podzim 2012 nahoře zleva: Honza Horáček,
Patrik Čepelák, Evžen Pechar, Šimon Neděla, Jirka Šindelář.
Dole Jára Müller, Pavel Hošek a Kuba Fotr

Tým

Zápas +

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1. Křivsoudov

9

8

0

1

88: 28

24

(9)

2. GR. Vlašim B

9

8

0

1

83: 30

24

( 24 )

3. Trhový
Štěpánov

9

6

0

3

69: 42

18

(3)

4. Kondrac

9

5

1

3

81: 35

16

(4)

5. Teplýšovice

9

5

1

3

71: 47

16

(1)

6. Velíš

9

5

0

4

76: 45

15

(0)

7. Zdislavice

9

3

2

4

64: 43

11

( -4 )

8. Tichonice

9

2

0

7

37: 66

6

( -6)

9. Miřetice

9

1

0

8

16: 92

3

( -9)

10. Divišov

9

0

0

9

6:163

0

(-12 )
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Zprávy z golfového klubu
V letošním roce skončila golfová sezóna na hřišti
u Trhového Štěpánova poměrně brzo. Přispěly k tomu
hlavně dva mrazivé dny koncem října. Napadl sníh
a greeny byly tak podmáčené, že při hraní hrozilo poškození jejich povrchu. Může za to svým dílem nestejnorodé podloží bývalé skládky, kdy reakce jednotlivých
greenů, ale i fervejí, na velké množství vody není nikdy
stejná. Každý kousek hřiště vyžaduje jinou péči, tráva
roste různě rychle a dobře, vyžaduje jinou frekvenci sekání, válení, prořezávání anebo například ošetření proti
plevelům či mechu.
Abychom byli v obraze, byli jsme se podívat na vysokonákladových hřištích, kde se hraje prakticky celý rok
a poškození trávníků je zanedbatelné. Na takových hřištích jsou greeny zakládány do hloubky 60 – 80 cm, několika vrstvami štěrku, písku a substrátu, s plánovaně
ukládanými drenážemi. Jednotlivé vrstvy jsou pak postupně ukládány na vymodelovaný terén. Od počátku
jsou plochy ošetřovány speciálními stroji, hlavně od výrobců Jacobsen a John Deer. Obě značky výrobců jsou
dobře známé – velká část strojů používaná v zemědělství
v Čechách je právě John Deer. Takováto stavba se nedá
jednoduše provádět na našem malém hřišti, které má
na tak velké sousto omezený rozpočet. Pořizování značkových a nových strojů renomovaných výrobců je pro
naše malé hřiště velice drahé a provoz i údržba na naše
poměry nerentabilní.

Nedaleko od Trhového Štěpánova se bude na jaře otevírat, podle našeho soudu, jedno z nejhezčích hřišť, a to
v Pyšelích u Benešova. Další se má stavět u Zlivi nad Kácovem. Obě hřiště bezesporu velice pomohou rozvoji
obou obcí i okolí, a přilákají do Pyšel i do Zlivi celou
řadu nových sportovních nadšenců. Vždyť golf je již
atraktivním a novým olympijským sportem, který i nadále dbá na slušné chování, fair play, gentlemanství a patří svou základnou přes 60 000 členů mezi nejrozšířenější sporty v České republice. Jistě i proto, že náklady
na hru jsou menší nebo srovnatelné s lyžováním, tenisem nebo hokejem. Na parkovišti u štěpánovského hřiště
jsou sice občas k vidění „luxusní automobily“, ale jezdí
tam i lidé v obyčejných škodovkách, na mopedu nebo
nadšenci vlakem z centra Prahy. Ti jsou však vidět mnohem méně. Právě kvůli nim a také pro rozvoj golfu u dětí
a mládeže by klubu prospěla finanční dotace od sportovní a technické komise města. Letos jsme se jí však nedočkali. Velmi nás ale těší zájem o golf ze strany dětí. Letos
jsme museli naší golfovou školičku pro nejmenší dokonce otevřít během dvou dní v týdnu.
Zástupci golfového klubu Atrium Trhový Štěpánov
přejí všem svým spoluobčanům krásné a radostné Vánoce, štěstí a zdraví do roku 2013.

Podzimní pohled na Javornickou hůru

Pod prvním letošním sněhem

Za výbor ATRGC Miroslava Voigtsová, Vít Švajcr
a Iva Švajcrová Voigtsová

Lesní učebna v provozu
Nová Lesní učebna je zprovozněna v Podblanickém
ekocentru Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi.
Lesní učebna je jedním z výstupů projektu Lesní poklady,
díky kterému mohla jedinečná učebna spatřit světlo světa.
Projekt Lesní poklady spolufinancoval Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Samotná učebna prezentuje návštěvníkům les po všech
stránkách. Liška vítá odvážlivce vstupující do nory
a ukazuje jim bohatý svět pod zemským povrchem. Zde
jsou k vidění plastiky živočichů žijících v půdě a další
složky půdy. Vše je nabízeno atraktivní formou průlezu
„podzemním“ bludištěm.

Zpravodaj Štěpánovska
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Výstup z podzemního bludiště liščí nory

Pohled na hnízdo v Lesní učebně

Na půdu navazují kořeny v podobě příjemného posezení pod korunami listnatých i jehličnatých stromů.
Okolo hlavy se prohrabávají krtci a zavrtávají žížaly, které kypří půdu, a společně s dalšími drobnými živočichy
dotváří faunu lesa.
V samotném lese, který obklopuje celou učebnu, můžou pozornější spatřit divoké prase, srnu, jezevce a další
zástupce lesní zvěře. Z listnatých i jehličnatých stromů je
možné „utrhnout“ trojrozměrné modely listů a vyzkoušet své poznávací schopnosti. Okolo posedávají „skuteční“ ptáci na větvích a připomínají, že výrazně dotváří
zvuk lesa.
Příjemný odpočinek nabídne v Lesní učebně hnízdo
v nadživotní velikosti, do kterého se můžete vyšplhat,
a nerušeně pozorovat okolní les nebo netopýry hnízdící
ve stromě naproti. Polštáře připomínající hnízdní vystýlku vybízí k zavření očí, podřimování a zapomenutí
na okolní svět.

Na vzniku Lesní učebny se podílely výtvarnice
PhDr. Magda Andresová, Mgr. Zuzana Holá a Mgr. Michala Novotná. Nyní je učebna k dispozici pro nové školní programy, jako například pro výukový program Není
půda jako půda nebo pobytový program Hledání lesních
pokladů.
Jiří Pavelka

Bránit se není radno
Jako teplý jarní potok,
jak rozkvetlá letní louka,
když mine se s rokem rok,
chlapec na dívku jen kouká.
On na ni, ona naň,
nemůžeš padat, vstaň, jen vstaň!

Školní

Vstaň jak slunce z jitra,
když hledí z červánků.
Tvá láska nechť vře z nitra,
já přeji štěstí Tvým líbánkům.

Zrovna se tu NJ učím.
Dostat pětku? Ich möchte nicht!!
Doufám, že test nepokazím.
Můžu říct jen hoffentlich.

Tvůj život nechť je lásky pln
a čisté je Tvé svědomí,
jak hladký útes čnící z vln,
jak milé jarní údolí.

Je to těžké psát zde báseň
a zároveň se učiti.
Veliká je moje kázeň,
musím umět jazyky.

Ať zářný, čirý drahokam
zrcadlí Tvé srdce,
plno lásky jen a žádný klam,
ať slova tvá zní měkce.

Učitel už bere testy
a začíná je studovat.
Mám tam snad nějaké resty?
Není pozdě bědovat?

Přeji Tobě, sobě, druhým,
nevzdávej se jen tak snadno,
láska je věc neodbytná,
bránit se jí není radno.

Marek Štolle, 9. třída, Trhový Štěpánov

Daniel Kratochvíl, 8. třída, Trhový Štěpánov
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Špatné spaní
Neustále nemám spaní.
Stále se mi sen zlý zdá.
Však hudba, kterou v srdci slyším,
ta mi hodně pomáhá.
Noční můry, strach a starost,
to se ve mně prohání.
Venku vidím černý porost.
Kdy už přijde svítání?
Svítání už dorazilo,
vidím již sluneční zář.
Snad se mi v duši ulevilo,
ale stejně jsem se třás.

Prosinec 2012

Pak sedl jsem si ke klavíru
a ladnou hudbu začal hrát.
Já zavřel oči - chvíle klidu,
ten strach jsem toužil překonat.
Na mě klid se uvalil
zas na světě já byl jsem rád.
A tak jsem si uvědomil,
že mi hudba pomáhá.
Snad je to vše velký omyl
a už není proč se bát!
Ten strach se ve mně přes den zlomil,
snad v noci budu klidně spát.
Marek Štolle, 9. třída, Trhový Štěpánov

Několik dopisů Ježíškovi
Milý Ježíšku,
jelikož se blíží Vánoce, chtěla bych, aby můj dárek byl
nezapomenutelný a zajímavý. Proto Tě žádám, aby se mi
splnilo toto přání. Chtěla bych se podívat do roku 1933,
protože v tomto roce se narodila moje prababička a ta
doba mě velice zajímá.
Chtěla bych vidět tu dobu, kdy po Václavském náměstí jezdívaly tramvaje, metro ještě neexistovalo a lidé měli
úplně jiný životní styl. Také se mi líbí, jaké lidé nosívali
účesy a oblečení. Ženy a muži byli oproti naší době více
zdvořilejší a jejich chování bylo na úrovni. Kdybych se v té
době ocitla, byla bych moc ráda. V rádiu bych si poslechla
Voskovce a Wericha nebo jinou hudbu té doby. Oblékla
bych si šaty a šla se podívat do biografu nebo třeba do cukrárny na kávu a zákusek. Poslechla si historky z první světové války, projela celou tramvajovou trasu nebo bych se
jen prošla Prahou. Možná by mě jen zamrzela tehdejší
krize, ale na lístky do divadla by mi určitě zbylo.
Tohle přání by mi udělalo radost určitě větší než mikina, triko nebo třeba kalhoty pod stromečkem. Byl by
to krásný a nezapomenutelný zážitek a dárek.
Nikola Zavadilová, 9. třída, Soutice
Milý Ježíšku,
blíží se Vánoce a já bych si přála vrátit čas. Proč? Protože bych ve svém životě chtěla změnit spoustu věcí.
Třeba teď se mi stal úraz ruky při pádu z koně. Bolest
byla strašná, ale největší bolest byla ta, že nemohu jezdit.
Pád z koně byla hlavně moje chyba, ne chyba koně, proto
by se na něj neměl nikdo zlobit. Ráda bych vrátila čas,
abych si dala větší pozor a tento úraz se mi nestal.
Dále bych si přála talent pro jízdu na koni, a to
ve sportu nazývaném Parkur. Ráda bych skákala na závodech a dostala se na stupeň obtížnosti „T“, tedy na absolutní špičku. Chtěla bych s koňmi cestovat po světě

po různých závodech. Také bych mohla reprezentovat
ČR na olympiádě.
Mým největším přáním ale je, aby se moje maminka
vyléčila z nemoci, kterou má. Nebo alespoň aby lékaři
přišli na to, o jakou nemoc se jedná a mohli začít léčbu.
Také bych si přála, aby se jí vyléčila ta artróza kloubů,
aby se mnou mohla jezdit na koni a nic jí nebolelo.
Vím, že tato přání jsou asi nesplnitelná, ale je to pro
mě důležité.
Kateřina Hrdličková, 9. třída, Sedmpány
Milý Ježíšku,
dneska bych Ti chtěla napsat, co bych si přála k Vánocům, ale to je hrozně těžké něco vymyslet, když už skoro
všechno mám.
Co bych si opravdu přála je, aby celá naše rodina byla
zdravá. Vím, možná se Ti to bude zdát divné, ale pro mě
je to hodně důležité, protože v naší rodině jako by se nemoci dědily z generace na generaci. Jestli mi tohle splníš,
budu Ti moc vděčná. Ale teď změním téma.
Co bych si ještě mohla přát? Možná moji prababičku,
která mi před dvěma lety zemřela a mně se po ní moc
stýská. Vím, že je to nemožné, ale přání je to hezké, ne?
Určitě bych si také přála, aby se naše třída často scházela. Sice teď chodíme spolu do školy, ale jelikož jsme v deváté třídě, tak bych si přála, abychom byli kamarádi navěky.
Tyto dárky jsou sice nehmotné, ale pro mě jsou důležitější, než kdybych dostala několik drahých dárků.
Kateřina Čermáková, 9. třída, Trhový Štěpánov
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Vánoční příběh
Do Vánoc v San Francisku zbývalo pár dní a nákupní horečka se ze středu města přesouvala k nám.
Vzpomínám si na davy lidí, které netrpělivě postávaly
na betonových ostrůvcích uprostřed ulice a čekaly
na pomalu posunující se autobusy a tramvaje. Povětšinou jsme byli ověšeni množstvím balíčků a vypadalo
to, že mnozí z nás začínají vážně uvažovat, zda všichni
ti bezpočetní přátelé a příbuzní si tolik dárků opravdu
zaslouží. Ale to nebyla vánoční nálada, na jakou jsem
byla zvyklá.
Konečně jsem se ocitla v přeplněné tramvaji, kam
mě dav po schůdkách doslova vystrkal. Představa, že
tady budu stát a mačkat se jak sardinka celou cestu
domů, byla téměř nad mé síly. Co bych dala za volné
sedadlo! Musela jsem snad být nějak omámená vyčerpáním. Chvíli mi trvalo, než jsem si všimla, že lidé postupně vystupují a že už je kolem zase prostor a dá se
dýchat.
Koutkem oka jsem něco zahlédla. Chlapeček tmavé
pleti – nemohlo mu být víc než pět nebo šest – zatahal
za ruku stojící ženu a řekl: „Nechcete si sednout?“ a klidně ji vedl k nejbližšímu volnému místu, které našel. Poté
se vydal hledat další unavenou osobu. Jakmile se nové
vzácné sedadlo uvolnilo, rychle se proplétal tlačenicí
a pátral po další ženě, jejíž nohy zoufale potřebovaly dát
si pohov.
Nakonec jsem já sama ucítila, že mě někdo tahá
za rukáv. Byla jsem naprosto oslněná krásou v chlapečkových očích. Vzal mě za ruku a řekl: „Pojďte se mnou.“
A já si pomyslela, že ten úsměv si budu pamatovat
do konce života. Když jsem šťastně složila svůj těžký ná-

klad balíčků na zem, posel lásky se okamžitě obrátil a šel
pomáhat zase dalšímu.
Lidé v tramvaji se jako obvykle úzkostlivě vyhýbali
setkání s očima těch ostatních. Teď ale po sobě začínali plaše pokukovat a usmívat se. Podnikatel nabídl část
novin vedle stojícímu cizinci, tři lidé se sehnuli, aby
zvedli dárek, který někomu upadl na zem. A začali
spolu mluvit. Chlapeček něco úplně hmatatelně proměnil – všichni jsme se rozjasnili křehkým pocitem
hřejivosti a tepla a poslední úsek cesty jsme si skutečně
užili.
Nevšimla jsem si, kdy děcko vystoupilo. V jednu
chvíli jsem se rozhlédla, kde je, a on byl pryč. Když jsem
na své zastávce vystupovala, doslova jsem se po schůdcích tramvaje vznášela, řidiči jsem popřála šťastné svátky a třpytivá vánoční světla v naší ulici mi najednou připadala nová a svěží. Nebo možná právě stará a známá
– vnímala jsem je se stejně neskrývaným úžasem, jaký
jsem pociťovala, když mně bylo pět nebo šest. Pomyslela
jsem si, tak TOHLE je to, co mají na mysli, když říkají:
„A malé pacholátko je povede…“
Beverly M. Bartlettová

Advent
není žádný náhlý div či zázrak.
Bůh s námi jedná zcela lidsky, krok za krokem nás
vede a čeká na nás.
Dny adventu se podobají tichému klepání na naše
nitra, abychom se odvážili hledat tajemnou Boží přítomnost, která jediná může člověka opravdu osvobodit.
Joseph Ratzinger (Papež Benedikt XVI.)

Zpravodaj Štěpánovska
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Betlémská hvězda a Giotto
Astronomická a astrologická obtíž?
Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm,
kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi
tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před
tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když
se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající
jeho rameno i hůl jeho utiskovatele jako při midjánské porážce. Veškerá obuv válečná i roucha krví zbrocená budou
určena k spálení, budou pohlcena plameny.
Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho
ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný
rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.
Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce.
Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby
je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne
až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí!
Izajáš 9, 1-6
Ve 2. kapitole Matoušova evangelia v Bibli je zmíněn
příběh tří mudrců („králů“), kteří na základě pozorování
Hvězdy přišli do Betléma poklonit se právě narozenému
Ježíši. Z pohledu na kterýkoliv betlém vystavený v našich kostelích či muzeích si automaticky vybavíme,
že nad jeslemi svítí hvězda s dlouhým zářivým chvostem
- tedy nepochybně kometa.
Pokud by betlémskou hvězdou byla vskutku kometa,
nebylo by pro astronomy nesnadné čas Kristova narození
spolehlivě ověřit. V době kolem počátku našeho letopočtu byla již značně rozvinuta astronomie na Dálném východě a podrobné záznamy o pozorování komet z té doby
se dobře dochovaly - žádná z tehdy zaznamenaných komet však termínově nevyhovuje. Vždyť i slavná Halleyova kometa prošla přísluním v roce 12 př. n. l. a pak znovu
až r. 66 n. l. - objevila se tedy buď příliš brzo nebo příliš
pozdě. Navíc tu byla i jistá „astrologická“ obtíž. Podle dobových výkladů byly komety nešťastným znamením
na nebi, takže se stěží hodily pro ohlášení radostné zvěsti
o narození Vykupitele lidstva. Ve skutečnosti je však zobrazení komety nad Betlémem historicky doloženo teprve
z italských jesliček počínaje 15. stoletím, odkud se tato
zvyklost nejpozději v druhé polovině 16. stol. dostala
i k nám. Teprve v druhé polovině 20. století se podařilo
odhalit tvůrce, který použil kometární symboliky pro
biblickou zprávu o klanění tří králů jako první.
Byl to proslulý italský malíř Giotto di Bondone (12671337), který r. 1304 maloval fresku Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se vlastním pozorováním návratu Halleyovy komety (ta se tak ovšem ještě
nejmenovala; o zjištění, že jde o kometu opakovaně se
vracející ke Slunci, se zasloužil znamenitý anglický astronom Edmond Halley až počátkem 18. stol.) v září 1301
a až návrat komety r. 1910 poprvé zaznamenaný fotograficky prokázal, že Giottův portrét komety byl neobyčejně

přesný - rozhodně nejlepší v celých nefotografických dějinách astronomie! Když při posledním návratu Halleyovy komety ke Slunci v polovině osmdesátých let našeho století chystala Evropská kosmická agentura ESA
kosmickou sondu směřující k Halleyově kometě, pojmenovala ji proto zcela případně GIOTTO.
Tím jsme však nevyřešili problém, co tedy vlastně
mohla být ona hvězda na východě, o níž hovoří Matoušovo evangelium. Správný výklad našel patrně již počátkem 17. stol. proslulý německý astronom Johannes
Kepler, který 17. prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci (úhlové sblížení) planet Jupiteru a Saturnu. Napadlo ho proto propočítat, kdy ke stejné konjunkci obou
planet došlo v období kolem počátku křesťanského letopočtu, a zjistil, že se tak stalo v r. 7 př. n. l. dokonce třikrát po sobě: koncem května a září, jakož i počátkem
prosince, a to v souhvězdí Ryb. Takový úkaz nemohl zajisté uniknout babylónským hvězdopravcům (mudrcům?), kteří o tom dokonce zanechali zprávu na hliněné
tabulce, objevené r. 1925 archeology. Podle těchto nezávislých údajů lze odhadnout, že se Kristus narodil nejspíše někdy v září r. 7. př. n. l., což vypadá na první pohled podivně, když přece křesťanský letopočet má mít
za svůj počátek datum Kristova narození. Ve skutečnosti
však historici vědí už dávno, že se Kristus musel narodit
před počátkem letopočtu. Počátek letopočtu se totiž určoval až mnohem později, teprve v 6. století. R. 532 n. l.
se o výpočet data Kristova narození pokusil opat římského kláštera Dionysius Exiguus, ale dopustil se přitom
několika chyb při navazování tehdy existujících kalendářů zpět do dosti vzdálené minulosti. Na základě srovnání rozličných historických událostí je velmi pravděpodobné, že úhrn těchto chyb dává právě zmíněný
sedmiletý rozdíl.
Nakonec lze proto s jistým překvapením konstatovat,
že astronomická i historická data o Kristově narození
spolu navzájem až nečekaně dobře souhlasí. To fakticky
znamená, že dvě tisíciletí od Kristova narození uplynula
již koncem r. 1994!
Jiří Grygar
Z knihy Jiří Grygar: Věda a víra
Ilustrace na titulní straně tohoto vydání je z knihy
Giotto – život umělce, strana 65.
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Cesta a radost
Vánoční úvaha
Milí čtenáři, dovolím si začít letošní úvahu o Vánocích poněkud netradičně. Nebudu začínat narozením
dítěte Ježíše v Betlémě, ale časovým odstupem přibližně
dvou let od jeho narození. Společně můžeme přemýšlet
a rozjímat nad motivem cesty posledních návštěvníků,
kteří se přišli dítěti Ježíši poklonit.
Byli to mudrci, podle pozdější tradice tři králové, kteří přišli do Betléma z dalekého východu, snad až z tehdejší Babylónie. Každé malé dítě, které přichází se svými
rodiči k vánočním jeslím při návštěvě kostela, je fascinováno kromě Svaté rodiny s Jezulátkem
v jeslích, právě třemi postavičkami králů, které doprovázejí sluhové tmavé tváře, a to v doprovodu
velbloudů a někdy i slona. Některý
z králů klečí a všichni předávají
narozenému Spasiteli dary: zlato,
kadidlo a myrhu – tři symboly,
které se prorocky vztahují k Ježíšově budoucnosti. Zlato je symbolem Ježíšova království, kadidlo
Ježíšova božství a myrha Ježíšova
lidství.
Možná, že nám pod rouchem
vánoční nálady uniká u zmíněných tří mudrců jedna podstatná
věc. Tou je otázka, proč tito muži
podstoupili tak dlouhou a v té době nebezpečnou a rizikovou cestu. Cestu pouští plnou nástrah, možnosti oloupení a možná i zabití. Cestu, při které je vedla hvězda
poznání, kterou bychom rádi vědecky dokladovali
a o jejíž existenci se dodnes přou odborníci v oblasti historie a astronomie. Stálo mudrcům cestování pěšky nebo
na zvířatech po tak dlouhou dobu za to? Když nahlédneme do textu Písma svatého Nového zákona, dočteme se
ve druhé kapitole Matoušova evangelia v 10. a 11. verši
o dvou emotivních projevech mudrců. Když totiž nalezli
a spatřili dítě s jeho matkou Marií, zaradovali se nevýslovnou radostí a padli na zem a klaněli se mu.
Kvůli tomuto okamžiku radosti mudrci putovali
přibližně 1000 km. Ano, stálo jim to za to, protože našli
dítě (člověka), kterého hledali. Spasitele, o němž se dozvěděli z dávných proroctví. Tuto zprávu považovali
za natolik důležitou, věrohodnou a určující pro jejich
život (a možná i pro životy jejich soukmenovců), že neváhali a vydali se na cestu, aby narozeného Ježíše Krista nalezli.
Když uvažujeme o životě, hovoříme o životní cestě.
Klademe si otázku: Jaká je naše životní cesta a jaký má
smysl? Kam nebo za kým kráčíme? A co je na konci této
cesty? K čemu směřuje naše životní úsilí? Jaká je naše

životní „hvězda“, ono vnuknutí, které nám ukazuje cestu, směr a cíl?
Když se vydáváme na cestu, většinou směřujeme
k určitému setkání. Buď s rodinnými příslušníky, přáteli
nebo kamarády. Anebo na úrovni profesní se zaměstnanci, pracovníky jiných společností, úředníky, obchodními zástupci. A konečně lze celkem logicky předpokládat, že i naše životní cesta jednou skončí setkáním…
Připadá mi, že se v současné době vytrácí jeden důležitý jev náležející k lidské přirozenosti a tím je radost
a radostnost. Položme si, milí přátelé,
otázku: Kdy jsme se v běžném životě naposledy zaradovali skutečnou, nevýslovnou radostí? Ze zkušenosti víme, že
lidská radost je jen dočasná, někdy náhodná a krátkodobá. Brzy vyprchá. Ale
je vůbec něco, co nás dokáže naplnit radostí dlouhodobě nebo dokonce celoživotně? Což se projevuje vnitřním pozitivním lidským postojem, který
nazýváme radostností?
Rozhodně bych vám, milí čtenáři,
nerad podsouval laciný návod, jak prožívat radost nebo radostnost. Před Vánoci prožíváme dobu adventní, období
čtyř týdnů, kdy se v křesťanské tradici
připravujeme na slavnost narození Ježíše Krista a očekáváním jeho druhého
příchodu na konci času. Je to ovšem
často doba, kdy se vší silou honíme za nákupem dárků,
které nemají trvalou hodnotu a radost z nich odplyne
brzy poté, co jsme je obdrželi. Hodnota Adventu je
v něčem jiném. Především v přípravě na veliké tajemství Vánoc, které nám jediné může přinést trvalou radost. Radost z narození Ježíše Krista se může stát radostí provázející celý život člověka. Není něčím
zasunutým v hlubině lidského nitra, ale tím, co je každý den na povrchu, přes všechny překážky a starosti.
To, že se v zapadlé vesnici kdysi v Palestině narodil
Ježíš Kristus je skutečnost, kterou si připomínáme dva
tisíce let. To, co v Ježíši Kristu spatřujeme, není jen jeho
narození, ale i celý jeho život a oběť, kterou přinesl z lásky za každého z nás, aby nám zajistil podíl na věčném
životě s Bohem. Budeme schopni svým dětem a vnoučatům pravdivě odpovědět u betlémských jeslí na jejich
všetečné otázky? Nebo navštívíme kostel jen z tradice
a trochou nostalgie?
Přeji VÁM všem, milí čtenáři, abyste se upřímně
a z celého srdce o letošních Vánocích zaradovali nevýslovnou radostí. A aby se vám tento postoj své radostnosti dařilo šířit ve svých rodinách a ve vztahu ke každému člověku, se kterým se setkáte.
Ing. Roman Farion, trvalý jáhen
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Roráty a literáti
Duchovní hudba v adventu nejen v kostele sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově.
Mnoho lidí se diví, proč se celý Advent zpívají koledy
a v momentě, kdy je ten nejvhodnější čas k jejich zpěvu,
jsme jimi již přesyceni. Nelze zpívání koled jednoduše zakázat a tuto praxi odsoudit, je třeba nabídnout dostatečně
atraktivní alternativu. A tu máme! Jsou jí RORÁTY.
Označení „roráty“ pochází od mešního introitu
(vstupního zpěvu) 4. neděle adventní. Začíná se slovy:
„Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Abychom porozuměli tomuto zvolání, musíme v Písmu svatém nalistovat knihu starozákonního proroka Izajáše
45,8: „Rosu dejte nebesa shůry, a nejvyšší oblakové dštěte
spravedlnost; otevři se země, a ať vzejde spasení, a spravedlnost ať spolu vykvete. Já Hospodin způsobím to.“
Adventus znamená latinsky příchod, tedy období
čtyř nedělí před příchodem Vánoc. Advent je čekáním
na Spasitele. Křesťané věří, že Spasitel Ježíš Kristus už
sestoupil. Židé Krista považují „jen“ za velikého Proroka
a na Mesiáše čekají stále. Starozákonní proroci vyhlíželi
Krále králů a volali k nebi, odkud čekali jeho příchod,
aby na způsob rosy, jako kdysi v poušti pokrm mana, sestoupil Pomazaný. Proto se zpívá Rorate coeli.
Zpěv rorátů byl v českých zemích od dob renesance
velmi oblíbený a rozšířený. V dávných dobách vedli zpěv
a udržovali tradici rorátů literáti, literátská bratrstva.
Literátská bratrstva byla organizovaná společenství
laiků, věnující se především kostelnímu zpěvu. Tyto
spolky „ctihodných měšťanů“, jak sami sebe nazývali,
měly za cíl „chválit Boha zpěvem a vzdávat mu tímto
chválu.“ Je téměř jisté, že jednou z forem, které literáti
provozovali, byly i roráty.
Tyto zpěvy, které nikde ve světě nemají obdoby, a které jsou opravdovým pokladem našeho národa, leží bohužel mrtvy, zaznamenány v krásných literátských graduálech a rorátnících. To, co zbylo z těchto unikátních
a nádherných zpívaných modliteb v našich dnešních
kancionálech je pouze slabý odvar původních verzí, oslabených několikerým předěláváním textu i melodií. Původní roráty však mají takový duchovní náboj a sílu, že je
stojí za to vzkřísit. A o to se budeme snažit tento advent.
Bylo by hezké na tuto tradici navázat, obnovit ji a pokračovat v ní i u nás v Trhovém Štěpánově.
V letošním adventu budeme tyto nádherné zpěvy
v původní podobě zpívat v našem kostele již potřetí.
Všichni, kdo si roráty s námi přijdete zazpívat, jistě
uznáte, že tyto zpěvy jsou hodny vzkříšení. Stojí za to,
abychom i přes všechnu svou pohodlnost vstali v neděli
velmi brzo a spěchali chválit Pána a jej oslavovat tímto
vznešeným způsobem. Naši předkové vstávali na roráty
o hodně dříve, jak to dokládá i tato zmínka z Hradce
Králové: „Po celý advent zvonili před 7. hodinou na večer
celou čtvrt hodiny zvoncem na rathausu, což na pokoj

zvonění nazývali, by měšťanstvo časně utichnouc, k ranní pobožnosti tím schopnější a ochotnější bylo. Pak čtvrt
hodiny po vyzvánění v 5 hodin ráno rorátní zpěvy byly
prozpěvovány každodenně v hojném počtu od literátův.“
Připojte se ke zpěvu i vy. Přijít do kostela o půl deváté
není v tomto srovnání tak časné. Jako odměny se každému dostane povzbuzení a radosti, která je v těchto zpěvech bohatě obsažena a přímo z nich tryská.
Se zpěvem rorátů budeme začínat již v 8,15 přede mší
svatou. Roráty budeme zpívat i v průběhu celé mše. Každý z účastníků mše dostane zpěvníček a bude se moci
zpěvu zúčastnit. Roráty se skládají z písní a chorálů. Písně zpívá celé shromáždění a chorály předzpěvuje kantor.
Tato kombinace je velmi působivá a zajímavá, a jistě každého na první poslech zaujme. V letošním roce bude
zpěv rorátů doprovázet jako v minulých letech skupina
hudebníků – housle, flétny, klarinet, varhany a cink (historický barokní nástroj používaný v rorátech).
Dr. Dobroslav Orel, náš význačný hudební vědec
a znalec duchovní hudby, žijící v první polovině 19. stol.
o nich říká: „Roráty patří jako čistý a vroucí výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k nejkrásnějším výtvorům duchovní písně vůbec“.
Srdečně Vás zvu ke zpěvu rorátů a těším se, že budeme moci společně oslavovat Boha zpěvy, kterými tak činili již naši dávní předkové a které nic neztratily ze své
krásy, působivosti, hloubky a sdělnosti.
Přijďte si zazpívat a osvěžit svou duši radostnými adventními písněmi, roráty.
Jan Kroupa, varhaník kostela sv. Bartoloměje
v Trhovém Štěpánově
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Předvánoční anketa
Odpovědný redaktor položil několika občanům našeho města i žákům Základní školy v Trhovém Štěpánově tři následující otázky
1. Kdyby k vám přijela vánoční návštěva, kam byste ji
vzali a proč?
2. Jaký je Váš největší zážitek z Vánoc?
3. Napište, prosím, přání čtenářům Zpravodaje Štěpánovska k Vánocům a do nového roku 2013
Přečtěte si jejich odpovědi a přemýšlejte o tom, co
byste napsali Vy, milí čtenáři.
1. Návštěvu bych vzala na výstavu adventních věnců
a vánočních dekorací uspořádanou v místním muzeu,
neb si myslím, že je to úžasná ukázka fantazie, kreativity a dovednosti lidských rukou. Za shlédnutí by nepochybně stál i jarmark plný vánočních tradic a atmosféry.
2. Pro mě jako matku asi radost v dětských očích a třesoucí se ruce mých ratolestí při rozbalování dárků.
V druhé řadě určitě vytržení z celoročního shonu
a trávení času s rodinou a přáteli.
3. Všem čtenářům Zpravodaje Štěpánovska přeji krásné
a pohodové prožití svátků vánočních a mnoho štěstí
a zdraví v novém roce 2013.
Monika Beránková, ulice Na Potůčku
1. Svou vánoční návštěvu bych nejspíš vzala na procházku zasněženým Štěpánovem na Paseku k dubu, lesní
cestou až ke kapličce, odkud je krásný výhled na krajinu.
2. Největší zážitek z Vánoc mám z dětství, kdy jsem netrpělivě běhala každé ráno do obývacího pokoje podívat se, jestli už máme stromeček. Dlouho tam nebyl
a najednou tam stál krásně nazdobený, voňavý a rozsvícený. To už jsem věděla, že už brzy přijde Ježíšek
a těšila se ještě víc.
3. Milí čtenáři, přeji Vám všem krásné pohádkové Vánoce
prožité s těmi, které máte rádi a do nového roku ať Vás
neopouští zdraví, radost, úspěchy a úsměv na tváři!
Mgr.Pavla Krucká, ulice Sokolská
1. Vánoční návštěvu bych vzala do lesa. A proč? Vstoupit
do lesa je pro mě jako vstoupit do chrámu. Určitě by
byl tou dobou zasněžený, tichý, se stopami zvěře.
A ztišení v takové kráse k vánocům patří.
2. Největší zážitek z Vánoc? Ten největší pro mě se mi
stal před několika lety. S manželem a s dětmi jsme si
zvykli odlévat olovo. Všichni v našich životech zažíváme dobro a zlo, světlo a tmu, tak to prostě je. Tenkrát jsem o tom dost přemýšlela a o těch Vánocích
jsem lžící nalila do lavoru olovo a nevěřila svým očím,
co jsem vyndala...Téměř dokonalou sošku z poloviny
smrtka a z poloviny anděl. Potvrzení toho, že v mno-

hém sice vidíme tmu, ale je tam někde přítomno
i světlo.
3. Čtenářům zpravodaje bych ráda popřála krásné, klidné Vánoce a do nového roku každému z nás uvědomění si, že všechno, co potřebuji, přece už dávno mám.
Marcela Vopálková, Lipová ulice
1. K rybníku, protože bychom tam bruslili.
2. Když jsem dostala králíka.
3. Všem čtenářům přeji hodně štěstí, lásky a hlavně zdravíčka. Také prožití krásných Vánoc a šťastný nový rok.
Michaela Bozděchová, 6. třída, Sedlice u Keblova
1. Vzal bych ji k Dolečku, protože je tam krásná příroda.
2. Když jsem dostal svůj první telefon.
3. Přeji všechno nejlepší všem čtenářům do nového roku
a hlavně hodně zdraví.
Jiří Drnovec, 7. třída, Trhový Štěpánov, ulice K Pasece
1. K lomu za Štěpánovem, protože tam (hlavně v noci)
převládá magická atmosféra.
2. První vánoční večeře s mým malým bratrem.
3. Přeji překrásné Vánoce a šťastný nový rok, velikou
pohodu do života a pevné zdraví všem báječným lidem z Trhového Štěpánova.
Marek Štolle, 9. třída Trhový Štěpánov,
ulice Dubějovická
1. Na vánoční jarmark na náměstí, protože je tam milá,
vánoční atmosféra.
2. Každé Vánoce jsou pro mne zážitek, protože jsme
všichni pohromadě a rodina je doma.
3. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohodu do všech rodin.
Lucie Petrásková, 8. třída, Dalkovice 6
1. Nad touhle otázkou jsem docela dlouho přemýšlela…
Nejspíš bychom zůstali sedět doma u čaje nebo kávy
a pochutnávali si na cukroví.
2. Můj největší zážitek z Vánoc je, když každý rok vidím
rozzářené a šťastné oči svého syna při rozbalování
dárků, které si přál.
3. Všem čtenářům Zpravodaje Štěpánovska přeji klidné
Vánoce plné pohody a bez zbytečných stresů. V novém roce přeji všem hlavně spoustu zdraví a štěstí
Barbora Zezulová, V Belíce
1. Každoročně s rodinou jezdíme o Vánocích do Prahy,
kde je krásná vánoční atmosféra, proto bych svou návštěvu vzala tam.
2. Mým největším zážitkem jsou rozzářené oči mých
dětí při rozbalování dárků.
3. Všem čtenářům Zpravodaje Štěpánovska přeji krásné
a spokojené Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového
roku 2013.
Veronika Hotovcová, Nádražní ulice
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1. Dnes už je těch možností mnoho, určitě by to bylo
nové multifunkční hřiště, muzeum se spolkovým domem, židovský hřbitov, kostel, škola …
2. Vánoce jsou krásné vždy, když je prožíváme s rodinou
a přáteli ve zdraví a pohodě, když se na chvilku zastavíme a zapomeneme na dnešní uspěchaný život.
3. Všem čtenářům Zpravodaje Štěpánovska a jejich rodinám přeji vánoční svátky plné té pravé vánoční pohody a do nového roku 2013 pak hlavně hodně zdraví,
ať Vám život přináší jenom samé radosti.
Mgr. Stanislav Kužel, Sokolská ulice
1. Do štěpánovského kostela sv. Bartoloměje. Moje teta mě
do něj zavedla během každých Vánoc mého dětství a jeho
genius loci na mě působí do dneška. Věřím, že by uchvátil i onu vánoční návštěvu. Potom bych návštěvě ještě
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přečetla Vánoční vzpomínku od Trumana Capoteho.
2. Radost z Vánoc už od dětství – tedy láskyplná atmosféra během svátků. Díky tomu se na ně vždy těším.
V dospělosti jsem zjistila, že je to opravdu poklad. Někteří lidé nemají na Vánoce hezké vzpomínky a prožívají je neradi, ve stresu – to je velká škoda.
3. K radostným a šťastným Vánocům patří jednoznačně
laskavá náruč rodiny. Všem čtenářům tedy přeji láskyplné a semknuté rodinné zázemí – a pokud to nejde, tak blízkost a podporu dobrých přátel a pokud ani
to nejde, tak naději z vnitřního rozjímání a víru.
Do nového roku přeji nám všem mír – návrat k člověčenství a co nejvíce hezkých a milých okamžiků
s ostatními obyvateli planety.
MgA. Eva Vrzalová, manažerka
Mikroregionu Český smaragd

Za světlem naděje

V Bet - lé - mě ma-lém jas - ná hvěz-da plá.
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na - ro - dil se ám Spa-si - tel, jenž je Kris - tus Pán.

Za světlem naděje, mlhou a tmou,
Vánoce, Vánoce opět k nám jdou.
Na chvilku utichne marnosti shon,
země zas dotkne se nadzemský tón,
radost pak vydá svůj nejhezčí květ
a v očích Dítěte zhlídne se svět.
Slábne moc žoldáků, pouto a bič,
pokorní tuší, kdo k ráji má klíč
a k slzám lítosti nad tíhou vin
sklání se v milosti sám Boží Syn.
Když pro své království získat chce nás,
vraťme se k jeslím, ach, vraťme se zas.
Za světlem naděje mlhou a tmou,
Vánoce, Vánoce opět nás zvou,
v království pokoje uprostřed běd,
k spáse a naději pro celý svět,
tam, kde zas dosvědčí srdce i duch:
V Ježíši Kristu se zjevil sám Bůh.
Helena Kohoutová

Na seně leží Ježíš světa Král.
Proč nikdo ve svůj dům ho nepřijal?
Nečekali Spasitele,
nečekali Spasitele,
jenž je Kristus Pán.
I dnes tu čeká Ježíš, světa Král.
Otevřeš dům svůj neb ho pošleš dál?
Nenech čekat Spasitele,
nenech čekat Spasitele,
jenž je Kristus Pán.
Text Petr Kalvach
Nápěv: Polská koleda
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Tradiční vánoční kvíz
c) Karlu Plickovi

1. Známý dějepisec P. Antonín Norbert Vlasák zemřel
v roce
a) 1899
b) 1900
c) 1901
d) 1902

d) Josefu Pláničkovi

7. Karel Kolman se narodil (všechny názvy obcí jsou
skutečné!!!)
a) v Zahrádce
b) v Zahrádkách
c) v Zahrádčicích
d) v Zahradnici

2. Obecná škola nikdy nebyla
a) v Javorníku
b) v Dubějovicích
c) ve Střechově
d) v Tehově

8. Kaplička v Kalné je zasvěcena
a) sv. Václavu
b) sv. Vojtěchu
c) sv. Vítu
d) žádnému světci

3. Nedávno zesnulý P. Bořivoj Bělík působil v Trhovém
Štěpánově
a) 20 let
b) 22 let
c) 24 let
d) 26 let

9. Štěpánovská Lhota je osada patřící
k Trhovému Štěpánovu
a) měla osadního starostu
b) neměla osadního starostu
c) patřila vždycky pod město Trhový Štěpánov
d) nebyla nikdy samostatná

4. Operní pěvec Václav Zítek prožil mládí v našem městě, ale narodil se
a) ve Vlašimi
b) v Praze
c) v Litoměřicích
d) v Tisé u Ústí nad Labem
5. Nauka o rodokmenech se nazývá
a) gerontologie
b) geologie
c) genetika
d) genealogie

Město Trhový Štěpánov se nikdy nejmenovalo
a) Štěpánov u Vlašimi b) Štěpánov trhový
c) Sczepanow
d) Stiepanow

6. Bára Tomaidesová navrhla pamětní minci
a) Jindřichu Plachtovi
b) Janu Pláteníkovi

Doplňovačka s tajenkou,
která v pátém řádku ukrývá název povídky Karla Kolmana
1
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P

P

P
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Legenda:
1. Film scénáristy Jarchovského a režiséra Hřebejka
2. Kotviště lodí 3. Přechod z jednoho stavu do druhého
4. Recept 5. Nabytá znalost, získávání znalostí 6. Vyznání viny 7. Upřímnost 8. Jihoamerický savec s krunýřem
9. Souvislé plochy lesa nebo obilí 10. Zvuk vydávaný bičem 11. Pečují o ovce 12. Jelen 13. Vlastnost působící obavy 14. Pusto 15. Krmivo pro dobytek 16. Malá přikrývka
17. Výrazná osoba

Vyluštění tajenky doplňovačky a osmisměrky se všemi
údaji a odpovědi na otázky tradičního vánočního kvízu
zašlete poštou nebo předejte osobně v zalepené obálce
na Městský úřad, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov nejpozději do středy 9. ledna 2013. Vylosovaným výhercům budou předány odměny nejpozději do konce
ledna 2013 a jejich jména zveřejněna v únorovém vydání
Zpravodaje Štěpánovska. Těšíme se na Vaše odpovědi.
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Osmisměrka
Tajenka ukrývá začátek jedné ze známých vánočních koled
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ANDĚLÉ – ASTAT – BALONKY – BETLÉM – BINEC – DAVID – DÁRKY – DLAŇ –EPOS – ESKYMÁČEK – HLÁSKY – HVĚZDA – JESLE –
KÁMEN – KÓD – KOLEDY – KOLEJ – KONEV – KOŠTĚ – KMEN – LETENKY – MATKA – MLÉKO – MOTÁKY – MUDRCI – NAROZENINY –
OSLÍČEK – OZDOBY – PARNO – PLYNÁRNA – POHON – POTOK – PRASE –PSANÍČKO – SANTA – SEMÍNKO – SKLAD – SLADKOSTI –
SLASTI – SLEPIČKA – SLONI – SLOVENSKO – SLUNCE – SNÍH – SVÍČKA – ŠTĚSTÍ - TELEFON –- TIKY – VĚTEV – VLASY – ZIMA

Autorka: Petra Hejzlarová Exnerová, Vlašim

Bohoslužby o svátcích v závěru roku 2012 a na Nový rok 2013
Římskokatolická církev
Kostel sv. Bartoloměje Trhový Štěpánov

Neděle sv. Rodiny 30.12.2012
08.00 pravidelná mše svatá

4. adventní neděle 23.12.2012
08.30 pravidelná mše svatá

Pondělí 31.12.2012 poslední den roku 2012
16.00 Slavnost na ukončení roku

Pondělí 24.12.2012 Štědrý den
24.00 půlnoční mše svatá

Nový rok úterý 1.1.2013
08.00 pravidelná mše svatá

Úterý 25.12.2012 Hod Boží vánoční
08.30 pravidelná mše svatá
Středa 26.12.2012 sv. Štěpána
08.30 pravidelná mše svatá
Neděle sv. Rodiny 30.12.2012
08.30 pravidelná mše svatá
Pondělí 31.12.2012 poslední den roku 2012
18.00 Poděkování za uplynulý rok a mše svatá
Nový rok úterý 1.1.2013
08.30 pravidelná mše svatá
Kostel sv. Petra a Pavla Zdislavice
4. adventní neděle 23.12.2012
08.00 pravidelná mše svatá
Pondělí 24.12.2012 Štědrý den
21.00 půlnoční mše svatá
Úterý 25.12.2012 Hod Boží vánoční
08.00 pravidelná mše svatá
Středa 26.12.2012 sv. Štěpána
08.00 pravidelná mše svatá

Církev bratrská Trhový Štěpánov
– modlitebna, Dubějovická 50
4. adventní neděle 23.12.2012
08,30 bohoslužba
Úterý 25.12.2012 Hod Boží vánoční
08.30 sváteční bohoslužba s pravidelným programem
Pondělí 31.12.2012 poslední den roku 2012
17.00 bohoslužba na ukončení roku s programem
Nový rok úterý 1.1.2013
10.00 novoroční bohoslužba s pravidelným programem
Církev bratrská Vlašim
– Spolkový dům, Palackého náměstí 7
4. adventní neděle 18.12.2011
10,30 hodin bohoslužba s dětskou vánoční slavností
Úterý 25.12.2012 Hod Boží vánoční
10,30 hodin sváteční bohoslužba
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Kniha Cvičiště Benešov, VSTUP ZAKÁZÁN!! je opět k dostání
Kniha Cvičiště Benešov, VSTUP ZAKÁZÁN!!, která
mapuje historii vojenského výcvikového prostoru jednotek SS ve středních Čechách v letech druhé světové války
a poválečnou obnovu tohoto území
do roku 1948, je opět k dostání. Pro velký
zájem vydala společnost Posázaví o.p.s.
už podruhé její dotisk. Součástí knihy je
stejnojmenné DVD.
Kniha je k zakoupení za 500 Kč
v kanceláři společnosti Posázaví o.p.s.
v piaristické koleji na Masarykově náměstí v Benešově nebo ji lze zaslat
na dobírku za 600 Kč. Informace získají zájemci na telefonu 732 168 870,
e-mail: info@posazavi.com.
Autor publikace Ing. Petr Kos se pokouší odpovědět na otázky, co bylo
podnětem k vybudování nechvalně
proslulého cvičiště, kvůli němuž musely své domovy
opustit tisíce lidí. Přestože cvičiště fungovalo pouhé tři
roky, zanechalo v krajině nesmazatelné stopy. Ing. Petr
Kos popisuje mimo jiné vnitřní strukturu cvičiště SS,
vojenské jednotky, výcvik, objekty pro obsluhu vojenských střelnic, kárné, pracovní a koncentrační tábory

na území cvičiště i střípky z dění na cvičišti a v jeho
okolí.
Snímek, který je součástí knihy, je ke zhlédnutí
na www.posazavi.com v rubrice E-televize/Filmy o regionu. Jsou v něm pasáže
z dobových dokumentárních snímků
i hrané scény. Atmosféru dokreslují výpovědi pamětníků.
Benešovské cvičiště jednotek SS se
začalo budovat v březnu 1942. Muselo
se kvůli němu vystěhovat území o rozloze přes 43 000 hektarů, kde žilo v 65
obcích a 144 osadách téměř 31 000 obyvatel. Cvičiště mělo poměrně výjimečné postavení nejen v protektorátu, ale
i ve struktuře SS. Jeho území podléhalo
výhradně říšskému právu. Kromě toho,
že sloužilo k základnímu výcviku dělostřeleckých, ženijních, protitankových a pěších jednotek
a zajišťovalo přípravu důstojnických kádrů, umožňovalo svou kapacitou přechodné umístění až 30 000 mužů
a rozlohou dovolovalo pořádat velká taktická cvičení
s ostrými střelbami.
Jaroslava Tůmová

Oznámení Muzea Štěpánovska
V příštím roce uplyne 400 let od posledního vydání
Bible kralické. Takto je nazýván snad nejznámější český
předbělohorský překlad Knihy knih. Pořídila jej Jednota
bratrská, která do překladu z původních biblických jazy-

ků (hebrejštiny a aramejštiny) s přihlédnutím k latinským textům zapojila vynikající znalce těchto jazyků.
Na dlouhých více než 350 let se stala klenotnicí českého
jazyka a na Slovensku ji používali jako liturgický text.
Při příležitosti tohoto významného výročí připravuje Muzeum Štěpánovska výstavu starých i nejnovějších nových tisků a překladů této nejrozšířenější knihy
světa – Bible. Bude se konat v březnu roku 2013.
V roce 2006 byla uspořádána velice úspěšná výstava
Biblí a k ní byly připojeny i kancionály, zpěvníky, modlitební knížky a další studijní literatura. Tentokrát budou
vystaveny pouze bible a některé významné tisky misálů.
Obracím se na majitele zejména starších vydání nejen
Bible kralické, ale například i Svatováclavské bible s prosbou o jejich laskavé zapůjčení.
Bližší informace podají a výtisky biblí přijímají
nejpozději do 12. února 2013:
Zdeňka Chvojková, Vlašimská 293,
257 63 Trhový Štěpánov, tel.: 317 851 264
a Jaromír Vlček, Sokolská 3,
257 63 Trhový Štěpánov, tel.: 317 851 797.
Děkujeme všem za spolupráci.

Titulní list Nového zákona s poznámkami z roku 1875

Mgr. Stanislav Kužel,
vedoucí Spolkového domu a Muzea Štěpánovska
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Výzva k rozšíření exponátů v Muzeu Štěpánovska
Vážení spoluobčané a čtenáři Zpravodaje Štěpánovska.
V minulém čísle zpravodaje jste si jistě přečetli článek
odpovědného redaktora našeho časopisu Jaromíra Vlčka
„Dvě muzea ve stínu hory Blaník.“ Píše v něm o naší společné návštěvě Muzea venkova v Kamberku a Farního
muzea v Kondraci. Cesta měla jasný záměr - najít inspiraci a podělit se o zkušenosti.
Ptáte se teď asi proč? Muzeum Štěpánovska v našem
městečku bylo otevřeno po rekonstrukci staré budovy
č.p. 62 v roce 2004. V jeho prostorách je mnoho zajímavých předmětů, které nám připomínají život našich
předků. Tuto sbírku shromáždila za přispění mnohých
z Vás paní Jitka Nová, která muzeu vdechla život.
V současnosti, po dostavbě Spolkového domu, máme
v budově muzea mnoho nevyužitého prostoru. Proto bychom chtěli expozici rozšířit o historii Trhového Štěpánova a okolí, vystavené exponáty doplnit a popsat, zmínit se o významných osobnostech, které se zde narodili
nebo část života žili.
Proto se obracím na Vás, občany našeho regionu,
s velikou prosbou, zda byste věnovali nebo alespoň zapůjčili další exponáty na rozšíření sbírky. Jedná se jednak o předměty, které byly součástí života našich předků
– vybavení domácnosti, drobné pracovní nástroje a nářadí, vybavení dílen, řemeslníků a další věci, které najdete na vašich půdách.
Dále pak různé listiny, jako jsou například tovaryšské
nebo výuční listy, kupní smlouvy, zápisy o živnostech,

Vloupání do prodejen
objasněna
Benešovští kriminalisté byli úspěšní při objasňování
trestné činnosti. Zadrželi třiatřicetiletého muže, který se
společně se svým kumpánem vloupal do sedmi prodejen
potravin na Benešovsku.
Dvojice mužů provedla vloupání do prodejny v Českém Šternberku, v Hulicích, v obcích Struhařov a Pravonín, v Načeradci, ve Střechově nad Sázavou a v Nespekách. Z objektů kradli převážně cigarety různých značek
a lahvové pivo, ale nepohrdli ani čokoládovými tyčinkami. Svým jednáním způsobili škodu přes sto čtyřicet tisíc korun.
Zadržený a obviněný muž byl na základě rozhodnutí
Okresního soudu v Benešově eskortován do pražské vazební věznice. Po pětatřicetiletém spolupachateli dál policisté intenzivně pátrají.
Za přečiny krádeže a poškození cizí věci hrozí oběma
mužům v případě prokázání viny až pět let vězení.
(Zpráva ze dne 18.10.2012)
nprap. Diana Škvorová

jakékoliv povolení nebo omezení, cestovní doklady, fotografie a další archiválie. Právě písemných dokumentů,
vztahujících se k našemu městu a okolí, není mnoho.
Tyto věci je samozřejmě možno ofotit a originál vrátit.
Věřím, že se najde mnoho z Vás, kteří si tuto výzvu
nejen přečtete, ale aktivně se k ní přistoupíte. Tím se podělíte s námi ostatními o bližší poznání historie a života
v minulých dobách.
Za to Vám všem předem děkuji.
Kontakt: Osobně ve Spolkovém době nebo na telefonu
724 188 645.
Mgr. Stanislav Kužel

Vánoční přání
Vážení spoluobčané!
Blíží se Vánoce – nejkrásnější svátky v roce, svátky,
které nás v hloubi našich myslí vrátí do dětských let. Těšíme se nejen na dárky, ale hlavně na krásnou atmosféru
těch několika dní, na blízkost s našimi nejbližšími, na tajemství Štědrého dne.
Přeji Vám všem, abyste si svátky užili podle svých
představ. Moc Vám přeji, aby se Vám podařilo myslet
i na jiné hodnoty, než nám nabízí konzum současnosti,
a to je hlavně láska a porozumění v našich rodinách
a vůbec mezi námi všemi.
Do nového roku 2013 Vám všem přeji pevné zdraví
a spokojenost. Přeji Vám, abyste mohli vykonávat práci,
která Vám přináší uspokojení. Přeji Vám hodně štěstí
a úspěchů ve Vašich aktivitách.
Váš starosta
Vážení spoluobčané!
Děkuji Vám za spolupráci a přeji požehnané Vánoce,
hodně zdraví a lásky v novém roce 2013.
Josef Korn, místostarosta města
Přejeme všem čtenářům Zpravodaje v roce 2013 hodně zdraví a štěstí. Mějte se všichni rádi a nezapomínejte,
že úsměv a kouzelná slovíčka otvírají srdíčka nejen v naší
školce.
Děti a zaměstnanci MŠ v Trhovém Štěpánově
Dobrý den, pane Vlčku,
posílám soutický příspěvek do Zpravodaje a přeji
Vám i všem, kdo se podílejí na jeho vzniku krásné prožití Vánočních svátků, v novém roce mnoho zdraví, štěstí,
ať Vám nedocházejí nápady na další články a jen samé
spokojené čtenáře.
S pozdravem
Dana Vlasáková
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Vzpomínky na zesnulé
2. listopadu 2012 uplynul jeden rok od chvíle, kdy nás
náhle opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Houdek ze Střechova nad Sázavou č.p. 10.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 14. prosince 2012 by
se dožila naše drahá maminka, babička a prababička Jiřina Hospergrová
90 let. Vzpomínají dcery
Jiřina, Ivana, Jaroslava
s rodinami

Prosinec 2012

Modlitba o požehnání
ze 4. století
Nechť je Pán Bůh před tebou,
aby ti ukazoval cestu.
Nechť je Pán Bůh vedle tebe,
aby tě objímal a ochraňoval.
Nechť je Pán Bůh za tebou,
aby tě střežil před úklady zlých lidí.
Nechť je Pán Bůh pod tebou,
aby tě zachytil, až budeš padat,
aby tě vyprostil z nástrahy, uvízneš-li.
Nechť je Pán Bůh v tobě,
aby tě utěšil, až budeš smutný.
Nechť je Pán Bůh ve tvém okolí, aby tě ubránil,
až tě přepadne nepřítel.

Nový obchůdek na náměstí
V polovině října 2012 byl na náměstí otevřen nový
Obchůdek u Hedvy.
Prodávají se v něm různé bytové dekorace a doplňky
ze dřeva, z textilu a sušených květin. Vyrábí a prodává je
Marcela Kulíčková
ze Zahradní ulice.
Prodejna je v budově
pošty, kde ještě nedávno byla prodejna
masa a občerstvení.
Prodejna je otevřena:
• v pondělí, ve středu a v pátek
09:00 – 11:00 hod.
13:00 – 15:00 hod.
• v sobotu
09:00 – 11:00 hod.

Nechť je Pán Bůh nad tebou a žehná ti.
Tak ti žehnej dobrotivý Pán Bůh.

Pozvánka na výstavu
Muzeum Podblanicka v zámku Vlašim
srdečně zve na výstavu s názvem

Vánoce u sousedů.
Tato výstava představuje betlémy z různých zemí
a národnostních menšin.
Otevřeno každý den mimo pondělí, 9 – 12, 13 – 16 hod
až do neděle 30. prosince 2012, zavřeno Štědrý den,
Vstupné dospělí 15 Kč, děti 10 Kč.

Autoři fotografií
Archiv rodiny Hospergrovy: Vzpomínka na Jiřinu Hospergrovou • Archiv rodiny Kroupovy: Společenská kronika • Archiv rodiny Tomanových: Společenská kronika •
Archiv Evy Vrzalové: Novinky z Mikroregionu Český
smaragd • Archiv Kalňáci: Z Kalné a ze Soutic • Archiv
Mateřské školy: Předvánoční čas v Mateřské škole • Archiv Posázaví o.p.s.: Kniha Cvičiště Benešov • Giotto di
Bondone: Reprodukce obrazu – titulní strana • Chobot
Petr: Uvítali jsme přátelskou návštěvu z Blaníku a Želiv-

ky • Korn Josef: Noví čtenáři Městské knihovny; Křeslo
pro hosta; Nový obchůdek na náměstí • Neděla Tomáš:
Fotbalová přípravka v roce 2012 • Pavelka Jiří: Lesní
učebna • Svobodová Alena: Podzimní tvoření v soutickém muzeu • Ing. Švajcr Vít: Zprávy z golfového klubu •
Urban Jan: Na exkurzi v Trhovém Štěpánově • Vlček Jaromír: Oznámení Muzea Štěpánovska • Vojtová Marie:
Požehnání kapličky v Dubějovicích • MgA. Vrzalová
Eva: Uvítali jsme přátelskou návštěvu z Blaníku a Želivky
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Narodili se:
29.09. – Anna Kroupová, Štěpánovská Lhota,
		 rodiče Ester a Jan Kroupovi

Prosinec 2012

04.01. – Mgr. Květoslava Janků, Střechov – 70 let
06.01. – Miloslav Podhadský, Trhový Štěpánov – 55 let
10.01. – Jaroslav Šimon, Střechov – 55 let
15.01. – Ladislav Holada, Sedmpány – 90 let
15.01. – Jan Veselý, Trhový Štěpánov – 60 let
15.01. – Antonín Klinkera, Trhový Štěpánov – 50 let
17.01. – Jiří Frajt, Dubějovice – 60 let
23.01. – Jiří Smítka, Střechov – 81 let
27.01. – Jaroslava Dvořáková, Trhový Štěpánov – 65 let

Navždy odešli:
16.08. – Věra Kufrerová, Dalkovice – ve věku 79 let
30.08. – RNDr. Jaroslav Drobník, Sedmpány – ve věku
		 82 let
Anna Kroupová

08.11. – Jakub Toman, Dalkovice
		 rodiče Petra a Jakub Tomanovi

Jakub Toman

Životní jubilea:
02.12. – Drahomír Maštalíř, Dalkovice – 51 let
03.12. – Jiřina Frajtová, Dubějovice – 60 let
08.12. – Marie Vinšová, Dubějovice – 84 let
08.12. – Jaroslav Toman, Dalkovice – 60 let
12.12. – Petr Vlasák, Trhový Štěpánov – 65 let
13.12. – Jaroslav Nerad, Trhový Štěpánov – 83 let
15.12. – Jana Kulíčková, Trhový Štěpánov – 50 let
18.12. – Alena Dušková, Trhový Štěpánov – 70 let
19.12. – Pavel Kaleta, Trhový Štěpánov – 88 let
22.12. – Marie Čermáková, Trhový Štěpánov – 83 let
25.12. – Jaroslav Divíšek, Střechov – 75 let
30.12. – Lenka Kulštejnová, Dubějovice – 55 let
01.01. – Eva Benešová, Střechov – 55 let
02.01. – František Steklý, Trhový Štěpánov – 60 let
03.01. – Jaroslav Šesták, Trhový Štěpánov – 93 let

Než se vydáte na půlnoční
pobožnost
Z proroctví Izajášova, 55. kapitola
1 Aj, všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá
peníze. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko.
2 Proč vydáváte peníze za to, co není chléb, a svůj výdělek za to, co není k nasycení? Bedlivě mě poslouchejte
a budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku.
3 Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše
duše ožije. Uzavřu s vámi věčnou smlouvu – spolehlivá milosrdenství zaslíbená Davidovi.
4 Hle, ustanovil jsem ho za svědka národů, za předáka
a správce národů.
5 Hle, národy, které neznáš, povoláš, a národy, které
tebe neznaly, k tobě poběží; kvůli Hospodinu, tvému
Bohu, pro Svatého Izraele, neboť tě oslavil.
6 Hledejte Hospodina, dokud se dává najít, volejte ho,
dokud je blízko.
7 Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať
se navrátí k Hospodinu, a on se nad ním slituje – k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit.
8 Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok.
9 Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé
cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.
Český studijní překlad
Nakladatelství KMS Praha, 2010
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