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Už od pradávna má člověk touhu po všem, co se vymyká běžným představám. Touží po výškách, dobývá
hlubiny vesmíru i oceánů, objevuje záhady lidského těla…. A jak napsal moudrý Kazatel, Bůh všechno učinil
krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež
Bůh koná. Není to nic špatného, když lidé poznávají přírodní zákony a hledají smysl života. Někdy s úspěchem,
jindy je však poznání zneužíváno proti lidem i proti zdravému rozumu.
Míst, odkud lze vidět naše město nebo jeho části z ptačí perspektivy, je poskrovnu, a navíc jsou běžně nepřístupná. Z věže kostela sv. Bartoloměje jsou výhledy krásné, ale jen částečné. Jaký pohled skýtá hasičská věž, netušíme. Z nejvyšší, otevřené učebny Základní školy je výhled rovněž omezený. Je ještě jedna věž. Telekomunikační
nedaleko Kubátova křížku nad městem. Jeden ze záběrů pořízených v únoru 2013 zachycuje sever našeho města
s masivem lesního porostu Paseky. Je to překrásný pohled, při němž si uvědomíme, jak maličké mohou být naše
problémy a starosti v porovnání s výškou.
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Slovo starosty
Své řádky do dubnového zpravodaje připravuji tentokrát při počasí, které neodpovídá konci března. Venku
mrzne v noci i ve dne, dalo by se říci, že vládne zima.
Když jsem srovnával loňské teploty s letošními, zjišťuji,
že jejich rozdíl je - 20 ºC. Na Květnovou neděli byl mráz
- 10 ºC. Počasí se vůbec nepřipravovalo na Velikonoce.
Budeme vyhlížet jaro s nadějí, že znovu přijde a překvapí
nás s příslušnou originalitou, protože bude jiné než vloni
a předloni, a podle klasika ukáže „co všechno musí udělat jaro“. Bude však mít na to všechno méně času.
Po aktuálně meteorologickém úvodu přejdu k informacím, co se událo ve městě za poslední dva měsíce,
a zejména o tom, co připravujeme pro příští období.
Rada města řeší běžné problémy chodu města. Opravy v bytech, práce v lese, úklid dle
zimních možností. Při této příležitosti bych Vás chtěl požádat
o pomoc při jarním úklidu, zvláště před Vašimi domy.
Konečně jsme dali do provozu
výtah u zdravotního střediska,
který slouží ke spokojenosti občanů. V Sedmpánech byly zahájeny
práce na opravě sociálního zařízení v Kulturním domě. Byl objednán kontejner na použité šatstvo, který bude umístěn pod
autobusovou zastávkou na Náměstí v Trhovém Štěpánově. S radostí jsme přijali informaci Rady
Středočeského kraje, že bude zahájena dlouho odkládaná oprava
silnice II. třídy č. 126. Práce by
měly být zahájeny v srpnu 2013.

Současně budou vybudovány přilehlé chodníky na Náměstí a V Bráně, jejichž investorem bude město.
Zatím jsme nezískali dotaci na zateplení budovy Mateřské školy, byť naděje dosud trvá. Pokud se to nepodaří, budeme na tuto akci žádat o dotaci z programu „Zelená úsporám“, který je nyní povolen i na veřejné budovy.
Rada města schválila smlouvu s Úřadem práce Benešov na 3 veřejně prospěšné pracovníky. Chceme vedle
údržby zeleně provádět i menší práce na údržbě budov.
Spolkový dům organizuje několik kurzů. Před Velikonocemi byla v Muzeu Štěpánovska uspořádána velmi
pěkná výstava biblí, kde jsme měli možnost vidět mnoho
výtisků vydaných od 16. století až po současnost. Chtěl
bych poděkovat kronikáři města, panu Jaromíru Vlčkovi,
který se velmi aktivně podílel na organizaci výstavy a také na doprovodném výkladu pro školní mládež.
V předvelikonočním týdnu se konalo v Muzeu Štěpánovska Velikonoční tvoření, které přešlo ve Velikonoční výstavu, která skončila na Velký
pátek. Děkuji klubu Muzea Štěpánovska (Štěpánovské poplety) za práci při těchto akcích.
Rada města rozhodla uspořádat
tradiční Setkání důchodců dne
10. května 2013 v 17 hodin v jídelně
ZD Trhový Štěpánov a. s.
Závěrem přeji všem občanům
a patriotům města pevné zdraví
a krásné prožití letos již trochu zkráceného jara.
Ing. Václav Nekvasil
starosta města

Úvodní slovo redaktora
Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Štěpánovska!
Každé číslo našeho časopisu je jiné. Nemáme zavedené a stálé rubriky, ale není to ke škodě, spíše k prospěchu
věci. V tomto čísle najdete další vloženou přílohu. Je věnována nejmenší osadě našeho města – Štěpánovské
Lhotě. Byla připravována od sklonku léta roku 2012. Poprvé byla Štěpánovská Lhota představena v 10. části seriálu Minulost a současnost Trhového Štěpánova v dubnu
roku 1999. Na této části spolupracoval s autorem seriálu
současný starosta našeho města Ing. Václav Nekvasil.
Příloha otisknutá v tomto čísle je výsledkem pilné práce Josefa Fantyše ze Štěpánovské Lhoty. Údaje o jednotlivých popisných číslech doplnil Ing. Nekvasil. Všeobecnou
část připravil autor tohoto článku. Věřím, že zaujme nejen
současné a bývalé občany Štěpánovské Lhoty, ale i Vás.

V tomto čísle se dočtete o nedávno proběhlé výstavě
starých i nových výtisků Bible věnované 400. výročí posledního vydání Bible kralické v roce 1613.
Zcela určitě byla krásná a působivá velikonoční výstava. Představila nejrůznější ručně vytvořené předměty
vztahující se k nejvýznamnějším svátkům církevního
roku, jimiž jsou právě Velikonoce. Obdivovali jsme zručnost, krásu i umělecké cítění štěpánovských žen a dívek.
Věřím, že Vás zaujmou i další články s různým zaměřením – z přírody, ze sportu, z činnosti hasičů v Dubějovicích, rozhovor s mladou štěpánovskou fotbalistkou, o novém štěpánovském spolku, krátká zamyšlení i oznámení.
Přeji Vám všem příjemné čtení, srdečně Vás zdravím
a přeji krásné jaro!
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor
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Místostarosta města odpovídá na dotazy
Otázka:
Každý rok po zimě necháváte strojně zamést silnice.
Bylo by možné termíny těchto úklidů sdělit občanům?
Někteří se chtějí podílet na úklidu před svými domy
a úklidové vozidlo jim usnadní práci.
Odpověď:
Je to dobrá připomínka. Termíny včas ohlásíme. Předem děkuji za pomoc s úklidem a zároveň prosím občany, aby v určených lokalitách v čase úklidu omezili parkování. Děkuji.
Otázka:
Uvažujete o celkové opravě silnice od nádraží Českých drah v Trhovém Štěpánově do Sedmpán? Tato silnice je v žalostném stavu, místy až nebezpečně.

Odpověď:
Tuto silnici opravujeme lokálně na místech největšího poškození. Po letošní zimě jsme velké výtluky již
opravili, ale povrch se stále vydroluje. Další opravy budou provedeny dle potřeby. Celý úsek je označen dopravními značkami.
Tato vozovka nebyla konstrukčně postavena na tak
velký provoz, jakým je nyní zatěžována. Celkovou
opravu novým živičným povrchem v současné době
Město Trhový Štěpánov nemůže z finančních důvodů
uskutečnit a proto se musíme spokojit s menšími opravami. V případě, že tato odpověď je neuspokojivá, zkuste se projet po krajské silnici z Trhového Štěpánova
do Dalkovic.
Josef Korn, místostarosta města

Demografické údaje města Trhový Štěpánov a okolních obcí
Část města

Stav k 31.12.2011

Narození

Přistěhovaní

Odhlášení

Úmrtí

Stav k 31.12.2011

Trhový Štěpánov

900

7

27

18

11

905

Dalkovice

67

1

3

0

4

67

Dubějovice

98

0

1

1 do TŠ

1

97

Sedmpány

93

1

5

0

2

97

Střechov nad Sázavou

101

0

0

2

0

99

Štěpánovská Lhota
Celkem

6

1

0

0

0

7

1265

10

34

20

18

1272

Počet sňatků: 2, počet rozvodů: 2.
Františka Pacovská, matrikářka

Co se děje na Javornické hůře
Jak to bude s tou rozhlednou? Víte, rád bych se jí dožil…“ Pokusím se odpovědět na otázku a ukonejšit povzdechy, které slýchám v Javorníku, ve Zdislavicích,
v Trhovém Štěpánově a vlastně ve většině obcí mikroregionu, i třeba ve Vlašimi.
Mikroregion Český smaragd v minulém roce navázal
spolupráci s telefonními operátory, kteří na Javornické
hůře plánují postavit stožár pro šíření signálu. Podle dosavadních dohod by mělo jít o ocelovou konstrukci s potřebným technickým zařízením, ale také s ochozem pro
milovníky úchvatných rozhledů do kraje.
Místní historikové dokládají, že rozhledna už kdysi
na hůře stála. Byla dřevěná a v nejvyšší části měla nezakrytou plošinu opatřenou zábradlím. Koncem 30. let
20. století se stavba zřítila. Bohužel pamětníci si vybavují už jen později postavenou triangulační věž německého
Wehrmachtu. Příjemné vzpomínky pochopitelně nezanechala a představa další věže v těchto lidech vzbuzuje

nelibé pocity. Snad je tedy přesvědčí historické důkazy.
I naši předkové měli k místu hezký vztah a s potěšením se
z původní rozhledny dívali na přírodu a obydlené území
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od Blaníku až k Melechovu. Dokládá to i krátké
pojednání o dějinách místa, které vypracoval, donesl a umístil na vrchol Javornické hůry o Silvestru 2012 pan Josef Lebeda.
Mikroregion nyní připravuje projekt na stezku
a zázemí k plánované rozhledně. V jarních měsících by se nad hůrou měla objevit helikoptéra, odkud budou technici jednoho z operátorů pořizovat letecké zaměřovací snímky. Pokud se
operátoři rozhodnou vysílač na hůře postavit, Mikroregion Český smaragd počítá s finanční spoluúčastí. Ke spolupráci hledáme samozřejmě i další
partnery. Pokud chcete přispět i Vy, třeba jen dobrým nápadem, zastavte se v kanceláři manažerky
mikroregionu v Trhovém Štěpánově. A držte nám
palce, ať se můžeme všichni co nejdříve z rozhledny podívat na milovanou část naší země.
MgA. Eva Vrzalová

O výstavě biblí v Muzeu Štěpánovska
V první polovině března roku 2013 uspořádalo Mu- bych mohl znovu připravit podobnou výstavu. Na letošní
zeum Štěpánovska výstavu biblí. Konala se při příleži- rok připadlo 400. výročí posledního vydání Bible kralictosti 400. výročí posledního vydání Kralické bible. Bible ké a to byl důvod, proč jsem na jeho otázku reagoval
aneb všecka svatá Písma Starého i Nového Zákona je jen kladně.
jedna. Pokud má přívlastek, jde o název překladu nebo
Výstava byla zahájena v sobotu 2. března 2013 vernimísta vydání. Kralickou bibli vydávala Jednota bratrská, sáží, na které promluvil bývalý dlouholetý předseda
která vznikla roku 1457 v Kunvaldu v Orlických horách. Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví v České
O pouhých 107 let později vyšel Nový Zákon v překladu republice ThDr. Pavel Černý, ThD. z Prahy.
Jana Blahoslava, vynikajícího učence, kněze a pozdějšíBáseň vynikajícího znalce češtiny Pavla Eisnera reciho biskupa Jednoty bratrské. V letech 1579-1593 byla vy- tovala Karolina Hejzlarová z Hulic, skladby starých misdána šestidílná bible, která byla poprvé přeložena přímo trů přednesla na sólové housle Ester Kroupová ze Štěpáz původních jazyků – hebrejštiny a řečtiny. Předchozí novské Lhoty.
české překlady vycházely z latinského překladu Vulgáty.
Výstava trvala 14 dní a shlédlo ji přibližně 300 náTomuto významnému výročí byl věnován článek Čtyřsté vštěvníků, většina z nich byla z jiných míst. Bylo mezi
výročí Kralické bible v únorovém vydání našeho časopisu, který napsal
ThDr. Jiří Lukl z Brna. Byl ředitelem
České biblické společnosti v Praze.
Když začátkem listopadu roku
2006 končila zajímavá a úspěšná výstava biblí, kancionálů a zpěvníků
duchovních písní, modlitebních knížek a další doprovodné literatury:
biblické slovníky, konkordance,
mapy, sborníky, fotografie, pronesl
jsem, že se na další výstavě už nebudu podílet. Tehdy bylo vystaveno 177
exponátů, které zapůjčili většinou
občané Trhového Štěpánova!
V létě minulého roku se na mne
obrátil vedoucí Muzea Štěpánovska
Pavel Černý v rozhovoru
Mgr. Stanislav Kužel s otázkou, zda
ThDr. Pavel Černý při proslovu
se Stanislavem Kuželem
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Melantrichova bible z roku 1557

Zleva Zdeněk Zamrzla, Jaromír Vlček, MUDr. Jan Frajtko
a Karel Chlumec

nimi i 7 kazatelů Církve bratrské a zejména žáci 6. – 9.
třídy místní Základní školy.
Výstava představila řadu vzácných historických exponátů, například:
Melantrichovu bibli z roku 1557, Bibli kralickou s rytinami neznámého autora, pravděpodobně jedno z vydání tzv. Hallské bible po roce 1722, Nový Zákon Pána
a Spasitele našeho Ježíše Krista s veškerými výklady pobožných a učených Bratří Českých z roku 1601 který byl
vydán v roce 1875, Nový Zákon: Fotomechanický přetisk
2. vydání z roku 1568, z řečtiny přeložil Jan Blahoslav,
biskup Jednoty bratrské.
Mezi exponáty byla i Biblia Sacra, tj. Biblí svatá aneb
všecka Svatá Písma Starého i Nového Zákona dle původního vydání Kralického vydaná roku 1863, Skutky svatých apoštolů ve slepeckém Braillově písmu či Bible česká podle obecného latinského znění z roku 1857.
Nechyběly překlady katolických překladatelů (Col,
Petrů, Škrabal, Sýkora, Bogner, Kunický) ani další protestantské překlady, na příklad Zemanův překlad Žalmů
a Žilkův překlad Nového Zákona.
Na výstavě byly představeny překrásné výtisky biblí,
které vydala Česká biblická práce v Kutné Hoře ve válečných letech 1940 a 1942 a rovněž další edice v letech
1945 a 1948.
Návštěvníci výstavy si prohlédli i nejnovější české
překlady vzniklé zcela nedávno. Prvním z nich byl v roce
1979 Český ekumenický překlad, na němž se podíleli zástupci evangelikálních církví, Církve československé husitské, Pravoslavné církve, ale rovněž překladatelé z katolické církve. Tento překlad byl později církevně
schválen Františkem kardinálem Tomáškem i Miloslavem kardinálem Vlkem, stejně tak i synodním seniorem
Církve českobratrské evangelické Pavlem Smetanou.
Dalšími novými překlady jsou Bible B21 – Bible
21. století, Český studijní překlad s obsáhlými a podrobnými poznámkami – jsou to překlady protestantských
církví.

Nejnovější a ve skutečnosti první katolický ucelený
překlad od dob Svatováclavské bible, která vyšla v letech
1677 (Nový zákon), 1712 a 1715 (Starý zákon), je Jeruzalémská bible. Tato bible byla přeložena Františkem Xaverem Halasem a jeho manželkou Dagmar z francouzštiny
a opatřena podrobnými překladatelskými a výkladovými poznámkami. Jeruzalémská se nazývá proto, že byla
překládána a vydána učenci dominikánského řádu působícími v Jeruzalémě. Původní překlad vznikal velmi
dlouho, stejně tak i český překlad, který byl uskutečňován z podnětu současného arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky.
Výtisky biblí byly zapůjčeny od soukromých majitelů:
z Trhového Štěpánova 8 občanů, z Vlašimi 3, z Javorníka
1, Farní muzeum v Kondraci zapůjčilo 2 exempláře, sbor
Církve bratrské v Trhovém Štěpánově zapůjčil 1 výtisk.
Doplňkem výstavy bylo 5 historických exemplářů
misálů, což jsou liturgické knihy obsahující modlitby
a biblická čtení užívaná při mši svaté. Jeden z exemplářů,
který byl vydán roku 1690, byl náhodně objeven ve zdejší farnosti v roce 2006. Misály zapůjčila římskokatolická
farnost z Trhového Štěpánova.
Celkem bylo vystaveno 103 různých tisků.
Scénář výstavy připravil Jaromír Vlček, na realizaci se
výrazně podíleli Zdeňka Chvojková a Mgr. Stanislav Kužel.
Děkujeme všem, kteří výstavu navštívili a za jejich
nevšední zájem. Mohli se seznámit s jazykovým skvostem, jímž i v současnosti zůstává překlad učených Bratří
českých. Bible kralická se stala vzorem jazykové krásy
na dlouhých 400 let a uchovala během habsburské nadvlády český jazyk v celém jeho bohatství.
To, že vznikaly a vznikají další novodobé překlady, je
důkazem, že zájem o obsah a poselství bible je nejen stále živý, ale i dokladem, že krásný český jazyk se nadále
vyvíjí. Nové překlady dávají porozumět i jazyku Bible
kralické. Současná mladá generace znovu objevuje krásu
Bible kralické, přestože má k dispozici několik velmi
zdařilých překladů do současného českého jazyka.
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Bible je zdrojem poznání Boha, ale i člověka. Obsahuje mnoho cenných a dosud platných ustanovení zejména
právních, a je kupodivu přes svou starobylost moderní
i aktuální. Bez Bible nelze porozumět mnoha výrazům,
obratům a rčením, umění slovesnému, výtvarnému
a dalším oblastem života. Žel, Bible byla v minulosti ni-

čena a zatracována, posmívána, pálena, ale je stále nejvydávanější knihou světa, kterou rozhodně stojí za to číst,
studovat její obsah a porozumět současným problémům
společnosti i tohoto světa.
Jaromír Vlček

Poděkování za výstavu biblí

Dojmy z výstavy biblí

V Muzeu Štěpánovska proběhla od 2. do 15. března
2013 výstava biblí, která byla uspořádána ke 400. výročí
posledního vydání Bible Kralické. O této výstavě se dočtete na jiném místě zpravodaje. Chtěl bych zde touto
cestou poděkovat panu Jaromíru Vlčkovi a paní Zdeňce
Chvojkové, kteří mají největší zásluhu na její přípravě,
dále pak paní Ester Kroupové za krásné hudební vystoupení, paní Karolině Hejzlarové za procítěnou recitaci
a panu ThDr. Pavlu Černému z Prahy za překrásné průvodní slovo k výstavě. V neposlední řadě pak všem, kteří
laskavě zapůjčili ze svých sbírek vystavené exponáty.
Všem ještě jednou upřímný dík.
Mgr. Stanislav Kužel

Ráda bych moc poděkovala za velmi krásnou a přínosnou výstavu k 400. výročí posledního vydání Bible
kralické. Měla jsem možnost ji navštívit společně se
svým kolegou a spolužákem Svatoplukem Kodetem,
na úplný konec jejího trvání, než skončila, a to v pátek
15. března 2013 odpoledne.
Byli jsme velmi překvapeni množstvím zajímavých
tisků, nejvíce asi samotnou Bibli kralickou, Biblí Melantrichovou a dále také doprovodnými texty a celkovou
úrovní výstavy. Potěšil nás příjemný doprovod pana
Mgr. Stanislava Kužela a velmi odborný a fundovaný výklad pana Jaromíra Vlčka, který nám přiblížil jak samotné tisky, tak jejich historii, vznik a původ, a osvěžil naši
paměť především biblickými znalostmi.

Zleva Stanislav Kužel, Zdeňka Chvojková, Jaromír Vlček

Hallská bible z roku 1722

Kazatelé Církve bratrské na výstavě, zleva Vladimír Horský,
Jaromír Vlček – průvodce, Miloš Hejzlar, Karel Vrána, Roman
Neumann a Pavel Kaleta

Zcela vpravo Anna Holubová
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Pokračovali jsme neformálním rozhovorem s oběma
průvodci. Jaromír Vlček nám poskytl mnohé zajímavé
a důležité informace o době, kdy Bible, jako Kniha knih
byla velmi ceněna pro její vysoké pořizovací hodnoty.
Byla opisována před vynálezem knihtisku a tím se stala
také někdy nedostupnou prostým lidem. Jindy byla naopak na indexu zakázaných knih a to zejména v době pobělohorské, což odporuje její podstatě a účelu – jako Slovo Boží má promlouvat ke všem lidem bez rozdílu a také
má být všem lidem stale dostupná. To je asi také důvod,
proč kdysi lidé ukrývali bible před jejím zničením.

Duben 2013

Je jasné, kolik muselo samotné uspořádání výstavy
dát práce a námahy. Rada bych tímto vyjádřila svůj obdiv a velké poděkování za to, že se výstava konala, a také
za velmi podrobný a odborný vyklad. I když nás tlačil
čas, přesto jsme prožili ve Muzeu ŠtěpánovskA velmi
příjemné odpoledne. Škoda jen, že výstava netrvala déle
a tak se snad můžeme těšit a doufat, že se něco podobného panu Vlčkovi a Mgr. Kuželovi opět podaří zorganizovat a zopakovat.
V Bohdanči u Zbraslavic, 27.3.2013.
Anna Holubová a Svatopluk Kodet

Noví Blaničtí rytíři
Na Velký pátek 29. března 2013 bylo již popatnácté
uděleno ocenění Blanický rytíř třem fyzickým osobám,
které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. V letošním
roce porota vybírala ze sedmnácti nominací a nakonec
rozhodla o udělení ceny těmto třem nominovaným:
Milada Justová z Votic získává tuto čestnou cenu zejména za obětavou činnost v Sokole a dlouholetou činnost ve Vlastivědném klubu ve Voticích.
Milada Justová se narodila 3. prosince 1933 ve Voticích. Již od roku 1938 je členkou Sokola Votice. V roce
1948 se aktivně zúčastnila jako dorostenka XI. Všesokolského sletu v Praze. V roce 1952 byl Sokol zrušen tehdejším totalitním režimem.
V Sokolu je činná od znovuobnovení jednoty ve Voticích od roku 1992, kdy byla jedním ze šesti členů – obnovitelů Sokola ve Voticích. Začátkem roku 1992 začala
pracovat jako náčelnice tělocvičné jednoty Sokola Votice, a současně byla zvolena náčelnicí župy Jana Žižky
z Trocnova. V této župě pracovala až do konce roku
2002, kdy došlo z důvodu státoprávního uspořádání
ke změnám v některých župách. Změna se týkala i župy
Jana Žižky z Trocnova, a proto v roce 2003 začala pracovat „nová“ vytvořená župa Blanická, do které byla Milada Justová zvolena opět náčelnicí. Zde pracuje po boku
zvoleného župního náčelníka br. Slavíka Františka.
V tělocvičné jednotě Sokol Votice pracuje po celou
dobu její novodobé existence jako cvičitelka odboru všestrannosti a vede oddíl „Rodiče a Děti“ a „Ženy“. Organizuje různé akce jak v jednotě, tak v župě. Nacvičovala
a sama cvičila v několika sletových skladbách od XII.
Všesokolského sletu v roce 1994 až po XIV. Všesokolský
slet v roce 2006. Navázala tak na své sletové cvičení při
XI. Všesokolském sletu v roce 1948.
V roce 2012 Sokol opět uspořádal zatím poslední, již
XV. Všesokolský slet v Praze. Jako cvičenka se jej nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit. Ve funkci župní
náčelnice byla přítomná alespoň jako divák nejen na stadionu, ale i při průvodu cvičenců Prahou.

Milada Justová působí velmi aktivně ve Vlastivědném klubu Votice od jeho založení v roce 1982.
V oblasti tělovýchovy a kultury vykonala ve Voticích
mnoho příkladné práce. Vždy, kdy bylo třeba, obětavě
pomáhala. Za tuto její neúnavnou a nezištnou činnost si
plně zaslouží udělení ocenění Blanický rytíř.
Stanislav Příhoda z Vlašimi získává čestnou cenu
Blanický rytíř za celoživotní dílo zejména za iniciování
vzniku Podblanické galerie a mnohaleté působení v oblasti výtvarného umění.
Pan Mgr. Stanislav Příhoda se narodil 19. listopadu
1936 v Humpolci. Dětství prožil v Senožatech na Vysočině, kde získal základy pro svoji budoucí výtvarnou, hudební a literární činnost. Po vystudování pedagogického
gymnázia v Jihlavě začal působit jako učitel na podblanických školách. V roce 1965 dokončil dálkové studium
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a od roku
1970 vyučoval ve Vlašimi. Tam také svou 46letou pedagogickou praxi ukončil.
Vedle pedagogické praxe věnoval Stanislav Příhoda
veškerý svůj volný čas výtvarné tvorbě, hudbě a sportu.
Celý život vedl různé dětské soubory, orchestry a sportovní družstva. Výtvarnému umění se věnoval od dětství, později se vzdělával pod vlivem malířů Jiřího Mádla, Jaroslava Šámala nebo Jaroslava Hlaváčka. V obrazech
Stanislava Příhody převládá krajinářská tvorba, do které
se promítá rodná Vysočina i současná celoživotní láska
– bájná hora Blaník a Podblanicko. Po technické stránce
se autor věnuje převážně olejomalbě, poslední roky také
olejovým monotypům. V průběhu tvorby se měnila nejen technika, ale také barevné provedení obrazů. Výsledky výtvarného snažení prezentoval autor v celé České
republice i mimo ni, je členem Sdružení výtvarníků České republiky a celkově se podílel na 140 výstavách.
Ve Vlašimi stál Stanislav Příhoda u zrodu Klubu přátel výtvarného umění a v roce 2006 inicioval vznik Podblanické galerie Českého svazu ochránců přírody Vlašim, při které založil Klub přátel Podblanické galerie.
Tímto počinem zpřístupnil galerii veřejnosti a předsta-
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vuje zde díla profesionálních i neprofesionálních výtvarníků z Podblanicka. Návštěvníci zde mohou zhlédnout
obrazy, plastiky, keramiku a další exponáty, a nahlédnout do jeho ateliéru. Český svaz ochránců přírody Vlašim se Stanislavem Příhodou doplňuje svůj dlouhodobý
program na ochranu a péči o přírodní a kulturní dědictví Podblanicka.
Mimo práci v galerii Stanislav Příhoda neúnavně pořádá pro členy Klubu přátel Podblanické galerie pravidelné schůzky Hodinka v ateliéru, klubové besedy, zájezdy, výstavy a další akce. Z nich má již mnohaletou
tradici Podblanický plenér, který probíhá v září v zámeckém parku ve Vlašimi. Je to tradiční výstava obrazů
regionálních výtvarníků, která probíhá v rámci Dnů
evropského dědictví. Letos proběhne úctyhodný sedmnáctý ročník. Věnuje se rovněž literární tvorbě, do které
promítá zážitky ze svého života i z výtvarné tvorby.
Stanislav Příhoda je malířem velice poučeným, jeho
tvorba stojí na pevných základech hlubokého studia
komplexních malířských dějin a technik, ale stejně tak
rezonuje se současnými trendy v oblasti zobrazujícího
umění. Velmi šťastně navazuje na odkaz všech našich
slavných krajinářů. Vydává se však vlastní originální
a nezaměnitelnou cestou bravurního rukopisu, kterým
přenáší na plochu své výtvarné vidění české krajiny, se
kterou je od dětství nerozlučně spjat, a která mu přináší
nevyčerpatelný zdroj inspirace a životní síly, i záminku
pro vznik svébytných uměleckých artefaktů. Právem si
tedy zaslouží čestné ocenění „Blanický rytíř“.
Za celoživotní dílo, a zejména za badatelskou a publikační činnost v regionální vlastivědě získává čestnou
cenu Blanický rytíř Erich Renner z Benešova
Pan Erich Renner se narodil 24. ledna roku 1933 v Liberci. Po studiu na gymnáziu v Písku, kde odmaturoval
v roce 1953, odešel studovat do Prahy na Filozofickou
fakultu Univerzity Karlovy. Jak vyplývá ze vzpomínek
socioložky Jiřiny Šiklové, která byla během vysokoškolských studií Rennerovou kolegyní, již tehdy se u něj plně
projevovaly dva základní charakterové rysy, které ho
provází po celý jeho život: totiž jasně formulovaný osobní názor a snaha obhájit ho ve veřejné diskusi.
Po zdárném ukončení vysokoškolského studia a krátkém učitelském intermezzu na Základní devítileté škole
v Kozmicích, nastoupil v roce 1960 PhDr. Erich Renner
jako pedagog na benešovské gymnázium, které bylo v témže roce přejmenováno na Střední všeobecně vzdělávací
školu. Prožil zde i rok 1968, do jehož dění se aktivně zapojil. Trest za toto politické angažmá na sebe v době nastupující normalizace nenechal dlouho čekat. V roce 1972
byl PhDr. Erich Renner „z politických důvodů“ přeložen
na gymnázium do Dobříše. I tam byl na něj nadřízenými
orgány vyvíjen silný tlak, který ho měl přimět k odchodu
ze školství. Díky své houževnatosti, názorové pevnosti,
lásce k pedagogickému povolání a především díky velké
podpoře své ženy i některých kolegů zde Dr. Renner vytr-
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val, a na dobříšském gymnáziu působil až do roku 1989.
Poté se vrátil zpět na gymnázium do Benešova, kde vyučoval až do odchodu do důchodu v roce 2004.
Pan PhDr. Erich Renner se jako pedagog zapsal nesmazatelně do vzpomínek mnoha svých studentek a studentů svou silnou osobní autoritou, neobvykle širokým
záběrem znalostí v předmětech své aprobace, kterými je
český jazyk a dějepis, a často také svým osobitým břitkým sarkasmem, kterým výklady učiva provázel. Díky
svým schopnostem dokázal mnohé své žáky nadchnout
pro další studium humanitních věd, a řada z nich pak
dosáhla na tomto poli výrazných úspěchů.
Kromě svého pedagogického povolání působil
PhDr. Erich Renner také jako vlastivědný badatel. Zpracoval velké množství studií a drobnějších prací z dějin
Podblanicka, zvláště se zaměřil na dějiny města Benešov
a osobnosti spjaté s tímto městem. Dlouhodobě publikuje v denním tisku (například v Jiskře a Benešovském deníku), v popularizačních, vlastivědných a odborných periodikách (například v Benešovském kulturním
kalendáři, vlastivědném čtvrtletníku Pod Blaníkem či
ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka). Zcela
mimořádný je jeho přínos na poli popularizace historie
a kulturních dějin regionu u široké laické veřejnosti.
Výsledky jeho práce, jakožto pedagoga a vlastivědného badatele, jsou zhodnoceny ve sborníku z roku 2006
s názvem Stopy dějin pod Blaníkem, který nese výmluvný podtitul Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich
kolegů, přátel a žáků. Mezi autory, kteří se na tomto
sborníku podíleli byli Josef Petráň, Jaroslav Pánek, Jaroslav Šebek, Eva Procházková, Bohumil Jiroušek či editor
sborníku Luboš Velek, a mnozí další.
V neposlední řadě si pan PhDr. Erich Renner ocenění
zaslouží i za své občanské postoje, které, mnohdy
i za cenu ústrků a postihů, zastával. Podle možnosti se
aktivně angažoval ve veřejném životě Benešovska. Nebál
se veřejně vystoupit proti nepravostem a naopak zastávat
se věcí prospěšných.

Erich Renner, Milada Justová, Stanislav Příhoda
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Výbor novinových statí pana PhDr. Renner je otisknut ve sborníku „Proč to píšu“ z roku 2004, který je navíc
doplněn o osobní vzpomínky kolegů a studentů na pana
PhDr. Rennera a dokumenty vztahující se k jeho nelehkému životnímu období po roce 1970. A není snad ani
nutno dodávat, že i za vznikem tohoto sborníku je nutno
hledat studenty pana PhDr. Rennera.
Svou pedagogickou a publikační činností a svým veřejným vystupováním patří pan PhDr. Erich Renner k nejvýraznějším osobnostem Podblanicka a jeho nominace
na ocenění Blanický rytíř je tudíž více než oprávněná.
Slavnostního udělování, které proběhlo v obřadní
síni vlašimského zámku, se účastnilo na padesát hostů
kulturního, společenského i politického života regionu.
Pozvání přijali zástupci Parlamentu České republiky,
krajské samosprávy, řada zástupců měst a obcí Podblanicka, ředitelé škol z Podblanicka a mnoho dalších hostů. Za hosty k rytířům promluvil poslanec PČR Ing. Vác-
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lav Zemek, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro
oblast životního prostředí a zemědělství PhDr. Bc. Marek Semerád a starostka města Votice Jana Kocurová.
Nechybělo ani přivítání od starosty Města Vlašim
Mgr. Luďka Jeništy.
Blaničtí rytíři obdrželi již tradičně kromě pěkného
diplomu každý svou originální, velmi hodnotnou, pískovcovou sochu Blanického rytíře od akademického sochaře Daniela Talavery. Pořízení těchto soch sponzoroval generální sponzor udělování ocenění Blanický rytíř
firma Rabbit a. s. Trhový Štěpánov.
Na závěr slavnostního aktu byla zveřejněna výzva
k nominování na Blanické rytíře za rok 2013, kteří budou vyhlášeni na Velký pátek 18. dubna 2014. Uzávěrka
nominací je na konci března 2014.
Jiří Pavelka
Redakčně kráceno.

Základní škola Trhový Štěpánov – Škola pro život
Do nadpisu následujícího článku jsem úmyslně použila název Školního vzdělávacího programu, podle kterého se řídíme od 3. 9. 2007. Program jsme sami vytvořili na základě Rámcového vzdělávacího programu.
Výhodou vlastního vzdělávacího programu je, že si
do něj každá škola může zařadit v souladu se vzděláváním a výchovou různé aktivity, které odpovídají jejím
možnostem, kvalifikaci pracovníků a typu školy.
Záměrem Základní školy v Trhovém Štěpánově je
• výuka dvou světových jazyků (angličtina, němčina),
• práce s dětmi, které mají se vzděláváním potíže
(asistenti pedagoga),
• projektové dny zaměřené na vlastní nápady a požadavky dětí (roční období, svátky),
• příprava dětí na budoucí povolání (kroužky zaměřené
na ruční práce, první pomoc, vaření, besedy),
• ekonomické myšlení (bleskové sběry papíru, finanční
gramotnost),
• péče o zdraví (sportovní kroužky, soutěže, lyžařský
výcvikový kurz),
• estetické vnímání okolí (výzdoba školy, pravidelný
úklid okolí školní budovy), soutěživost ve znalostech
(olympiády na úrovni školních, okresních a krajských
kol),
• pomoc lidem v nouzi (adopce na dálku, sbírky pro děti
ulice a pro postižené děti),
• vystoupení pro veřejnost, praxe pro studenty středních
škol.
Dále škola nabízí
• kulturní vyžití (pravidelné návštěvy divadelních představení, Klub mladých čtenářů, kulturní vystoupení
ve škole, výstavy, spolupráce s knihovnou…),

• účast na tradičních trzích města Trhový Štěpánov (prodej vlastnoručně vyrobeného sortimentu zboží),
• slavnostní ukončení školní docházky (malá promoce
9. ročníku na MěÚ),
• Školní akademie,
• výlety za poznáním,
• výlet „za odměnu“ pro svědomité a obětavé děti.
Výčet našich aktivit by byl mnohem delší, vyjmenovala jsem jen malou část z nich. Veškeré vyčerpávající
informace naleznete na www stránkách školy
(www.zstrhovystepanov.cz), které jsou na vysoké úrovni
a poskytují návštěvníkům veškeré informace o chodu
školy.
Potýkáme se samozřejmě i se spoustou problémů,
které k provozu školy a k chování dětí zákonitě patří. Negativní vliv současného životního stylu pochopitelně zasahuje i do života naší školy. Díky poctivé a profesionální
práci učitelského kolektivu se nám zatím stále daří vychovávat a vzdělávat děti tak, že jejich úspěšnost na středních školách a učilištích je na velmi dobré úrovni. Naše
škola nese hrdě své dobré jméno.
Několikrát do roka pořádá škola ve spolupráci s Unií
rodičů a Sokolem TŠ akce pro děti, které se staly tradicí
a děti si je s radostí užívají. Děkuji tímto oběma organizacím za ochotnou a úžasnou spolupráci.
Na závěr bych chtěla poděkovat Městskému úřadu
Trhový Štěpánov za vstřícnost a podporu školy, všem zaměstnancům školy za jejich obětavou a poctivou práci,
do které jim přeji pevné zdraví, hodně energie a nadšení.
Mgr. Květa Kuželová
ředitelka ZŠ

Zpravodaj Štěpánovska
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Krátké zprávy a fotky z Mateřské školy
Bubnování

Karneval 2013

Korporátní (společné) bubnování je nová forma společné činnosti, při které děti aktivně tvoří prožitek a rozvíjí kreativitu. Upevňuje sociální vazby mezi dětmi, přináší odreagování a emocionální vybití.

Karneval v MŠ. Co říci? Maminky se snažily a děti
byly úžasné!

Velikonoční tvoření v MŠ
Vynášení Zimy z města
V pátek před Smrtnou nedělí jsme se tradičně loučili
se zimou. Poslali jsme ji jako každý rok Štěpánovským
potokem až do moře. Téhle se od nás asi moc nechtělo.

Při letošním velikonočním tvoření měli možnost rodiče s dětmi vyzkoušet barvení vajíček mramorovacími
barvami, zdobení ubrouskovou technikou a pletení vajec
z pedigu. Po pilné práci všem přišly k chuti vuřty ze Štěpánovského Rabbit.

Pod Blaníkem – 4.2013
Čtvrté číslo XVI. ročníku (2012) časopisu Pod Blaníkem mělo uzávěrku 20. listopadu 2012, vyšlo v první dekádě února 2013. Prolistujme toto číslo:
„Mykologické nálezy v NPP Hadce u Želivky“ je článek Jana Borovičky, který zmiňuje, že v této oblasti se
nachází 143 druhů hub a přesně určeno jich bylo 138.
Patří mezi ně i prvonálezy z České republiky. • Velice zajímavý je článek s názvem „Netopýři v oblasti vodní nádrže Štěchovice“, který připravila trojice autorů Vladimír Hanzal, Karel Kříž a Martin Průcha. Počet netopýrů

je naprosto šokující, neboť bylo napočítáno téměř 4000
jedinců netopýra hvízdavého. V lokalitě je prokázán celoroční výskyt dalších dvou druhů a to netopýra vousatého a ušatého. • Díky provozovateli STK Divišov Michalu Dvořákovi byla provedena „Obnova čapího hnízda
ve Vlašimi“. Píše o tom Michala Musilová. • Pavel
Hušták popisuje „Unikátní archeologické nálezy středověkých kachlů s figurálními motivy v Domašíně“. Výroba takových kachlů byla velice nákladnou záležitostí
a k jejich zavedení do vesnických domů docházelo až
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v průběhu 16. století. • „Obnovené obrazy na vlašimských domech“ je zajímavý článek Josefa Moudrého. •
„Karl Kraus a protižidovské výtržnosti ve Vlašimi“ popisuje Jindřich Nusek. • Erich Renner napsal krátký článek se zajímavým obsahem. Má název „Ještě k autorství
Vančurových obrazů z dějin národa českého“.Vyskytly se
domněnky, že na těchto dějinách spolupracovali i další
spisovatelovi spolupracovníci, což je v článku popřeno. •
Martin Vrbický napsal článek, který je čtenářům Zpravodaje Štěpánovska velice známý. Má název „Obecní
školy v okolí Trhového Štěpánova“. Článek vyšel ve Zpravodaji Štěpánovska v dubnu 2012. • „Sedmdesáté výročí
fotoklubu ve Vlašimi“ popisuje Milan Dudek • Slávka
Rýdlová připravila článek „Z historie ochotnického divadla v Popovicích“.
Vložená příloha má tento obsah:
Jaromír Košťák napsal vyprávění nazvané „Na zabraném“. Je to beletristické zpracování příběhu vodslivského řídícího učitele, který se stěhoval do oblasti, kterou
zabrala německá armáda ve druhé světové válce.
Oddíl Regionální literatura seznamuje čtenáře s dalšími vydanými publikacemi:
Historie hornictví na Podblanicku od Ing. Václava
Zemka (Jan Urban) • 70 let vlašimského fotoklubu (Pavel
Pešout) • Výtvarné historky od Stanislava příhody (Jan
Pavelka) • Posázavský Pacifik Světlá – Kácov – Čerčany
na starých pohlednicích (Jan Urban) • 100 let budovy
gymnázia Benešov (Radovan Cáder) • Překlad a reprint
publikace o konopišťském parku (Pavel Pešout). Publika-
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ce původně vyšla roku 1909 v němčině a popisuje významný park včetně fotografií a vlepené mapy. • K 70. výročí vystěhování Neveklovska vyšla publikace nazvaná
„Ohlédnutí Almanach 1942-2012“. (Radovan Cáder).
Renata Vondráková píše, že „Na Podblanicku vzniká
nová místní akční skupina“. O ní informoval Zpravodaj
Štěpánovska v únoru 2013. • O „Ocenění v soutěži Czech
Press Photo putuje do Vlašimi“ píše Vít Švajcr. Ocenění
získal Pavel Jakubův za unikátní fotografii housenky,
která požírá list ze stromu. • Alice Valsová připomíná, že
„Jiří Kofroň slaví významné jubileum“. Jiří Kofroň je inženýr, bydlí střídavě v Ostravě a v Jetřichovicích, zabývá
se historií a heraldikou. Pomáhal městu Trhovému Štěpánovu při návrhu na městský prapor. Je editorem
10 ročníků sborníku Český Merán.
Další zprávy: Jan Urban napsal, že žáci ze ZŠ Divišov
byli „Na exkurzi v Trhovém Štěpánově“. Tento článek byl
otisknut v prosincovém vydání Zpravodaje Štěpánovska.
• Michala Musilová napsala „Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim“. • Zprávy uzavírá článek: „Nominujte Blanické rytíře“ od Jiřího Pavelky.
Oznámení přináší termíny akcí v Muzeu Podblanicka
a Českého svazu ochránců přírody Vlašim. (Seznam akcí
ČSOP byl otisknut v únorovém vydání našeho listu.)
Našim čtenářům doporučujeme tento časopis. Můžete si jej přečíst nebo půjčit v Městské knihovně Trhový
Štěpánov.
Jaromír Vlček

Nový spolek v Trhovém Štěpánově
Ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově se v únoru 2013 konal pod vedením Mgr. Jany Petráskové
„Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou“.
Na začátku byla většina z nás přesvědčena, že i když
kreslíme rádi, že to moc neumíme. Byli jsme překvapeni,
co jsme v závěru dokázali vytvořit. Během tří týdnů,
v nichž jsme se scházeli, se utvořila dobrá parta, ve které
nebyla nouze o humor. Shodli jsme se, že velmi rádi něco

tvoříme, učíme se něco nového a že bychom v tom mohli společně pokračovat.
Založili jsme proto nový spolek, který jsme žertovně
nazvali „Štěpánovské poplety“. Scházíme se ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově v sobotu nebo v neděli
a zúčastnit se může kdokoliv, kdo rád něco tvoří.
Zahájili jsme v sobotu 16.3.2013 kurzem pletení z pedigu. Ze svých výrobků byli všichni nadšeni a myslím,
že jsme odcházeli spokojeni.
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O konání kurzů je veřejnost informována plakáty
na obvyklých místech v Trhovém Štěpánově a na internetových stránkách www.trhovystepanov.cz/spolkovy-dum.
Pokračovali jsme pletením košíků z vrbového proutí
24.3.2013. Dále plánujeme, že zkusíme výrobu keramiky
nebo malování olejovými barvami.
Protože jednotlivé kurzy vedou členové spolku, odpadá placení kurzovného odborným lektorům. Platíme
pouze potřebný materiál.
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Děkujeme představitelům města, že vznik našeho
spolku uvítali a podpořili nás finančně. Správci Spolkového domu Mgr. Stanislavu Kuželovi rovněž děkujeme
za to, že nám zajistil materiál a vychází nám ve všem
ochotně vstříc.
Doufáme, že v našem spolku strávíme příjemné chvíle při různých činnostech a naučíme se nové věci.
Za Štěpánovské poplety Jaroslava Měchurová

Kde spávají žáby?
Konec zimního období přinesl pracovníkům Záchranné stanice pro živočichy ve Vlašimi další zajímavý případ. V pozdním odpoledni ve středu 27.2.2013 zazvonil
pohotovostní telefon a volající prosil o radu. Při odsávání
vody ze zatopené výtahové šachty narazil na skupinku
pětadvaceti žab. Co dělat s takovýmito nájemníky, když
venku ještě mrzne?
Žáby si šachtu na podzim vybraly jako vhodné zimoviště. To nyní muselo
být rekonstruováno a tak se žabky ocitly v pasti.
Ošetřovatelé stanice nálezce instruovali k odchytu žab
do bedny s vlhkým substrátem a následně vyjeli k místu
nálezu, do Načeradce, kde na ně čekalo pětadvacet jedinců ropuchy obecné. Ošetřovatelé si je převzali a odvezli
do Záchranné stanice pro živočichy ve Vlašimi. Žabky
naštěstí nebyly zraněné ani vyhublé. Bylo jim tedy vytvořeno umělé zimoviště a nyní mohou bezpečně čekat
na jaro.
“Klasickým místem pro zimování ropuchy obecné
jsou různé podzemní prostory, šachty, jeskyně a podobné útvary. Tam kde je v těchto lokalitách voda, zůstávají
žáby aktivní přes celou zimu“, říká Jakub Hromas, pracovník Záchranné stanice a pokračuje: “Ve stanici jsme
museli vyřešit co s nimi. Na vypuštění bylo ještě příliš
brzy a žáby by umrzly. Nakonec jsme tedy přistoupili
k umělému zimování. Jedince
jsme rozdělili na dvě skupiny, podle velikosti. Každá
skupina byla umístěna do velké nádoby vyplněné vlhkým substrátem s dřevěnou štěpkou, mechem a zbytky
stromové kůry. Nádoby byly umístěny do budovy, kde se
teplota při mrazivých dnech pohybuje jen lehce pod nulou. Až bude příhodné počasí, všechny jedince opět vypustíme do přírody.“
Tyto žabky měly štěstí a díky uvědomělému nálezci,
který zavolal do záchranné stanice pro živočichy, se je
podařilo zachránit. Samostatnou kapitolou je však samotná ochrana lokalit sloužících obojživelníkům k zimování.
“Výtahová šachta nemohla být zachována ve stavu,
kde by mohli obojživelníci i nadále zimovat, a takovýchto případů s růstem urbanizace přibývá. Velmi důležitá
je tedy ochrana přirozených zimovišť. Zánik třeba jen

jednoho většího zimoviště může ohrozit přežití celé populace obojživelníků,“ říká Michala Musilová, vedoucí
Záchranné stanice pro živočichy a pokračuje: „Na místech, kde přirozená zimoviště chybí, nebo jich je málo,
lze vytvořit i příhodná umělá zimoviště.“
Nejen ve sklepích se však můžete s obojživelníky setkat. Za nedlouho je můžete snadno potkat například
na silnici. „Se vzrůstající venkovní teplotou se blíží období probouzení a jarního tahu obojživelníků k páření.
V některých lokalitách tah probíhá velmi masivně
a na přelomu března a dubna tak můžete na krátkém
úseku cesty potkat zaráz hned několik stovek jedinců,
především zvláště chráněné
ropuchy obecné,“ uvádí Jakub Hromas.
Pracovníci Záchranné stanice pro živočichy ČSOP
Vlašim již několik let zabezpečují osm lokalit, kde se migrační trasy obojživelníků kříží se silničními komunikacemi. Staví zábrany a žabky pomocí dobrovolníků přes
silnici bezpečně přenáší. Takto nebezpečných úseků silnic je však více a ne každou lze zabezpečit. Jezděte proto
prosím opatrně. Obojživelníků v přírodě ubývá a zasluhují si ochranu.
Bc. Petr Vach – ošetřovatel
Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
Bc. Michala Musilová – vedoucí
Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
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Ples hasičů v Dubějovicích
SDH Dubějovice uspořádal 2. února 2013 hasičský
ples v sále v Sedmpánech . Po více než 30 letech od konání posledního hasičského plesu dubějováků místní hasiči
odsouhlasili na své valné hromadě hasičů obnovení tradice. Plesový tým pracoval na plno. Objednat hudbu, sál,
sehnat patřičná povolení, vytvořit plakáty a pozvánky,
domluvit sponzory, zajistit tombolu a v neposlední řadě
zajistit obsluhu a pořadatelskou činnost. Tři týdny před
plesem se skupinky hasičů rozešly po vesnici a do okolních obcí osobně doručit pozvánky na ples. V pátek před
plesem začali pořadatelé navážet občerstvení, tombolu,
rozmísťovali stoly a hlavně vytápěli sál na příjemnou
teplotu.
V sobotu ve 20 hodin hudební skupina TRITON první
písní zahájila ples hasičů z Dubějovic. Pohled na téměř
plný sál tanečníků a hrající kapelu byl zadostiučiněním
za měsíční shon. Po první sérii písní, starosta SDH
Dubějovice Ing. Antonín Vošický přivítal přítomné, hudební skupinu a oficiálně zahájil ples. Tombola obsahovala téměř 500 cen, některé byly opravdu hodnotné.
Poté začalo taneční veselí. Zábava trvala nepřetržitě
do tří hodin do rána. Hudba hrála jako o život, taneční
parket byl neustále plný. Bohužel vše jednou končí a tak
i ples skončil. Hosté se rozcházeli, objednaná doprava
dle požadavku rozvážela tanečníky až k domu. Sál osiřel,
světla zhasla, ples hasičů z Dubějovic 2013 je minulostí.
Takže za rok na plese hasičů z Dubějovic
NA SHLEDANOU.
Marie Vojtová

Kalňáci podle svého gusta
aneb Postřehy z taneční zábavy v Hulicích 23. 3. 2013
Možná že právě supermrazivé
počasí, které natruc kalendáři
první jarní sobota předvedla, přimělo na sto padesát lidí z Hulic
a okolí vyrazit na pořádnou tancovačku. Aby ne, když plakáty
pořádajícího o. s. Kalňáci inzerovaly, že zde můžou zažít i pěkně
horké chvilky. Protože taneční
zábava ve stylu filmového Limonádového Joea zavání Divokým
západem ve všech jeho podobách.
V Trigger Whisky Saloonu
místního pohostinství pak milovníci westernu našli snad vše,
co očekávali. Tedy kromě rvačky,
kterou jakožto druh zábavy žádní
pořadatelé nevidí rádi. Kalňáci

raději nabídli svým hostům příjemnou a uvolněnou atmosféru,
báječnou hudbu v podání humpolecké kapely Expres, a pokaždé
i něco navíc. Letošním bonusem
bylo vystoupení „famózní arizonské pěnice“ Tornado Lou v podání Jany Jelínkové, jindy zpěvačky
kapely Sto zvířat. Půvabnou stafáž jejímu tklivému zpěvu vytvářelo dalších osm dam v černobílých, nekonečně širokých sukních,
dostavil se též sličný kovboj v bělostném oděvu, sám Limonádový
Joe. Rozjímání nad neopětovanou
láskou následně zcela rozmetal
frivolní vířivý tanec, při kterém
se barové dámy White and Black
vyznaly ze své náklonnosti k zlatavé whisky. Tuhle podívanou,
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věřte, šel nejeden rozvášněný pistolník spláchnout „supercloumákem“!
Tance, zpěvu a radosti bylo zkrátka po celou dobu víc
než dost, a málokomu se podařilo opustit sál před oficiálním ukončením akce, což bylo ve tři hodiny po půlno-

ci. Nadšení návštěvníci si kromě výher z tomboly a odměny pro nápaditě oděné tanečníky odnášeli především
zážitek z pěkného večera a taky otázku, na co že se mají
připravit příště?
Olga Bílková

Vepřové hody

Velikonoční tvoření
v soutickém muzeu

SDH Dubějovice uspořádal pro své spoluobčany
2. března 2013 vepřové hody. Brzy ráno se začali scházet
dubějováci na návsi. Začali topit pod několika kotli a vařit vepřové maso. V grilu se opékal mladý divočák.
V prostorách hasičské zbrojnice se krájelo, mlelo a míchalo maso do směsí na jitrnice, jelita, tlačenku, polévku.
Během sobotního dopoledne se pracovalo a odpoledne
všichni hodovali.
Marie Vojtová

Přestože venkovní teploty tomu nenasvědčovaly
a všude ležely zbytky sněhu, přišlo jaro a s ním Velikonoce. To byla příležitost k tomu, aby Obecní úřad Soutice
opět uspořádal v místním muzeu Velikonoční tvoření.
V sobotu 23.3.2013 se sešly děti s rodiči i babičkami
u stolů plných materiálu. Děti zdobily perníčky, malovaly
slepičí vajíčka, vajíčka polystyrenová polepovaly flitry
a peříčky, z polotovarů ze sena vyráběly ptáčky a slepičky.
Rodiče zpočátku jen přihlíželi a pomáhali dětem,
brzy se ale nechali strhnout jejich pracovním nadšením
a sami začali z barevného papíru vystřihovat stojánky
na kraslice, vázat mašle, zdobit vajíčka, lepit zobáčky
a malovat očička. Kreativní tatínek opět nezklamal
a trochu nás polekal ve vlastnoručně vyrobené masce
„Velikonočního bubáka“.
Pro ty nejmenší se promítala kreslená pohádka. Připraveno bylo malé občerstvení. Muzeum bylo velikonočně
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vyzdobeno, probíhala i výstavka dětských kreseb z loňského Tvoření. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit svíčky,
dekorované velikonočními motivy.
Když si děti dost zatvořily, dostaly čokoládové zajíčky, sladkosti a knížku Brumíkovy Velikonoce. K tomu si
každý odnesl domů krásné vlastnoruční výrobky a dobrou náladu.
Děkujeme paní Martině Budilové za knížky, Mysliveckému sdružení Hubert Soutice, firmě Swietelski Tábor
a papírnictví Dandy Trhový Štěpánov za sponzorské dary.
Dana Vlasáková
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Zimní Hasíkovo dobrodružství
16. března 2013 byla mrazivá, ale slunečná sobota.
Několik statečných mladých hasičů, které neskolila angína nebo viróza, se vypravilo na zimní Hasíkovo dobrodružství do Chotýšan.
Celé dobrodružství jsme podnikli v místním hostinci. Děti soutěžily ve stolním tenise, ve skládání papírové
čepice, přenášení ping-pongových míčků, shazování
lahví, vázání uzlů, skládání puzzlí, v chůzi na chůdách
a v míčkovém bludišti. Z naší výpravy obsadil 1. místo
Štěpán Neděla ve stolním tenise.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v cukrárně ve Vlašimi na sladkou odměnu. Protože bylo slunečné počasí,
zakončili jsme naše zimní dobrodružství opékáním vuřtu U dubu. Všem dětem děkujeme za reprezentaci našeho Sboru dobrovolných hasičů.
Dovolte mi, abych zvlášť poděkovala bratrům Milanu
Bouškovi, Jaroslavu Lhotkovi a Františku Bouškovi, kteří se i po ranním zásahu u požáru celý den věnovali dětem. Odměnou jim byl smích dětí a výborné domácí
buchty s mákem a švestkami od naší táborové kuchařky
Moniky Beránkové.
Jaroslava Krásová

Nové tituly Městské knihovny v Trhovém Štěpánově
Náhoda nebo osud, Váňová Magda

Manželka 22, Melanie Gideon

Příběhy v knize Magdy Váňové mají tak
překvapivé vyústění, že se čtenář musí
sám rozhodnout, zda v nich silněji působila náhoda, nebo se více projevil osud.

Manželství je někdy jako bludiště, ve kterém ztratíme jeden druhého. A možná i sami sebe... Alice a William
Buckleovi se po téměř dvaceti letech manželství dostali
do slepé uličky. Manželská krize a nedostatečná komunikace vyvolá u Alice pocit, že promarnila půlku svého
života, a zatouží po změně. Náhodně se zapojí do anonymního internetového průzkumu Manželství v 21. století, v němž vystupuje pod přezdívkou Manželka 22.
Tehdy ještě netuší, jak zásadně změní její život korespondence s Tazatelem 101, jež nabrala nečekaně osobní tón.

Já a pan Darcy, Potter Alexandra
Po sérii katastrofálních vztahů se Emily rozhodla odpočinout si od všech „dnešních“ mužů. Věnovat se chvíli
sama sobě, dát si skleničku vína a strávit zas nějaký čas
četbou milovaného románu Pýcha a předsudek.
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Zpověď šílené matky, Smoklerová Jill

Klauni v sukních, Róhal Robert

Kniha populární americké blogerky o mateřství nejen
pobaví, ale také zapůsobí svou brutální upřímností jako
skvělý protilék na příliš seriózní výchovné příručky, které v rodičích vzbuzují hrůzu, že ve výchově svých dětí
neobstojí. Autorka je známou osobností sociální sítě
Twitter, pravidelně se vyjadřuje k otázkám rodičovství
v mnohých novinách a časopisech, včetně The New York
Times, CNN, Redbook a Ms. Magazine.

Pět neobyčejných hereček, pět netuctových osudů a desítky rolí, které pobavily zdaleka nejen české publikum:
Havlová Dagmar, Janžurová Iva, Myslíková Míla, Zázvorková Stela, Růžičková Helena.

Šaty z duhy, Pospíšilová Jarmila
Anně je přes čtyřicet a její život se poslední dobou ubíral
v zajetých kolejích. Prakticky všechno brala jako samozřejmost, ale jednoho dne se její svět zhroutil.
Hvězdy nám nepřály, Jahn Green
Zajímavá a citlivá knížka Johna Greena, o šestnáctileté
Hazel, která trpí rakovinou a sblíží se s Augustem, jemuž
se podařilo tuto nemoc překonat. Ti dva mladí lidé se
výborně doplňují, a navíc je spojuje originální pohled
na život i na chorobu, která je postihla. „Nejvtipnější
smutný příběh“ je napsán s mimořádným smyslem pro
humor a sarkasmus a díky autorovu vyprávěčskému talentu vyznívá velmi působivě.
Andělské poselství naděje, Lorna Byrn
Irská autorka Lorna Byrneová má od nejútlejšího dětství
výjimečnou schopnost vidět anděly a komunikovat
s nimi, získala nesmírnou popularitu autobiografickou
knihou Andělé v mých vlasech, ale i volným pokračováním pod názvem Schody do nebe. Ve svém nejnovějším
díle se autorka obrací přímo k čtenářům s doporučeními,
jak mohou oslovit anděly s prosbou o pomoc. Zdůrazňuje
velkou sílu nejen modlitby a lásky, ale především naděje.
Padesát odstínů temnoty, James E.L
Druhý díl románu o temných touhách v každém z nás.
Poté, co Anastasia Steeleová na vlastní kůži pocítí, jak
temná jsou tajemství Christiana Greye, opouští ho. Přese
vše, co se mezi nimi stalo, na něj stále nemůže zapomenout. Když jí tedy Christian předloží novou smlouvu,
nemůže odolat a vrací …
Pátý svědek, Connelly Michael
Na Mickeyho Hallera dolehly těžké časy. Místo zámožných klientů teď zastupuje zoufalé majitele nemovitostí,
kteří nedokáží splácet hypotéku. Patří mezi ně i Lisa Trammelová, žena obžalovaná z brutální vraždy hypotečního bankéře Mitchella Bonduranta. Klientka vinu popírá,
i když nezastírá, že měla na Bonduranta vztek, poněvadž
jí chtěl zabavit dům.

Poslední tango s Carmen, Jakoubková Alena
Do života Carmen Berkové, úspěšné zubní lékařky, zasáhne osud v podobě sympatického muže, s nímž protančí noc v cizím městě. Když se ráno Carmen probudí
v cizí posteli...
Přistižen, Coben Harlan
Chynna má jako většina mladistvých, jimž Dan Mercer
pomáhá, vážné problémy. Telefonicky ho žádá o návštěvu. Dan ví, že pokud jí vyhoví, zničí si život. Přesto to
udělá. Past sklapne – televizní reportérka Wendy Tynesová ve svém pořadu Dana usvědčuje z pedofilie. Soudu se
sice Dan vyhne, nenávisti rozezlených rodičů však nikoli.
Tvůj stín, Deaver Jeffery
Někteří fanoušci jsou ochotni pro své idoly i vraždit. Pro
Kayleigh Towneovou, krásnou a úspěšnou zpěvačku, to
byla jen rutinní odpověď nadšenému fanouškovi. Pro
Edwina Sharpa byl její mail nezpochybnitelným důkazem, že ho Kayleigh miluje. Ano, oni dva jsou spřízněné
duše a na tom nic nezmění ani výhrůžné dopisy od jejích
právníků, ani předběžná opatření soudu.
Bestie, Cole Martina
Chtěla mít všechno. A aby toho dosáhla, byla ochotna
udělat… úplně všechno.
Do tmy se neohlížej, Teremonová Lenka
Román o ženě, která po patnácti letech spokojeného
manželství odhalí manželovu nevěru a psychicky se
zhroutí. Rozvod, při kterém jí manžel připraví diky její
údajné psychické labilitě o dítě, je pro ni těžkou životní
zkouškou, kdy uvažuje i o sebevraždě.
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Pavel Zatloukal
Umělecká agentura FOIBOS připravila soubornou publikací s výběrem nejslavnějších vil z Čech, Moravy a Slezska. Kniha představuje 120 vybraných příkladů vilových
staveb a rodinných domů, jejich vznik a následné osudy
i jejich současný stav v rozpětí dlouhého období od XIX.
století až po současnost. Přináší přehled všech architektonických stylů od historismů, přes secesi, kubismus,
funkcionalismus, až po nejnovější výdobytky moderní
architektury.
Ludmila Kornová
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Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt® získalo pivo i loutky
Certifikační komise složená ze zástupců výrobců, poskytovatelů služeb, neziskových organizací a veřejné správy udělila značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® třem dalším výrobkům a jedné službě.
Tuto značku nyní ponesou pivo, textilní výrobky, loutky
a ubytování v soukromí.
Značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt® zahájila druhý rok své existence udělením dalších čtyř certifikátů. Ke třinácti výrobkům a dvěma službám se nyní připojují další tři výrobky a jedno ubytování:
• Pivo Hubertus – Pivovar Kácov s.r.o.
• Stavebnice loutek s příslušenstvím – PhDr. Eva
Houdková,
Atelier EH Vlašim
• Textilní výrobky – patchwork, šité panenky, výšivky
– Šárka Roštíková, Chotýšany
• Ubytování u rotundy sv. Václava v Libouni – Jana
Otradovcová, Libouň
Aby mohl žadatel značku získat, musí jeho výrobek
nebo zařízení splňovat předepsaná kritéria. K nim patří
zejména jasná vazba na region a jeho tradici, dále kvalita
a ohled na životní prostředí.
Další zájemci o udělení značky KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ regionální produkt®, ať už výrobci nebo poskytovatelé služeb, se mohou průběžně hlásit do dalšího kola
certifikace, které proběhne na podzim příštího roku.
Doplňující informace:
Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt® uděluje od začátku roku 2012 Český svaz
ochránců přírody Vlašim, člen Asociace regionálních
značek ve spolupráci s Posázavím, o.p.s., Správou CHKO
Blaník a dalšími organizacemi.

Značku mohou získat výrobci nebo poskytovatelé
služeb z území MAS Posázaví.
Další informace včetně přehledu všech dosud certifikovaných produktů lze získat zde:
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru
Mgr. Kateřina Červenková

Kam s ním?
Máme tu konečně jaro. Zatím jen v kalendáři, ale
snad už tu bude i jarní sluníčko. To potom zasvítí
do všech koutů a my začneme uklízet. Jsem zase u stejného tématu jako loni. Odpad. Jak psal Jan Neruda –
Kam s ním? Psal o slámě ve slamníku. Sláma není náš
problém. Ale jsou to různé plasty, sklo, papíry.
Každý rok se připravuji na úklid kolem silnice.
Chtěla bych se s vámi podělit o mou zkušenost s tříděným odpadem. Všude slyšíme – třiďte odpad. Dobrá,
i my třídíme. Měli jsme doma papírové krabice. Dala
jsem si s nimi práci a rozřezala je. V Trhovém Štěpánově
je kontejner určený na papír. Průběžně tam papír vozíme. Ale toto bylo větší množství. Nechtěla jsem kontejner zaplnit. A proto, když jsem jela do Vlašimi řekla jsem
si, že odvezu papír do sběrných surovin. Ještě z dětských
let si pamatuji, že jsme museli nosit do školy starý papír.

Soutěžilo se, která třída bude mít nejvíc. Do Vlašimi
jsem vyrazila dříve, abych stihla otvírací dobu. Tam mi
sdělili, že papír neberou, abych s ním dojela do Technických služeb. Zastavila jsem na dvoře a bylo mi řečeno, že
papír ode mne vezmou – za poplatek. A odkud jsem. Patřím k Trhovému Štěpánovu a tam by mi ho vzali bezplatně. Ale protože jsem potřebovala uvolnit místo v autě, zeptala jsem se, co tedy s ním, abych ho nemusela vézt zpátky
anebo za něj platit. „Hoďte ho ve městě do sběrného kontejneru a nemusíte platit. My to tady potom třídíme.“ „Vy
to tady třídíte? Ale já vám vezu už roztříděný.“ „No dobrá,
ale zaplatíte.“ Nakonec jsem odjela i s papírem, a hned
v nejbližších ulicích jsem ho nastrkala do kontejnerů.
Docela úsměvné, že? Proto jsem si vzpomněla na Nerudu a na to, jak se historie opakuje….
Marie Vojtová
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Sběrná sobota
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. ve spolupráci s Městským úřadem v Trhovém Štěpánově organizuje sběr
v sobotu 4. května 2013:
Na pomoc vašemu jarnímu úklidu se opět, jako každoročně, bude konat jarní sběr nebezpečných odpadů
a nepotřebných elektrospotřebičů. Už tradičně ho provádí firma Ekoso svým svozovým vozidlem. Stanoviště
budou na všech místech jako obvykle podle rozpisu:
• 8:00 Štěpánovská Lhota – náves
• 8:30 Střechov – u obchodu
• 9:00 Dalkovice – u kontejneru
• 10:00 Sedmpány – u kontejneru
• 10:30 Dubějovice – u kontejneru
• 11:30 Trhový Štěpánov – na náměstí
Sbíráme:
Veškeré domácí malé i velké elektrospotřebiče
Televize, veškerou elektroniku, monitory, počítače
Baterie, akumulátory, zářivky, úsporné žárovky
Oleje, provozní kapaliny a filtry z osobních automobilů
(v přiměřeném množství)
• Zbytky barev, barely, kanystry, plechovky, obaly od tekutin
• Nevyužitou a prošlou úklidovou a zahradnickou chemii
• Pneumatiky (maximálně 4 ks od jedné osoby)
Upozorňujeme, že jde o sběr z domácností, který je
hrazen z prostředků města a nelze zneužívat tuto službu

•
•
•
•

k likvidaci nebezpečných
odpadů z podnikání! Z tohoto důvodu může být
nepřiměřené
množství
odpadu odmítnuto. Jinak
v přiměřeném množství
můžete odevzdat cokoli
zdarma.
Zbytky chemie přineste nejlépe v originálních
obalech, nebo popsané.
Nenoste nám obyčejné
žárovky, ty hoďte rovnou
do popelnice; není v nich
jedovatá rtuť jako v zářivkách, ani jiné nebezpečné
látky a nepatří tudíž
do odděleného sběru.
Chceme znovu upozornit na možnost průběžně odkládat drobnou elektroniku do E-boxu na chodbě pošty.
Upozorňujeme, že do dolního boxu nepatří monočlánky
a jiné baterie, vhoďte je do vrchní malé schránky!!!
O sběru budete ještě informováni letáčkem v týdnu
před svozem.
Jiří Lachman , EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

Poděkování za pomoc
V Kalné 3.března 2013 hořelo hospodářské stavení
u č. p. 4 ve vlastnictví paní Aleny Vinšové. Požár byl založen úmyslně, majitelce vznikla velká škoda na majetku, neboť nejen stodola lehla popelem, ale i tři traktory,
obilí, brambory, krmení pro hospodářská zvířata a další
drobný majetek.
Díky zásahu profesionálních, ale i dobrovolných hasičů se podařilo obrovský požár lokalizovat a naštěstí
nedošlo k újmě na zdraví ani k poškození rodinných
domů č.p. 4 a č.p. 20.
Alena Exnerová, starostka Obce Soutice
Vážení,
dovolte mi, abych Vám jménem naší celé rodiny poděkovala za profesionálně odvedenou práci, za nekonečné hodiny usilovné a vyčerpávající dřiny.
Každý z Vás byl u zásahu potřebný, každý z Vás plnil
svůj úkol odpovědně a obětavě. Dokázali jste, že jste skutečnými profesionálními a dobrovolnými hasiči na svém
místě.
Děkuji profesionálním a dobrovolným hasičům ze Zruče nad Sázavou, veliteli zásahu panu Romanu Blehovi,
profesionálním a dobrovolným hasičům z Vlašimi, dále

dobrovolným hasičům z Trhového Štěpánova a Zdislavic. Rovněž děkuji dobrovolným hasičům ze Soutic
za pomoc při likvidaci dřeva a ohlídání obytných nemovitostí po požáru.
Naše poděkování rovněž patří všem hasičům na operačním středisku v Kolíně, Kutné Hoře a vyšetřovateli
HZS z Benešova.
Nemohu zapomenout ani na příslušníky Policie ČR
z obvodního oddělení Čechtice, službu kriminální Policie
Benešov a oddělení služební kynologie středisko Domašín, kteří plnili své úkoly u této události se stejnou odpovědností a houževnatostí jako hasiči.
Dále můj dík patří obecnímu úřadu Soutice, především starostce paní Aleně Exnerové za morální podporu, materiální a finanční pomoc.
Děkuji rovněž sdružení Kalňáci za poskytnutí finančního daru.
Ještě jednou velký dík všem přátelům, kamarádům,
známým a spoluobčanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na likvidaci tohoto živlu.
Alena Vinšová s rodinou,
Kalná č.p. 4
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Přehledně o Zpravodaji Štěpánovska v roce 2012
Na titulní straně každého čísla je otiskována fotografie s průvodním textem, který připravuje odpovědný redaktor. V loňském ročníku to byly tyto fotografie:
• Únor – Areál úpravny vody Švihov – Želivka – Ing. Miroslav Vojta
• Duben – Nad městem ke hřbitovu – bříza – Jaromír
Vlček
Červen – Kaplička sv. Václava z cesty nad lomem,
v pozadí Javornická hůra – Jaromír Vlček
• Srpen – Pohled na ulici Spojovací s pozadím Javornické hůry – Jaromír Vlček
• Říjen – Pohled na stromořadí v lokalitě Nad městem
k občanskému hřbitovu – Jaromír Vlček
• Prosinec – Klanění tří králů (Giotto di Bondone) z knihy Život umělce.
Témata

Počet

Vyšlo 6 čísel v nákladu 3650 výtisků, 168 stran a 12
stran přílohy, celkem 180 stran.
Do 14. ročníku Zpravodaje Štěpánovska přispělo
95 autorů (od začátku pravidelného vydávání v únoru
1999 do prosince 2012 celkem 422 autorů!!!). Fotografie poskytlo 28 autorů, 36 fotografií bylo z osobních
a ostatních archivů, kresby od jedné autorky.
Z uvedeného přehledu získáme ucelené informace
o tom, co přinesl Zpravodaj Štěpánovska na svých stránkách v minulém roce. Obsah je přiměřeně vyvážený.
Shrňme si tentokrát v abecedním přehledu jednotlivé
okruhy článků s jejich počtem:

Témata

Počet

Co se v roce 2012 stalo

10

Recenze časopisu Pod Blaníkem aj.

2

Články o přírodě, zeměpisu a ekologii

16

Různé

39

Knihovna

5

Sbor dobrovolných hasičů

8

Literární tvorba včetně vánočních povídek

12

Společenská kronika včetně vzpomínek na zesnulé

14

Mateřská škola

4

Spolkový dům

5

Návštěvy

1

Sport, tělovýchova, turistika, akce pro děti

8

Osobnosti

1

Úvahy, k zamyšlení

16

Píseň s notami (koleda)

1

Vyhlášky a oznámení

13

Poezie

4

Z historie

16

Policie Benešov

5

Z okolních obcí

23

Pozvánky

2

Základní škola

9

Podrobné údaje o článcích jednotlivých témat je možno získat u autora tohoto článku.
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor

Cíl je reprezentovat Českou republiku
Z Trhového Štěpánova rovnou do pražské Sparty
do první ligy. A rovnou k titulu mistryně České republiky. Tak se před časem uvedla naše rodačka a současná žákyně 9. ročníku místní školy Maruška Mikešová.
Laťku si nasadila hodně vysoko. Jak se jí daří a co čeká
od budoucích měsíců? Náš rozhovor se točil hlavně kolem fotbalu, jak jinak.
V současné době hraješ ve Spartě Praha nejvyšší republikovou soutěž, I. ligu. Jak jsi se do tohoto slavného
klubu dostala?

Hrála jsem fotbal s klukama v Trhovém Štěpánově, kde
si mě všiml pan Antonín Machovský. Ten znal mojí trenérku Evu Haniakovou a zmínil se, že zná holku, která je
na fotbal celkem šikovná. Ráda bych dodala, že jsem
panu Machovskému moc vděčná.
Jaké to bylo pro malou holku jít hrát fotbal do Prahy
a kolik Ti vlastně bylo, když jsi na sebe navlékla poprvé
rudý dres?
Měla jsem velký strach, protože to pro mě bylo něco nového. Poprvé jsem hrála velký turnaj, nikoho jsem neznala,
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ale dostala jsem šanci ukázat se na hřišti a dala jsem
hned své první čtyři góly. Ptáš se kolik mi bylo? Deset.
Na jakém postu ve Spartě nastupuješ a kolik jsi už dala
gólů?
Nastupuji v útoku, ale kolik jsem dala gólů, to opravdu
nevím, žádnou statistiku si zatím nevedu. Naštěstí jich
je dost.
A kolik máš mistrovských titulů?
Titulů mistra České republiky mám tři, ale čtvrtý už je
na cestě.
Co tvé spoluhráčky, jsou z Prahy nebo i odjinud?
Jsou nejen z Prahy, ale i z Ostravy, Kolína, Nymburka,
Kutné Hory, Mělníka nebo z Pardubic.
Hraješ vrcholově fotbal, chodíš do školy, a co ostatní
záliby?

Maruška Mikešová

Fotbal mi zabere takřka celý týden. Když je ale trochu
čas, ráda si zahraji tenis nebo v zimě hokej. Občas i zajdu
s tátou na ryby.

AC Sparta Praha starší žákyně 2011-2012 – třetí zleva Maruška
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Jaká je Tvoje oblíbená fotbalová soutěž a mužstvo, kdo
je Tvůj vzor?

A co tomu říkají doma? Asi to pro Tvé rodiče není jednoduché. Kolikrát v týdnu Tě musí vozit do Prahy?

V Anglii to je Chelsea, ve Španělsku Barcelona, u nás samozřejmě Sparta. Můj vzor je Lionel Messi.

Moji rodiče mě ve fotbale moc podporují. Jsem vděčná
taťkovi, že mě vozí 2x týdně do Prahy na trénink. Ale teď
už začínám trénovat i s juniorkou, tak mi ještě jeden trénink v týdnu přibude. V sobotu a v neděli jsou navíc turnaje nebo zápasy. Není to jenom v Praze, ale po celé republice např. Ostrava, Brno, Plzeň, Pardubice, Hradec
Králové a podobně.

Zpátky k Tvojí fotbalové kariéře. Kam bys to chtěla
jednou dotáhnout?
Teď hraji poslední sezónu za starší žákyně a na podzim
přestupuji do juniorky. Mým snem je jednou hrát za reprezentační A-mužstvo.

Stavba tenisové zdi
Když se před více než rokem zakládal ve škole tenisový kroužek, málokdo věřil, že velký zájem ze strany dětí
přetrvá první prázdniny. Díky výborné práci pana Petra
Křepely, který tento oddíl vede, se naopak řady mladých
adeptů tenisové hry ještě rozšířily. Proto jsme již v loňském roce podali žádost o dotaci na stavbu tenisové zdi
v areálu hřiště u základní školy. Hodnota celé stavby je
302 190 Kč včetně DPH. Dotace nám nebyla přidělena,
proto jsme podali novou žádost o dotaci i v tomto roce.
Vzhledem k velkému množství žádostí nám však ani letos dotace nebyla přidělena.
S touto skutečností jsme počítali při sestavování rozpočtu města na rok 2013 a vyčlenili jsme částku 50 000 Kč
na nákup materiálu potřebného na stavbu samotné zdi.
Práci se pokusíme udělat o sobotách brigádnicky a zdarma. Zemní práce nám zajistí sponzorsky místní zemědělské družstvo, kterému patří velké poděkování. Do financování celé akce se zapojí další sponzoři, kteří
finančně přispějí na obnovu oplocení tenisového kurtu.
Obracím se tímto na Vás, kteří máte rádi tenis, abyste
přišli přiložit ruku k dílu a pomohli tenisovému oddílu
vybudovat tolik potřebnou stěnu. Stavba začne ve druhé
polovině dubna. Celou stavbu bude koordinovat
Mgr. Stanislav Kužel, jemuž můžete prostřednictvím
emailu nebo telefonicky nabídnout svou účast.
Kontakt: spolkovy.dum@seznam.cz
telefon 724 188 645.
Věřím, že se najde dost lidí, kteří svou aktivitou pomohou dětem vylepšit podmínky pro zvládnutí tenisové
hry.
Ahoj na brigádě!
Za sportovní komisi města Trhový Štěpánov
Stanislav Kužel, předseda

Pronájem prostor
Město Trhový Štěpánov pronajme nebytové prostory
v Trhovém Štěpánově č.p. 143 (pod poštou) o výměře
37,9 m². Zájemci se mohou přihlásit písemně na adrese:
Městský úřad Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63
Trhový Štěpánov.

Přeji Ti, aby se Tvé sny proměnily ve skutečnost.
Rozhovor vedl Tomáš Neděla

Velmi krásná životní filosofie
ze staré Indie
Jestli chceš napít – pak vypij všechen svůj hněv.
Jestli chceš jíst – pak sněz všechen svůj smutek.
Jestli chceš pomáhat – pak dávej.
Jestli chceš něco ukázat – pak svou minulost.
Jestli chceš něco používat – pak svou moudrost.
Jestli chceš něco říci – pak pravdu.
Jestli chceš něco mít – pak morálku.
Jestli chceš něco odhodit – pak žárlivost.
Jestli chceš něco vyloučit – pak připoutanost.
ŽIVOT JE MNOHEM VÍC NEŽ MÍT VŠE POD
KONTROLOU.

Tři pádné důvody, proč žít
a nevzdát to – z křesťanského
hlediska
Zaprvé kvůli dobrodružství daru života.
Zadruhé proto, abychom na věčnost neodcházeli dříve,
než naplníme smysl své existence.
Zatřetí proto, že jako křesťané máme výsadu milovat
proti veškeré nenávisti, doufat proti úplné beznaději
a věřit proti veškerým pochybnostem. Pověsme svůj život na Ježíše Krista. Pokud to neuděláme, můžeme ho
pověsit na hřebík.
Doc. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Max Kašparů, PhD. Dr.h.c.
(*1950)
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Okradený senior
Pachatel použil lest, aby se dostal k penězům
Dvojice dosud neznámých pachatelů vešla v odpoledních hodinách 26. března 2013 do neuzamčeného domu
v obci Sedlec-Prčice. Jeden z pachatelů nabízel broušení
nožů, druhý kradl.
Třiaosmdesátiletý muž byl v prostorách kuchyně
osloven neznámou ženou, která mu nabízela nabroušení
kuchyňských nožů. Jeho nepozornosti využil druhý pachatel, který za jeho zády, z kuchyňské linky, odcizil
ze zde uložené peněženky finanční hotovost padesát tisíc
korun. Poté oba pachatelé společně odešli. To, že se důchodce stal obětí krádeže, zjistila vzápětí jeho příbuzná,
které se s uvedenou událostí svěřil.
Policisté vyzývají občany: „Nebuďte vůči cizím osobám důvěřiví a nepouštějte je do svých bytů. Předejdete
tak případným krádežím a následnému zklamání.“

Jak se vyhnout podvodu
Doporučení seniorům:
• Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům.

• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
• Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní
dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji.
• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb
(odečet plynu), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo zavolejte na instituci, na kterou se pracovník
odvolává.
• V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom,
že o nabízenou službu nestojíte.
• Podobní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí zdánlivě levného zboží odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.
Nprap. Diana Škvorová

Na slovíčko…
O babylonských věžích
Ve velikonočním týdnu letošního roku jsem četl zajímavou úvahu. Napsala ji pro jednu publikaci ThDr. Marie Roubalová,ThD. Narodila se roku 1965. Na Husově
teologické fakultě Univerzity Karlovy učí hebrejštinu.
Působí rovněž jako duchovní Církve československé husitské v Praze – Kobylisích.
Její úvaha mne zaujala především v souvislostech novodobých staveb „babylonských“ věží v Dubaji, v Hongkongu, na Tchaiwanu i jinde. České babylonské věže jsou
proti ostatním trpaslíci. Jakoby se architekti, urbanisté,
stavitelé i finanční magnáti rozhodli, kdo postaví vyšší
budovu na světě. Zatímco jsou ve světě oblasti, kde se
neúměrně plýtvá penězi a bují korupce, jinde lidé žijí
v nedůstojných podmínkách a bez prostředků. Jak dopadli stavitelé původní babylonské věže na úsvitu lidských dějin, snad každý ví. Jak dopadnou novodobí tvůrci, zřejmě neodhadneme…..
Vzpomněl jsem si rovněž na jednu velmi krátkou
a výstižnou báseň českého básníka Vladimíra Holana
(1905-1980) psanou ve volném verši.
Má výstižný název: Docela jistě.
Kněz vzývá jméno Boží | my je vyzýváme. | Trvá to
už celá staletí, | a to naše se zběsile rozhodlo | pokračovat v tom až k zvěčnění pýchy.|
Ale docela jistě je už někdo vyvolen, | aby vycídil
zbroj Archanděla Michaela…

Úvaha je uvedena novozákonním biblickým textem
z 1. listu apoštola Pavla Korinťanům 1,20: Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh
moudrost světa bláznovstvím?
„Písek, všude kolem samý písek a žár. Už ani nevím,
kolik dní jsme se tak plahočili od pohoří Ararat, kam
bouře zahnala koráb našeho praotce a kde jsme už nechtěli žít. „Pojďme na východ, najdeme tam ztracený
ráj!“ řekli nám naši předáci. A místo toho jen samá poušť
a nehostinné hory. Jediné, co jsme nakonec nalezli, byla
pláň v cizí zemi. Konečně jsme pochopili, že ráj nikdy
nenajdeme, že je na věky ztracen. Usídlili jsme se tedy
na té cizí nehostinné pláni.
A už je to tu zase, naši předáci nás opět volají k hrdinným činům: „Postavme si věž, která bude mít vrchol
v nebi!“ „Proč?“ opovážil jsem se zeptat. Rozhlédl jsem
se kolem, ani ostatní tím nápadem nebyli nijak nadšeni.
„Má pravdu!“ přikyvovali. „Proč takovou věž?“ „Po jejich schodech budete stoupat ke svému Bohu!“ vysvětlovali mudrci. „Nebylo by lepší nechat Svatého, jehož jméno je nad každé jméno, sestoupit k nám?“ zeptal jsem se.
Lid se mnou opět souhlasil. Předáci se však nechtěli tak
lehce vzdát. „Až přijde potopa, jaká byla za dnů našeho
praotce Noeho, zachráníte se na vrcholu své věže.“ „Bůh
slíbil, že potopu již nesešle,“ poznamenal jsem. Ostatní
přikyvovali. „Ale uděláte si tak jméno,“ lákali a slibovali
předáci.
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Zamrazilo mě, ráj jsme sice nenašli, ale jako bych teď
opět zaslechl sykot hada ze zahrady Eden. Všichni ztichli.
„Vaše sláva bude nesmrtelná!“ slibovali znalci. Snad
jsem byl jediný, kdo si v té chvíli uvědomoval, že taková
sláva náleží pouze Bohu. Věčná lidská touha po nesmrtelnosti však byla silnější než můj protest. „Ano, postavíme si velkolepou věž!“ volali jednohlasně. „Každý, kdo
na ni pohlédne, si ještě za tisíc let vzpomene, jak jsme
byli moudří a silní.“ „To nedopadne dobře,“ pomyslel
jsem si, ale učenci a mistři již začali vyměřovat.
V tom okamžiku si Bůh v nebi pomalu a rozvážně
přesedl ze svého trůnu milosrdenství na trůn soudu.“
Připravil r V

Změna ordinační doby
na zubním oddělení
Změna ordinační doby na zubním oddělení v Trhovém
Štěpánově od 1. 3. 2013
Pondělí

7,00 – 14,30 hodin

Úterý

7,00 – 16,00 hodin

Středa

7,00 – 16,00 hodin

Čtvrtek

7,00 – 14,30 hodin

Pátek

Neordinuje se
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Pozvánky
Muzeum Podblanicka (Zámek Vlašim)
Čtvrtek 18.4.2013
Významný den: Mezinárodní den památek a sídel
Vstupné do expozic je 10 Kč.
Čtvrtek 25.4.2013 v 17.00
Přednáška: „Architekt Kamil Roškot“
O životě a díle vlašimského rodáka promluví
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Kulturní akce v Keblově
25. května 2013 od 14.00 – Dětské zábavné odpoledne
22. června 2013 od 14.00 – Keblovské heligonky
23. června 2013 od 14.00 – Divadlo – „Darmošlapky“
13. července 2013 od 21.00 – THEATRE – zábava

Vernisáž fotografií Spolkový dům
Vernisáž prací účastníků výtvarně-vzdělávacího fotografického kurzu „S fotoaparátem za zajímavostmi
Českého smaragdu“ se koná v sobotu dne 1. června 2013
v 16 hodin ve štěpánovském Spolkovém domě.
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Vzpomínky na zesnulé
25. března 2013 by se dožil
90 let náš tatínek a dědeček, pan
Jaroslav Hospergr z Trhového
Štěpánova. Vzpomínají dcery Jiřina, Ivana a Jaroslava s rodinami.
14. března 2013 uplynul 1 rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Hedvika Šimková
z Dalkovic. Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.
10. dubna 2013 vzpomeneme
28. výročí, kdy nás navždy opustil
náš drahý a starostlivý tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav
Šimek z Dalkovic. Pokud jste ho
znali a měli ho rádi, vzpomeňte
v tiché chvíli na jeho život. S vděčností na jeho život vzpomínají dcery s rodinami.
31. května 2013 uplyne rok, co od nás navždy odešel
pan Josef Nerad z Dubějovic. Za Tvoji lásku, obětavost
a vše, co jsi pro nás vykonal, Ti děkujeme a nikdy nezapomeneme. Stále zůstáváš v našich srdcích. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi. Zarmoucení manželka
a děti s rodinami.

Životní jubilea:
26.02. – Pavel Dobrý, Sedmpány – 60 let
Panu Pavlu Dobrému a celé jeho rodině se omlouvám
za neotištění jeho jubilea v únorovém Zpravodaji
Štěpánovska.
Františka Pacovská, matrikářka Městského úřadu
Trhový Štěpánov.
01.04. – Jaroslav Brýl, Dalkovice – 81 let
02.04. – Hana Ješátková, Trhový Štěpánov – 65 let
04.04. – Jiří Hřebík, Trhový Štěpánov – 70 let
10.04. – Marie Straková, Trhový Štěpánov – 60 let
13.04. – Ladislav Jeništa, Střechov – 82 let
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16.04. – Dagmar Potůčková, Trhový Štěpánov – 65 let
19.04. – Jiří Stareček, Trhový Štěpánov – 65 let
19.04. – Marcela Šamšová, Trhový Štěpánov – 65 let
21.04. – Josef Havlín, Střechov – 50 let
23.04. – Jiřina Kůželová, Sedmpány – 82 let
24.04. – Jiřina Kubátová, Trhový Štěpánov – 89 let
25.04. – Josef Kulík, Dubějovice – 65 let
27.04. – Irena Kamarýtová, Trhový Štěpánov – 60 let
27.04. – Milan Čapek, Trhový Štěpánov – 55 let
29.04. – Jiřina Kořínková, Dalkovice – 60 let
03.05. – Jaroslav Šejbl, Střechov – 70 let
07.05. – Jaroslava Musilová, Trhový Štěpánov – 60 let
11.05. – Miroslav Vinš, Dubějovice – 83 let
11.05. – Miloslav Votruba, Trhový Štěpánov – 80 let
12.05. – Anežka Zemanová, Trhový Štěpánov – 87 let
12.05. – Vladimír Martínek, Sedmpány – 70 let
16.05. – Miroslav Šerák, Trhový Štěpánov – 65 let
20.05. – Miroslav Paťha, Trhový Štěpánov – 50 let
24.05. – Marie Marešová, Trhový Štěpánov – 70 let
25.05. – Vratislav Donát, Trhový Štěpánov – 60 let
28.05. – Věra Brýlová, Dalkovice – 75 let
29.05. – František Daněk, Trhový Štěpánov – 50 let
30.05. – Josef Zadák, Trhový Štěpánov – 65 let

Autoři fotografií
Proložené písmo označuje autora, normální písmo označuje název článku.
Archiv AC Sparta Praha: Cíl je reprezentovat Českou
republiku • Archiv ČSOP Vlašim: Noví Blaničtí rytíři –
Značku Kraj Blanických rytířů … získalo pivo i loutky •
Archiv hasičů: Zimní Hasíkovo dobrodružství • Archiv
Kalňáci: Kalňáci podle svého gusta • Archiv Mateřské
školy: Krátké zprávy a fotky z Mateřské školy • Archiv
rodiny Hospergrových: Vzpomínka na Jaroslava Hospergra• Archiv rodiny Jakoubkovy: Vzpomínky na Hedviku
a Jaroslava Šimkovy• Ing. Hanuš Jan: O výstavě biblí
v Muzeu Štěpánovska • Hejzlar Jakub: O výstavě biblí
v Muzeu Štěpánovska • Chvojková Pavla: Poděkování
za výstavu biblí • Korn Josef: Titulní strana – Slovo starosty • Mgr. Kužel Stanislav: Poděkování za výstavu biblí
– Dojmy z výstavy biblí – Nový spolek v Trhovém Štěpánově • Svobodová Alena: Velikonoční tvoření v soutickém muzeu • Trpišovský Vladimír mladší: Ples hasičů
v Dubějovicích – Vepřové hody • Vlček Jaromír: O výstavě biblí v Muzeu Štěpánovska – Dojmy z výstavy biblí –
Cíl je reprezentovat Českou republiku • MgA. Vrzalová
Eva: Co se děje na Javornické hůře?
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