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Přejeme vám všem
krásné a pohodové Vánoce, a mnoho zdraví i osobních úspěchů v příštím roce!

Do Vánoc už mnoho dní nezbývá. Všude je shon a ruch, v obchodech, v rozhlase i odjinud slyšíme mnoho
krásných melodií i textů. Jedním z nich jsou tato slova: „Já sním o Vánocích bílých, Vánocích, jaké z dětství znám,
zněly zvonky saní a každé přání, v ten den splnilo se nám. Já sním o Vánocích bílých, vánočním stromku zářícím,
světla svíček, jmelí a sníh, tak byl krásný den o Vánocích.“ Smíme znovu nejen snít, ale i prožívat všechno, čím
jsou Vánoce i pro nás. Jsou to svátky křesťanů, ale nejen jejich, nás všech. Prožijme je znovu tak, jak si přejeme,
aby byly nejen bílé, jak se o nich zpívá, ale aby naše srdce byla vděčná za lásku Boží i lásku lidí. A vzpomeňme, co
kdysi dávno zpívali andělé u Betléma a co to znamená: „Sláva buď Bohu na výsosti a pokoj na zemi, lidem vůle
dobré Boží zalíbení. Amen.“ Vánoce nemusí být nutně „pod sněhem“, na mnoha místech Země je léto a horko.
Idylu Vánoc v Trhovém Štěpánově přibližuje neobvyklý snímek kostela sv. Bartoloměje, byť byl fotografován
během letošní lednové sněhové nadílky. Prožijme Vánoce v pohodě, ať budou bílé či bez sněhové pokrývky.
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Slova starosty města
Vážení spoluobčané!
Na začátku nového volebního období bych Vám chtěl
nejdříve poděkovat za hlasy, které jsem od Vás dostal při
komunálních volbách. Velmi si vážím toho, že jsem se
díky Vaší volbě mohl znovu ucházet o funkci starosty
našeho města. Děkuji Vám za důvěru a slibuji, že se budu
snažit s podporou rady a zastupitelstva řídit naše město
tak, aby se rozvíjelo ke spojenosti všech občanů.
Chtěl bych poděkovat všem kandidátům, že vytvořili
našim voličům možnost volby, poděkovat jim, že mají
zájem o veřejnou práci a chtějí se podílet na vedení města. Vážím si toho, že jsme po soutěži na kandidátkách
byli schopni se dohodnout na vedení města. Oceňuji i to,
že do zastupitelstva nastupují i mladí lidé, a těším se
na spolupráci s nimi. Čeká nás práce na budování města,

Starosta děkuje za znovuzvolení

Poděkování místostarosty
Vážení spoluobčané,
velice si vážím a je pro mě velikou ctí, že Vám mohu
poděkovat za účast ve volbách a za hlasy pro mě a pro
nově zvolené členy zastupitelstva.
Děkuji i zastupitelům za mé zvolení do funkce místostarosty Města Trhový Štěpánov.
Děkuji rovněž za velkou podporu kandidátům SDH,
protože volební vítězství odkazuje na poctivou a oddanou práci hasičů. Stojíme při Vás ve všech situacích, jak
těžkých tak i radostných. Podílíme se na plnosti života
našeho města.
Těší mne, že aktivita místních spolků a sdružení se
navzájem podporuje a přináší tak našemu městu užitek.
Největším bohatstvím města je poctivá práce občanů.
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ale i práce na smysluplném využívání objektů a zařízení,
které vybudujeme.
Městské části Dalkovice a Střechov nezískaly zastupitele, ale zastupitelstvo přizve na svá jednání stálé zástupce s hlasem poradním, kteří budou svou obec zastupovat,
budou plně informováni o rozhodnutích zastupitelstva
a budou přinášet potřeby spoluobčanů.
Na závěr povolebních informací ještě jednou děkuji
za dobrou účast ve volbách, která byla nad celorepublikovým průměrem, a děkuji všem kandidátům, že měli
chuť a odvahu zúčastnit se demokratické soutěže. Podrobné informace o volbách, rozdělení funkcí v orgánech města jsou na jiném místě tohoto zpravodaje.
Nyní bych Vám rád sdělil několik informací z běžného života města.
Na začátku října začala ﬁrma Šindler znovu práce
na vodovodu v Trhovém Štěpánově. Stavba bude do konce roku dokončena včetně kolaudace. Na Spolkovém
domě bylo dokončeno zajištění suterénu a základů, nyní
se provádí izolace a samotné zdění stavby. Firma BES
Benešov převzala staveniště hřiště na školní zahradě.
Termín dokončení do konce května 2011 dodrží.
Financování všech staveb je zajištěno. Podle předběžných dohod se investorem připravované cyklostezky pod
názvem „Cyklostezka vozíčkářům přátelská Trhový Štěpánov – Kladruby – Tehov“ stane Středočeský kraj. Stavba bude ﬁnancována z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy, ale povinná ﬁnanční spoluúčast
by byla nad možnosti našeho města.
Prožíváme adventní dobu. Přeji Vám všem, abyste
dokázali využít tohoto zklidnění po celoročním chvatu
k zamyšlení a k naslouchání starostí a radostí svých blízkých. Tím se nejlépe připravíme na příjemné soužití
v rodinách i ve městě – na Vánoce a konec roku. Přeji
Vám všem, ať si se svými blízkými můžete tento čas
ve zdraví užít.
Ing. Václav Nekvasil
Za tu Vám moc děkuji.
Velké poděkování patří
mojí manželce a rodině
za toleranci a bezmeznou podporu.
V nastávajícím volebním období se budu snažit pracovat ku prospěchu
města a všech občanů
a nezklamat Vaši důvěru.
Přeji Vám pokojné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2011
Josef Korn po volbě do funkce
hodně zdraví a Boží požehnání.
Josef Korn, místostarosta města Trhový Štěpánov
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Výsledky druhého kola senátních voleb
Do druhého kola senátních voleb, které se konaly
23. a 24. října 2010 postoupili:
Ing. Jaromír Strnad, Čáslav, ČSSD – hlasovalo 94 voličů
MUDr. Zdeněk Nováček, Čáslav, TOP 09 s podporou
Starostů – hlasovalo 95 voličů

Počet osob zapsaných do volebního seznamu
1034
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
190
Počet odevzdaných volebních obálek
190
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
189
Účast v druhém kole senátních voleb
18,38 %

Novým senátorem obvodu č. 40 Kutná Hora byl zvolen
Ing. Jaromír Strnad, Čáslav, ČSSD

Ustavující schůze nového zastupitelstva
Schůze se konala v úterý 9. listopadu 2010 v jídelně ZD
a. s. v Trhovém Štěpánově. Přítomni byli všichni členové
zvoleného zastupitelstva, všichni zmocněnci 9 volebních
uskupení, matrikářka a přibližně 20 účastníků z řad občanů.
Po hymně České republiky zahájil schůzi dosavadní
starosta města Ing. Václav Nekvasil. Do jeho rukou složilo předepsaný slib celé zastupitelstvo a stvrdilo jej podpisem. Zapisovatelkou byla Františka Pacovská, ověřovatelé zápisu Karel Kulíček a Ludmila Boušková. Volební
komisi tvořili všichni zmocněnci volebních uskupení,
předsedkyní komise byla Mgr. Hana Früblingová.
Poté proběhly tajné volby.
Na návrh Mgr. Stanislava Kužela byl na funkci starosty města navržen dosavadní starosta Ing. Václav Nekvasil. V tajné volbě obdržel 12 kladných hlasů, 3 hlasy
byly proti. Tímto aktem byl Ing. Nekvasil zvolen starostou města na následující volební období.
Na návrh Lubomíra Pazoura byl na funkci místostarosty navržen dosavadní místostarosta Josef Korn. Tajným hlasování obdržel 10 kladných hlasů, 5 hlasů bylo
proti. Josef Korn byl zvolen místostarostou města.

Zastupitelstvo – zleva Tomáš Neděla, Ing. Voigts Michal, Kulíček Karel, Ing. Musil Marek, Ing. Pokorný Karel, Mgr. Kužel
Stanislav, Kužel František, Boušková Ludmila, Ing. Nekvasil
Václav, Štika František, Mgr. Ing. Podhadská Hana, Ing. Vošický
Antonín, Dvořák František, Pazour Lubomír

Dále byli tajnou volbou voleni 3 členové Rady města
v pořadí podle získaných počtů hlasů ve volbách.
Do Rady města byli zvoleni:
Ing. Karel Pokorný, který obdržel 12 kladných hlasů,
2 byly proti.
Mgr. Stanislav Kužel získal 8 kladných hlasů, 7 bylo
proti.
Ing. Michal Voigts získal 11 hlasů, 4 byly proti.
Tomáš Neděla, byl volen jako druhý v pořadí a získal
7 kladných hlasů, 8 bylo proti. Počet kladných hlasů však
nestačil k jeho zvolení.
Starosta oznámil, že zastupitelstvo bude mít dva výbory a to ﬁnanční a kontrolní. Předsedové a členové budou zvoleni na první řádné schůzi zastupitelstva.
O počtu komisí rozhodne Rada města.
Uvolněnými členy zastupitelstva budou starosta
Ing. Václav Nekvasil a místostarosta Josef Korn.
Schůze proběhla v klidné atmosféře bez rušivých vlivů.
V únorovém čísle přineseme malé medailonky členů
Zastupitelstva města Trhového Štěpánova a další informace z první schůze zastupitelstva.
Jaromír Vlček

Rada města – zleva Ing. Pokorný Karel, Ing. Voigts Michal,
Ing. Nekvasil Václav, Mgr. Kužel Stanislav, Korn Josef
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Drakiáda a to ostatní
Jsou tomu již téměř 2 roky, co se Sokol Trhový Štěpánov zvedl jako bájný Fénix z popela a znovu roztáhl své
perutě. V nastoupeném letu pokračoval i v roce 2010,
a proto dovolte, vážení čtenáři, téměř uplynulý rok znovu projít v sokolských stopách.
Nejprve to byl maškarní ples, který se konal 13. 3. 2010.
Účast masek i „nemasek“ sice nebyla nijak závratná,
ale i tak se podařilo zachovat jeho tradici a všichni se
dobře pobavili. Potom přišel 1. máj, lásky čas, ale také
čas výstupu štěpánovských sokolů na bájný Blaník, cyklo-turisticko-automobilový výlet za krásami naší vlasti.
Nadcházející léto se sluší jaksepatří přivítat a snad
právě proto se sokolové na jarmarku ujali stánku s občerstvením, čímž jistě alespoň trošku přispěli ke spokojenosti všech návštěvníků.
S napětím jsme očekávali 2. ročník obnovené Neckiády, která se uskutečnila 10. 7. 2010 na koupališti v Trhovém Štěpánově. Již tradiční disciplíny, při kterých si děti
prověřily fyzickou zdatnost a šikovnost, oživil letošní
1. ročník Štěpánovského žabáka, alias soutěže ve skluzu
vlastního těla do dálky.
Vyvrcholením končícího léta byla Štěpánovská pouť
a s ní spojená zábava, která patří již tradičně k nejvíce

Přece se vznesl

navštěvovaným. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak lze
říci, že jsme se s létem zase pěkně rozloučili.
Oč krásnější počasí jsme si objednali při Neckiádě,
o to horší nás čekalo při podzimní Drakiádě. Ta se konala 16. 10. 2010, bohužel, za úplného bezvětří a pod celodenní hrozbou deště. I tak přišlo téměř 40 létajících potvůrek se svými majiteli. Všem se dokonce po dlouhém
běhu podařilo alespoň na chvíli vzlétnout (drakům), o to
více však majitele bolely nožičky. Přesto všichni vytrvali
a snažili se dostat dráčka na oblohu a udržet ho tam
do posledního dechu.
Komu došly síly, mohl se občerstvit a pokračovat
v dalších soutěžích. V házení vlaštovek byla bezkonkurenčně nejlepší Nikolka Štiková výkonem 9,6 m, za ní se
umístnila Kristýnka Kulíčková - 9,2 m a Jára Müller s doletem 8 m. I střelba ze vzduchovky na „draka“ byla pro
děti zajímavá a některé si ji rády několikrát zopakovaly.
Nejvíce bodů - 28 ze tří pokusů nastřílel Štěpán Neděla,
z dívek trefovala nejlépe Markéta Drážková - 26 bodů.
Nakonec byli vyhodnoceni nejkrásnější draci vlastní
výroby. Někteří draci se sice nedožili vyhlášení, ale odborná komise ohodnotila i jejich trosky. V kategorii
doma vyrobených draků nejkrásnějšího předvedla Adélka Vilímovská, druhý byl Jirka Šindelář a nejdéle a nejvýše létající drak patřil Terezce Horáčkové, i když utrpěl
četné trhliny v boji s bezvětřím.
Vzhledem k neskutečně těžkým podmínkám při
pouštění draků a nesmírnému úsilí všech dětí i rodičů,
jsme rychle doplnili „truhlu s cenami“ a vyhlásili vítěze
všech kategorií dohromady, aby se dostalo na všechny
soutěžící. Děti si mohly vybrat cenu podle vlastního
vkusu a uvážení. Pořadí bylo dané vítězstvím v soutěži
o nejhezčího draka, pak výsledky ve střelbě ze vzduchovky a házení vlaštovek.
A tak si všechny děti odnesly nějakou cenu, ale co je
nejdůležitější – vytáhly mamky a taťky z vyhřátého domova a proběhly se na čerstvém, ač chladném vzduchu
a společně si užily také trochu jiné zábavy.

Střelba

Házení vlaštovek
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Přehlídka draků

K sportovním aktivitám Sokola Trhový Štěpánov lze
ještě přičíst každodenní využití tělocvičny Základní
školy (volejbal, aerobic, bodystyling). K nim v novém
školním roce přibylo ještě cvičení malých dětí s rodiči,
které se těší velké oblibě, zejména u těch nejmenších.
Je pozitivní, že se podařilo pokračovat ve spolupráci
navázané mezi Sokolem TŠ, Základní školou a ostatními
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dobrovolnými organizacemi, za výrazné podpory MÚ
Trhový Štěpánov, neboť, jak známo, ve dvou se to lépe
táhne a podaří se ledacos.
Děkujeme touto cestou všem výše zmíněným subjektům i ostatním sponzorům, kteří zejména akce pro děti
jakkoliv podporují a pomáhají s nimi. Doufáme, že tomu
tak bude i nadále. Snad se trochu začíná blýskat na lepší
časy, neboť loni se podařilo získat 7 nových členů. Snad
i z vašich řad se najde někdo, kdo by se rád jakýmkoliv
způsobem podílel na našich akcích nebo se zapojil do
dalších činností Sokola, který byl vždy v historii váženým spolkem a podílel se na veřejném životě v obcích.
Přijďte mezi nás – nekoušeme!
S koncem roku se sluší bilancovat a něco hezkého si
přát. Bilanci máme za sebou, a tak nezbývá než popřát
všem hodně zdraví, protože je vzácné. Hodně štěstí, protože je ho málo. Hodně lásky, protože bez té se nedá žít.
A hodně trpělivosti při čekání, než to všechno budeme mít.
Pohodový rok 2011 přeje Sokol Trhový Štěpánov
Připravily Mgr. Ing. Hana Podhadská
a Ing. Alena Vilímovská

Čas předvánoční na Základní škole T. Š.
Předvánoční čas je pro všechny v naší škole obdobím
plným shonu, příprav a potýkání se se spoustou úkolů.
Děti se snaží upravit si čtvrtletní známky, nás dospělé
čeká inventura, uzávěrky, kontroly. Společně připravujeme spoustu akcí pro děti a pro veřejnost. Škola je prostoupena příjemnou atmosférou vánočního období. Snažíme se pozastavit kroky v rychlém tempu současné doby
a radovat se z drobností a krásných okamžiků každého
dne.
Společně s Unií rodičů,
Městským úřadem Trhový Štěpánov a Sokolem opět připravujeme cukrářské výrobky
a drobné dárky na Vánoční trhy
města Trhový Štěpánov. Chystáme vystoupení dětí na náměstí, průvod se zvonky od budovy
školy a živý betlém.
Dovolte mi, abych Vás tímto
všechny pozvala na dobroty vytvořené šikovnýma rukama dětí,
jejich maminek a babiček. Jistě
vás zaujmou i drobné výrobky
z dílny zručných výtvarníků.
Naši hudebníci a živý betlém
vás zaručeně nezklamou.
Touto cestou chci poděkovat
všem rodičům, Městskému úřa-

du v Trhovém Štěpánově, dalším občanům a organizacím za pomoc a podporu školy v celém roce. Vaší přízně
si nesmírně vážíme. Těšíme se na Vaši návštěvu na Vánočních trzích.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, hodně štěstí a lásky v novém roce a hodně slušných
lidí kolem sebe.
Mgr. Květa Kuželová,
ředitelka Základní školy Trhový Štěpánov
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Vánoce, Vánoce přicházejí …
… zpívá se ve známé „nekoledě“ Zdeňka Borovce.
V sobotu 20. listopadu 2010, týden před začátkem Adventu, ovšem do Hulic Vánoce nepřišly, ale rychlostí sněhové metelice přímo vtrhly. Nedá se říci, že by se tak stalo neočekávaně. Rok se s rokem sešel a občanské sdružení
Kalňáci ve spolupráci s představiteli obce zde uspořádalo
v pořadí již druhý Vánoční jarmark.
Sál místního pohostinství znovu provoněly nakrášlené adventní věnce, svíčky a koření všeho druhu. Osvědčení prodejci vlastnoručně zhotovených šperků, obrázků
či šitých hraček opět leckomu usnadnili nákup dárků,

jiní návštěvníci nasbírali inspiraci na výzdobu domácností. Většinu Vánoc chtivých nedočkavců však stejně
nakonec přitáhly stánky s tradičními vánočními pochoutkami. Vánočky, cukroví, perníčky a medovníky zabojovaly o přízeň hostů s delikatesními klobásami a sýry.
Samozřejmě docházelo i k mnohdy konspirativní výměně zaručeně osvědčených receptů na jejich výrobu.
Skvělou vánoční atmosféru doslova doladili žáci
a studenti z umělecké školy v Ledči nad Sázavou pod vedením paní ředitelky Jany Laudátové. Koledy a jiné vánoční písně zněly v jejich podání hodně mile a hodně
uvěřitelně. Těšení na Vánoce jste cítili snad z každé odzpívané notičky.
Co nakonec? Ve zmíněné písni proklamovaný roční
„nárok na klid“ prozatím nikomu z návštěvníků nehrozí. I Kalňáci chystají další předvánoční aktivity. Vždyť
opravdový předvánoční fofr teprve vypukne! Ale kdo na
jarmark zavítal a nasál vánoční pohodu, ten se tím znejistit nenechá.
Dana Prošková

Z kulturního programu

Adventní věnce

Klanění mudrců

Malovaný Betlém
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Čekání na Ježíška zpříjemní dětem
v mateřské škole skřítek Adventníček
Než se však skřítek objevil, sešly se děti s rodiči na
dvou společných akcích. První z nich bylo předvánoční
tvoření spojené se stezkou odvahy, pečením vuřtů a nocováním v mateřské škole bez maminky a tatínka. Druhou akcí bylo již tradiční pečení a zdobení vánočních
perníků. Zkrátka idylka.
Pak ale přišlo Peklo! Děti se převtělily do malých čertíků a samy si vybudovaly to své. Stěny pokryly obrázky
čertů, všude bylo černo, pod kotli symbolicky plál oheň
z natrhaného červeného papíru a na něm opravdové vařené brambory, které si čerti museli vlastnoručně oloupat. Ďábelské veselí pokračovalo čertovskými písničkami, básničkami, tanečky a soutěžemi.
Následující den zavítali do naší školky již ti „opravdoví“ čerti a v tu chvíli dětem do smíchu nebylo. Zvláště ty
hlučnější byly tentokrát netradičně zakřiknuté. Častokrát přes slzičky slibovaly, jak budou pro příště už hodné
a pořádné.
Příjemnějším zážitkem byl pro děti zajímavý pohled
na zimní oblohu při návštěvě planetária v Praze. Kromě

toho zde Anička a Nebešťánek s dětmi prožili svůj pohádkový „Vánoční příběh.“
Hlavní roli však po nich již přebral skřítek Adventníček, který dětem pomáhá zpříjemnit ten nekonečný čas,
který zbývá do vánočních svátků. V jeho přítomnosti
s dětmi vyrábíme adventní věnce, instalujeme adventní
kalendáře a zdobíme okna i ostatní prostory školky.
Adventníček děti seznamuje se zimními obrázky
a pohlednicemi Josefa Lady, přibližuje jim význam světýlek a provází je černou hodinkou. Za jeho pomoci se
děti naučí pečovat o ptáčky a o lesní zvířátka, kterým
dokonce ozdobí vánoční stromek. Dozví se také, jak je to
s kapry, kteří se dostanou na vánoční stůl, i s těmi, jenž
zůstávají v rybníce.
Ve zbylém čase děti vyrobí pro své nejbližší přáníčka,
dárečky a ozdoby na vánoční stromek. Za doprovodu českých koled a vánočních písní si připomenou tradiční vánoční zvyky a dozví se, jak to bylo s narozením Ježíška
i proč lidé vyráželi na koledu a jaký pro ně měla význam.
Olga Polivková, ředitelka Mateřské školy

Předvánočního tvoření se zúčastnili i tatínkové

Stále věřím v ukrytou naději
Je chladný prosincový večer. Dívám se z okna, kde
pomalu, ale hustě sněží. Do vlasů mi z nebe padají křišťálové vločky. Zvenku cítím dým hořícího uhlí, neboť
od komínů stoupají oblaka kouře. Jdu si lehnout k teplým kamnům. Dřevo praská a po místnosti se line vůně
pomerančového čaje, která se prolíná s vanilkovými
svíčkami. A já se pomalu nořím do ticha a přemýšlím
o Vánocích.
Přemýšlím o všem, co bych si přála. Kéž by na světě
vítězilo jen to dobré jako v pohádkách. Nejraději bych

chtěla žít ve světě, kde bych byla jen s lidmi, které miluji,
a tento život si užila až do posledních okamžiků. Přála
bych si mít křídla a z těch všech problémů uletět někam
daleko a zapomenout na ty, kteří mi ublížili. Ráda bych
pomáhala lidem, jež mě potřebují. Vymazala bych ze světa všechny zlé vlastnosti.
I když na Ježíška nevěřím, stale věřím v naději, která
je někde ukrytá. Možná i v srdci Vánoc.
Jana Horčicová, Trhový Štěpánov - 8. ročník
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Jak si vedou mladí štěpánovští fotbalisté
Přípravu na podzimní sezonu jsme zahájili již
27.7.2010 a od té doby jsme absolvovali až do 25.11.2010
36 tréninků a osm mistrovských zápasů. V nich vsítili
naši borci celkem 31 gólů a naopak 28krát lovili míč
z vlastní sítě. 5 zápasů jsme vyhráli a jen třikrát odešli se
svěšenými hlavami. Po polovině soutěže je z toho třetí
místo, pouhé tři body za lídrem tabulky.

Nejmladší štěpánovští fotbalisté

Oproti loňsku jsme přišli o výraznou brankářskou
oporu Pepana Morkuse. Ten táhl náš tým svými výkony
několik sezon a bylo těžké se s jeho ztrátou vypořádat.
Dále jsme přišli rovněž vinou překročení věkové hranice
o Adama Kulakovského, kterého jsme byli zvyklí vídat
na místě krajního obránce. Nastalo období hledání nové
brankářské jedničky. Mezi tyčemi se začíná pomalu zabydlovat Jirka Šindelář, ovšem jeho čas teprve přijde
a teď nastupuje spíše v záloze či útoku,
aby se otrkal. Potřebovali jsme někoho
staršího a silnějšího, kdo by mohl čelit
tvrdým soubojům uvnitř pokutového
území už během letošní sezony. Nezbývalo, než obětovat „hotového“ borce
z pole. Nejprve se tohoto nevděčného
úkolu ujal Honza Marvan, od druhého
zápasu se pak mezi tyčemi již stabilně
zabydlel Vojta Brož, ještě vloni jeden
z nejlepších obránců soutěže. Vojta získává jistotu zápas od zápasu a po počátečních přídělech se opět můžeme spolehnout na kvalitní defenzivu.
Tu jistí rovněž obranná dvojice Jarda
Kadleček – Dominik Chvojka. Oba borci
nejenže tvoří pevnou hráz a likvidují nájezdy soupeřů na své polovině, ale dokáží i bleskurychle podpořit útočnou snahu našeho mužstva. V záloze se ustálila

dvojice Štěpán Neděla – Jakub Menda a v útoku Honza
Marvan, nejlepší podzimní střelec mužstva. Nutno však
podotknout, že nedílnou roli v mančaftu sehráli i ostatní, jejichž nejlepší čas určitě teprve přijde. Evžen Pechar,
klučina s vypracovanou kličkou à la Zinedine Zidane.
Patrik Čepelák, ač malé postavy, tak velký bijec na hrotu
útoku, či Šimon Neděla. Ve dvou zápasech, kdy jsme neměli pro zranění či nemoci našich opor kam sáhnout,
nám pomohla i Maruška Mikešová, hvězda, která dnes
obléká dres pražské Sparty. A nesmíme zapomenout ani
na Radka Janka, několikaletou oporu, který s námi trávil několik let. Bohužel ho pronásledovaly neustálé
zdravotní potíže a v současné době přerušil kariéru. Na
konci léta nám odejdou 4 hráči základní sestavy, ale
myslím, že se o osud štěpánovské přípravky bát nemusíme. Na svou příležitost, kromě již zmiňovaných borců,
čekají i další, kteří zatím pouze poctivě trénují, ale již
brzy obléknou dresy a půjdou bojovat za svůj tým. Jsou
to Lucka Kadlečková, Šimon Fiala i Filip Janoušek. A to
nám do zimní přípravy naskočili další: Adélka Vilímovská, Michal Šilboch a rovněž David Kopecký.
Klobouk dolů před našimi mladými fotbalisty.
Ne každý v jejich věku vydrží dvakrát až třikrát do týdne dřít a za odměnu na ně ještě řvou jejich trenéři, kteří
si myslí, že musejí jen vyhrávat. Jako rozlučku po sezoně jsme se byli podívat na ligovém zápase Sparta – Ústí
nad Labem 4:1. Kluci viděli své vzory v akci a určitě
okoukali i nějakou ﬁntu.
A co další plány? Samozřejmě celou zimu do tělocvičny a makat. Na začátku jara snad krátké soustředění
za odměnu stejně jako vloni na úpatí Krkonoš a tam
od rána do večera zase makat.
Tomáš Neděla

Zájezd na Spartu – snímek s maskotem
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Pod Blaníkem – 3/2010
Prolistujeme opět další, tentokrát 3. číslo letošního
ročníku vlastivědného časopisu Pod Blaníkem. Každé
číslo má kromě hlavní části také vloženou přílohu. Věnujme se, článkům v první části.
Martin Klaudys přibližuje čtenářům problémy se zařazením zajímavé přírodní lokality „Na Kačíně“ do kategorie přírodní památky. Seznamuje rovněž se současným
stavem Najdeme ji mezi obcemi Kuňovice a Mnichovice
u Vlašimi, přibližně 1 km severozápadně od Kuňovic.
Centrální přechodové rašeliniště ustoupilo společenství
mokřadních luk. Lokalita je zajímavá především z hlediska botanického.
Josef Korn představuje ve svém článku „Obnovená
studánka sv. Floriána u Dalkovic“ především záslužnou
činnost městského Sboru dobrovolných hasičů z Trhového Štěpánova. Právě oni nejen obnovili pramen, ale zaplatili veškeré výdaje spojené s obnovou včetně dřevěné
kapličky nad pramenem. (Tento článek vyšel rovněž
ve Zpravodaji Štěpánovska v srpnu 2010). Redakce časopisu Pod Blaníkem použila na titulní stranu fotograﬁi
pisatele tohoto článku.
Petr Schneider popisuje „Nález mincí ze 13. století ve
Vlašimi.“ Obšírný článek je rozdělen do několika částí:
Město Vlašim a jeho okolí ve 13. století – Obchodní cesta
vedoucí přes Vlašim a surovinové zdroje na Vysočině –
Poklad stříbrných mincí – Rozsah nálezu a potenciální
majitel – Datace nálezu – Závěr. Autor článku poznamenává, že nález mincí byl učiněn v roce 1846, ale lokalita
ani další údaje nejsou známy. Bylo to někde na poli
u Vlašimi. Tyto mince pocházejí z let 1210 – 1288 a jsou
ze tří skupin.
První část článku „720 let města Trhového Štěpánova“ je z pera Jaromíra Vlčka. Zatím byly zveřejněny tyto
části: Zakládání měst v Českých zemích a Založení města Trhový Štěpánov. Doplňují jej tři staré pohlednice ze
sbírky téhož autora. (Tento článek byl otisknut rovněž
ve Zpravodaji Štěpánovska v červnu 2010 pod názvem
„Naše město Trhový Štěpánov.“)
Pavel Schaﬀerhans použil pro název svého článku
otázku: „Navštívil K. H. Mácha hrad Borotín?“ Mělo se
tak stát v roce 1829 a na paměť této návštěvy byla na
zbytku hradní kaple zasazena deska s připomenutím
této návštěvy. Autor pátral po dalších údajích a chtěl napsal skromnou připomínku jeho návštěvy v Borotíně
zejména v souvislosti s 200. výročím narození tohoto
významného českého básníka. Neskrývá své nemilé překvapení, že to bylo pouhým zbožným přáním jednoho
pracovitého a rodný kraj milujícího spisovatele-učitele,
nikoli však prokazatelnou historickou skutečností. (Možno napsat, že se zde v malém opakovala snaha Václava
Hanky, který roku 1817 „objevil“ Rukopis královédvorský
a v témže roce na Zelené Hoře u Nepomuku byl „objeven“
v roce 1817 tamním zámeckým úředníkem (důchodním)

Josefem Kovářem.) Článek však stojí za přečtení, neboť
přináší další zajímavé údaje, zejména v souvislosti
s P. A. N. Vlasákem z Hrádku u Vlašimi.
Ke 150. výročí narození známého hudebního skladatele Gustava Mahlera, který měl úzký vztah k městu
Vlašim, vychází článek Jana Svobody „Skladatel a dirigent Gustav Mahler a Vlašim.“ Je to přetisk z knihy Jana
Svobody a Josefa Moudrého „Vlašim - po stopách předků.“ Žel, na konci článku byl omylem uveden rok narození 1890 místo 1860. Ale to se běžně stává, proto je to
jen běžná poznámka.
Josef Moudrý napsal, že „V Žinicích postavili novou
kapličku.“ Je to malá vesnička u Jiřetic, která náleží k Neustupovu. Jsou tam pouze 4 popisná čísla s několika
obyvateli. Kaplička byla postavena svépomocí manželů
Maříkových a vysvěcena 16. 8. 2008.
Jarmila Štogrová se ve svém článku „Malíř a krajinář
Augustin Satra (1877-1909)“ věnuje výtvarníkovi, který
je nepříliš známý, ale přesto významný. Byl to malíř kraje pod Blaníkem i okolí Jilemnic v Podkrkonoší. Milovníci výtvarného umění by si tento článek měli přečíst,
neboť přináší řadu užitečných údajů o životě i tvorbě tohoto malíře, ale i další souvislosti. Článek bude mít pokračování.
Slávka Rýdlová s vytrvalou pravidelností píše o ochotnickém divadlu na Podblanicku. Je to už XXVI. část!
Tentokrát je to „Z historie ochotnického divadla v Čechticích (1)“ Doprovází jej 4 přetisky dokumentů, z nichž
první je z roku 1867.
Poslední článek této části má název „Sto let tělocvičné jednoty SOKOL v Sázavě a Černých Budech“ od Milana Štědry.
Vložená příloha je rovněž zajímavá svých rozsahem
i obsahem.
Ze starších čísel Pod Blaníkem jsou zde otisknuty dvě
vzpomínky na 28. říjen 1918 a to od Jakuba Honnera
„Vítězství“ a od L. Trmala „Slavný den 28. října 1918.
Jindřich Nusek krátce popisuje publikaci „Trhový
Štěpánov na starých pohlednicích.“ (Byla vydána k 720.
výročí povýšení Trhového Štěpánova na město.)
Jiří Říha ne příliš příznivě hodnotí knihu Josefa
Klempery „Příběh velkovévodkyně Toskánské“ a na závěr dodává, že tato kniha sice najde své čtenáře, avšak
náročného a poučeného čtenáře musí zklamat.
Radovan Cáder seznamuje s knížkou „Cestou kříže
Votickem.“ Soupis mapuje 35 lokalit na Voticku a zahrnuje celkem 66 drobných sakrálních objektů.
Václav Kovařík představuje další sborník vydávaný
městem Sedlec-Prčice „Český Merán č. 14.“ Ve sborníku
je stať o akademickém malíři Aloisi Bílkovi a dále článek
k 200. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy
a připomíná jeho předky z Českého Meránu. Básníkův
otec se narodil v Měšeticích u Sedlce.
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Lubomír Hanel píše, že „Vyšel nový Sborník vlastivědných prací z Podblanicka“ a to ve dvou samostatných
částech. Čtenáře ze Štěpánovska zaujme především ornitologický článek hodnotící dlouhodobé změny v populaci vodního ptactva na nádrži Želivka v období 1996
– 2008.
Zajímavý je článek věnovaný historickým krovům na
Benešovsku, a zmiňuje i krov kostela sv. Filipa a Jakuba
v nedalekých Mnichovicích.
Závěrečný příspěvek druhého dílu je věnován významné regionální historičce PhDr. Eva Procházkové
a obsahuje její kompletní bibliograﬁi z let 2000-2009.
Někteří čtenáři a zejména studenti by mohli mít zájem
o některé z jejich publikací. Jsou to například: „Benešov“
v edici Zmizelé Čechy, „Načeradec. Dějiny městečka
a okolních obcí“, „Bukovany. Kapitoly z dějin posázavské
vesnice“ a nejnovější „Památky a historie obce Pravonín
a přidružených obcí.“
Velmi zajímavé vyprávění s názvem „Život ve vlašimském zámku za války a po válce (1) napsala Helena Erbrtová. Určitě zaujme nejen občany města Vlašim.
Jarmila Zábranská popisuje „Jak vlašimský František
šel na vandr.“ Dal by se nazvat, jak chudý hoch z početné
rodiny se stal uznávaným a zámožným stavitelem. Jde
o Františka Šebka.
Báseň „Rodná vesnička“ napsala Jaroslava Jarolímová-Lipinská.
Radovan Cáder zmiňuje významné „Životní jubileum profesora Jana Petráně.“ Připomíná jeho významný
podíl ve věnování nemalé části svého vědeckého díla
Podblanicku.
Přínosem je vyprávění „O autorce povídky Pod skalou“, v níž sama přibližuje svůj život. Není jí nikdo jiný
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než Jaroslava Jarolímová-Lipinská, které bude v dubnu
příštího roku 90 let. Je to vskutku jímavý popis jejího
pohnutého života.
Jan Urban napsal „Příběh památného Dubu u Měchnova“ jako nominační text ﬁnalisty ankety Strom roku
2010. V ní se umístil na 4. místě. Co všechno „prožil“
tento památný strom! Je to historie, která šla „okolo.“
Radovan Cáder napsal nekrolog „Za Pavlem Vašákem“, známým ornitologem, který se významně podílel
na publikaci „Ptáci Podblanicka,“ která bude ještě dlouho významným titulem pro poznávání ptáků v tomto
kraji. Bylo mu pouhých 57 let.
„Vzpomínka na Jaroslava Lašťovičku“ je námětem
článku Ladislava Kesnera. Byl významným učitelem historie a geograﬁe. V posledních 15 letech žil v Netvořicích, věnoval se tamní místní historii a vydal zejména
rozsáhlejší texty „Z historie Netvořic“ a „Netvorští z Březí – Vyprávění o časech dávno minulých.“ Článek je rovněž nekrologem.
Jan Urban v druhé části představuje „Nejlepší ekoporadenský počin roku.“ Je jím barevný plakát „Ochrana
zvířat na stavbách.“
Veronika Hanusová píše, že byla „Vyhlášena soutěž
Malujeme s muzeem.“
Závěrečné stránky této obsáhlé přílohy obsahují kontakty na autory článků v tomto čísle a rovněž přehled
akcí, které byly nebo budou v Muzeu Podblanicka a Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi.
Obsah i doprovodné fotograﬁe tohoto čísla čtenáře
jistě zaujmou. Je to skutečně příjemné čtení, které v úvodníku popřál čtenářům šéfredaktor Pavel Pešout.
Jaromír Vlček

Jak to bylo s mudrci a betlémskou hvězdou
Ve 2. kapitole Matoušova evangelia je v Bibli zmíněn
příběh mudrců, kteří na základě pozorování hvězdy přišli
do Betléma poklonit se právě narozenému Ježíši. Z pohledu na kterýkoliv betlém vystavený v našich kostelech 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 (1267-1337), 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 kos-
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mická 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. Pozoruhodný 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 našeho 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. Na základě srovnání rozličných historických událostí je velmi pravděpodobné, že úhrn těchto chyb dává
právě zmíněný sedmiletý rozdíl (podle Jiřího Grygara).
Co Kepler propočítával začátkem 17. století, totiž setkání Jupitera se Saturnem, podrobovali astronomové
dalšímu zkoumání. Jupiter a Saturn se setkávají průměrně asi tak jednou za dvacet let. To se však jen jednorázově
míjejí. Jen jednou za 258 let dochází k trojnásobnému setkání, jež však nastává vždy v jiném znamení zvěrokruhu. K trojnásobné konjunkci v témže souhvězdí dochází
vždy jednou za 794 roky. Naprostá výjimečnost této nebeské podívané, která musela být na východě ještě výraznější, vyvolávala otázku, zda si oni mudrci nevyložili
trojnásobnou konjunkci Jupitera a Saturna z roku 7 př.
Kr. jako znamení, že se v Palestině narodil veliký král
a zda nemohla být podnětem k jejich cestě do Jeruzaléma. O co vlastně v době při narození Ježíše Krista šlo?
Roku 1925 se podařilo orientalistovi Paulu Schnabelovi rozluštit babylónskou klínopisnou tabulku z hvězdárny Sippar na Eufratu v Babylónii. Jsou na ní dopředu
zaznamenány všechny důležité astronomické události,
k nimž mělo dojít roku 7 př. Kr. Hlavním tématem je
však senzace roku: Velká konjunkce planet Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb. Po mnoho měsíců budou obě
planety vykonávat na obloze působivé smyčkovité pohyby a rychlejší Jupiter se třikrát setká se Saturnem. K tomu musíme přidat vysvětlení, že Jupiter byl opakovaně
považován za hvězdu králů. Saturn se tradičně považoval za hvězdu Izraele, resp. ochránce Izraele. Když do-
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chází k jejich neobvykle trojímu sblížení, mudrci mají
jasno. V Izraeli se narodí král.
Pomocí dodatečných astronomických výpočtů a srovnáním s pozdně babylónskými tabulkami efemerid pro
předcházející roky 11 - 10 př. Kr. a 9 - 8 př. Kr., nalezenými rovněž v Sipparu, dokážeme popsat, co se tehdy na obloze dělo. Již koncem roku 8 př. Kr. bylo vidět planety
Jupiter a Saturn po západu Slunce na západní obloze.
V únoru roku 7 př. Kr. zmizely obě planety v paprscích
Slunce a nebyly po několik týdnů vidět. První objevení
Jupitera při ranním východu očekávali babylónští mudrcové jako významnou událost, která měla nastat 13. dne
měsíce adaru roku 304 seleukovské éry (16. března roku 7
př. Kr.). Jupiter se stále více přibližoval k Saturnu, až jej
koncem měsíce ajjaru (29. května roku 7 př. Kr.) dostihl.
Počátkem června se planety od sebe poněkud vzdálily, ve
druhé polovině července se poprvé zastavily a pak se pohybovaly nazpět, jak je to s přesnými údaji uvedeno na
klínopisné tabulce. Podruhé se obě planety zastavily 20.
a 21. dne měsíce arach´samna (12. - 13. a 13. - 14. listopadu roku 7 př. Kr.) a znovu se daly nazpět. Pohybovaly se
těsně za sebou směrem k východu, přičemž Saturn byl
vpředu. Rychlejší Jupiter dostihl Saturn potřetí 5. prosince v 16. stupni Ryb. Pak se dvojhvězda rozdělila.
Co možná mudrce přimělo k cestě do Palestiny? Na to
nám dávají odpověď klínopisné tabulky, zveřejněné H.C.
Rawlinsonem. Očekávalo se, že když nastane to a to, povstane na západě veliký král, zavládne spravedlnost, pokoj
a radost ve všech zemích a obšťastní všechny národy. Když
mudrci pozorovali důležitý ranní východ Jupitera a pak
byli svědky toho, jak se jasně zářící královská hvězda přibližovala ke hvězdě Židů v souhvězdí Ryb, rozhodli se
pro cestu do Palestiny, zvláště proto, že při prohlížení
starých početních tabulek zjistili, že zde jde o jedinečnou
událost. Do Jeruzaléma mohli po 1200 km dlouhé cestě
přes Palmyru a Damašek dorazit kolem poloviny listopadu. Tam se ptali: „Kde je ten právě narozený král Židů?
Viděli jsme na východě /při východu/ jeho hvězdu a přišli
jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se
a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze
a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: V judském Betlémě, neboť tak je
psáno u proroka: A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vzejde
ten, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.“
Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se
jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal
do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel
poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle,
hvězda, kterou viděli při východu, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.“ (Mt 2,29)
Při třetí konjunkci 5. prosince po západu Slunce stály
obě planety nad jižním obzorem čili při pohledu z Jeruzaléma přímo nad Betlémem. Asi osm kilometrů dlouhá
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cesta z Jeruzaléma do Betléma vede téměř přímo na jih.
Když tedy mudrci odešli z Jeruzaléma Jafskou branou
pozdě odpoledne, stála královská hvězda Jupiter spolu se
Saturnem na jižním nebi ve směru cesty, jak říká evangelista: „Hvězda šla před nimi (Mt 2,9).“ Kousek před Betlémem, u Ráchelina hrobu, odbočuje cesta do Betléma
směrem na východ, takže to vypadalo, jako by obě planety stály poutníkům po pravé ruce.
Matouš píše: „Hvězda šla před nimi, až se zastavila
nad místem, kde bylo to dítě.“ Jejich dojem byl umocněn
tím, že se v tomto okamžiku královská hvězda zastavila
ve svém pohybu po obloze těsně u hvězdy Židů, jak udává klínopisná tabulka pro 12. listopad roku 7. př. Kr.
K procesům, které vyčetli, se však připojilo něco, co nepředvídali a co vzbudilo dojem, jako by spojená hvězda
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stála několik hodin na jednom zcela určitém místě.
Okolnosti roční doby měly za následek, že přes stálé otáčení oblohy zůstal světelný úkaz v prvních nočních hodinách s nepozorovatelnými změnami na témže místě
obzoru. Jako by se hvězda ve svém pohybu po nebeské
klenbě zastavila. Planety Jupiter a Saturn se tehdy navíc
nacházely blízko tupě vybíhajícího hrotu zvířetníkového
světla, což byl neostře ohraničený odraz slunečního jasu.
To vše umocnilo dojem velké záře obou sblížených planet (podle Gerharda Krolla - Po stopách náboženství,
Karmelitánské nakl. 2002).
„Vešli do vsi, pokračuje Matouš, a uviděli dítě s Marií,
jeho matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu
přinesené dary (Mt 2,11).“ Co přineseš ty svému Králi?
Mgr. Petr Grulich, Praha

Nespokojený osel – Vánoční povídka
Když bylo Josefovi ve snu oznámeno, že musí s rodinou uprchnout před Herodesovou zlobou do Egypta, v té
zlé chvíli probudil anděl také osla v chlévě.
„Vstaň!“, řekl mu shůry, „poneseš Pannu Marii s děťátkem do Egypta.“
Oslovi se to vůbec nelíbilo. Nebyl to žádný moc pobožný osel, nýbrž spíše trochu zarputilý.
„Nemůžeš to obstarat sám?“, zeptal se mrzutě.
„Ty máš křídla a já musím všechno vláčet na hřbetě.
A proč hned až do Egypta, tak šíleně daleko?“
„Jistota je jistota“, řekl anděl a to je průpovídka, která
je i oslovi jasná.
Když vyklusal ze stáje a uviděl, jaký náklad mu Josef
připravil – prádlo pro matku, balík plének pro děťátko,
skříňku se zlatem od mudrců a dva pytle s kadidlem
a myrhou, bochník sýra a kus uzeného od pastýřů, hadici
na vodu a konečně i Marii s děťátkem, hned zase začal
brblat. Stejně mu kromě děťátka nikdo nemohl rozumět.
„Pořád je to stejné!“ řekl. „Takoví chudáci! Když přišli
do Betléma, neměli nic a už mají věcí na fůru pro pár volů.
Přece nejsem nějaký žebřiňák!“ A opravdu tak vypadal.
Když ho Josef vzal za uzdu, byly mu sotva vidět kopyta.
Osel prohnul hřbet, aby si náklad pořádně srovnal
a pak udělal opatrně jeden krok. Myslel, že se ta věž nad
ním musí zhroutit, jakmile pohne nohou. Bylo to zvláštní, ale najednou se cítil úžasně lehce, jako kdyby sám byl
nesen, přeskakoval větve a kameny ve tmě.
Netrvalo dlouho a i to ho zase začalo zlobit. „To si
ze mne někdo dělá legraci!“ brumlal. „Cožpak nejsem
jediný osel v Betlémě, který unese najednou čtyři pytle
ječmene?“ Zlostně zapřel nohy do písku a nehnul se ani
krok z místa. „Jestli mne teď ještě bude bít,“ myslel si zahořkle, „tak bude mít všechny své krámy v příkopě!“
Ale Josef jej neuhodil. Sáhl pod náklad a hledal oslovy uši, aby jej mezi nimi podrbal. „Běž ještě kousek“, řekl
měkce, „brzy si odpočineme.“ Osel si vzdychl a zase za-

čal klusat.“ Je to prostě světec,“ myslel si, „a ani neví, jak
se pohání osel.“
Mezitím se rozednilo a slunce začalo pálit. Josef nalezl keř, suchý a trnitý, který rostl v poušti. V jeho slabém
stínu chtěl nechat Marii odpočinout. Složil náklad a udělal oheň, aby uvařil polévku. Osel se na to podezíravě
díval. Čekal na svou potravu, ale jen proto, aby s ní mohl
pohrdnout. „Radši sním svůj ocas,“ brumlal, „než vaše
zaprášené seno!“
Ale nebylo vůbec žádné seno, ani trochu slámy do huby. Josef při starostech o ženu a dítě na to prostě zapomněl. A osel hned pocítil hrozitánský hlad. V žaludku
mu strašně kručelo, takže se Josef zděšeně rozhlížel, protože si myslel, že v křoví číhá lev.
Mezitím se uvařila polévka a všichni jedli. Maria jedla, Josef dojedl zbytek a i dítě se napilo u matky. Jen osel
tu stál a neměl ani jediné stébélko slámy ke žvýkání. Vůbec nic tu nerostlo, jen nějaké bodláky mezi kamením.
„Milostivý Pane,“ obrátil se nahněvaně k dítěti a pak
následovala dlouhá řeč. Jasná, i když pronášená oslím
jazykem, ve kterém si Pánu Bohu stěžoval na všechno, co
tíží trpící zvíře. Nakonec zavolal „IÁ“, což znamená „jako
že jsem osel!“
Dítě vše pozorně vyslechlo. Když osel skončil, naklonilo se a ulomilo bodlák, který mu nabídlo.
„Dobře!“ řekl osel do hloubi srdce uražený. „Tak sežeru bodlák. Ale ve své moudrosti můžeš předvídat, co
se stane. Trny mi rozpíchají břicho, takže umřu a jak se
potom dostanete do Egypta?“
Rozzuřeně kousl do tvrdé rostliny a zůstal stát s otevřenou hubou. Protože bodlák vůbec nechutnal tak, jak
očekával, nýbrž jako nejsladší medový jetel nebo kořeněná bylina. Nikdo si neumí představit něco tak chutného,
leda by byl osel.
Tentokrát zapomněl osel brblat. Složil své dlouhé uši na
sebe a to u osla znamená totéž, jako když lidé sepnou ruce.
Autor neznámý
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Vánoce

Na zemi pokoj

Rolničky zvonící vesele na saních,
cinkotem vítají jiskřivý, bílý sníh.
Krajkovím zdobené vločky zas padají,
a překrásné jsou tak, až dech se nám tají.

Já slyšel hlahol starých zvonů,
tu píseň dobře známou z koled,
jež burcuje a hladí znovu:
Na zemi pokoj, dobrá vůle!

Vánoce jsou tady, štěstí je všude znát,
chce se nám zpívat, tančit, radostně se smát.
Doma zavoní cukroví a stromeček,
s radostí přijmeme z lásky i dáreček.

A myslím, noc jak obeplouvá
po krajích celé zeměkoule,
zvon od zvonu se píseň vzdouvá:
Na zemi pokoj, dobrá vůle!

Však největší vánoční dárek, nám daný,
je Ježíš Kristus, z nebe na zem poslaný.
Dnes narodil se nám slavný a vzácný Král,
který se pro nás všechny Spasitelem stal.
Bůh Otec nám svou velkou milost ukázal.

Já hlavu věším v náhlé tísni,
vždyť mír tu není, jenom zvůle
a zlo se vysmívá té písni:
Na zemi pokoj, dobrá vůle!

Adéla Senecká, Opava

Zazpívejte si koledu,
kterou možná neznáte…
(Flétny, housle i šalmaje – notový záznam)
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Však zvony duní ze svých výší:
Bůh nezemřel, bdí neskonale,
zlo porazí a dobro zvýší,
na zemi pokoj, dobrá vůle!
Noc umlkla se zvonicemi,
teď úsvit barví zimní pole.
Však tichý souzvuk v duši zní mi:
Na zemi pokoj, dobrá vůle!
Henry Wadsworth Longfellow, 27.2.1807 – 24.3.1882
Přeložil Pavel Javornický

Velká vánoční touha
Hrneček se skořicovopomerančovým čajem mě trochu pálí do ruky. Přesto si ho nesu jako vítěznou trofej,
zavírám dveře od pokoje. Sedám si na židličku u svého
psacího stolu. Čaj už pomalu stydne na svém místě u plápolajícího plamínku svíčky. Venku se na zem snášejí
malé bílé perličky sněhu.
Přála bych si, aby všichni lidé na světě byli zdraví
a aby zavládl mír. Vím, že se mi to nesplní, ale stále, Ježíšku, doufám. Protože jen ty a Bůh doopravdy znáte
osud lidstva. Jaký by byl svět krásný, kdyby si lidé konečně přestali ubližovat.
Zdá se mi, že lidé vůbec nevyužívají toho, jakou mají
jejich činy moc. Svou energií plýtvají na někdy nesmyslné věci. Ježíšku, vždyť oni se nezastaví. Stále někam utíkají, utíkají před problémy, před lidmi a před sebou. Přála bych si, aby prohlédli. Alespoň o Vánocích by se
mohli zastavit a trochu o sobě přemýšlet. I kdyby jen na
chvilku, když každý začneme u sebe, svět se určitě musí
zlepšit, nebo ne, Ježíšku?
V neposlední řadě bych určitě uvítala, abys, Ježíšku,
trochu oživil můj život a dopřál mně i mému okolí více
lásky, porozumění a zdraví. Možná, že to samé si přejí
spousty dalších lidí na světě. A to je důvod navíc, proč
bys mi mohl má přání vyplnit.
Šťastné a veselé Vánoce!
Jitka Vávrová, Trhový Štěpánov - 8. ročník,
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Vánoční úvaha o mudrcích
Nejprve si připomeňme, co je o tom napsáno v Bibli:
„Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále
Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě
a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli
jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je
psáno u proroka:`A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde
vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.´“ Tedy
Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal
na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma
a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile
je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“
Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad
místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali
se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií,
jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu
přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn
ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do
své země.“
(Evangelium podle Matouše 2,1-12 – Český ekumenický překlad z roku 1998).
Příběh o mudrcích si mnoho lidí představuje jako legendu, která svým způsobem doplňuje příběh narození
Ježíše Krista, a tak příjemně dotváří slavnostní atmosféru křesťanských Vánoc. Kdopak by v době satelitní navi-

gace věřil tomu, že člověka mohou ještě vodit hvězdy!
Podívejme se však trochu důkladněji na to, co nám evangelista Matouš v souvislosti s narozením Spasitele světa
zaznamenal.
Kdo vlastně byli ti
mudrci? Originální řecký text hovoří o tom, že
to byli doslova mágové
z východní země, pravděpodobně z Babylóna.
Nevíme přesně, z jakého důvodu zvolili překladatelé staré kralické
Bible termín mudrci
a jak mu lidé v Čechách
na začátku 17. století rozuměli, ale ten termín je
už dnes zavádějící. Tito
mudrci byli ve skutečnosti astrologové, hvězdopravci,
mágové. Stejným slovem magos označuje Nový zákon
kouzelníky, kteří se v době první církve stavěli proti apoštolu Pavlovi (Sk 8,9; 13,6-8). Byli to pohanští astrologové, kteří z pozorování hvězd vyvodili narození krále
v Izraeli. Druhá kapitola Matoušova evangelia tak vlastně nemluví jen o tom, že při narození Ježíše Krista přišli
do Betléma nějací učenci, aby se Ježíšovi poklonili. Mágové jsou v podstatě Boží nepřátelé. V Bibli si mnohokrát můžeme přečíst, že ten, kdo se bude zabývat věštěním, hvězdopravectvím nebo astrologií, se Hospodinu
hnusí. Celý příběh tak s sebou nese zvláštní duchovní
napětí. Všem čtenářům ukazuje, kdo je skutečným králem na nebi i na zemi. Když se Mesiáš narodil, přicházejí se mu, ještě jako bezbrannému miminku, poklonit
představitelé Bohem zapovězeného světa. Ano, i představitelé temnosti, mágové a kouzelníci se skloní před
Spasitelem světa. Dokonce mu přinášejí dary. A protože
to byly dary určené králům, ukázali tím, že právě narozené dítě uznali, nebo snad dokonce prohlásili za svého
krále.
Jak na to ti kouzelníci přišli, že se má už brzy narodit?
Na cestu se vydali poté, co doma na východě objevili
zvláštní hvězdu. Hvězdu nově narozeného krále. Oni
sami však s králi neměli zřejmě nic společného. Do slavnostních rouch je oblékl teprve středověk, aby jim dodal
lesku a slávy. A proč se říká, že byli tři, když to v Bibli
není výslovně napsáno? To podle třech mimořádných
darů. Přinesli s sebou zlato, kadidlo a myrhu. Zlato bylo
symbolem králů. Kadidlo jako vonná pryskyřice sloužila
k uctívání Boha. Nejvzácnějším darem však byla myrha.
V tehdejší době byste za ni museli zaplatit 7 x více, než
za stejný objem zlata. Používala se jako vzácná mast.
A proč se říká, že jeden z mudrců byl černoch? Kdysi
se totiž začalo tradovat, že za narozeným Ježíšem v nich
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přišli zástupci celého světa, reprezentanti různých pokolení a lidských ras. Zároveň to prý byli králové každého
věku. Ve středověké ikonograﬁi byl jeden malován jako
mladý, protože byl králem budoucnosti. Druhý vypadal
jako muž ve středních letech, král přítomnosti. A třetí
jako stařec, král minulosti, který už měl ve své tváři stín
smrti. Možná i proto se kvůli tomuto stínu začalo tradovat, že to byl černoch. To je však pouze středověká tradice.
My se vrátíme se zpátky k přečtenému biblickému textu.
Mudrce nebo snad přesněji kouzelníky, přivedla
do Palestiny hvězda. Zřejmě při tom všem vážili dlouhou cestu. Z opakovaného pozorování nebe usoudili,
že se narodil král Židů. Přišli proto do Jeruzaléma a vyptávali se, kde ho najdou. Krále je třeba hledat v hlavním
městě nebo snad ne? Jenže ukazuje se, že nakonec asi zabloudili. Prostí pastýři jsou už dávno zpátky u svých
stád, ale učení mudrci nevědí kam dál. Ano, do Jeruzaléma přišli sami, ale teď už potřebují poradit. Betlém jejich
očím zůstává skryt. Jsou docela blízko, z Jeruzaléma
do Betléma je pouhých osm kilometrů. Co to je proti
vzdálenosti, kterou už měli za sebou? Přesto Spasitele
světa stále nevidí.
Když se tenkrát na nebi pozorovaly hvězdy, nevíme,
jaké se k tomu používalo technické vybavení. Nejmodernější a nejdražší optické zařízení je Hublleův kosmický teleskop. Mudrci takové vybavení neměli. Jeho vývoj
začal v sedmdesátých letech minulého století a trval téměř 20 let. Když byl v roce 1990 za mimořádných podmínek raketoplánem dopraven na oběžnou dráhu, ukázalo se, že kvůli chybě v testovacím zařízení na Zemi
bylo hlavní zrcadlo zabroušeno do nevyhovujícího tvaru. Výsledná optická vlastnost, označovaná jako sférická
aberace, znamenala, že záběry hvězd se nedaly zaostřit:
Každá hvězda tak měla své „duchy,“ jakousi ozvěnu. Projekt za mnoho miliard dolarů byl k ničemu. Po delší době
byly vytvořeny jakési speciální čočky o váze 250 kg, které chybu korigovaly, a teleskop tím byl konečně opraven.
Připomíná nám to skutečnost, že člověk sám není leckdy
schopen vidět přesně to, co by vidět chtěl. Mudrci už byli
velmi blízko, přesto Spasitele světa neviděli. To se vlastně
týká i těch nejdůležitějších životních otázek. Co je život
a co je smrt? Jaký je vlastně smysl života a co mu dává
opravdový význam? Vidíš ty věci zřetelně, nebo se ti klíčové životní pravdy nějak ztrácejí?
Ježíš je i dnes považován za mimořádného učitele,
nadaného mystika, významného léčitele nebo náboženského vůdce. Kolik knih už bylo napsáno o jeho moudrosti, statečnosti, pokoře, autoritě a moci. Je možné
o něm nekonečně dlouho diskutovat. Jenže to všechno
jaksi nestačí. Je třeba víc zaostřit. Ježíš je Spasitel světa!
On je Mesiáš, Syn Boha živého. Je třeba se před ním sklonit a přijmout jako Krále svého života. A to nikoli jen
teoreticky. Správně zaostřit znamená vyznat: Ježíš je můj
Zachránce. Je můj Král a můj Bůh. Bez takového přijetí
není spasení. Proto zásadní otázkou zůstává, čím se v ži-
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votě nechám vést. Kolikrát si myslíme, že si svůj život
řídíme sami, ale ruku na srdce, je to skutečně pravda?
To, čím se v životě nechám vést, dovede mě až k místu,
kde uvidím Spasitele světa. Nebo ustrnu někde v půlce
a Ježíš Kristus zůstane mému životu skryt?
Mudrci uvízli v Jeruzalémě a aby se dostali až do Betléma, potřebují pomoci. Zatím ještě nevědí, jaký je přesný cíl jejich dlouhé pouti. Kdo jim poradí? A kdo poradí
nám, když sami hledáme pravý životní obsah? Kde
pro svůj život objevit nějakou záruku? Ze slepé uličky
mudrcům pomohlo jedno jediné, a sice pohled do Božího slova. Pokud člověk potřebuje zaostřit na ty nejdůležitější otázky, ať sáhne po Bibli, je to tak jednoduché.
Pokud to neudělá, vidět přesně nebude. A tak když jsou
mudrci v koncích, když ani král Herodes neví, co by si
měl myslet, zavolá vykladače Písma a odpověď se najde
hned. Je přece psáno už ve Starém zákoně, že Mesiáš se
narodí v Betlémě. Prorok Micheáš to předpověděl
už před sedmi staletími. Běžte do Betléma, tam dítě najdete, protože všechno, co řekl Bůh, je spolehlivější
než věci, které vidíte sami.
A tak se zeptejme ještě jednou: Čím se v životě necháš
vést? Okolnostmi, příležitostmi, nebo dokonce sám sebou? Co je pro tebe vábivou hvězdou, za kterou ses kdysi
rozběhl? A kam až jsi nakonec vlastně došel? Došel jsi
až do Betléma, nebo jsi uvízl někde v Jeruzalémě?
Máš i ty Božího Syna, Pána Ježíše Krista, jehož narození si znovu připomínáme? Došel jsi až k němu, nebo
ses ztratil, byť jen kousíček od cíle? Nezůstal jsi někde
trochu stranou? Boží slovo mluví velice jasně: Ježíš Kristus se narodil i pro tebe. Narodil se i pro tebe! Kdyby se
ale v Betlémě narodil třeba tisíckrát, bylo by to marné,
pokud by se nenarodil v tvém srdci. Choď stále s ním
a potom v životě ani ve smrti nezabloudíš.
Mgr. Petr Grulich, kazatel a tajemník
Rady Církve bratrské, Praha
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Pro klidné chvíle u kávy a cukroví
Vánoční doplňovačka s tajenkou,
která je ve 4. řádku a ukrývá název jedné známé hudební skladby.
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Legenda: 1. Dravý pták – 2. Dirigent – 3. Malý krajíc – 4. Město na Moravě s krásným zámkem – 5. Obyvatel řeckého
přístavu – 6. Obyvatel francouzského ostrova – 7. Cvičí dravou zvěř – 8. Americký seriál „… hlídka“ – 9. Obec východně od Čechtic – 10. Nádobka na kávu – 11. Anglický policista – 12. Druh kuchyňského nádobí (množné č.) –
13. Opak křesťanského 14. Televizní reportérka Lucie … – 15. Výnosný úřad – 16. Nádoby na benzín – 17. Stručný
záznam obsahu textu – 18. Model – 19. Dětská nemoc – 20. Pouliční prodavači novin
Nápověda: konspekt
Do vylosování budou zařazeni luštitele tajenky.

Tradiční vánoční kvíz
Do slosování budou zařazeni ti, kteří odpoví správně aspoň na 8 otázek. V jedné otázce jsou dvě správné možnosti!
1. Kdo povýšil Trhový Štěpánov na město?
a) biskup Tobiáš z Bechyně b) král Václav II.
c) hrabě Petr Holický ze Šternberka

6. Na místním hřbitově není pohřben
a) P. František Bejček b) Karel Kolman
c) ThDr. Josef Babka

2. Prapor Trhového Štěpánova byl městu předán v roce
a) 2000 b) 2001 c) 2007

7. Základní škola oslaví v roce 2011 od postavení
a) 50 let b) 60 let c) 70 let

3. Odhadněte počet doposud vydaných pohlednic
našeho města:
a) více než 60 b) více než 70 c) více než 80

8. Ředitelem školy nikdy nebyl
a) Bohouš Boubelík b) Josef Bárta

4. Mezi rodáky Trhového Štěpánova nepatří:
a) Jiří Novotný, malíř b) Ing. Zdeněk Uhlíř
c) Pavel Kaleta
5. Mezi rodačky Trhového Štěpánova nepatří
a) Marie Novotná b) Věra Novotná
c) Ludmila Kornová

c) Rudolf Bílek

9. Předsedkyně unie rodičů se jmenuje
a) Ludmila Boušková b) Jana Boušková
c) Kateřina Boušková
10. Na slavnosti k 720. výročí povýšení Trhového
Štěpánova na město byl přítomen poslanec
a) Zemek Václav b) Zeman Václav
c) Zemina Václav

Zpravodaj Štěpánovska
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Hřebenovka s tajenkou
Jak znáte Trhový Štěpánov a s ním souvisící údaje
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Legenda: 1. Bývalý starosta – 2. Bývalý obyvatel domu v Nádražní 144 – 3. Název lokality u pramene sv. Floriána 4. Název dubějovické soutěže - 5. Město s nápisem ve znaku AKZP – 6. Prvorepublikový starosta – 7. Nedaleká
osada na druhé straně dálnice - 8. Obec s kostelem sv. Prokopa – 9. Krásný zámek mezi Vlašimí a Benešovem 10. Jméno jednoho zvonu kostela sv. Bartoloměje – 11. Jedna z učitelek Základní školy – 12. Bývalý zástupce ředitele školy – 12. Název mlýna – 14. Bývalý místostarosta
Pokuste se zaslat vyluštění všech výrazů, nejen tajenky. Máte tak větší šanci na odměnu.
Vyluštění tajenek doplňovačky, hřebenovky se všemi údaji a odpovědi tradičního vánočního kvízu zašlete poštou
nebo předejte osobně v zalepené obálce na Městský úřad, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov nejpozději
do středy 12. ledna 2011. Vylosovaným výhercům budou předány odměny nejpozději do konce ledna 2011 a jejich
jména zveřejněna v únorovém vydání Zpravodaje Štěpánovska. Těšíme se na Vaše odpovědi.
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Přání starosty k Vánocům a do roku 2011
Vážení spoluobčané,
znovu se nám přiblížil vánoční čas. Připravujeme se
na nejkrásnější svátky v roce a každý podle svého věku
máme jiné představy o jejich prožití. Jiné mají děti, jiné
rodiče a jiné my starší, ale všichni společně se na Vánoce
těšíme.
Přeji Vám všem, aby se Vám vyplnily i nejsmělejší
představy, abyste si užili tu krásnou radost možnosti ob-

Přání zastupitelů
Města Trhového Štěpánova
našim čtenářům
Všem čtenářům a jejich rodinám bych popřála zdraví,
štěstí, lásku a co nejméně starostí. Abychom byli všichni
spokojeni s tím, co máme a zbytečně si navzájem neubližovali.
Ludmila Boušková
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
František Kužel
Čtenářům Zpravodaje Štěpánovska přeji pokojné Vánoce a do roku 2011 hodně zdraví a Boží lásky.
Josef Korn
Všem čtenářům přeji zdraví, štěstí a pohodu.
František Štika
Vše nejlepší, zdraví a pohodu. Ať tato pohoda Vám vydrží po celý rok 2011.
František Dvořák
Všem čtenářům Zpravodaje Štěpánovska chci popřát
k Vánocům a do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
Karel Kulíček

darovat a být obdarován, a to
v krásné pohodě Vašich rodin.
Moc Vám přeji, aby se Vám podařilo myslet i na jiné hodnoty,
než nám nabízí konzum dnešní
doby, a to je hlavně láska a porozumění v našich rodinách
a vůbec mezi námi všemi.
Do nového roku 2011 Vám
všem přeji pevné zdraví a spokojenost, a ve Vašich aktivitách
hodně úspěchů.
Ing. Václav Nekvasil

Vánoční přání čtenářům
i redakční radě
Vážení redaktoři Zpravodaje Štěpánovska,
posíláme Vám příspěvek do Vašeho Zpravodaje a několik fotograﬁí. Doufáme, že se Vám budou hodit. Zároveň přejeme celé redakci radostné prožití vánočních
svátků a mnoho spokojených čtenářů v příštím roce.
Dana Vlasáková a Zdeňka Smutná
Naši milí čtenáři.
Přejeme Vám a Vašim blízkým do roku 2011 jen vše
nejlepší, hodně zdraví a rodinné pohody. Sobě přejeme,
abyste na nás v roce 2011 nezapomněli a naši knihovnu
hojně navštěvovali. I v roce 2011 pro Vás chystáme další
zkvalitnění služeb a mnoho pěkných akcí jak pro děti
a mládež, tak pro dospělé. Těší se na Vás pracovnice
MěK
Jana Boušková a Ludmila Kornová

Všem čtenářům přeji pohodové a klidné Vánoce. Do nového roku přeji zdraví, protože je vzácné, štěstí, protože je ho málo a lásky, protože bez té se nedá žít.
Mgr. Ing. Hana Podhadská
Přeji všem radostné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce
2011.
Ing. Karel Pokorný
Přeji mnoho štěstí a spokojenosti v roce 2011.
Ing. Michal Voigts
Vše nejlepší, hlavně zdraví a životní pohody, také hodně
pracovních a životních úspěchů. Aby rok 2011 byl ještě
lepší než rok minulý. Abychom jako spoluobčané k sobě
našli cestu a porozumění.
Ing. Antonín Vošický

Knihovna v zimě
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Bohoslužby o svátcích v závěru roku 2010 a na Nový rok 2011
Římskokatolická církev
Kostel sv. Bartoloměje Trhový Štěpánov
4. adventní neděle 19. 12. 2010
8.30 hodin pravidelná mše svatá
Pátek 24. 12. 2010 Štědrý den
24.00 hodin půlnoční mše svatá
Sobota 25. 12. 2010 Hod Boží vánoční
8.30 hodin pravidelná mše svatá
Neděle 26. 12. 2010 sv. Štěpána
8.30 hodin pravidelná mše svatá
Úterý 28. 12. 2010
18.00 hodin mše svatá
Pátek 31. 12. 2010 poslední den roku 2010
18.00 hodin Poděkování za uplynulý rok a mše svatá
Nový rok sobota 1. 1. 2011
8.30 hodin pravidelná mše svatá
Neděle 2. 1. 2011
8.30 hodin pravidelná mše svatá

Kaple sv. Václava Kladruby
Neděle 26. 12. 2010 sv. Štěpána
10.30 hodin pravidelná mše svatá

Kostel sv. Petra a Pavla Zdislavice
4. adventní neděle 19. 12. 2010
8.00 hodin pravidelná mše svatá
Pátek 24. 12. 2010 Štědrý den
22.30 hodin půlnoční mše svatá
Sobota 25. 12. 2010 Hod Boží vánoční
8.00 hodin pravidelná mše svatá
Neděle 26. 12. 2010 sv. Štěpána
8.00 hodin pravidelná mše svatá
Pátek 31. 12. 2010 poslední den roku 2010
16.00 hodin Slavnost na ukončení roku
Nový rok sobota 1. 1. 2011
8.00 hodin pravidelná mše svatá
Neděle 2. 1. 2011
8.00 pravidelná mše svatá

Církev bratrská Trhový Štěpánov –
modlitebna, Dubějovická 50
4. adventní neděle 20. 12. 2010
9.30 hodin bohoslužba s pravidelným programem
a dětskou vánoční slavností
Sobota 25.12.2010 Hod Boží vánoční
9.30 hodin sváteční bohoslužba s pravidelným programem
Pátek 31.12.2010 poslední den roku 2010
15.00 hodin Bohoslužba na ukončení roku s programem
Neděle 2.1.2011
9.30 hodin novoroční bohoslužba s pravidelným
programem

Církev bratrská Vlašim
4. adventní neděle 20.12.2010
10.00 hodin bohoslužba s dětskou slavností ve Spolkovém domě na Palackého nám. 7
Sobota 26.12.2010 sv. Štěpána
9.30 hodin vánoční ekumenická bohoslužba v Podblanickém muzeu Vlašim – zámek
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Zpráva Policie ČR Benešov – Chataři se stěhují do měst
Blíží se zima, chataři zazimovávají chaty a chalupy
a stěhují se zpět do svých městských bytů. Osady se začínají vylidňovat a prázdné rekreační oblasti se opět stanou terčem zlodějů.
Na Benešovsku se nachází téměř deset tisíc rekreačních
chat a chalup. Za prvních devět měsíců letošního roku policisté evidují 109 vykradených rekreačních objektů.
K vloupání dochází nejvíce v podzimních a zimních
měsících. Chatařské osady jsou velmi často dobře dostupné nejen osobními auty, ale také hromadnými dopravními prostředky. To samozřejmě ovlivňuje možnost
napadení těchto objektů. Zloději se do nich nejčastěji dostávají vchodovými nebo balkónovými dveřmi, ale také
přízemními okny. Chataři by proto měli těmto místům
věnovat zvýšenou pozornost a objekt zabezpečit proti
vloupání.
Před opuštěním a zazimováním chaty by jejich majitelé měli uzavřít všechna okna a uzamknout dveře.

V okolí by neměli nechávat volně položené žebříky, nářadí a další předměty, které by zloději usnadnily vloupání
do objektu. Cenné a drahé věci by měli z chaty odvést.
Pokud i přes veškerá opatření chatař zjistí vloupání
do objektu, neměl by do něj vstupovat, uklízet po zlodějích a manipulovat s věcmi. Mohl by tak znehodnotit
stopy, které jsou pro objasnění případu velmi důležité.
Pokud se uvnitř objektu nachází pachatel, chatař by
proti němu neměl zakročovat a snažit se ho zadržet, ale
měl by okamžitě zavolat policii. Policistům při šetření
případu může pomoci, pokud si bude pamatovat popis
pachatele, případně i typ vozidla, kterým na místo přijel,
a jeho registrační značku.
por. Bc. Zuzana Stránská

UPOZORNĚNÍ!
Zapište si do svých diářů a telefonních adres

Zloděj nepohrdl ani sušenkami
Policie pátrá po pachateli, který v přesně nezjištěné
době od 5. října do 9. října překonal uzamčená vjezdová
vrata na pozemek rekreační chaty v obci Dalkovice. Následně vyrazil skleněnou výplň okna, vnikl do objektu
chaty a odcizil rychlovarnou konvici, remosku, nástěnné
hodiny, televizi, daňčí paroží, proutěný koš na dřevo, konzervy, sušenky a další věci. Ze sklepa si odnesl deset litrů
vína. Bez povšimnutí nezůstala ani dílna, odkud zloděj za
použití násilí odcizil křovinořez, motorovou pilu, příklepovou vrtačku, zahradní drtič a deseti litrový kanystr
s benzinem. Poškozený vyčíslil škodu přes jednadvacet
tisíc korun. Policisté případ prošetřují jako podezření ze
spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což hrozí pachateli až tříletý pobyt ve vězení.
nprap. Diana Škvorová

Policisté kontrolovali mládež
Další bezpečnostní akci zaměřenou na mládež uskutečnili 17. října 2010 ve večerních hodinách čechtičtí policisté. Zjišťovali, zda osobám mladším osmnácti let,
není prodáván alkohol nebo tabákové výrobky. Ve služebním obvodu Obvodního oddělení Čechtice provedli
kontrolu pěti restauračních zařízeních, a to v Hulicích,
Zdislavicích, Trhovém Štěpánově, Souticích a Miřeticích. Přítomnost mladistvých však v těchto podnicích
policisté nezjistili.
Kontroly restaurací a barů budou policisté provádět
i v následujících měsících.
por. Bc. Zuzana Stránská

Vážení spoluobčané, v měsíci listopadu došlo na úřadovnách Policie ČR ke zrušení státních telefonních linek.
Proto prosím volejte na nová níže uvedená telefonní čísla
nebo na linku 158.
Obvodní oddělení Benešov

tel. 974 871 700
fax 317 721 059

Obvodní oddělení Čechtice

tel. 974 871 710
fax 317 853 105

Obvodní oddělení Čerčany

tel. 974 871 720
fax 317 776 115

Obvodní oddělení Sázava

tel. 974 871 730
fax 327 321 144

Obvodní oddělení Týnec n/S.

tel. 974 871 740
fax 317 701 336

Obvodní oddělení Vlašim

tel. 974 871 750
fax 317 842 444

Obvodní oddělení Votice

tel. 974 871 760
fax 317 812 275

Dopravní inspektorát

tel. 974 871 250

Komunikační inženýr

tel. 974 871 253

Dopravní nehody

tel. 974 871 261
nprap. Diana Škvorová
PČR Benešov
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Z dopisu vlašimského kronikáře
Vážený pane Vlček,
s velkým zájmem jsem si přečetl Váš, dle mého názoru, velmi krásný článek ve 3. čísle časopisu Pod Blaníkem s názvem „720 let města Trhový Štěpánov.“ Zdá se,
že v tomto časopise bude více převažovat něco o historii,
než o přírodě. Velmi zřídka se mi dostane do ruky Vámi
vedený a kvalitní Zpravodaj Štěpánovska a je to škoda.
Rád bych si přečetl Kolmanovy Dějiny do roku 1918, které jste vydal jako přílohu v dřívějších Zpravodajích.
Chtěl bych iniciovat vydání reprintu knížky P. Antonína
Norberta Vlasáka: „Okres Vlašimský – Nástin historicko-archeologický“ z roku 1874. V roce 2011 uplyne 110
let od jeho úmrtí. Prosím o Váš názor.Srdečně zdraví
Josef Moudrý, kronikář Vlašimi
Redaktor m.j. odpověděl takto:
„Vaši snahu pokusit se o vydání Vlasákova Okresu
Vlašimského osobně vítám. Mám starou xeroxovou kopii, která je velmi nekvalitní. Ale možná by bylo vhodné

Všem mým přátelům
Jsem vděčný:
Za partnera, který noc co noc pomačká peřiny, protože není venku s někým jiným.
Za daně, které musím platit, protože to znamená, že
mám stále zaměstnání.
Za nepořádek, který musím uklízet po oslavě, protože to znamená že jsem obklopen přáteli.
Za šaty, které jsou mi trochu těsné, protože to znamená, že mám co jíst.
Za trávník, který je třeba kosit, okna, která je třeba
umývat a okapy, které je třeba opravovat, protože to znamená, že bydlím ve svém domě.
Za všechny stížnosti, které poslouchám na vládu,
protože to znamená že máme svobodu projevu.
Za volné parkovací místo, které je až na konci parkoviště, protože to znamená, že mohu chodit.
Za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými, protože to znamená, že jsem štědrý a že mám někoho rád.
Za únavu a bolavé svaly na konci dne, protože to znamená, že jsem byl schopný těžce pracovat.
Za otravný budík, který musím ráno vypnout, protože to znamená, že jsem ještě naživu.
A konečně i za tento vzkaz, protože to znamená, že
mám přátele, kteří na mě myslí.
A ještě něco ...
Říká se, že člověk potřebuje jen 1 minutu, aby zjistil,
že se mu nějaká osoba líbí, 1 hodinu, aby ji správně poznal, 1 den, aby ji začal mít rád či milovat, ale potřebuje
celý život, aby na ni zase zapomněl.
Přátelství je prostě přátelství.
Z mailových prezentací došlých redaktorovi

vydat rovněž i další díl - Okres Dolno-Kralovický v Čáslavsku. Přece jen by to byl vhodný doplněk k Okresu
Vlašimskému.“
Poznámka a názor redaktora:
Vlasákovo dílo je velice cenné a dodnes je často citováno v odborné literatuře. Žel je běžnému čtenáři naprosto nedostupné. O vydání by měli být informováni starostové všech obcí, o kterých Vlasák píše. I v dnešní
ekonomicky nepříznivé době by byl reprint obou částí
vítaný. Původní vydání ve formátu 105 x 180 mm čítá
u Okresu Vlašimského pouhých 144 stran a u Okresu
Dolno-Kralovického možná o něco méně (není to přesné
zjištění). Najdou se sponzoři? Díky předem.
Jaromír Vlček

Rodičovské desatero bezpečnosti
dětí na internetu
1. Vyzvěte děti, aby si s vámi povídaly o tom, jak tráví
čas na internetu. Bavte se na internetu společně s dětmi.
2. Naučte děti věřit svým instinktům. Pokud je při pobytu on-line něco znepokojuje, měly by vám o tom říci.
3. Jestliže děti navštěvují konverzační místnosti, používají programy zasílání rychlých zpráv (IM), videohry
on-line nebo provádějí na internetu jiné činnosti vyžadující identiﬁkaci uživatele pomocí přihlašovacího jména, pomozte jim toto jméno vybrat a přesvědčte se, že
toto jméno neprozrazuje žádné osobní informace.
4. Trvejte na tom, aby děti nikdy neposkytovaly svou
adresu, telefonní číslo ani žádné jiné osobní informace,
včetně toho, kam chodí do školy nebo kde si rády hrají.
5. Naučte děti, že rozdíl mezi dobrým a špatným platí na internetu stejně jako v reálném životě.
6. Ukažte dětem, jak mají respektovat ostatní uživatele online. Zajistěte, aby věděly, že pravidla slušného chování zůstávají stejná i při práci s počítačem.
7. Zajistěte, aby děti respektovaly právo na vlastnictví
ostatních v režimu online. Vysvětlete jim, že vytváření
nelegálních kopií práce jiných lidí (hudby, videoher
a dalších programů) je stejné jako krádež v obchodě.
8. Informujte děti, že se nikdy nesmí setkávat s přáteli z internetu osobně. Vysvětlete jim, že přátelé z internetu nemusí být těmi, za které se vydávají.
9. Poučte děti, že ne vše, co si přečtou nebo uvidí na
internetu, je pravda. Vyzvěte je, aby se vás zeptaly, pokud
si nejsou jisté.
10. Kontrolujte činnost svých dětí online pomocí pokročilého internetového softwaru. Funkce rodičovské
kontroly vám pomohou ﬁltrovat škodlivý obsah, monitorovat weby navštěvované dětmi a zjišťovat, co na těchto webech dělají.
Zdroj: Internet
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Nové knihy v Městské knihovně Trhový Štěpánov
Neobyčejné Vánoce

Joan Medlicott
Nový pastor v Covingtonu
odhalí, že jeho předchůdce nebyl nikdy vysvěcen, takže nebyl
kompetentní k tomu, aby mohl
oddávat. Pět manželských párů
tak musí být znovu oddáno a to
právě na Štědrý den. Kostel
však nutně potřebuje opravy
a času je zoufale málo. Tři šarmantní dámy - Hannah, Grace
a Amelia - to ale rozhodně nechtějí nechat jen tak, neboť
Štědrý den má být přece především dnem splněných přání
a zázraků.

Smutkem neobtěžuju

Klausová Livia
V obsáhlém intimním rozhovoru Livia Klausová vypráví, jak dabovala Červenou karkulku, o tragické smrti
tatínka, když jí bylo patnáct let a nejmladšímu z pěti
sourozenců teprve tři, o raﬁnovaném termínu svatby,
o tom, jak sama jela tramvají do porodnice, o vinohradské garsonce, kam si přivezli prvorozeného syna a místo
radosti měli starost o jeho zdraví. Vzpomíná, jak budovali chalupu, zařizovali panelák, prožívali totalitu, jak se
stala manželkou ministra, premiéra a prezidenta. Autorka a Livia Klausová se předem dohodly, že v rozhovoru
vynechají politiku. A téměř to dodržely. Knihu doprovází sedmdesát unikátních fotograﬁí z rodinného alba.

Sidonie Nádherná a konec střední Evropy
Wagnerová Alena

Sidonie Nádherná žije v povědomí české i evropské
kulturní veřejnosti jako přítelkyně básníka Rainera M.
Rilka a „nevěsta před Bohem“ Karla Krause, pro kterého

se její zámek ve Vrchotových Janovicích stal druhým domovem a oázou klidu v rozbouřeném světě. Alena Wagnerová ji ve své knize představuje jako neobyčejně zajímavou osobnost, jejíž život hluboce poznamenaly
všechny proměny a pohromy, které ve dvacátém století
postihly střední Evropu – od rozpadu Rakousko-Uherska přes nacistickou okupaci, kdy se Vrchotovy Janovice
staly součástí cvičiště jednotek SS, až po odchod do exilu
po komunistickém převratu v roce 1948 do Anglie, kde
Sidonie Nádherná v roce 1950 umírá.

Marley a já, aneb, Život s nejhorším psem na světě

Grogan John
John Grogan napsal příběh o životě se psem, který je
tím „nejhorším psem na světě“. Copak by to bylo za rodinu bez věrného, dobře vychovaného klidného psa?
Labrador Marley má však k takovému psímu hrdinovi
daleko. Jeho páni, John a Jenny, na něj však nedají dopustit a s velkou láskou i pochopením líčí Marleyho veselé kousky i dojemné chvíle z jeho stáří a nemoci.

Láskyplné povídky

Sebastiani Ida
Kniha sedmnácti příběhů, které spojuje láska a vztahy mezi muži a ženami, rodiči a dětmi a občas i něco navíc.

Ajťákem v pralese i ženou Indiána

Troupová Jana
Stěžejním tématem knihy je autorčina cesta do Ekvádoru.

Masáž dětátka. Shiatsu pro děti

Rehm-Schweppe, Rahel
Masáž děťátka. Jemné doteky, jež miminku přinášejí
pocit bezpečí. Jak od začátku správně provádět masáž:
příjemná atmosféra pro miminko - jemné směsi olejů
pro jemnou pokožku - správné načasování - základní
masážní postupy pro nejrůznější části těla. S láskou a klidem. Cílená masáž při obvyklých potížích: zácpa a nadýmání - strachy a neklid - prořezávání zoubků - rýma
- atopický ekzém. Masáže pro lepší spánek. Kreativní
masážní hry: houpání - motýlková masáž - masáže s verši a rýmy - reﬂexní zóny na chodidlech - hra prstů na
kůži - krátká masáž obličeje.

Průšvih v Lurdách

Jícha Jan
Kniha povídek Průšvih v Lurdách patří k tomu nejlepšímu, co v současné české humoristické literatuře
vzniká. Spojuje spontánní humor a jazykovou vynaléza-
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vost s vážnějším podtextem, jak je v české humoristické
próze dobrou tradicí

Osud je černý jezdec

Eliotová George
Povídku Opona budoucnosti vypráví muž na sklonku svých dní, který byl obdařen neblahým darem číst
myšlenky jiných a předvídat věci příští, a může nás těšit,
že se její část odehrává v magické Praze. Láska se v ní
mísí s nenávistí, naděje se zklamáním, okamžiky úlevy
s marnou snahou vypravěče setřást svou nezáviděníhodnou schopnost. A nade vším ční jeho milovaná manželka jako krásná, ale také velmi záhadná a temná postava.
V povídce Bratr Jakoubek se setkáváme s vychytralým
Davidem Levým a jeho duševně zaostalým, avšak svým
způsobem bystrým bratrem Jakoubkem, který Davida
přistihne u špatného skutku a jako nelítostná Nemesis se
zjeví ve chvíli, kdy se David vrací ze Západní Indie a pod
smyšlenou identitou stoupá na společenském žebříčku.
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Růže z Cherrybrooku

Crosse Tania
Mladá a krásná Rose Maddifordová žije sama se svým
otcem, správcem výrobny střelného prachu, v krásné
a divoké krajině Dartmooru. Když ale dojde k tragédii
a její otec zůstane upoután na lůžko, ocitá se Rose a její
rodina bez prostředků a bez střechy nad hlavou. Jediným řešením se stává sňatek s bohatým panem Chadwickem, jemuž Rose učarovala. Vášnivá a prudká Rose však
Charlese nemiluje. Přijde snad láska časem?

Rybí hry

Hauserová Eva
Vítejte ve světě dnešních třicátnic, řešících problémy
s muži i s kariérou. Protagonistka tohoto volného, mozaikového vyprávění Jaga se s pomocí svých kamarádek,
Klaudie a Elišky, pokouší vyrovnávat se svou sílící nejistotou, co má vlastně od života chtít. Práce v reklamní
agentuře ji přestává uspokojovat, mateřství ji také zrovna neláká, a pak přijde vážná nemoc jako důrazné připomenutí, že žijeme jen jednou. Tak proč si to neužíváme,
posedle se vrháme do rybích her a předháníme se, kdo
dřív vyloví i tu poslední rybu v rybníce? Řetěz groteskních i hořkých epizod přece jen ponechává naději, že
všechno může být i jinak.

Génius

Kellerman Jesse
Ethan Muller, mladý newyorský obchodník se současným uměním, narazí na svou životní příležitost.
V rozpadajícím se činžáku se ztratil nájemník jménem
Victor Cracke a zanechal po sobě obrovské množství
originálních kreseb, které na sebe překvapivě navazují.
Ethan nezaváhá a uspořádá neznámému autorovi výstavu. Ta vyvolá na současné umělecké scéně senzaci
a Ethanovi se podaří část kreseb úspěšně prodat...

Chuť medu

Salwa Al Nemi
Salwa Al Neimi ohlašuje konec jednoho tabu v arabském světě: tabu sexu. Její kniha Chuť medu, bestseller
celého arabského světa, vzdává hold erotice, svobodě slova i života. Je skvělou oslavou ženské rozkoše

Biomanželka

Viewegh Michal
„Od začátku jsem přesvědčena, že Mojmírovo manželství s Hedvikou je moderní soft verzí pradávného příběhu o Modrovousovi, který vraždí své ženy. Jistě jej
znáte: nezkušená kráska se provdá za chlípné bohaté
monstrum, které jí naoko poskytuje svobodu, ale ve skutečnosti zabíjí její přirozenou krásu, talent a nespoutanost,“ říká Dula, vypravěčka nové knihy Michala
Viewegha Biomanželka. Dula je zprvu jen průvodkyní
manželčiným těhotenstvím a porodem. Svou rodičku
však neopouští ani poté, takže následujících sedm let
s Hedvikou a jejím manželem bydlí — to je výchozí situace humoristického románu nejpopulárnějšího českého
spisovatele. „Zdánlivě humoristického,“ upřesňuje autor.
„A nemohu bohužel popřít, že je to román částečně autobiograﬁcký.“

Převozníci

Kubátová Táňa
První ze dvou příběhů sester Kalendových sleduje
osudy o rok starší Báry od chvíle, kdy do jejího života
zasáhne manželova nevěra. Těžké období, které následuje, přečkává Bára v rodičovském domě. Rodiče, sestra
Jitka, bratr Honza i teta Klára zde spolu s obřím psem
Hugem a papouškem Alfrédem vytvářejí ovzduší plné
humoru, i když mnohdy šibeničního. Tato svérázná atmosféra pomůže Báře znovu nalézt smysl pro humor
a optimistický pohled na svět.

Zpravodaj Štěpánovska
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Žid Süss

Feuchtwanger Lion
Touha po moci, ovládat své okolí, řídit osudy jiných je
člověku dáno odpradávna, zvláště muži, jako je ﬁnančník Süss Oppenheimer, nejvlivnější muž vévody Karla
Alexandra. S kamennou tváří se pouští do nejodvážnějších transakcí v pevné víře, že dosáhne všeho, co si umane. Je tvrdý, nekompromisní, dokonale zvládá umění řídit osudy jiných, do svého nitra však nedá nahlédnout
nikomu. Jedno slabé místo má - překrásnou dceru Naemi, kterou ukrývá před celým světem. Čím stoupá výš,
tím více má nepřátel, a neuvědomuje si, že tím bezprostředně ohrožuje i život dcery. Po střetu něžné Naemi
s chlípným vévodou Karlem Alexandrem dívka raději
volí smrt, než aby mu vyhověla. Ruku, kterou mu panovník podává na usmířenou, přijímá Süss jenom naoko.
V nitru připravuje raﬁnovanou pomstu...
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Mámo, táto, pojďme si hrát na balón!

Hrnčíř Pavel
Kniha Pavla Hrnčíře zve čtenáře do jedné mimořádně potrhlé rodiny. Táta Josef, máma Eva, syn Pepík a dcera Alenka si spolu pořád na něco hrají. Sebeabsurdnější
situace je jim záminkou k rozvinutí bláznivé hry. A hrát
se dá skutečně na všechno – na balón, na kytku, na zamilovaný pár, zprávu z rádia o teroristickém útoku nebo
dokonce na veselý pohřeb. Dvanáct her, jejichž rovnocennou součástí jsou ilustrace Michaely Kukovičové, je
originálním literárním útvarem se speciﬁckým humorem na hranici absurdity, který pobaví a inspiruje celou
rodinu
Připravila Ludmila Kornová

Výstava betlémů v Souticích
Adventní doba je pro nás všechny výzvou ke ztišení a rozjímání. Muzeum v Souticích připravilo pro všechny, kteří nepodlehli předvánočnímu
shonu, výstavu betlémů. Část své sbírky nám laskavě zapůjčil pan Ján Lovás
z Písku.
Otevírací doba muzea je: Po, Út
14:00 - 16:00 hod.
St
10:00 - 12:00 hod.
Čt, Pá
14:00 - 16:00 hod.
Mimo otevírací dobu je možné domluvit si prohlídku na telefonu
605 443 373. Tato výstava potrvá do 6. 1. 2011.
Návštěvníci muzea si mohou též zakoupit adventní věnce a svícny, které
pro Vás vyrobily šikovné ruce obyvatelek Soutic, Kalné a Černýše.
Nadále také pokračuje výstava vyšívaných obrazů.
Tímto také děkujeme všem příznivcům soutického muzea za zapůjčení
archivních fotograﬁí i za věnované předměty. Přejeme jim, všem čtenářům
a tvůrcům Zpravodaje požehnané Vánoce a úspěšný rok 2011.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Dana Vlasáková, Černýš
Betlém ve tvaru věže

Adventní věnec

Betlém ze šustí
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OBEC SOUTICE
VÁS ZVE
DNE 12. 12. 2010

NA VÁNOČNÍ KONCERT

COUNTRY SKUPINY
„SCHOVANKY“
KONCERT SE USKUTEČNÍ
V KOSTELE SV. JAKUBA ST.
VE 14.00 HODIN
A

VÁNOČNÍ JARMARK
NA NÁVSI V SOUTICÍCH
OD 11.00 HODIN

Zpravodaj Štěpánovska
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Vás zve na prodejní výstavu

VÁNOČNÍ DEKORACE, PŘÍZDOBY,
DŘEVOŘEZBY
12.12.2010 -19.12.2010 od 9.00 do 16.00 hodin
předem po domluvě do 31.12.2010
Vernisáž: 11.12.2010 v 16.00 hodin
Úvodní slovo: Jan Krůta - spisovatel, textař, novinář
Hudba a zpěv: Ester Kroupová, Jan Kroupa
Těšíme se na Vaši účast.
Kontakt: muzeumstepanovska@seznam.cz
tel. 608 558 788
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Podblanické ekocentrum

naproti zámecké bráně pořádá až do 31. ledna 2011
výstavu, která má název:

„Augustin Satra. Výběr z díla nadějného malíře,
žáka Julia Mařáka.“
Tomuto krajináři je věnován článek v časopise Pod Blaníkem, o kterém je zmínka výše.

Město Trhový Štěpánov
Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT,
který se koná v sobotu 11. prosince od 16.30 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Zazpívá a zahraje známý pěvecký
soubor DECH z Vlašimi.
Přijďte si poslechnout adventní a vánoční písně a naladit
svoji mysl a srdce před blížícími se vánočními svátky.

Město Trhový Štěpánov

pořádá v sobotu 18. prosince 2010 na Náměstí
po úspěšné loňské premiéře

DRUHÝ VÁNOČNÍ JARMARK S HUDBOU
Program:
10.00 Dechová hudba KŘÍDLOVANKA – Mistr Evropy
2008 v interpretaci české a moravské dechovky.
Uslyšíte vánoční písně, koledy i jiné písně.
14.00 Vystoupení žáků Základní školy u živého betléma
16.00 Vypuštění vánočních přání Ježíškovi pomocí horkovzdušných balonů
Na Náměstí budou trhovci s různým zbožím, předváděna stará řemesla a je připraveno občerstvení – zejména
svařené víno, pečené dobroty a další pochutiny.
Srdečně zvou pořadatelé. Určitě se pobavíte, prožijete
příjemná setkání s přáteli i známými. Nenechte si ujít
tuto krásnou příležitost a přijďte!

Podblanické muzeum ve Vlašimi – zámek
Vás zve na

„MUZEJNÍ VÝSTAVU S TÉMATIKOU
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA,“
která je otevřena až do 31. prosince 2010.

Oznámení Městské knihovny v Trhovém Štěpánově
Upozorňujeme naše čtenáře, že ve dnech 23. 12. 2010 –
31. 12. 2010 bude Městská knihovna zavřena. Běžný provoz bude zahájen od úterý 4. 1. 2011.

Omluva
V říjnovém vydání došlo v článku Den hasičů a záchranářů, který napsala paní Jaroslava Krásová, k politováníhodné skutečnosti. Poslední odstavec tohoto článku
nenapsala tato autorka a právě v něm byly přehlédnuty
dvě hrubé pravopisné chyby, stejně jako v popisku fotograﬁe. Je nám líto, že došlo k nepochopitelné situaci
a proto prosím autorku článku i čtenáře o prominutí.
Naší snahou je zamezit hrubým chybám a přesto se to
může stát. Děkujeme za pochopení.
Jaromír Vlček

Zpravodaj Štěpánovska
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Poděkování a přání redaktora našim čtenářům
i spolupracovníkům
Vážení a milí čtenáři!
Vydáním tohoto čísla Zpravodaje Štěpánovska ukončujeme 12. ročník jeho pravidelného vydávání. Je to
rovněž dvanácté vánoční číslo. Jsem na rozpacích, co
mám napsat, abych neopakoval to, co jste četli v minulých letech.
Věřím, že se Vám náš časopis líbí. Svědčí o tom Váš
zájem, který projevujete mnoha způsoby. Slyšel jsem od
jedné čtenářky, když se říjnové vydání opozdilo, že se
někteří z Vás ptali, zda nejsem nemocný. Díky Bohu,
že tomu tak nebylo.
Snahou redakční rady je pokud možno pravidelné
vydávání. Letos došlo od srpnového vydání k výrazné
změně. Je to jednak jiná graﬁcká úprava a přešli jsme
k jiné tiskárně. Po počátečním tápání se vše dostává
do normálu a výsledek je naprosto patrný.
I v průběhu uplynulého roku jsem prožíval chvíle
obav, zda budeme mít dost zajímavých článků. Pokaždé
před poradou redakční rady jsem s potěšením zjišťoval,
že moje obavy jsou liché. To, co jste četli a viděli na fotograﬁích, je výsledkem dobré spolupráce s autory textů
i fotograﬁí. Je to důkaz, že v našem městě i okolních obcích žijí šikovní a nápadití lidé, kteří připravují zajímavé
akce. A proto je o čem psát. Právě proto můžeme číst, jak
předpokládám, mnoho zajímavého. Zpravodaj Štěpánovska je otevřen pro všechny, kteří se chtějí s redakční
radou i s Vámi sdílet a napsat o všem, co se děje. Není
toho rozhodně málo. Jistě, mnoho článků dostávám
na redakční stůl na poslední chvíli, ale tak tomu bývá
i v jiných redakcích. Žel, není možné zveřejnit další texty, kdy už je vše odesláno do tiskárny.
Upřímně děkuji za vynikající spolupráci a stálou
podporu starostovi města Ing. Václavu Nekvasilovi, místostarostovi Josefu Kornovi, radě i zastupitelstvu města
a všem členům redakční rady, ale zejména všem, kteří
s ochotou usednou k počítači nebo ke stolu a napsali
mnoho krásných článků. Děkuji rovněž fotografům
za krásné snímky. Máme z čeho vybírat a to je rovněž
potěšitelné. Můj zvláštní dík patří paní Františce Pacovské, která velmi pečlivě provádí následnou korekturu
dlouhých textů a tím přispívá, že co odpovědný redaktor
přehlédne, ona zachytí. Touto spoluprací je náš časopis
na vyšší stylistické i pravopisné úrovní, kterou oceňuje
řada z Vás.
Děkuji za dlouholetou dobrou a vstřícnou spolupráci
pracovníkům podnikové tiskárny Sellier & Bellot, a.s.
ve Vlašimi a jejímu vedoucímu panu Milanu Müllerovi.
Děkuji rovněž panu Ing. Miroslavu Horákovi z Region Design studia Mladá Boleslav a též tiskárně Robert
Fritzl, F-Print, Krchleby za spolupráci, která přesahuje
běžné zvyklosti.

Poděkovat se sluší pánům farářům – P. Markovi Martiškovi a P. Marcelu Timkovi za poskytnutí informací
o bohoslužbách ve farnostech Trhový Štěpánov a Zdislavice i kazateli Církve bratrské Janu Luklovi z Vlašimi
o ekumenické bohoslužbě na zámku Vlašim.
Potěšující je zájem o spolupráci autorů a fotografek
zejména z osad Černýše a Kalné, i obcí Hulic a Soutic,
kteří se podíleli na obohacení stránek ZŠ. Také upřímně
děkuji!!!
Můj dík patří panu Jiřímu Lachmanovi za přeskenování vánoční písně i autorce kreseb, které půvabně doplňují vánoční vydání tohoto zpravodaje.

Kresby připravila paní Ing. Mgr. Hana Podhadská.
Díky!
Pokud jsem přece jen na někoho zapomněl, prosím,
promiňte.
Tímto vydáním nekončí, jak dá Pán Bůh, práce redakční rady ani spolupráce se všemi, kteří se na ní podílejí. Zpravodaj Štěpánovska bude takový, jaký si přejeme,
to je čtivý a zajímavý zejména proto, že nebude dílem jen
některých.
Jsou před námi Vánoce, nejkrásnější svátky. Věřím,
že i toto číslo přispěje k pohodě Vás všech. Přeji Vám
příjemné čtení. Připojuji i přání krásného a co nejlepšího prožití svátků, hodně dárků, vzájemně hodně dobrých a vlídných slov i činů. V novém roce pevné zdraví,
pohodu, ale i radost třeba z malých věcí, které se nám
podaří vykonat.
Srdečně Vás pozdravuji a ještě jednou děkuji všem
za Vaši podporu i zájem.
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor
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Vzpomínky na zesnulé
12. listopadu 2010 tomu byly už dva smutné roky, kdy mě
opustil milovaný bratr Antonín Šamša. Jeho smrt mi
spolu s ním odnesla zdraví, klid a spokojenost, nechala
bolestné vzpomínky a oči pro pláč.
Prosím všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, abyste
při cinknutí jeho zvonečku z věžičky kostela vzpomněli
spolu se mnou, jak nezadržitelně letí čas všem dobrým
i nedobrým, živým i mrtvým, a jakou památku nám
tady po sobě zanechal a splnil tím svoje životní přání.
Za jeho lásku a nezměrnou dobrotu, smysl pro čest,
pravdu a spravedlnost i za Vaši tichou vzpomínku děkuje sestra Lidka.
9. prosince 2010 uplynul jeden rok, kdy nás
navždy opustil pan Josef Veselý z Trhového Štěpánova. Stále s bolestí v srdci vzpomíná rodina.
27. prosince 2010 uplyne smutný rok od smrti naší drahé
maminky, babičky, sestry, tety a švagrové, paní Blanky Šulcové. S hlubokou úctou vzpomínají dcery Renata a Blanka,
vnoučata Verunka a Filípek, bratr Josef s rodinou.

Životní jubilea
02. 12. - Ladislav Kadleček, Trhový Štěpánov – 75 let
08. 12. – Marie Vinšová, Dubějovice – 82 let
13. 12. – Jaroslav Nerad, Trhový Štěpánov – 81 let
19. 12. – Pavel Kaleta, Trhový Štěpánov – 86 let
20. 12. – RNDr. Jaroslav Drobník, Sedmpány – 81 let
21. 12. – Jiřina Jakoubková, Střechov – 86 let
22. 12. – Marie Čermáková, Trhový Štěpánov – 81 let
24. 12. – Marie Steklá, Trhový Štěpánov – 55 let
25. 12. – Drahomíra Navrátilová, Trhový Štěpánov – 50 let
26. 12. – Bohumila Veselá, Trhový Štěpánov – 55 let
30. 12. – Božena Kamarýtová, Sedmpány – 90 let
03. 01. – Jaroslav Šesták, Trhový Štěpánov – 91 let
04. 01. – MUDr. Zuzana Drdová, Štěpánovská Lhota – 65 let
12. 01. – Eva Bílková, Trhový Štěpánov – 75 let
12. 01. – Anna Drnovcová, Trhový Štěpánov – 65 let
13. 01. – Věra Chvojková, Trhový Štěpánov 65 let
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13. 01. – Jiří Zeman, Dalkovice – 60 let
13. 01. – Hana Pazourová, Trhový Štěpánov – 50 let
15. 01. – Ladislav Holada, Sedmpány – 88 let
15. 01. - Marie Houdková, Střechov – 60 let
16. 01. – Anežka Chvojková, Trhový Štěpánov – 83 let
20. 01. – Jaroslav Lhotka, Trhový Štěpánov – 70 let
21. 01. – Anežka Pazourová, Trhový Štěpánov – 75 let
22. 01. – Miluše Šandová, Trhový Štěpánov – 55 let
23. 01. – Libuše Brýlová, Dalkovice – 70 let
27. 01. – Josef Korn, Trhový Štěpánov – 50 let
29. 01. – Jiří Spěvák, Trhový Štěpánov – 50 let
30. 01. – Jaroslav John, Trhový Štěpánov – 85 let

Navždy odešli
04. 11. 2010 – Vlasta Kulhánková, Trhový Štěpánov –
ve věku 53 let
19. 11. 2010 - František Chvojka, Trhový Štěpánov –
ve věku 65 let
V listopadu také zemřel bývalý štěpánovský občan Josef
Voříšek ve věku 56 let

Společenská kronika
Zpravodaj Štěpánovska se dává do tisku zpravidla poslední den měsíce, který předchází jeho vydání. To znamená, že prosincový zpravodaj měl svou uzávěrku
30. listopadu 2010. Žádáme proto občany, kteří nechtějí
být uvedeni ve společenské kronice, aby to oznámili včas
na Městském úřadě. Děkujeme za pochopení.

Autoři fotograﬁí

(Jméno a název článků)
Archiv rodiny Veselých: Vzpomínka na Josefa Veselého
Korn Josef: Titulní strana; Vánoční přání čtenářům
Mgr. Kunčická Zdeňka, Hulice: Vánoce, Vánoce přicházejí...
Neděla Tomáš: Jak si vedou mladí štěpánovští fotbalisté
Polivková Olga: Čekání na Ježíška…
Smutná Zdeňka, Soutice: Výstava betlémů v Souticích
Ing. Vilímovská Alena: Drakiáda a to ostatní
Vlček Jaromír: Slovo Starosty města; Ustavující schůze
zastupitelstva města
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