Zpravodaj Štepánovska
Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice,
Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu
Číslo 1 – únor 2013

Ročník 15

Cena 5,- Kč

„Je úžasné, kolik je toho na světě k vidění! Tisíce hvězd v noci a ráno východ slunce, mraky nad obzorem,
kresby mrazu na skle, závěje sněhu na poli, zimou obnažené kosti stromů, zamrzlý potok. Skotačení splavu
na jaře, první květy, rozpuklé lístky na větvích. Kopce s huňatými lesy, široká údolí. Pestrá města, věže kostelů,
lidské umění, lidské tváře, lidské úsměvy, lidská krása... A co je toho na světě k slyšení! Zpěv ptáků, lidský
smích, dech milovaného člověka, hudba, burácení hromu, hukot řeky, rachot lidské práce, tlukot vlastního srdce, rytmus poezie, vítr, ticho... Kolik toho je! Vede nás to k zamyšlení, kdo to způsobil, kdo za tím vším je.“
David Beňa, Litomyšl
To všechno jsou dary, které přijímáme jako samozřejmé, protože zde prostě jsou. Můžeme se z nich radovat
a přijímat je jako obohacení našeho života. Jsou zcela zadarmo. Přemýšlejme, co můžeme my dát lidem, kteří
žijí s námi nebo okolo nás. Jsou to naši příbuzní, přátelé a známí. Někdy stačí úsměv, jindy dobré slovo a najednou se projasní i to, co se nám jeví jako šedivé a zahalené mlhou. Ať se nám všem i letos daří všechno, co chceme
udělat pro radost sobě i druhým.
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Slovo starosty
Jako každý rok, letos již posedmé, připravuji informace pro únorové vydání Zpravodaje Štěpánovska
na konci ledna, konkrétně v den, kdy vrcholí volba prezidenta republiky. Venku je počasí podle malíře Josefa
Lady a já bych se chtěl s Vámi podělit o starosti, které
prožíváme na začátku roku 2013. Nejdříve bych Vám
všem, kteří jste využili svého práva volit, chtěl poděkovat
za dobrou účast v obou kolech prezidentských voleb, která byla mírně nad celostátním průměrem.
V loňském roce se nám nepodařilo získat dotaci
na žádnou větší akci, ale přesto jsme udělali několik důležitých drobných věcí, které jsou užitečné pro obyvatele
našeho města. Informace o nich je na jiném místě tohoto
vydání Zpravodaje Štěpánovska.
Nejdříve se budu věnovat přiblížení schváleného rozpočtu města na rok 2013 v akcích, které plánujeme mimo
běžný provoz města.
Máme příslib Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, že budou v letošním roce uskutečněny
práce na silnici II. třídy č. 126, tj. křižovatka u muzea
a asfaltace až k dálnici D1.
V souvislosti s tím bychom měli dokončit chodník
v ulici V Bráně. V rozpočtu jsou na to připraveny peníze.
Akce již byla zahájena přeložením elektrického vedení,
veřejného osvětlení a úpravy dešťové kanalizace. Koncem ledna byl dokončen výtah u zdravotního střediska.
Z letošního rozpočtu bude doplaceno 40 % ceny.
V rozpočtu na rok 2013 je dále počítáno s těmito
menšími akcemi:
- rozšíření a modernizace veřejného osvětlení
- oprava chodníku a kolumbária na hřbitově
- přístavba pergoly ke Kulturnímu domu v Dalkovicích
- nákup autobusové čekárny v Sedmpánech
- zřízení elektrického zvonění v kapličkách ve Střechově, v Dubějovicích a Štěpánovské Lhotě
- nákup automobilu Citroen Jumper pro SDH Dubějovice
- vypracování projektu na modernizaci a zateplení budovy Městského úřadu, na nástavbu spolkové místnosti na budovu hasičské zbrojnice v Dubějovicích,
na zřízení kulturní místnosti v budově prodejny
ve Střechově

- oprava bytu v přízemí domu č. p. 51 v Trhovém Štěpánově
- stavba tenisové zdi na hřišti u Základní školy
- oprava sociálního zařízení v Kulturním domě
v Sedmpánech
- finanční spoluúčast města při získání dotace na opravu rybníků Lipina v Dalkovicích a Žoldánky v Trhovém Štěpánově
Z rozpočtu roku 2013 bude také zaplacen nový územní plán pro celé správní území města – cena podle nejnižší nabídky z výběrového řízení je 568 000 Kč. Město
se zúčastnilo elektronické aukce na nákup pozemků
po zrušeném radiomajáku v Sedmpánech. Podle výsledku aukce město pozemky koupí za 52 Kč za 1 m².
Pro letošní rok Rada města doporučila zastupitelstvu
zachovat dotaci na popelnici občanům pro bytový fond
ve stejné výši jako loni, takže do letošní ceny se promítne
jen zvýšení daně z přidané hodnoty o 1 %, tj. 11 Kč.
Zastupitelstvo města schválilo zaslat Krajské správě
a údržbě silnic Středočeského kraje požadavek na opravu silnice III. třídy č. 1251 (Trhový Štěpánov – Dalkovice). Zastupitelstvo také projednalo zprávu o činnosti
Spolkového domu, Muzea Štěpánovska a víceúčelového
hřiště, a doporučilo zřídit kamerový dozor na hřišti.
Město nakoupilo 10 prodejních stánků pro pořádání jarmarků. Byly již použity 1. prosince 2012 při vánočním
jarmarku.
Dle oznámení Středočeského kraje probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby Cyklostezky vozíčkářům přátelské Kladruby – Trhový Štěpánov. Na skládce EKOSO
v Trhovém Štěpánově byla 29. listopadu 2012 spuštěna
kogenerační jednotka na spalování skládkového plynu.
Vzhledem k naplněnosti skládky je výkon zhruba na polovině plánovaného výkonu, který je 165 kW. 17. prosince
2012 byla provedena kolaudace vodovodu Na Jitře a Vlašimská a poslední etapa splaškové kanalizace.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům
plesů a maškarních akcí pro děti i dospělé. Vám všem,
vážení spoluobčané, děkuji za podporu v naší práci
a přeji Vám hodně zdraví a úspěchů ve Vašich aktivitách.
Ing. Václav Nekvasil, starosta města

Odpověď místostarosty města na otázku stavby rozhledny
Otázka:
Na štěpánovském kopci Paseka stávala kdysi rozhledna. Byla dřevěná a poskytovala překrásný pohled
do okolí. Proč město podporuje stavbu rozhledny na Javornické hůře a nemyslí více na občany Trhového Štěpá-

nova? Rozhledna na vrcholu Paseky by měla využití při
vycházkách, měla by i význam pro připravovanou stavbu
cyklostezky. Rozhledna na Javornické hůře městu nic
nepřinese ani po turistické stránce ani nepomůže místním živnostníkům.
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Odpověď:
Projekt výstavby rozhledny na Javornické inicioval Mikroregion Český smaragd. Tento projekt
zahrnoval výstavbu Spolkového domu v Trhovém
Štěpánově a muzeum Včelí svět v Hulicích.
Velké projekty přestaly být dotovány, proto se
původní projekt rozdělil na tři menší. Projekty
Spolkový dům i muzeum Včelí svět byly realizovány, zbývá vybudovat rozhlednu na Javornické
hůře.
Osm obcí našeho mikroregionu o stavbu stále
usiluje a pravděpodobně se rozhledny dočkáme
v menším provedení z rozpočtů zúčastněných
obcí. Malá obec Javorník, v jejímž katastru je
rozhledna plánována, sama nemůže tento projekt uskutečnit. Z Javornické hůry je vidět
na všechny obce mikroregionu, nejvíce však
na Trhový Štěpánov.
Stavba rozhledny na vrcholu Paseky je velmi
dobrý nápad. Před několika lety se o stavbu zajímali i štěpánovští hasiči. Měli jsme k dispozici
ocelový stožár, který byl podobný tomu, co stojí
u domu Kučerových v Polní ulici č.p. 358. K realizaci však nedošlo, neboť vlastník Paseky, jímž
je Občanský les, o.p.s., není schopen zajistit souhlas všech 236 podílníků ke stavebnímu povolení. Proto je tato lokalita pro stavbu rozhledny
zatím neprůchodná.
Josef Korn, místostarosta

Pozdrav a přání redaktora čtenářům
Milí čtenáři a příznivci Zpravodaje Štěpánovska!
Z nového roku 2013 už neúprosný čas ukrojil mnoho
dní. Vánoce jsou minulostí a zanedlouho vstoupíme
do velikonočního období. Dáváme si mnohá předsevzetí
a chtěli bychom pokročit dále v našem úsilí mít se aspoň
trochu lépe nebo třeba tak, jak tomu bylo v roce uplynulém. Ne všechno se nám zadaří, jak slýcháváme v jedné
reklamě na lék proti nachlazení a chřipce.
Setkáváme se opět na stránkách našeho městského
časopisu, který tímto číslem vstupuje do 15. ročníku pravidelného vydávání. Zvyšují se ceny a zvýšily se daně, ale
Zpravodaj Štěpánovska se díky pochopení vedení našeho
města nezdražuje. Přesto se domnívám, že za 28 stran
pestrého čtení v ceně jednoho výtisku pět korun českých,
je to cena směšně nízká. Náklady na grafickou úpravu,
tisk a dodání z tiskárny propočtené na jeden výtisk jsou
mnohem vyšší. Externí autoři dostávají za své články
poštou jeden výtisk zdarma. Také fotografové mají pouze
radost, že jsou jejich snímky otisknuty. Místní autoři píší
články proto, že psaní nepovažují za práci, ale službu.

Věřím, že i v letošním roce bude stálý okruh autorů
a fotografů nabízet ke zveřejnění to, co bude zajímat Vás,
milí čtenáři.
První číslo přináší články s různým zaměřením včetně těch, které se věnují věcem týkajícím se našeho města.
Obsah je, jak doufám, pestrý a stejně takový je i náš život. Co jednoho zaujme, druhého může nudit. Přesto je
náš časopis nejen informační, ale i kulturní dvouměsíčník. Je dobře, že máme takový časopis. Věřím, že si
s chutí přečtete to, co se dostalo redaktorovi na stůl –
spíše do počítače.
Jaký bude obsah dalších čísel, nedovedu odhadnout.
Zcela jistě to záleží nejen na redaktorovi, ale i na Vás
všech, kteří do našeho listu přispějete. Věřím, že i letos
budu spolu s Vámi, ale i s pomoci Boží připravovat příjemné a poučné čteni.
Přeji Vám, abyste se i letos zajímali o to, co si přečtete
a aby to bylo hezké čtení. Srdečně Vás všechny zdravím!
Jaromír Vlček, odpovědný redaktor

Zpravodaj Štěpánovska
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Výsledky první přímé volby prezidenta České republiky
První kolo konáno 11. a 12. 1. 2013, druhé kolo konáno 25. a 26. 1. 2013
Volební účast v České republice
Kolo

Voliči

Účast

%

Odevzdané hlasy

Platné hlasy

% platných hlasů

1. kolo

8 435 522

5 171 666

61,31

5 168 161

5 143 966

99,53

2. kolo

8 434 941

4 986 040

59,11

4 983 481

4 958 576

99,50

Výsledky podle kandidátů – první kolo
Číslo

Příjmení, jméno, tituly

Navrhující strana

Politická příslušnost

Hlasy

%

1.

Roithová Zuzana, MUDr., MBA

Občan

KDU-ČSL

255 045

4,95

2.

Fischer Jan, Ing. CSc.

Občan

BEZPP

841 437

16,35

3.

Bobošíková Jana, Ing.

Občan

SBB

123 171

2,39

4.

Fischerová Taťána

Občan

KH

166 211

3,23

5.

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

126 846

2,46

6.

Zeman Miloš, Ing.

Občan

SPOZ

1 245 848

24,21

7.

Franz Vladimír, Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

351 916

6,84

8.

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

829 297

16,12

9.

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

1 204 195

23,40

Výsledky podle kandidátů – druhé kolo
Číslo

Příjmení, jméno, tituly

Navrhla strana

Politická příslušnost

Hlasy

%

1.

Zeman Miloš, Ing.

Občan

SPOZ

2 717 405

54,8

2.

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

2 241 171

45,9

Volební účast v okrsku Trhový Štěpánov
Kolo

Voliči

Účast

%

Odevzdané hlasy

Platné hlasy

% platných hlasů

První kolo

1042

661

63,44

661

659

99,70

Druhé kolo

1030

617

59,44

617

612

99,19

Výsledky podle kandidátů – první kolo
Číslo

Příjmení, jméno, tituly

Navrhující strana

Politická příslušnost

Hlasy

%

1.

Roithová Zuzana, MUDr., MBA

Občan

KDU-ČSL

24

3,64

2.

Fischer Jan, Ing. CSc.

Občan

BEZPP

133

20,18

3.

Bobošíková Jana, Ing.

Občan

SBB

25

3,79

4.

Fischerová Taťána

Občan

KH

29

4,40

5.

Sobotka Přemysl, MUDr.

Poslanci

ODS

10

1,51

6.

Zeman Miloš, Ing.

Občan

SPOZ

205

31,10

7.

Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

35

5,31

8.

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

80

12,13

9.

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

118

17,90

Výsledky podle kandidátů – druhé kolo
Číslo

Příjmení, jméno, tituly

Navrhující strana

Politická příslušnost

Hlasy

%

1.

Zeman Miloš, Ing. CSc.

Občan

SPOZ

317

61,92

2.

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP09

233

38,07

Prezidentem České republiky na období 2013 – 2018 se stal

Ing. Miloš Zeman
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Nejvýznamnější dokončené investiční akce v roce 2012
Nejvýznamnější dokončené investiční akce v roce
2012, které rozsahem nebo nákladem přesahují běžnou
údržbu majetku
Trhový Štěpánov
• Dokončení projektu splaškové kanalizace „Trhový Štěpánov – dodatek“ – 1 422 000 Kč
• Přemístění NN vedení v ulici V Bráně v Trhovém Štěpánově (příprava pro stavbu chodníku) 576 000 Kč
• Přemístění veřejného osvětlení při této akci V Bráně
– 137 000 Kč
• Uložení dešťové kanalizace jako příprava pro chodník
V Bráně – 353 000 Kč
• Zpracování Studie revitalizace centra města Trhový
Štěpánov – 114 000 Kč
• Příprava pro rozšíření veřejného osvětlení (položení
kabelů) v Trhovém Štěpánově svépomocí – 70 000 Kč
• Oprava havárií po mrazech ve staré radnici v Trhovém
Štěpánově, č. p. 51 – 65 000 Kč
• Oprava místních komunikací – výtluky – svépomocí
– 160 000 Kč
Zdravotnické středisko Trhový Štěpánov
• Zateplení horního stropu (půda) nad zdravotním střediskem v Trhovém Štěpánově č.p. 269 svépomocí
– 37 000 Kč

• Výměna oken v ordinacích lékařů za plastová
– 80 000 Kč
• Výměna radiátorů v čekárně zdravotního střediska
– 43 000 Kč
• Oprava komunikací – 780 000 Kč
• Zahájení přístavby výtahu do zdravotního střediska
– 493 000 Kč
Dalkovice
• Zakoupení auta Citroen Jumper pro SDH Dalkovice
– 170 000 Kč
• Oprava fasády kulturního domu v Dalkovicích svépomocí – 42 000 Kč
Dubějovice
• Oprava kapličky v Dubějovicích svépomocí – 70 000 Kč
• Oprava autobusové čekárny v Dubějovicích – 20 000 Kč
Sedmpány
• Zřízení poplachové sirény v Sedmpánech svépomocí
• Rozšíření veřejného osvětlení v Sedmpánech svépomocí
Střechov nad Sázavou
• Zateplení stropu v prodejně ve Střechově svépomocí
– 12 000 Kč
Ing. Václav Nekvasil, starosta města

MAS Blaník o.s. - naše nová místní akční skupina
Po dalším pracovním setkání aktivních lidí, organizací, podnikatelů a zástupců veřejné správy je jasné,
že vznikající místní akční skupina na Vlašimsku se bude
jmenovat MAS Blaník. Při schůzce dne 29. ledna 2013 se
také dlouho debatovalo o právní formě tohoto celku.
Všichni přítomní nakonec potvrdili, že půjde o občanské sdružení.
Aktivní lidé, kterým záleží na rozvoji místa, kde žijí
nebo působí, pravidelně navštěvují schůzky této skupiny
přibližně jednou měsíčně. Účastníky jsou obyvatelé, představitelé spolků, organizací nebo obcí a měst z mikroregionů Blaník, Český smaragd, Podblanicko a Želivka. Počet
potenciálních členů průběžně roste. Doposud jsme se setkávali ve Vlašimi. Další schůzky se uskuteční v různých
místech působnosti MAS Blaník. Začátkem března 2013
to bude například ve Farním muzeu v Kondraci.
Kdo máte zájem na rozvíjení a zvelebování vaší obce,
vašeho spolku, aktivit s vašimi dětmi nebo volnočasových aktivit, přijďte také! Informace o schůzkách, přednáškách či seminářích k MAS Blaník naleznete na
www.ceskysmaragd.cz.

Poznámka:
Do Místní akční skupiny Blaník patří tyto mikroregiony:
Mikroregion Blaník:
Hradiště, Kamberk, Kondrac, Louňovice pod Blaníkem,
Miřetice, Načeradec, Ostrov, Pravonín, Veliš, Vracovice
Mikroregion Český smaragd:
Hulice, Chlum, Javorník, Kladruby, Rataje, Tichonice,
Trhový Štěpánov, Zdislavice
Mikroregion Podblanicko:
Vlašim, Radošovice, Slověnice, Ctiboř, Libež, Řimovice,
Pavlovice, Domašín
Mikroregion Želivka:
Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Čechtice, Děkanovice, Dolní Kralovice, Dunice, Horka II, Chmelná, Keblov,
Křivsoudov, Kuňovice, Loket, Mnichovice, Snět, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tomice
Eva Vrzalová
manažerka Mikroregionu Český smaragd
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Schválený přebytkový rozpočet města na rok 2013
Rozpočtové příjmy

Pol.
1111

Daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost

1112

Daň z příjmu fyzických osob – samostatná výdělečná činnost

v tis. Kč
3360,00
720,00

1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

1121

Daň z příjmu právnických osob

510,00

1122

Daň z příjmu PO za obce

500,00

1211

Daň z přidané hodnoty

4870,00

1511

Daň z nemovitosti

1500,00

1333

Poplatky za uložení odpadů - Ekoso

9300,00

1341

Poplatek ze psů

3610,00

20,00

1343

Poplatky z užívání veřejného prostranství

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

58,00

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

34,00

1355

Odvody z výherních hracích automatů

63,00

1361

Správní poplatky

80,00

4112

Neinvestiční přijatý transfer ze SR /na činnost státní správy/

4116

Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR /ÚP na VPP/

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů /hasiči JPO II./

4129

Ostatní neinv. přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně /Ekoso/

180,00

400,00
8,00
100,00
29,00

ODPA
1037

Celospolečenské funkce lesů

2141

Vnitřní obchod

2500,00
215,00

2310

Pitná voda

200,00

3314

Činnosti knihovnické

3315

Činnosti muzeí a galerií

12,00
5,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/

1,00

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace /turistické známky, pronájem Spol.domu/

28,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

60,00

12,00
2,00

3612

Bytové hospodářství

3632

Pohřebnictví

350,00

3639

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

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy z finančních operací /úroky/

27,00

6409

Ostatní činnosti j.n. /nahodilé příjmy/

80,00

20,00
50,00
300,00

Příjmy celkem

29.339,00

Rozpočtové výdaje

ODPA
1037

Celospolečenské funkce lesů

1014

Útulek pro psy

135,00

v tis. Kč
1425,00
10,00

2141

Vnitřní obchod

310,00

2212

Silnice

800,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací /chodníky/

1900,00

2221

Provozování veřejné silniční dopravy /Benebus 260/

350,00

2310

Pitná voda

250,00
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2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

250,00

2341

Vodní díla v zemědělské krajině /Žoldánka, Lipiny/

800,00

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy /vč. příspěvku pro 1. třídu/

500,00
1225,00

3141

Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

450,00

3314

Činnosti knihovnické

420,00

3315

Činnosti muzeí a galerií

200,00

3319

Ostatní záležitosti kultury /kroniky, kulturní domy/

230,00

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí /
památníky, kapličky/

200,00

3330

Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

30,00

3341

Rozhlas a televize

20,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj/

140,00

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků /SPOZ/

400,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

498,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost /příspěvky na činnost, sportovní akce 370/

480,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže /+ víceúčelové hřiště u ZŠ/

370,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace /+ Spolkový dům/

650,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

30,00

3519

Ostatní ambulantní péče /výtah do zdravot. střediska/

462,36

3543

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

24,00

3612

Bytové hospodářství

600,00

3631

Veřejné osvětlení

920,00

3632

Pohřebnictví

215,00

3635

Územní plánování /územní plán/

568,44

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n. /výstavba obce/ - provozní příspěvek mikroregionu 232,22; invest.
příspěvek mikroregionu 136,60/

2903,20

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

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

25,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

470,00

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení /příspěvek/

300,00

5512

Požární ochrana – dobrovolná část /vč. jednotky JPOII 400, rezerva na krizové výdaje 20/

872,00

2200,00

6112

Zastupitelstva obcí

1490,00

6171

Činnost místní správy

2500,00

6310

Obecné výdaje z finančních operací /bankovní poplatky/

6399

Platby daní a poplatků

6409

Ostatní činnosti j.n. /platba daní a poplatků/
Výdaje celkem:

35,00
600,00
20,00
26.143,00

Financující položky:
8124 – splátka úvěrů na kanalizaci

538,00

8124 - splátka úvěru vodovod

372,00

8124 - splátka úvěru hřiště ZŠ

918,00

8124 - splátka úvěru spolkový dům

276,00

8124 - splátka úvěru oprava komunikací

420,00

8124 - splátka úvěru dostavba vodovodu a kanalizace

672,00

Financující položky celkem
Výdaje včetně splátek úvěrů celkem:

3.196,00
29.339,00

Přebytkový rozpočet bude použit ke krytí splátek dlouhodobých úvěrů.
Rozpočet na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 27.12.2012.
Zpracovala Jana Krucká, účetní
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Vyšla kniha Historie hornictví na Podblanicku
Nová kniha Historie hornictví na Podblanicku autora Václava Zemka potěší nejen
odborného čtenáře, ale
každého, kdo se zajímá
o region Podblanicka.
Vydal ji Český svaz
ochránců přírody v edici
Pod Blaníkem na sklonku roku 2012.
Přestože Podblanicko není typickou hornickou oblastí, autor
Václav Zemek v knize
shromáždil množství
dokladů a informací o bohaté historii dolování nerostných surovin v tomto středočeském regionu.
První část knihy je věnována historickému přehledu,
který popisuje, jak naši předkové využívali geologická
ložiska a jak hornictví ovlivnilo životy lidí v kraji mezi
Sázavou a Táborem. K nejvýznamnějším patří těžba zlata na Roudném a těžba stříbra na Mladovožicku. V druhé, rozsáhlejší, části se autor věnuje popisu 41 lokalit.
Kniha obsahuje zajímavé historické fotografie i snímky zachycující současný stav pozůstatků po bývalé těžbě.
Kromě toho v ní najdete reprodukce historických map
důlních děl. U každé lokality je orientační mapka. V barevné příloze jsou zobrazeny snímky zajímavých minerálů nalezených na Podblanicku.
Autor Václav Zemek o své knize uvádí: „Předkládaná
publikace si bere za cíl populární formou obeznámit čtenáře s touto problematikou a vzbudit zájem o ochranu
zachovalých důlních pamětihodností na Podblanicku.“
Autorka tohoto článku má za to, že „Někdy člověk
procházející lesem narazí na různé podivné jámy a vyvýšeniny a přemýšlí, jak asi vznikly. Tato kniha odkrývá za-

jímavé příběhy mnoha takových nenápadných míst. Možná se někteří čtenáři pustí do dobrodružství jejich
objevování přímo v terénu.“
Publikaci můžete zakoupit v knihkupectvích v regionu, v kamenném i elektronickém obchodě ČSOP Vlašim
(www.csopvlasim.cz).
Vydání publikace podpořili Středočeský kraj a Nadace LANDEK Ostrava. Publikaci i celé edici Pod Blaníkem
byla udělena značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.
Více o autorovi
Ing. Václav Zemek (*1974) vystudoval Jihočeskou
univerzitu v Českých Budějovicích – obor zemědělské
inženýrství. Je autorem tří knih a cca 1000 článků z oblasti regionalistiky, mineralogie a historie hornictví. Je
spoluautor dvou naučných stezek, pravidelně přednáší
pro veřejnost a školy, vede exkurze a provádí oponentury
diplomových prací. V roce 2009 vystoupil na nejvyšší
horu Ameriky Aconcaguu. V letech 2000-2002 pracoval
v Podblanickém ekocentru v pozici zástupce vedoucího
úseku. Poté působil jako asistent poslance F. Vnoučka.
Mezi roky 2003-2009 pracoval jako odborný referent
na odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vlašimi. Od roku 2009 je vedoucím oddělení ochrany odboru
životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje. V roce 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR.
Více o edici Pod Blaníkem
Kniha vyšla jako 18. samostatná příloha vlastivědného časopisu Pod Blaníkem. Časopis Pod Blaníkem vydává Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci
s Muzeem Podblanicka čtyřikrát do roka. Každý rok vychází navíc jako jeho příloha jedna monotématická publikace. Patří k nim např. Poutní místa Podblanicka, obrazová publikace Ze staré Vlašimě nebo již vyprodaný
Zlatodůl Roudný u Vlašimi taktéž od Václava Zemka.
Mgr. Kateřina Červenková

Hornictví a Trhový Štěpánov
Tradičně je toto město spojováno se středověkou těžbou zlata. Na toto téma byla publikována menší práce
(Mattauch 1936), která však z větší části vychází pouze
z dohadů a předpokladů. Jediný konkrétní údaj svědčící
pro starý důl je zde citovaný záznam pokladníka pražského arcibiskupství, kde se jako jeden ze zdrojů příjmů
v Trhovém Štěpánově uvádí zlatodůl o 4 jitrech. Po roce
1390 již zlatodůl není zmiňován.
Dnes nejsou v okolí Štěpánova téměř žádné stopy
po dolování zlata patrné. Výjimku tvoří terén jihovýchodně od Trhového Štěpánova. Zde se v lese nad zákrutou silnice do Dubějovic nalézají četné kopečky a „haldy“, které budí dojem starých povrchových těžebních

prací. Tomu by odpovídal i výše zmíněný záznam o zlatodole, kde je uváděna plošná míra. Tradičně se také zachoval místní název „V Sejpech“. (Slovo je odvozeno
od „nasejpati“ a rozumí se tím nasypaná hromada hlušiny po rýžování zlata nebo také rýžovnický kopeček.)
Tento místní název může nepřímo také ukazovat na těžbu zlata.
Další štěpánovská důlní lokalita přináleží k mnohem
pozdějšímu období, a sice do začátku 50. let 20. století,
kdy v okolí probíhaly průzkumy na uranovou rudu. Práce byly soustředěny do kamenolomu v Pasece, který leží
cca 1 km severozápadně od města Trhový Štěpánov.
Zpočátku byl povrchovými pracemi ověřován výskyt
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uranových slíd. Bylo zastiženo poruchové pásmo ve směru SZ-JV s úklonem 65° k severovýchodu. Mocnost
struktur dosahovala 0,3 – 1,0 m. Výplň byla tvořena nadrcenou rulou a tektonickým jílem s uranovou slídou
torbernitem (Pauliš, Kopecký, Černý 2007). Později bylo
přikročeno k hloubkovému ověření této uranové anomálie. Byla zaražena šachtice, která při zakončení prací
dosáhla hloubky 30 m. Rozbory ukázaly, že hloubkový
vývoj struktur s obsahem uranu je negativní (Brodin et
al 1973). Následně pak byly práce zastaveny a lokalita
opuštěna. Dnes jsou pozůstatky po této činnosti doposud patrné při východním okraji lomu. Nalézají se zde
zbytky hald a rovněž výrazný trychtýřovitý sesuv nad
kutací šachticí. V lomu samotném i v jeho okolí jsou patrné různé zbytky technologie a základy budov, z nichž

většina však souvisí spíše s těžbou lomového kamene,
která zde také probíhala.
Ing. Václav Zemek

Brodin B.V. et al. (1973) Prognózní ocenění ČSSR na uran
I. etapa. MS, UP Příbram.
Mattauch V. (1936) Důl na zlato u Trhového Štěpánova.
Pod Blaníkem (1936 – 1937)
Pauliš P., Kopecký S., Černý P. (2007) Uranové minerály
České republiky a jejich naleziště I-II., Kuttna Kutná Hora.

Terén s „haldami“ u Dubějovic

Propadlé ústí šachtice v lomu V Pasece

Srdečně děkujeme autorovi za laskavé poskytnutí tohoto textu z jeho knihy Historie hornictví na Podblanicku a souhlas s otisknutím v ZŠ.
Literatura:

Pod Blaníkem 3.2012
Uzávěrka třetího čísla časopisu Pod Blaníkem byla
3. září 2012, ale v tištěné podobě se ke čtenářům dostala
až koncem listopadu. V té době už bylo prosincové vydání
Zpravodaje Štěpánovska v tisku. Proto přinášíme obsah
a stručné charakteristiky článků až v únorovém vydání.
První článek má název „Nové botanické nálezy v přírodní rezervaci Podlesí.“ Napsali jej společně Milan
Klaudys a Pavel Pešout. Tato přírodní rezervace se nalézá nedaleko Býkovic pod Blaníkem. Článek popisuje
nově objevené vzácné druhy rostlin se zajímavými názvy: Kamyšník vrcholičnatý a Úpor trojmužný. • Lubomír Hanel a Petr Hartvich popisují dobrý počin, jímž je
„Zprůchodnění jezů na ryby na řece Blanici“. Tyto drobné, ale důležité stavební úpravy pomáhají rybám migrovat v toku řeky Blanice. Podobná zařízení se budují
i na větších tocích. • Petr Zapletal v článku „Svět včel
otevřen v Hulicích“ seznamuje čtenáře se zajímavým objektem vybudovaným v bývalé hulické škole. O expozici
Včelí svět jsme informovali čtenáře Zpravodaje Štěpánovska v předchozích číslech. • Václav Bartůšek připo-

míná „250 let od úmrtí vlašimského piaristy P. Gottharda Seissela“. Život tohoto muže je spojen s působením
ve Vlašimi a v Benešově, kde byla piaristická kolej. Článek je pokusem popsat život tohoto muže, ale je zaplněn
množstvím dat, ve kterých je těžká orientace. Je zajímavé, že vazby tohoto muže vedou až do jihomoravského
města Mikulova. • Další článek z oboru hudby napsal
Jindřich Nusek s názvem „Haydnův ‘Primitivus’
a Caspar Vaněk“. Jde o Josefa Němce, vlašimského rodáka,  který se stal knězem a pod jménem „Pater Primitivus“ působil jako knihovník a kaplan knížete Nicolause
Esterházyho v Uhrách. Tento kníže si vydržoval početnou kapelu, kterou řídil známý hudební skladatel Joseph
Haydn. Němec se pod jeho vedením naučil hrát na několik nástrojů a složil i několik skladeb. V hudebních souvislostech zahrnuje pozornost i Němcův současník
Caspar Vaněk z Vlašimi. Na přímluvu vlašimského děkana Horálka a za finanční pomoci knížete Auersperga
mohl studovat hudbu. Stal se vynikajícím hráčem na violoncello, fagot a flétnu. Stal se komorníkem arcivévody
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Josefa, mladšího bratra císaře Františka Josefa I. • Josef
Moudrý věnuje pozornost dalšímu vlašimskému rodáku. Napsal článek „Vlašimský romantický příběh, Servác
Heller“. Tento muž byl vynikající český spisovatel tehdejší doby a ve svém díle rovněž popsal podobu města Vlašim opřed více než 100 lety. Článek upozorňuje i na další
detaily týkající se oné doby a přibližuje dvě události: zřízení Národní gardy ve Vlašimi a záhadnou okolnost
smrti jednoho muže, který se zamiloval do krásné dívky
Marie Šťastné. • Erich Renner napsal „O oddanosti
J. Scheinera M. Tyršovi a sokolské myšlence“. Scheiner
patřil mezi významné Sokoly v Benešově. Byl obdivovatelem Tyrše a stal se jeho pravou rukou. Organizoval cvičitelské kurzy, sepsal dějiny Sokola a zajišťoval organizaci tohoto spolku. • Slávka Rýdlová pokračuje v mapování
ochotnického divadla a napsala článek „Z historie ochotnického divadla v Jankově“. Jak jinak, i činnost tohoto
ochotnického sboru byla velmi bohatá.
Co si přečteme ve vložené příloze?
Z pera tehdejšího pilného autora Antonína Grunta je
to převzatý článek s názvem „Podzimní jarmark v Benešově“. Přibližuje dobovou atmosféru trhů v Benešově.
Článek byl převzat z ročníku X. (1930-31).
Část věnovaná regionální literatuře doporučuje tyto
práce:
Český Merán je vlastivědný sborník, který má už pořadové číslo 16. O obsahu píše Václav Kovařík. Jak jinak,
tento sborník se věnuje reáliím v okolí dvouměstí Sedlec-Prčice. Každé číslo má zajímavé články. Škoda, že podobné sborníky nevycházejí i v jiných městech, například
i v Mikroregionu Český smaragd. Především jde o autory
a editory podobných počinů. • Tomáš Zouzal upozorňuje
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na „Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic“. Tato
vesnice má ve významném rodáku prof. Josefu Petráňovi
jedinečného autora. Tato rozsáhlá monografie čítá na tisíc stran. Na příběhu Ouběnic jsou představeny dějiny
českého venkova v mnoha souvislostech od středověku
až do 20. století. • Pavel Pešout upozorňuje na velmi poutavý sborník příspěvků věnovaných malebné obci Ratměřice a jejímu okolí. Je to publikace nazvaná „Ratměřice –
sborník prací o historii obce“. Podílela se na něm celá
řada autorů. Vydala obec Ratměřice v roce 2011.
Oddíl zprávy a sdělení:
Jaromír Košťák napsal obsáhlý článek „Kronikářské
setkávání“. Píše v něm o setkávání kronikářů z různých
oblastí. Zmiňuje i současnou praxi kronikářů a jejich zaznamenávání v celé šíři problémů témat. • Kateřina Červenková se znovu věnuje zajímavému projektu ČSOP
Vlašim a dalších organizací v článku „Značka Kraj blanických rytířů regionální produkt“. O tomto projektu
jsme již informovali na stránkách Zpravodaje Štěpánovska.• Petr Vach a Michala Musilová přinášejí „Zprávy
ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim“.
Přílohu uzavírají adresy nebo kontaktní mailové adresy autorů, kteří přispěli do tohoto čísla a přehledy plánovaných akcí Muzea Podblanicka a ČSOP Vlašim. Žel,
pro opožděný tisk jsou všechny informace nadbytečné,
protože se již uskutečnily.
Články jsou doplněny fotografiemi a kresbami. Časopis Pod Blaníkem je periodikem, který sice vychází 4x
ročně, ale nepravidelně. Přesto jej doporučujeme našim
čtenářům. Najdete jej i v Městské knihovně v Trhovém
Štěpánově.
Jaromír Vlček

U Dubovky se kdysi pálilo dřevěné uhlí
Čím více nám přibývají léta, tím více si uvědomuji, že
bychom se měli více zajímat o naši historii, zejména regionální. Lidé, kteří se zabývají jen současností, mohou
mít krátkou paměť. Někdy si kladu otázku, zdali lze nalézt i v našem kraji důkazy o práci našich předků.
Při toulkách přírodou se dají nalézt stopy osídlení
tam, kde krajina nebyla narušena intenzivní zemědělskou činností. V lesích mezi Dubovkou a Střechovem
nad Sázavou jsem narazil na svazích na upravené rovné
plochy o průměru kolem 10 metrů. Z počátku jsem si
myslel, že se jedná o pozůstatek dříve obydlených chatrčí. Po odkrytí vrchní vrstvy humusu jsem našel černou
zem se zbytky dřevěného uhlí. Na ploše několika desítek
hektarů se zde nachází několik ploch, kde se pálilo dřevěné uhlí. K jeho výrobě se používalo především dříví
z dubů a buků.
Polena a štěpiny se naskládaly na stojato do milíře.
Naskládané dříví se zakrylo vrstvou větví a hlíny. U paty
a na vrcholu byly otvory pro přístup vzduchu. V milíři

nesmělo dojít k intenzivnímu hoření, dříví smělo jen
doutnat. Vzniklý produkt se používal v pecích k výrobě
bronzu a později železa.
Blízko milířů jsem našel několik kamenů, které byly
zřejmě roztaveny. V milířích nebyla dosažena tak vysoká
teplota, aby mohla roztavit kámen. K výrobě železa musela teplota dosáhnout okolo 1200 °C. Je možné, že i zde
se vyrábělo železo? Ruda se před tavením drtila a poté
sušila v nádobě zvané pražák. Možná, že Praha nemusela dostat jméno podle tesaného prahu, jak se píše ve starých pověstech. Snad vzniklo od názvu pražák, který se
používal k výrobě a tavení rudy.
Mnohé lokality jistě skrývají další nálezy, které čekají
na jejich objevitele. V každém případě jde o skutečnost,
že pálení dřevěného uhlí v milířích se provádělo zejména
tam, kde byly hluboké listnaté lesy. Ostatně samotný název osady Dubovka svědčí, že se zde v hojné míře vyskytovaly, podobně jako u Dubějovic, duby.
Miroslav Třešňák, Dubovka

Zpravodaj Štěpánovska
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Tříkrálová sbírka 2013 v oblasti Charity Vlašim
Místo

Vybráno

Místo

Vybráno

Bílkovice

4 060

Nespery

8 263

Bolina

6 568

Pavlovice

4 554

Ctiboř

4 187

Pravonín

11 905

Dalkovice

3 080

Radošovice

14 132

Domašín

18 548

Rataje

4 368

Dubějovice

7 720

Řimovice

7 812

Chlum

7 540

Slověnice

2 453

Tehov

3 839

Javorník

10 450

Kladruby

9 863

Tisek, Buková

4 640

Trhový Štěpánov

17 213

3 590

Veliš

11 472

Malovidy

4 170

Vlašim

Miřetice

5 494

Vracovice

11 769

14 056

Zdislavice

12 747

Znosim, Hrazená Lhota

73 737

Kondrac, Dub, Krasovice

14 068

Libež

Načeradec, Daměnice, Vračkovice
Nemíž

2 350
Celkem

132 448

367 096 Kč

V Trhovém Štěpánově sbírku organizoval SDH Trhový Štěpánov, obcházela děvčata z hasičského kroužku
s vedoucími Jaroslavou Krásovou a Jitkou Tomaidesovou, Erikou Štikovou a Monikou Beránkovou.

Tereza Chvojková, Nikola Štiková, Lucie Tomaidesová

Sbírka v Sedmpánech, které patří do farnosti Keblov,
vynesla 3.462,-Kč
Ve Střechově nad Sázavou sbírka neproběhla.
Farní charita Vlašim z celého srdce děkuje všem dárcům a koledníkům.

Olga Štollová, Martina Kudynová, Iveta Veselá

Získané finanční prostředky budou použity na:
1) Charitní domov pro seniory v Mukařově
2) Azylové bydlení pro seniory v Praze 8 – Karlíně
3) Péči o lidi s alzheimerovým onemocněním
4) Podporu charitních projektů v zahraničí (10 %)
5) Část sbírky se vrací místní charitě
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Poděkování ředitelky Charity Vlašim
Drazí přátelé,
mám to potěšení, opět po roce, poděkovat dárcům
za dary, kterými podpořili třináctý ročník Tříkrálové
sbírky. Výsledek ve Vlašimi a okolí je 367 096 Kč. Je to
úctyhodná částka. Jsem přesvědčena o tom, že vypovídá
o lidech v naší oblasti. O tom, jaké preferují hodnoty. Jak
si váží člověka. Jak si berou za své pomáhat druhým, kteří
se ocitli v tísni nebo na ně dolehly útrapy stáří či nemoci.
Finance ze sbírky jsou určeny právě na pomoc znevýhodněným cílovým skupinám. Část jde na přímou pomoc,
část na podporu sociálních služeb, které charita poskytuje. Tříkrálová sbírka pomáhá nejen v ČR, ale jsou z ní
podporovány také projekty v rozvojových zemích.
V naší oblasti pracuje již 20 let Farní charita Vlašim.

Jsme poskytovatelé sociálních služeb a Domácí zdravotní péče. Pracujeme především se seniory a zdravotně postiženými. Naše dobrovolnice pořádají sbírky šatstva.
Provoz naší FCH je na sbírce velice závislý. Věřte, že si
Vaší obětavosti jako dárců a také dobrovolníků, kteří věnovali svůj volný čas a síly, nesmírně vážíme. Víme, že
bez Vás bychom nezvládli nic. Letos bylo zapečetěno
63 kasiček. To znamená 63 dospělých a 118 dětí. A také
mnoho času a sil přípravného týmu v čele s paní učitelkou Slunečkovou, naší hlavní koordinátorkou.
Dovolte, abych Vám v závěru vedle poděkování ještě
popřála hodně zdraví, pohody a také to K+M+B, Kristus
ať vašemu domu žehná.
Za Farní charitu Vlašim Daniela Laloučková

Čtyřsté výročí Kralické bible
Existuje víc jak 5000 jazyků, kterými se lidé na celém
světě dorozumívají. K nim můžeme připočíst ještě minimálně dalších tisíc nářečí. Nejrozšířenější knihou, která
se stále tiskne v mnohatisícových nákladech, je Bible,
o které se právem říká, že je „knihou knih“. Ovlivnila
vzdělanost, kulturu, jazyk a umění národů v průběhu
dějin víc, než kterákoliv jiná kniha na světě. Je to vlastně
malá knihovna, která sestává ze dvou hlavních částí, Starého a Nového zákona. Starý Zákon byl v průběhu prvního tisíciletí před Kristem postupně psán v hebrejštině
a je dodnes Biblí Židů. Obsahuje 39 knih různého rozsahu. Nový zákon představuje sbírku 27 knih, které byly
psány v řečtině v druhé polovině prvního století po Kristu, v prostředí a pro potřebu křesťanské církve. Když se
dnes řekne Bible, myslí se tím Starý i Nový zákon v jedné
knize.
Z uvedeného vyplývá, že k tomu, aby lidé v různých
zemích mohli Bibli číst, je třeba ji stále překládat do jazyků, kterými se dnes ve světě mluví. V současné době je
celá Bible přeložena do 470 jazyků. Vedle toho pouze
Nový zákon do 1230 jazyků a jen některé části Bible
do dalších 800 jazyků. Dále se pracuje přibližně na 450
úplně nových překladech. Když se podíváme zpět do historie, zjistíme, že jsme byli pátou zemí na světě, kde naši
předkové mohli číst Bibli ve svém vlastním jazyce. Postarali se o to už v devátém století naši věrozvěstové, rodní bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj, kteří při svém
misijním působení v naší zemi přeložili celou Bibli
do staroslověnštiny. Překládali z hebrejštiny, kterou
dobře ovládal především učitel a vědec Konstantin, který
byl jedním z nejlepších učenců tehdejší byzantské říše,
a z řečtiny, která byla jejich mateřským jazykem, protože
pocházeli z řecké Soluně, dnešní Tesaloniky. V té době
hlavním dorozumívacím jazykem byla ovšem latina,
proto i Bible v latině byla rozšířena po celém tehdejším

křesťanském světě. Latina se stala liturgickým jazykem
pro celou církev. Vulgáta, latinský překlad Bible pořízený církevním otcem Jeronýmem, se v církvi používala
od pátého až do poloviny dvacátého století.
Po smrti Cyrila a Metoděje, v důsledku politických
změn v naší zemi, se v církvi začala používat latina, a slovanská bohoslužba se konala pouze v klášteře na Sázavě
a v Praze na Slovanech. Nejstarší české překlady Bible
jsou známé až ze 14. století: Leskovecká-Drážďanská
(1360), z 15. století Olomoucká (1417) a Boskovická
(1420). Ty byly psány ručně. Další už byly tištěné: Pražská Bible (1488), Kutnohorská (1489), Severinova (1529),
Melantrichova (1549), abychom zmínili alespoň ty nejznámější. V těch dobách se překládalo pouze z latinské
Vulgáty.
Od poloviny 14. století se v Evropě na některých místech začíná probouzet zájem o Bibli i mezi prostými lidmi. V Anglii Jan Viklef začal s reformou církve v duchu
učení a svrchované autority církve, Bible. Jeho vliv byl
patrný i v naší zemi a Jan Hus usiloval o obnovu církve
tím, že vyzýval své posluchače, aby podle Bible žili
ve svém každodenním životě. Jeho kázání jsou plná biblických citátů, praktických příkladů ze života, i výroků
církevních otců. Je známý také pozdější výrok papeže
Pia II. z r. 1451, že prosté táborské ženy se vyznají v Bibli
lépe než kněží v Římě.
Nejvíce překladů Bible do národních jazyků v Evropě
vzniká v 16. století. Překladatelé se zajímají o předlohy
v původních jazycích, ve kterých byla Bible psána, o hebrejské a řecké texty. Za těchto okolností začíná překládat
Nový zákon i biskup Jednoty bratrské, Jan Blahoslav
(1523 – 1571), který žil v Ivančicích, v sídle církevní školy
Jednoty. Vědělo se o něm, že je to muž „upřímné zbožnosti, která se pojí s učeností a svědomitou pílí“. Studoval teologii na několika univerzitách v Německu
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a ve Švýcarsku. Všude viděl, jak velké úsilí vynakládají
reformační církve na nové biblické překlady, a tak došel
k přesvědčení, „že zákon Páně do českého jazyku nenáleží vykládati toliko z latinské Vulgáty, ale z řeckého textu. Musíme se vrátit k pramenům, tak soudí všichni
zbožní a vzdělaní mužové“. Při své překladatelské práci
strávil „dobrý díl svého věku“, jak se přiznává. Používal
jak latinské tak i řecké předlohy, přihlížel ovšem i k dostupným českým překladům. Snažil se, aby jeho čeština
byla co nejčistší. Jan Karafiát (autor knihy Broučci) dochází k závěru, že je to čeština „v pravém slova smyslu
vzorná“, mimořádně vytříbená, vznešeně uhlazená,
ale přitom dětinně něžná a prostá.
Ernest Denis (1849 – 1921), francouzský slavista a historik o Blahoslavově překladu Nového zákona píše: „Je to
dílo daleko převyšující všecky dřívější pokusy a jedno
z nejznamenitějších jak věrností smyslu, tak teplotou
slohu“. O Janu Blahoslavovi říká, že je to „jeden z duchů
nejosvícenějších a z duší nejšlechetnějších, jaké zrodila
země česká v 16. století.“
Blahoslavův překlad Nového zákona vyšel roku
1564 v Ivančicích, v tajné bratrské tiskárně. Podruhé v r. 1568 a pak potřetí r. 1594 jako šestý díl kralické Šestidílky s poznámkami. Blahoslav ke konci
svého života, z posledních svých sil píše svoji Gramatiku, jako „příklad a pravidlo pravé češtiny“
a jako pomůcku pro překladatele Starého zákona.
Překlad Nového zákona do češtiny byl dílem
jednoho muže. K překladu Starého zákona byla
vytvořena zvláštní rada nejvzdělanějších odborníků, které tenkrát Jednota bratrská měla. Byli to
převážně žáci a odchovanci Jana Blahoslava, kteří
také studovali v zahraničí. Střediskem překladatelských a redakčních prací byly Ivančice, později
Kralice. Přípravy řídil Ondřej Štefan, biskup
v Ivančicích. Když v r. 1577 neočekávaně zemřel,
na jeho místo nastoupil Jan Eneáš, i v úřadu biskupa. Ten už se dočkal vydání celé Bible. Jeho oddaným spolupracovníkem se stal Izaiáš Cibulka,
duchovní z Kralic. Když se tam přestěhovala
tiskárna z Ivančic, s velikou pílí se postaral o vydání prvních tří dílů kralické Šestidílky v letech
1579 – 1582. Když roku 1582 zemřel, zastavila se
vydavatelská práce na pět let.
Znalcem hebrejštiny, který měl velký podíl
na překladu starozákonních knih, byl Mikuláš Albert z Kaménka. V roce 1575 se stal profesorem
hebrejštiny na bratrské škole v Ivančicích. Později
se stal profesorem a rektorem na univerzitě v Praze. Hebrejštinu dokonale ovládal také Lukáš Helic,
židovského původu z Poznaně. Žil v Ivančicích
a pomáhal s překládáním Starého zákona. Esrom
Rüdiger pocházel z Německa a byl ředitelem bratrské školy v Ivančicích, kde učil řečtinu a hebrejštinu. Mezi jeho žáky byl také moravský šlechtic, Ka-
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rel ze Žerotína. Před tím řídil školu v Žitavě a byl
profesorem řečtiny a filozofie na wittenbergské univerzitě. Byl jazykovým poradcem překladatelů. Do týmu překladatelů patřil i básník Jiří Strejc. Narodil se Zábřehu,
studoval teologii na německých školách a od r. 1574 byl
duchovním v Hranicích. Přeložil Žalmy, některé upravil
do básnické podoby a zhudebnil je. Zemřel r. 1599 v Židlochovicích.
Pouze o jeden rok přežil Strejce jiný překladatel, Jan
Efraim. V letech 1589 až 1600 byl biskupem v Tuchoměřicích a v Praze, kde také zemřel. Mezi překladateli byl
také jeden Slovák, Pavel Jessenius. Pracoval ve sborech
ve Slavkově a v Lipníku, kde byl zvolen biskupem. Zemřel po dokončení překladu Kralické bible v roce 1594.
Mezi mladší spolupracovníky patřil i Adam Felina, znalec řečtiny a klasických jazyků. Zemřel ve věku 38 let. Ti
všichni postupně pracovali na překladu Starého zákona
po dobu patnácti let.
Čtyřsté výročí Kralické bible si připomínáme v letošním roce proto, že r. 1613 vyšlo poslední revidované jed-

Začátek Písně písní
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nosvazkové vydání tohoto překladu. Svůj název získala
podle místa, kde byla tištěna. Od té doby se v ní už žádné
korektury nedělaly, i když tu několik neúspěšných pokusů bylo. Krása jazyka Kralické bible je na takové úrovni,
že byla vzorem pro česky píšící autory po dobu téměř tří
set let. Bibli Kralickou četli a používali také v evangelických církvích na Slovensku až do poloviny minulého
století. Dnes se tam používají nové slovenské překlady
Bible. Bible Kralická je tak ojedinělým překladem, že jakýkoliv pokus ji nějak jazykově vylepšovat se nedaří.
Proto v současné době vznikají nové překlady, které se
snaží biblickou zvěst přiblížit dnešnímu čtenáři jazykem, kterému by lépe rozuměl.
Co je na Bibli tak zvláštního, čím se liší od ostatních
vzácných a pěkných knih, které se nám líbí a ke kterým
se rádi vracíme? Jak to, že ji po celá staletí čtou lidé
po celém světě, lidé různých národů, různých ras a různých kultur? V čem je to tajemství? Možná v tom, že v ní
člověk najde odpovědi na ty nejzákladnější otázky, které
si dříve nebo později položí každý člověk, ať pochází
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z kteréhokoliv konce světa, z kterékoliv doby. Proč žiji
a co je smyslem mého života?
Pracoval jsem řadu let v České biblické společnosti.
Před lety jsme do jednoho utečeneckého tábora v Africe
poslali brožurky s úryvky z Bible v jejich jazyce. Ve svém
děkovném dopise nám mimo jiné napsali: „Humanitární pomoc, potraviny a léky nás udržují při životě. Ale
Bible nám dává chuť žít.“ Její tajemství je v tom, že prostřednictvím lidských slov, kterými je Bible psána, k nám
může promlouvat Bůh, který zvláštním způsobem inspiroval její pisatele. Na otázku co je posláním Bible, se dá
mimo jiné také odpovědět, že nás chce vést k osobnímu
vztahu s Bohem. A to se dodnes děje. Ze strany nás lidí je
k tomu potřeba veliká pokora a také najít si v dnešní
uspěchané době čas k jejímu čtení. To upřímně přeji každému čtenáři tohoto článku.
ThDr. Jiří Lukl
Autor je kazatel Církve bratrské a bývalý ředitel České
biblické společnosti. Je v důchodu a žije v Brně.

Citáty o Bibli
• Bible je v tomto úzkém světě oknem, jímž můžeme vyhlížet do věčnosti. Theodore Dwight
• Bible mi ukázala, že můj život, oddělen od Boha, není
nic, než mýdlová bublina, a připomněla mi, abych měl
stále na paměti svého Tvůrce. Henry Morton Stanley
• Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se
dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet. Ulrych Parzany
• A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil,
odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Biblí svatou, kte-

Tvůrcům Bible kralické
Pomysli – nedomyslíš – jak to stáli
před každým slovem, na vážky jak kladli
víry své, sňali zas a pryč se kradli
k jinému po špičkách – ó jak se báli!
A zachvívali v úzkosti té dvojí –
to v bázni Boží a v té bázni slova
českého… stálá, zas a zas to nová
je svízel v posedavém nepokoji
a plaší ve dne mír a spaní v noci:
svatý ten smysl v schránu věrnou schovat
a spolu klenotně ji pulérovat,
to dvojí kvaltováním zmoci
a stát se tím, čím budou: na vinici
Otce i Syna dobří služebníci.

rouž synové moji z původních jazyků (kterýmiž je Bůh
psáti byl poručil) do češtiny s pilností velikou (do patnácti let na té práci strávivše několik učených a věrných mužů) uvedli, a Pán Bůh tomu tak požehnal, že
málo ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně
i jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící
slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klénot, vlasti
milá, a užívej toho k slávě Boží a svému dobrému a užitečnému vzděláni. (Jan Amos Komenský, učitel národů – citát je ve staročeštině.)

Pavel Eisner
(1889 – 1958) byl spisovatel píšící česky a německy,
překladatel. Eisnerovým celoživotním úsilím bylo sblížení obou jazyků a kultur, a to jako spisovatele a jazykovědce českého. V meziválečném období byl zaměstnán
v České obchodní a živnostenské komoře, také i jako vedoucí překladatelského oddělení. Současně spolupracoval s redakcí německého deníku Prager Presse. Na počátku německé okupace byl Pavel Eisner dán do penze
a v ústraní se věnoval své literární a překladatelské tvorbě. Ta vycházela pod různými pseudonymy nebo cizími
jmény. Od roku 1948 byl volným spisovatelem a překladatelem. Jeho dcera Dagmar Eisnerová se spolupodílela
na některých jeho překladech. Jeho stěžejním dílem je
kniha o češtině nazvaná Chrám i tvrz. Výbor z této obsáhlé práce vyšel pod názvem „Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině“, Praha, Odeon, 1992.
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Výsadba třešňové aleje
v Černýši

Předvánoční tvoření
v soutickém muzeu

V neděli 25.11.2012 pořádal Obecní úřad Soutice neobvyklou akci „Zasaďte si svůj strom.“ V rámci projektu
Obnova krajinných struktur v obci Soutice, jehož autorkou je Bc. Martina Havlová z České zemědělské university v Praze, byla kolem polní cesty, vedoucí z Černýše
k lesu Požáry, vysázena třešňová alej.
Zakoupením a také vlastnoručním zasazením stromku staré odrůdy třešně Karešovy měli občané možnost
podílet se na obnově krajiny, která je obklopuje. Tato
akce se setkala s velmi kladou odezvou. Obyvatelé Soutic, Černýše, Kalné, ale i chalupáři, rodáci, zástupci spolků, podnikatelé a všichni, kdo mají vztah ke zdejší přírodě přišli v hojném počtu.
Po krátkém projevu starostky obce Aleny Exnerové
rozdělila slečna Havlová práci a všichni dali do díla. Zastřihnout kořeny, vykopat jámy, zalít, zasadit, zatlouct
kůly, zaházet a přidělat ochrannou spirálu proti zvěři
k padesáti stromkům dalo pořádnou fušku. Panovala
ale dobrá nálada a spokojenost ze společné práce.
I občerstvení bylo stylové – třešňový likér, buchty
a koláče. Brzy bylo hotovo.
Mladé třešničky dostaly čísla a jejich majitelé certifikát, potvrzující vlastnictví stromu. Lidé teď mohou při
procházkách své stromky navštěvovat, sledovat jak rostou a za pár let se také těšit z jejich květů a sladkých plodů. Přispěli zároveň ke zvelebení krásného klidného
místa, které je častým cílem procházek rodin s dětmi,
důchodců i pejskařů.

Těsně před začátkem adventu se děti a samozřejmě
i jejich rodiče sešly v soutickém muzeu, aby opět popustily uzdu fantazii, vyzkoušely svou zručnost a pobavily se.
Připraveno pro ně bylo tentokrát Předvánoční tvoření.
Ježíšek sice přinesl do muzea stromeček, ale protože
do Vánoc zbýval ještě nějaký čas, nestačil ho ozdobit. To
bylo právě úkolem dětí, které se hned daly do práce. Vyráběly třpytivé vánoční ozdoby z flitrů a polystyrenových koulí, ozdoby zasněžené barevnými vločkami, lepily papírové řetězy a chybět nesměla ani velká kometa
na špičku stromku. Maminky pomáhaly se zdobením
perníčků a výrobou svícnů z jablek, šišek a smrkových
větviček. Vznikli také sněhuláci z vaty a sněhulák snowboarďák – dílo zručného tatínka. Stále bylo co tvořit
a stromeček se brzy zaskvěl v plné kráse.
Za to, že Ježíškovi se zdobením stromečku pomohly,
dostaly děti nadílku a čokoládové adventní kalendáře,
aby jim ten čas, který zbývá do Vánoc, rychleji utíkal.
Děkujeme sponzorům – paní Anně Falářové, MS Hubert Soutice, SDH Soutice a Sportklubu Soutice.

Rozsvícení vánočního
stromečku v Souticích
1. prosince 2012 se v Souticích konalo tradiční Rozsvícení vánočního stromečku.
Vůně svařeného vína a grilovaných klobás brzy přilákala první návštěvníky, a když se rozezněly koledy, bylo
už na návsi pěkně živo. Starostka Alena Exnerová všechny
přivítala a popřála jim k Vánocům a novému roku. Sotva
se zešeřilo a na věži soutického kostela odbila 17. hodina,
rozzářil se stromeček spoustou světel. Do každérodiny
putoval malý dárek - dřevěná vyřezávaná vánoční ozdoba. Byla připravena také malá prodejní výstava adventních věnců a dekorací, vyrobených v místním muzeu.
Všichni strávili příjemný večer, popovídali si s přáteli
a vraceli se domů s tou správnou vánoční náladou.
Dana Vlasáková
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Legendární krteček opět v Trhovém Štěpánově
Po dobrodružné misi do vesmíru se do Trhového Štěpánova opět
vrátil krteček, aby provedl budoucí
prvňáčky všemi úskalími zápisu
a přivedl je na začátek devítileté
cesty za vzděláním.
Měl před sebou 19 moc šikovných
dětí, které 16.1.2013 udělaly první
krůček na této cestě. Krteček je „vyzkoušel“ ze znalosti barev, geometrických tvarů, z počítání, a také z neméně důležitých věcí, jako je
zavazování tkaniček. Děti mu bra-

vurně odříkaly básničky nebo nakreslily obrázky, aby mohl zkontrolovat, zda správně drží tužku.
Pro mnohé děti byla tato první
cesta do školy určitě dobrodružná,
ale prošly jí stejně úspěšně jako on
na palubě raketoplánu Endeavour.
Jen 1 chlapeček zůstane ještě rok
ve školce, aby si vše „vypiloval.“
Do 1. třídy 2. září 2013 přijde
18 žáčků. Těší se na ně učitelka
Mgr. Jitka Chvojková.
Mgr. Ing. Hana Pokorná

Základní škola je místo pro volný čas i zájmovou činnost dětí a veřejnosti
Budova základní školy v Trhovém Štěpánově slouží
nejen výchově a vzdělávání dětí, ale je také místem, kde
tráví děti a dospělí svůj volný čas. Z následujícího přehledu je zřejmé, jak je budova využívána širokou veřejností. Většina informací je sice uvedena na webových
stránkách školy, ne každý má možnost přístupu k informacím.
Proto zveřejňujeme následující přehled ve Zpravodaji
Štěpánovska.

Kroužky při školní družině

Zájmové útvary pro děti

Naše základní škola je odloučeným pracovištěm Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou, která zde vyučuje
následující obory:
hra na akordeon,
hra na elektronické klávesy,
hra na klavír,
hudební nauka,
výtvarný obor,
dechové nástroje,
zpěv.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy

Tenis – Petr Křepela
Chemický kroužek – Jan Balšánek
Kroužek keramiky – Miroslava Naňáková, Hana Pokorná
Kroužek odbíjené – Petr Dymák
Kroužek košíkové – Martin Limburk
Rybářský kroužek – Pavel Mikeš
Hasičský kroužek – Jaroslava Krásová
Kroužek paličkování a korálkování – Zdeňka Chvojková
Včelařský kroužek – Jaroslav Müller

– dovedných rukou, pohybový, první pomoci, chlapecký
klub, přírodovědný, zdravé výživy, vaření (Jaroslava
Špirková, Kateřina Vinšová).

Využití školní budovy pro veřejnost
Sportovní aktivity – trénink fotbalistů (4x týdně), odbíjená (3x týdně), bodystyling (3x týdně), aerobik, stolní tenis
Paličkování pro dospělé – Zdeňka Chvojková

Činnost SDH Trhový Štěpánov v roce 2012
K 31.12.2012 měl Sbor dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově 161 členů, z toho 61 dětí do 15ti let.
Jednotka požární ochrany JPO II čítá 12 členů, kteří
musí do 5ti minut vyjet k požáru nebo technickému zásahu. Během roku 2012 jednotka vyjížděla ke 44 událostem (požáry, technické zásahy, pomoc místním firmám,
městu – čištění kanalizace, aj.)
Kroužek mladých hasičů je organizován ve 4 družstvech. Účastní se pravidelně výcviku, soutěží a akcí pořádaných Okresním sdružením Benešov. Každoroční

letní soustředění přispívá k rozšíření a prohloubení hasičských znalostí.
Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže v Trhovém Štěpánově a pohárové soutěže. Dvě
družstva žen a dětí soutěžily jíž na třetím Dni hasičů
a záchranářů rovněž v Trhovém Štěpánově.
Kulturní akce sboru začínají vždy hasičským plesem
a pokračují organizováním stavění máje s pálením čarodějnic, Dnem dětí v Mateřské škole a organizováním adventního koncertu v kostele sv. Bartoloměje.
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Padlý strom na střeše bývalého Zemanova mlýna

Požár stodoly v Kalné 3.2.3013

Starali jsme se o životní prostředí uspořádáním akce
„Čistý Štěpánovský potok“. Je to úspěšná činnost, která
pomáhá udržovat čistou přírodu v našem okolí. Děti
z hasičského kroužku vysazovaly stromy a věšely ptačí
budky.
Hospodaříme na rybníku Doleček. Zakoupili jsme
rybí násadu a vydávali povolenky k rybolovu. Na podzim roku 2013 plánujeme výlov tohoto rybníka.
Hlavním posláním hasičů je ochrana majetku a životů spoluobčanů. Toto poslání náš sbor svědomitě plní již
130 let.

V tomto roce oslavíme 130. výročí založení Sboru
dobrovolných městských hasičů v Trhovém Štěpánově
našimi předchůdci v čele s farářem P. Františkem Bejčkem. Oslavy tohoto výročí plánujeme na neděli 23. června při Vítání léta hudbou s jarmarkem.
Děkuji všem členům SDH za obětavou práci pro sbor,
všem našim sponzorům i Městu Trhový Štěpánov za pomoc, a všem rodinám členů za vytváření zázemí pro jejich práci.
Josef Korn, starosta SDH

Hasiči v našem městě slaví a budou slavit
V bývalém hostinci u Huličků na náměstí v č.p. 13 byl
dne 30. ledna 1883 štěpánovskými měšťany založen
SBOR DOBROVOLNÝCH MĚSTSKÝCH HASIČŮ
v Trhovém Štěpánově. Prvním starostou sboru se stal farář František Bejček. Tuto událost připomíná jedna
z mnoha pamětních desek v našem městě.
Založení sboru si připomněla výborová schůze SDH
rozšířená o několik hostů, která se konala v sobotu
26. ledna 2013 v hotelu RABBIT. Slavnostní zasedání výboru zahájil a řídil dlouholetý starosta SDH Josef Korn.
Ve svém projevu připomněl tuto událost zejména uvedením jmen všech starostů od založení až do současnosti.
Zmínil i slavnostní slib, který byl sepsán už v dávné minulosti, ale jeho platnost trvá až do současnosti. Jednatelka SDH Jaroslava Krásová seznámila přítomné s bohatou historii sboru od prvních krůčků až po bohatou
současnost. Svůj pozdrav pronesl i zástupce okresního
sboru nadpraporčík Vratislav Hrubant z Vlašimi.
Schůze byla zahájena přípitkem a zakončena slavnostní večeří s rozhovory mezi účastníky tohoto příjemného setkání.
Veřejné oslavy tohoto významného výročí se uskuteční v neděli 23. června 2013 při konání jarního jarmarku
spojeného s Vítáním léta hudbou. Výbor již oslovil něko-

lik osobností, s jejichž účastí na slavnosti počítá. Pracuje
i na dalších podrobnostech spojených s tímto jubileem.
Autor tohoto článku, přestože není členem SDH, se
zájmem sleduje vynikající práci a činnost sboru. Naše
město má ve Sboru dobrovolných hasičů obětavé členy,
kteří věnují mnoho ze svého volného času k ochraně majetku i životů občanů. Přispívají svojí bohatou činností
i pořádáním různých společenských i kulturních akcí

Ze slavnostní schůze
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k dobrým vztahům mezi sebou i ve městě. Vychovávají
a vedou k odpovědnosti i mladou generaci. Ve starostovi
sboru Josefu Kornovi mají hasiči nesmírně obětavého
muže, který si svou pílí získal důvěru a vážnost i mimo
sbor. Rovněž jednatelka sboru Jaroslava Krásová chápe
svoji práci jako poslání pomáhat nejen ve výboru, ale
i při výchově mladé generace. Současně se stará o zachycení všech důležitých událostí do hasičské kroniky pro
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budoucí pokolení. Pochvalu si jistě zaslouží i členové výboru, jejichž práce není tolik vidět, ale je potřebná více,
než dokážeme jen odhadnout.
Všem členům hasičského sboru můžeme jen poděkovat za vše, co dělají. Popřejme jim aspoň touto cestou
pevné zdraví, dobrou rozvahu a co nejméně výjezdů
ke zbytečným a nechtěným akcím.
Jaromír Vlček, kronikář města

Když se vytrvá, zázraky se (snad) dějí
Jak už název napovídá, zázraky se asi opravdu dějí.
Jak jinak si vysvětlit, že v roce 2012, pokud jde o počasí,
se na štěpánovské sokolíky poprvé usmálo štěstí, a přálo
jim. Co se v režii Sokola TŠ loni dělo?
V březnu jsme podruhé oživili tradici masopustních
průvodů a uspořádali jej ve spojení s odpoledním dětským karnevalem. Nutno říci, že tentokrát byly dětské
masky opravdu mimořádně vychytané a děti si za ně odnesly pěkné ceny. Také si zakřepčily a celé odpoledne se
v sokolovně hezky bavily.
Aby ani dospělí nepřišli zkrátka, uspořádali jsme
na velikonoční neděli „Pomlázkové posezení“ s hudbou
k tanci i poslechu. I zde se přítomní ve společnosti „zajíčků“ pěkně pobavili až do časných ranních hodin. I na pomlázky došlo.
Nejen zábavou je člověk živ a ve zdravém těle zdravý
vzduch přebývá. Sokolové si také trošku zasportovali při
prvním májovém šlápnutí do pedálů. Jeli jsme na Valchu.
A už je tu červen, měsíc slunečný, vodním radovánkám nakloněný. Jsme jim nakloněni, a proto jsme pro děti
i dospělé připravili již tradiční neckiádu. Sice jsme se nedočkali žádného originálního plavidla, nicméně i na neckách se dá na koupališti vyřádit. Nabídku jsme letos vylepšili o aquakouli, v níž si všichni pěkně „zahrabali“ jako
křečci v kolotoči. Také skluzavková soutěž „O pohár štěpánovského žabáka“ měla své kouzlo. Nakonec se rozdováděli i dospěláci. Pro pohár skákali jako o život.
Dostáváme se do období letních prázdnin, kdy sokolové nespí, nýbrž pečují o dětičky. Již podruhé se v čer-

venci konal příměstský tábor. Během 14 dnů se rekreovalo 35 dětí v duchu celotáborové hry „Z pohádky
do pohádky“ a druhý týden na „Cestě kolem světa“. Kromě toho přišly na řadu i oblíbené výlety, vaření v kotlíku, stopovka, výuka tenisu, atd.
Srpen je měsícem zřejmě největší sokolské akce, a sice
pouťové zábavy, která se i loni vydařila a přilákala poměrně velký počet účastníků.
Jakmile začalo foukat ze strnišť, začali malí i velcí
oprašovat své dráčky. To je dobře, neboť se konala drakiáda. Své umění dostat draka do výšky a někdy ho tam
i udržet, předvedli malí i velcí. Kromě toho mohli všichni soutěžit v několika doprovodných disciplínách, a jistě
si odnesli zážitek v podobě hezky stráveného odpoledne.
Dospělí si mohli přijít zatančit na „Posvícenské posezení.“ Topení sice stávkovalo, ale účastníci se dokázali
rozehřát v reji na sále a nakonec to nic neubralo na příjemně prožitém večeru.
Konec roku bývá ve znamení světýlek, vůně perníčků
a rozzářených dětských očí. Snad jsme k tomu malinko
přispěli i my, a to lampiónovým průvodem, následnou
diskotékou pro děti či Mikulášským turnajem ve společenských hrách, spojeným se zdobením perníčků. Poslední ročník poctilo svou návštěvou samo „peklo.“ Děti
dostaly mikulášskou nadílku a potkali se s pravými nefalšovanými čerty v čele se samotným Luciferem. Někteří hrdinové zřejmě měli trošku pošramocené svědomí
a do pekla šli doslova „po smyku“, a ti nejmenší spočívali v maminčině náruči. Všichni do jednoho slibovali, jak

Bohatá nadílka

Honem do domečku
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Na mat to nevypadá

Spiderman

moc se polepší. Vždyť kniha hříchů je mocná a ví všechno. Ale peklo nikoho neschvátilo, a proto se vítězové
mohli radovat z medailí, které vybojovali v soutěžích,
jako jsou šachy, dáma, pexeso a další. Nechybělo ani občerstvení a mezi soutěžemi si děti vyzkoušely i zdobení
perníčků a výrobu ozdob z korálků. Svorně se s maminkami a babičkami postaraly, aby bylo co prodávat na Vánočním jarmarku. Všem, kdo přiložili ruku k dílu, patří
náš velký dík. Stejně jako předchozí roky se výtěžek
z jarmarku použije pro děti na příspěvek na lyžařský
kurz a školní pomůcky apod.
Stalo se rovněž tradicí, že pod hlavičkou Sokola TŠ
máme 2x v roce stánek s občerstvením na náměstí při
Vítání léta hudbou a na Vánočním jarmarku. Snažíme se
nabídku stále něčím obohacovat, abychom přispěli
k dobré pohodě návštěvníků těchto akcí.
Kromě výše uvedených akcí se v rámci Sokola chodí
do tělocvičny ZŠ (cvičení, volejbal, tenis pro děti). Suma

sumárum se dá říci, že alespoň jednou za měsíc se ze strany
Sokola něco děje. S radostí mohu ujistit, že nejen ze strany
Sokola, ale že na mnoha akcích se podílí Unie rodičů, Základní škola a hasiči. Podařilo se navázat velmi dobrou
spolupráci mezi těmito organizacemi, a jak známo, ve dvou
(někdy i ve třech) se to lépe táhne. Všem, kteří se na jakékoli akci podílejí, patří velký dík. Nebýt obětavých lidí, neměla bych nyní o čem psát a co hodnotit. Děkujeme!
Když už jsme na začátku byli u těch zázraků, čekáme
ještě na jeden. Čekáme, že se konečně podaří zdvihnout
z gaučů, od počítačů a televizorů ještě větší počet dětí
i dospělých, kteří si přijdou zasportovat, pobavit se nebo
se jen tak podívat. Ještě nedávno se brblalo, že se pro děti
v našem městě nic nedělá, a když se dělá, stejně dá hodně
lidí přednost „bačkorové kultuře.“ Proto doufejme, že se
stane zázrak a jednou Perun dopustí a Lenora nás opustí.
Ing. Alena Vilímovská, starostka TJ SOKOL
a Mgr. Ing. Hana Pokorná

Vůně perníčků a jehličí
Začátek adventu přinesl do Trhového Štěpánova Vánoční trhy. Jako
každý rok na nich měla
svůj stánek základní
škola spolu s Unií rodičů
při ZŠ.
Díky obětavým maminkám a babičkám se
podařilo napéct spoustu
perníčků. Při Mikulášském turnaji ve stolních
hrách děti nejen soutěžiJá to ozdobím
ly, ale v přestávkách spolu s rodiči či prarodiči
perníčky ozdobily, slepily a vytvořily krásné perníkové
vánoční dekorace. Některé maminky nebo babičky zase
vyráběly adventní věnce, svícny a jiné vánoční zboží,
které bylo určeno k prodeji na Vánočních trzích.

Opravdu už budu hodný

Vedle těchto výrobků nabízel stánek, ve kterém prodávaly samy děti, výrobky dětí keramického kroužku při
ZŠ. Kdo měl chuť, mohl ochutnat cukroví nebo závin,
které připravily žákyně 6. a 7. třídy při hodinách praktic-
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Pro šikovné ručičky

Račte si vybrat

kých činností. K tomu stánek Základní školy a Unie rodičů obklopovala neodolatelná vůně kávy…
Odpoledne vystoupili žáci 6. třídy s krátkým vánočním programem, nechyběli ani Tři králové nebo svatá
rodina.
Počasí nám tentokrát přálo, po sněhu nebylo ani památky, nicméně kdo přišel, určitě nelitoval. Jen mě trochu mrzí, že nebyla tak velká účast ostatních stánkařů,
potom by nabídka vánočních drobností nebo „něčeho
na zub“ mohla být jistě širší.

Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě zboží pro oba stánky zejména Unii rodičů při ZŠ i žákům a učitelům ZŠ, kteří se do akce zapojili. Zároveň
děkuji všem, kteří se u našich stánků zastavili, něco zobli nebo zakoupili a podpořili tak dobrou věc. Výtěžek
z prodeje se vrátí opět dětem, a to formou příspěvku
na výlet za odměnu, lyžařský výcvikový kurz, knižní
odměny apod., což je jistě dobře. Vždyť co jiného může
být lepší než podporovat naši budoucí generaci.
Hana Pokorná

Šest dní v Sedmpánech
Přestože v Sedmpánech nebydlím, znám tuto vesničku od dětství – minimálně od té doby, co mě děda vozil
po kraji a já už uměla číst - a jen řekněte, koho by nápis
na začátku a na konci obce nezaujal? Pak jsem ji nesčetněkrát projela na kole. K prvnímu setkání s obyvateli
Sedmpán mě ale přivedly až pracovní povinnosti. V srpnu roku 2009 to byl Český rozhlas, který mě jako zpravodajku vyslal zjistit podrobnosti o vyplaveném letním táboře u Sedlického potoka v katastru Strojetic. Mezi
vysychajícími stany několik hodin po vážné situaci mě
uklidněné a zabezpečené děti s jejich vedoucími několikrát upozorňovali na bravurní práci hasičů při evakuaci.
Tenkrát se na ní podílelo několik hasičských jednotek
z okolí. Azyl dětem v krizové situaci poskytli právě také
hasiči ze Sedmpán a ubytovali je v kulturním domě.
A tam jsem se následně vypravila. Ze sedmpánské návsi
mě místní poslali ihned za nestorem sedmpánských hasičů, Františkem Dvořákem. Našla jsem ho, příjemně
jsme si popovídali, dostala jsem balíček pohledů k výročí
SDH Sedmpány a odvezla jsem si ještě nádherný pocit ze
setkání se skutečnou osobností. „Bylo by hezké takové
lidi častěji potkávat,“ říkala jsem si.
Moje druhá pracovní zastávka se v Sedmpánech
uskutečnila před rokem. To už jsem pracovala pro Mikroregion Český smaragd. Povolali si mě místní hasiči,

abychom prodiskutovali možnosti rozvíjení jejich aktivit. Přiznávám, že díky jejich chuti zdokonalovat vybavení sboru a obohacovat kulturní život vesničky, jsem
získala obrovskou porci energie ke svému dalšímu působení. Tentokrát jsem si odvezla pozvánku na Dětský karneval, který pořádal… hádejte kdo? SDH Sedmpány.
Na karneval jsem dorazila s mým pětiletým synem
Jozífkem a malou Kačenkou od sousedů. Děti se v sedmpánském kulturním domě skvěle bavily a dospělí obdivovali perfektní program. Navíc v sále bylo díky výzdobě útulno a hlavně také příjemně teplo, což ocenily
především starostlivé maminky, jejichž holčičky – víly
tančily jen ve slaboučkém trikotu s křidýlky a závojíčky
(stejně tak naše sousedka Kačenka). Děti si z karnevalu
odnesly spoustu dárků a dobře si také zamlsaly.
Do Sedmpán zavítala letos na podzim za slunného
dopoledne i skupina starostů ze sousedních mikroregionů Blaník a Želivka v rámci vzájemné poznávací návštěvy. O tom, že když se chce, tak všechno jde, přesvědčil
všechny přítomné zase srdečný František Dvořák. Účastníky provedl úhlednou vesničkou a ukázal jim hasičskou
zbrojnici, kde mají hasiči vzorný pořádek, zavedl je
do kulturního domu, který obec dokáže bohatě využívat, a otevřel krásnou kapličku. Do ní jsem nahlédla ještě
o měsíc později.
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To když sedmpánskou kapličku ještě navíc zdobil
umělecký vystřihovaný betlém. Bylo plno sněhu o jednom prosincovém večeru před Vánoci a obcí zněly vánoční koledy. Místní ženy a dívky zpívaly skvostně, repertoár byl pečlivě a citlivě sestavený. Ti, kteří přišli
na sedmpánské Vánoční zpívání, strávili pod zasněženými smrky nádherný večer s přesně takovou atmosférou,
jaká o těchto svátcích má být – s pocitem soudržnosti,
přátelství, důvěry, radosti. Pro mě to byl nejpůvabnější
kulturní zážitek sezóny.
Zatím poslední moje cesta do Sedmpán vedla na Valnou hromadu SDH. Moc ráda jsem se tam potkala se
všemi, kteří pro hasičské poslání, hasičský sport, dobrou
partu, svojí obec a kulturní a společenský život dělají
možné i nemožné. Milí obyvatelé Sedmpán, gratuluji
Vám k tomu, že máte tak bezvadný hasičský sbor a že
umíte tak krásně žít!
MgA. Eva Vrzalová

Odpad u Dalkovic
Dobrý den, zasílám fotky z místa, které bylo překvapením, co lze najít v lese u cesty pouhých 100 metrů
po cestě za studánkou mezi Dalkovicemi a Štěpánovem.
Podle značného rozpadu odpadu soudím, že tam leží pár
let. Obdivuji člověka, který si dal tu práci a odnesl odpadky tak daleko od hlavní silnice, přibližně 1 kilometr.
Mezi odpadky, jako jsou plechovky od paštik, lahve
od tvrdého alkoholu, byly dokonce inhalátory na astma.
Nechť si sáhne každý astmatik do svědomí, zda-li on nebyl ten lenoch a táhnul se s odpadky tak daleko, když
v každé vesnici je kontejner na odpadky.
Petr Pokorný
Poznámka redaktora:
Odpad byl zlikvidován a převezen na skládku
na vlastní náklady autora. Jistě si zaslouží nejen obdiv,
ale i poděkování. Přesto je dobré připomenout, že odpady nepatří do volné přírody, ale na skládku. Děkujeme
všem, kteří toto pravidlo dodržují.
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Činnost Městské knihovny
Trhový Štěpánov v roce 2012
Nové knihy:
Beletrie
Naučná literatura
Celkem

163 ks
104 ks
267 ks

Využívání mezivýpůjční služby:
Knihy objednáváme z Městské knihovny Benešov a Státní vědecké knihovny Kladno. Půjčujeme je na vyžádání,
zvláště pro studenty středních a vysokých škol. Bylo vyřízeno 259 požadavků. Celkem bylo k dispozici 526 nových titulů.
Další údaje:
• V naší knihovně je registrováno 234 čtenářů (z toho je
109 dětí do 15ti let)
• V roce 2012 navštívilo knihovnu 2 736 návštěvníků
• Půjčeno celkem 10 213 knih a 1 622 periodik
• Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře je v průměru 43 knih
• Internet využilo 1 570 návštěvníků
• Web stránky navštívilo 793 návštěvníků
• Akce Městské knihovny: pasování žáků 2. třídy
na čtenáře Městské knihovny, program pro žáky první
třídy ZŠ a MŠ Z TRHOVÉHO Štěpánova a Hulic, regionální porada knihovnic, výtvarné soutěže pro malé
čtenáře během roku
Zpracovala Ludmila Kornová

Sčítání lidu domů a bytů
v roce 2011
Stav dle poslední revize zveřejněné na internetu
ke dni 20.11.2012
Tabulka uvádí počet obyvatelstva Trhového Štěpánova včetně osad Dalkovic, Dubějovic, Sedmpán, Střechova nad Sázavou a Štěpánovské Lhoty
Celkem

1347

Muži

666

Ženy

681

O – 14 let

200

15 – 64 let

910

65 a více let

233

Ekonomicky aktivní celkem

636

Ekonomicky akt. zaměstnaní

589

Obydlené domy

391

obydlené byty

468

Zdroj: ČSÚ - Internet
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Romantika před 100 lety
Nedávno se mi podařilo objevit jednu zajímavost, která letos
oslaví stoleté výročí a která též
souvisí s provozem vlakové pošty na železniční trati Trhový Štěpánov – Benešov.
Jedná se o pohlednici datovanou 18.2.1913, na které je pohledná slečna, která drží v ruce kytici
kopretin. Jmenovala se Olga
a pohlednici zasílala do tehdy samostatné obce u Prahy, do KráSlečna Olga
lovských Vinohrad č.p. 1326. Ads kopretinami
resátem byl pan Wilhelm Munk,
narozený roku 1865 a pocházející od Hořovic. Bydlel nedaleko dnešního náměstí Jiřího z Poděbrad v Milešovské
ulici. V době, kdy mu slečna Olga pohlednici zasílala, mu
bylo 48 let. Údaje o panu Munkovi se mi podařilo zjistit
díky zachovalým policejním přihláškám, uloženým v Ná-

rodním archivu v Praze, které zachycují obyvatelstvo Prahy a jeho stěhování v rozmezí let 1850-1914.
Pohlednice byla evidentně podána na nádraží či
ve vlaku, který směřoval z Trhového Štěpánova do Benešova. Dle odborníků však schránky na nádraží mají jiná
razítka a v Trhovém Štěpánově taková schránka nebyla.
O slečně Olze nic nevíme. Věk můžeme pouze odhadovat a popustit uzdu fantazii, jaký příběh se tehdy před
100 lety mezi ní a panem Munkem odehrával, a jaké byly
jejich další osudy. Za rok a půl přišla 1. světová válka, následovala další… Byly jejich osudy šťastné a nebo nešťastné ? Pokaždé, když držím v ruce staré pohlednice, či staré
předměty, myslím na osudy lidí, kteří se těchto věcí dotýkali. Zvláště, když se jedná o naše předky. A také se mi
vybaví píseň od pánů Uhlíře a Svěráka: „Neopouštěj staré
věci pro nové, i když barva šediví a prýská, byly kdysi
nové, byly chromové a teď se jim na smetištích stýská…“.
Jan Holík, Praha 4

Přání, která zaslali čtenáři nejen redaktorovi
Dobrý den pane Vlčku,
děkuji Vám z celého srdce za zprávu. Ten Váš zpravodaj, to je pohlazení po duši. Je nádherný! Čiší z něho
klid, pohoda, radost, ale jenom já a ty stovky dalších kolegů, nás redaktorů, si dokáže spočítat, kolik hodin práce se za ním skrývá. Hluboce před Vámi smekám. To
není zpravodaj, to je kniha - kniha o lásce k místu, kde
žiju a k lidem, kteří tam bydlí se mnou. Nechci se utápět
ve velkých slovech, ale některé články mne úplně dojaly.
A s jakou úctou a pokorou Vy děkujete svým spolupracovníkům! Když si to přečtu, tak se mně zdá, že to ani
není možné, že žijete ve středočeském kraji, kde vládl
hejtman Rath ozbrojen taktovkou arogance a s miliony
úplatků po kapsách...
Děkuji Vám ještě jednou a přeju pěkné a spokojené
Vánoce!
S úctou Helena Sedláčková
(Mgr. Sedláčková je lektorkou, která přednáší na setkáních redaktorů městských i vesnických zpravodajů )
Krásné Vánoce plné klidu a pohody a v novém roce
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ze srdce přeje a děkuji
za Vaše pěkné časopisy. Marie Janatová, Mladá Boleslav
Pokojné a požehnané svátky prožité ve zdraví, do nového roku štěstí a spokojenost Vám přejí ze srdce Petráskovi, Trhový Štěpánov
Vážená redakce Zpravodaje Štěpánovska, přejeme
Vám, zaměstnancům Městského úřadu v Trhovém Štěpánově a všem obyvatelům Trhového Štěpánova a okol-

ních obcí a vesnic krásné a spokojené vánoční svátky
a v novém roce 2013 hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Manželé Šichovi, Benešov
Všem čtenářům Zpravodaje Štěpánovska do nového
roku přeji hodně dobrého čtení v dalších Zpravodajích,
a spoustu lásky a Božího požehnání. Adam Exner, Hulice
Stejně jako pan mistr Karel Gott zpíval před vyhlášením  jednoho z ročníku ankety Zlatý slavík píseň „Kdybych nevyhrál...“, stejně tak i já, již předem děkuji za každoroční perfektní soutěže Zpravodaji Štěpánovska.
Dokonale prověří znalosti čtenářů tohoto skvělého čtiva.
Proto i teď, když vím, že asi nevyhraji, děkuji jeho autorům i redaktorům, a přeji Vám i všem čtenářům bohaté
a plné prožití vánočních svátků a do nového roku především Boží vedení a pevné zdraví. Lukáš Exner, Hulice

Výstava a recitál v Zámku
Vlašim
28.2.2013 čtvrtek v 17 hodin vernisáž výstavy obrazů
Jiřího Čiháka a keramiky Milana Exnera, kteří vystavují
ve Vlašimi po 40 letech
28.2.2013 čtvrtek v 19 hodin koncert: Josef Fousek
Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy,
dlouholetého člena divadla Semafor a divadla Jiřího
Grossmanna. Koncert spojený s prodejem a autogramiádou vydaných knih
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Vzdělávací akce a kurzy Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim
Cestovatelský festival aneb Zisky a ztráty cestování
– čt až so 28. února – 2. března 2013.

Kurz stavby hliněné pece na chleba a pizzu
– so a ne 29. a 30. června 2013.

Třídenní festival, na kterém budou účastníkům představeny tzv. „měkké“ i „tvrdé“ formy cestování, aktuální
problémy turismem zasažených regionů. Prezentované
cestovatelské akce budou podrobeny veřejné diskuzi
a reflexi vedené kvalifikovaným odborníkem v oblasti
ukazatelů udržitelného rozvoje.

Dvoudenní kurz bude zaměřen téměř výhradně
na praxi. S lektorem Tomášem Kramárem budeme krok
po kroku společně stavět venkovní hliněnou pec.

Přírodní stavitelství aneb Žijme zdravě, levně,
přirozeně – so a ne 2. – 3. března 2013.
Lektor Tomáš Kramár nás ve dvoudenním semináři
seznámí s úvodem do přírodního stavitelství s nejčastějšími stavebními materiály a postupy.
Základy permakultury aneb Vezměme to pěkně
od podlahy – so a ne 23. – 24. března 2013.

Kurz kosení kosou – pá a so 5. a 6. července 2013.
Praktický dvoudenní seminář, ve kterém nás český přeborník v kosení František Šmolík seznámí se základy kosení a údržby kosy. Naučíme se kosu správně naklepat,
nasadit a brousit a vyzkoušíme si kosení různých typů
lučních porostů.
Terénní kurz pro rodiče s dětmi
– po až so 22. až 27. července 2013.

Dvoudenní praktický vzdělávací kurz k pochopení
principů permakultury a jejich využití v zakládání zahrad a trvale udržitelné budoucnosti. Lektorka Kateřina
Horáčková.

Šestidenní kurz pro rodiče s dětmi s podtitulem Nebojte se s dětmi do přírody nabízí rodinám alternativní
a šetrné trávení společných prázdnin. Kurz bude koncipovaný jako soubor terénních exkurzí a aktivit zajímavých i pro nejmenší členy rodiny. Nejnižší možný věk
dětí je 5 let.

Kurz domácí výroby sýrů 1 a 2
– so a ne 6. dubna a 7. dubna 2013.

Úsporné stavění z přírodních materiálů
– so a ne 14. a 15. září 2013.

Lektor Petr Rys nás ve dvou praktických jednodenních seminářích seznámí s domácí výrobou mléčných
výrobků a sýrů. Semináře je možné absolvovat pouze
společně.
Kurz domácí výroby bylinných mastí 2. část
–so 13. dubna 2013.
Jednodenní kurz lektorky Gabriely Zemčíkové zaměřený na netradiční a méně obvyklé výrobní postupy domácích mastí. Kurz volně navazuje na Domácí výrobu
bylinných mastí první část, který proběhl 19.1.2013, ale
lze ho absolvovat i samostatně.
Exkurze po místních zemědělských farmách
– so 27. dubna 2013.
Zájemci o farmářské produkty se budou moci podívat na několik místních farem produkujících potraviny,
seznámit se s jejich majiteli, spodmínkami a prostředím,
ve kterých produkty vznikají.
Permakultura v praxi – volné pokračování
pro pokročilé – so a ne 25. a 26. května 2013.
Volné a od základu praktické pokračování semináře
Základy permakultury Kateřiny Horáčkové. Seminář je
možné absolvovat i bez účasti na předchozím kurzu, která je však výhodou.

V sobotní teoretické části nás lektor Daniel Grmela seznámí s teorií stavění ze slámy a základními vlastnostmi
nízkorozpočtových pasivních domů. V neděli si v praktické části vyzkoušíme stavbu slaměno-hliněné příčky.
Permakultura a budoucnost
– so a ne 12. a 13.října 2013.
Ve dvoudenním kurzu s podtitulem OSIVO jako důležitý zdroj kulturního dědictví se s lektorkou Kateřinou
Horáčkovou budeme věnovat pěstování a uchování vlastního osiva coby základního prvku trvale udržitelného pěstování. Dozvíme se také něco o významu krajových odrůd pro krajinu i pro člověka a probereme si péči o ovocné
stromy, druhy a odrůdy známé a zejména neznámé.
Cena kurzů:
Všechny kurzy i akce v rámci nabídky jsou zdarma díky
podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Účastníci si platí pouze poplatek za společné
občerstvení, pokud o něj mají zájem. U vícedenních kurzů není v ceně kurzu zahrnuto ubytování.
Přihlášky:
Na kurzy je nutné se předem přihlásit, neboť jejich kapacita je omezená.
Hlásit se můžete u Lenky Suchanové na telefonu
317 845 169 nebo na adrese lenka.suchanova@csop.cz
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Kurzy pro veřejnost
ve Spolkovém domě
Spolkový dům nabízí tyto kurzy:
• Kreslení pravou mozkovou hemisférou je zaměřen
na osvojení základní kresby s důrazem na portrét.
Lektorka Jana Petrásková
Termín: soboty 16.2.2013, 23.2.2013, 2.3.2013, 9.3.2013
vždy 9:00 – 14:00 hodin
• S fotoaparátem za zajímavostmi Českého smaragdu
má tyto části: Práce s digitálním fotoaparátem,
mapování přírodních a historických zajímavostí
Českého smaragdu, reportážní fotografie.
Lektor: Vít Švajcr
Termín: březen až červen 2013
• Pletení z pedigu zahrnuje základy práce s pedigem,
pletení košíčků, misek a různých nádoby. Na kurz by
navazoval nebo souběžně běžel kurz pletení košíků.
Lektorka Alena Vladyková
Termín: od poloviny února do dubna 2013– dle
možnosti lektorky
• Kurz paličkování – navazuje na práci z minulého
roku.
Lektorka Zdeňka Chvojková
Termín: od poloviny února do května 2013
Cena všech kurzů je závislá na počtu účastníků.
Informace a přihlášky na tel.: 724 188 645 nebo
na adrese: spolkovy.dum@seznam.cz

Občanské sdružení
spotřebitelů dTEST

Bylo založeno v roce 1992 a vydává časopis dTest.
V něm zveřejňuje výsledky nezávislých a objektivních
testů výrobků, varuje před nebezpečnými a zdravotně
závadnými výrobky. Informuje o spotřebitelských právech, která chrání spotřebitele a posilují jejich postavení
vůči prodávajícím.
Mnohokrát denně se ocitáme v roli spotřebitelů a ne
vždy se to obejde bez komplikací. Toto občanské sdružení pomáhá bezplatně poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 149 009 v pracovní dny od 9
do 17 hodin. Je možné se dotázat na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna.
Sdružení dTest upozorňuje na nebezpečné výrobky
a poskytuje rady týkající se reklamací, odstupování
od smluv a usiluje o zlepšení postavení spotřebitelů
v dalších oblastech.
(Výtah z dopisu Občanského sdružení dTest, který došel
na Městský úřad v Trhovém Štěpánově koncem roku 2012.)
jv
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Pečovatelská služba není jen
rozvážení obědů
Naším městem a okolím jezdí malý červený pick-up,
který zabezpečuje pečovatelskou službu. O ní víme,
že rozváží obědy pro ty, kteří si pro ně nemohou sami
dojít. Jídelna ZD i v Základní škole je na samém východním okraji našeho města a to je pro mnohé velmi daleko.
Většina lidí si myslí, že pečovatelská služba je zaměřena
pouze na rozvoz jídla. V Trhovém Štěpánově tuto službu
zajišťuje Iva Drážková z Hulic.
Co je rovněž poskytováno?
• Zvládání běžných úkonů ve vlastní domácnosti, pomoc s oblékáním, s pohybem a orientací
• Péče o hygienu a vlastní sobu uživatele
• Poskytnutí strany, pomoc při jejím zajištění – donáška
nebo dovážka
• Příprava a podání jídla a pití
• Zajištění chodu domácnosti – úklid, nákupy a péče
o prádlo
• Zajištění potřebných pochůzek
• Doprovod uživatele k lékaři nebo na úřady
Pečovatelská služba půjčuje polohovací postel, mechanické invalidní vozíky, chodítka, WC židle i sedačky
do vany podle aktuálního ceníku.
Součástí služeb je bezplatné základní sociální poradenství k řešení nepříznivé sociální situace.
Veškerá služba je poskytována v pracovní dny od 7:00
do 15:30 hodin.
Kontaktní telefony pro oblast Vlašim, Čechtice, Křivsoudov a Trhový Štěpánov 317 847 286 nebo na mobil
734 574 662 a e-mail: kruzikova@ps-benesov.cz.
Podle letáku pečovatelské služby zpracoval jv

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v období od 1. ledna
2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013. Uplynutím doby
stanovené pro jejich výměnu pozbývají řidičské průkazy
platnosti.
Kde si můžete vyměnit řidičský průkaz?
Na Městském úřadě ve Vlašimi v budově č. 2 na adrese Dvůr č.p. 413, kde obdržíte tiskopis žádosti. S sebou
si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz,
cestovní pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x
4,5 cm a stávající řidičský průkaz.
Nový řidičský průkaz bude vydán do 20 dnů od podání žádosti. Povinná výměna řidičských průkazu je
osvobozena od správního poplatku. Pokud budete chtít
vydat řidičský průkaz ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních
dnů od podání žádosti, zaplatíte správní poplatek 500 Kč.
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Přehled plánovaných kulturních akcí v roce 2013
Měsíc

D

Dat

Název akce

Pořadatel

Leden

So

12.

Rockový ples

Org. 5. prosince

Únor

So

2.

Hasičský ples

SDH Dubějovice

So

9.

Hasičský ples

SDH Dalkovice

So

23.

Hasičský ples

SDH TŠ

So

9.

Dětský karneval

SDH Sedmpány

So

9.

Ples

Unie rodičů

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Pá

15.

Dětský karneval

SOKOL TŠ, Unie rodičů

Ne

31.

Pomlázkové posezení

SOKOL TŠ

?

???

Vepřové hody

SDH Dubějovice

So

13.

Čistý Štěpánovský potok

SDH TŠ

Út

30.

Stavení máje, pálení čarodějnic

Město, SDH TŠ

Út

30.

Stavení máje, pálení čarodějnic

SDH Dalkovice

St

8.

Hasičská soutěž v nalévání

SDH Sedmpány

So

18.

Pohádkový les

Org. 5. prosince

?

???

Cyklovýlet

SOKOL TŠ

So

1.

Dětský den s olympiádou

SOKOL TŠ, Zákl.škola

So

8.

Dětský den

SDH Dubějovice

Po

10.

Den dětí z Mateřské školy

SDH TŠ

So

15.

Taneční zábava

SDH Dalkovice

Ne

23.

Vítání léta s hudbou a jarmark

Město

Ne

23.

Oslava 130 let SDH Trh. Štěpánov

SDH TŠ

Út

25.

Školní akademie

Základní škola TŠ

So

29.

Neckiáda

SOKOL TŠ

So

29.

Turnaj v nohejbale

SDH Sedmpány

Pá

5.

Dubějovické bodlo

SDH Dubějovice

Po – So

8. – 20.

Příměstský tábor

SOKOL TŠ

So – So

13. – 20.

Letní tábor

Org. 5. prosince

So – Pá

27.7. – 2.8.

Letní hasičský tábor

SDH TŠ

So

17.

Setkání s potomky vladyky Mlýnka

Město, SDH Sedmpány

Ne

25.

Štěpánovská pouť

Město

So

31.

Fotbalový turnaj

SDH Dubějovice

So

7.

Den hasičů a záchranářů

SDH TŠ

?

???

Dětský rybolov

SDH Sedmpány

So

14.

Předsedova holina

Org. 5. prosince

?

???

Divadlo

SDH Sedmpány

So

5.

Drakiáda

SOKOL TŠ, Unie rodičů

So

12.

Výlov rybníka Doleček

SDH TŠ

So

19.

Posvícenské posezení

SOKOL TŠ

So

19.

Posvícenské posezení

SDH Dalkovice

?

???

Poslední výstřik

SDH Sedmpány

Pá

1.

Lampiónový průvod a diskotéka

SOKOL TŠ, Unie rodičů

So

16.

Divadlo

Město

So

23.

Mikulášský turnaj

SOKOL TŠ, Unie rodičů

So

30.

Vánoční jarmark

Město

So

7.

Adventní koncert kostel sv. Bart.

Město

Pá

20.

Vánoční zpívání

SDH Sedmpány

Po

30.

Silvestr Sokolovna

SDH TŠ

Po

30.

Silvestr

SDH Dalkovice

Připravil Josef Korn, místostarosta města
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Pozvánka na výstavu biblí
Letos je tomu 400 let od posledního vydání Bible kralické. Takto je nazýván snad nejznámější český předbělohorský překlad Knihy knih. Pořídila jej Jednota bratrská, která do překladu z původních biblických jazyků
(hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) s přihlédnutím k latinským textům zapojila vynikající znalce těchto jazyků.
Na dlouhých více než 350 let se stala klenotnicí českého
jazyka a na Slovensku ji používali jako liturgický text.

Začátek listu Židům

Pozvánka od Kalňáků
Všechny příznivce Divokého západu si dovolujeme
pozvat na taneční zábavu ve stylu filmu LIMONÁDOVÝ
JOE. Během večera se objeví Tornádo Lou se svou písní
„Když v báru houstne dým“ a vystoupení mají připravené také Arizonské tanečnice. Večerem bude provázet
osvědčená kapela Expres pod vedením Jiřího Krpálka.
Zejména uvítáme všechny návštěvníky, kteří přizpůsobí své oblečení tématu večera. Pro nejzajímavější kostým bude připravena speciální cena.
Taneční zábava se koná v sále hulického pohostinství
v sobotu 23. března 2013 od 20 hodin.
Autobus zajištěn na trase Zruč nad Sázavou - Trhový
Štěpánov a zpět.
Kalňáci, o.s.

Oznámení Mateřské školy
Přijímání žádostí k docházce dětí do MŠ v Trhovém
Štěpánově pro školní rok 2013/2014 se bude konat
ve středu dne 6. 3. 2013 v době od 8,00 – 14,00 hod. v ředitelně mateřské školy.
Vezměte s sebou rodný list dítěte.
Olga Polivková, ředitelka MŠ

Poplatky městu
Na základě obecně závazné vyhlášky města Trhový
Štěpánov č. 1/2011, o místním poplatku ze psů oznamujeme, že je za rok 2013 splatný do 28. února 2013.

Při příležitosti tohoto významného výročí pořádá
Muzeum Štěpánovska výstavu starých i nejnovějších
nových tisků a překladů této nejrozšířenější knihy světa – Bible. Navazuje na úspěšnou výstavu v roce 2006.
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 2. března
2013 v 16 hodin.
Tentokrát budou vystaveny pouze bible a některé
významné tisky misálů.
Mgr. Stanislav Kužel, vedoucí Spolkového domu
a Muzea Štěpánovska

Správné odpovědi na tradiční
vánoční kvíz

1. Známý dějepisec P. Antonín Norbert Vlasák zemřel
v roce c) 1901
2. Obecná škola nikdy nebyla b) v Dubějovicích
3. Nedávno zesnulý P. Bořivoj Bělík působil v Trhovém
Štěpánově c) 24 let
4. Operní pěvec Václav Zítek prožil mládí v našem městě, ale narodil se d) v Tisé u Ústí nad Labem
5. Nauka o rodokmenech se nazývá d) genealogie
6. Bára Tomaidesová navrhla pamětní minci b) Janu Pláteníkovi
7. Karel Kolman se narodil b) v Zahrádkách
8. Kaplička v Kalné je zasvěcena d) žádnému světci
9. Štěpánovská Lhota je osada patřící k Trhovému Štěpánovu a) měla osadního starostu
10. Město Trhový Štěpánov se nikdy nejmenovalo a) Štěpánov u Vlašimi

Tajenka doplňovačky: Štěpánovský hrdina
Tajenka osmisměrky: Nesem Vám noviny
Správně luštili: Exner Adam, Hulice, Manželé Šichovi,
Benešov, Lukáš Exner, Hulice
Blahopřejeme úspěšným luštitelům, kteří odpověděli
bezchybně a osvědčili tím své výborné znalosti. Malé
odměny jim byly předány v lednu 2013.
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Nové kadeřnictví
V průběhu měsíce prosince 2012 otevřela v Nádražní ulici č.p. 144 nové
kadeřnictví
Veronika Hotovcová.
Pracovní doba:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
8:00 – 11:00 hod a 13:00 – 18:00 hod
středa a sobota
8:00 – 11:00 hod
Mimo pracovní dobu po telefonické
domluvě na číslo 722 632 693

Autoři fotografií
Archiv Holík Jan: Romantika před 100 lety  • Archiv časopisu Pod Blaníkem: Vyšla kniha historie hornictví
na Podblanicku  •  Archiv rodiny Špičkových: Vzpomínka
na Antonína Špičku  •  Drnovec Jiří: Hasiči v našem městě slaví a budou slavit   •   Korn Josef: Titulní strana –
Odpověď místostarosty – Tříkrálová sbírka 2013 – Nové
kadeřnictví   •   Kofroň Vojtěch, Písek: Čtyřsté výročí

Kralické bible   •   Pokorný Petr: Odpad u Dalkovic   •
Svobodová Alena: Výstavba třešňové aleje v Černýši –
Předvánoční tvoření v soutickém muzeu  •  Ing. Vilímovská Alena: Když se vytrvá, zázraky se (snad) dějí – Vůně
perníčků a jehličí   •    Wikipedie: Pozvánka na výstavu
biblí  •  Ing. Zemek Václav: Hornictví a Trhový Štěpánov
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Životní jubilea:
Navždy odešli:
20.12. 2012 – Marie Polívková, Trhový Štěpánov
		
– ve věku 80 let
31.12. 2012 – Zdeněk Kratochvíl, Trhový Štěpánov
		
– ve věku 80 let
09.01.2013 – Ing. Jiří Polák, Trhový Štěpánov
		
– ve věku 67 let
09.01. 2013 – Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov 73
		
– ve věku 91 let

Vzpomínky:
11. prosince 2012 uplynulo 20 let, kdy nás opustila
naše drahá maminka, paní Emilie Polivková.
30. prosince 2012 bylo tomu 42 let, kdy odešel náš milovaný tatínek, pan František Polivka. S láskou vzpomínají dcery Marta, Marie a Jiřina s rodinami.
Smutný je pro nás 13. leden, kdy bez rozloučení odešel náš drahý manžel, otec, syn, bratr, strýc a synovec
pan Oldřich Petrásek.Vzpomínáme desáté výročí jeho
odchodu. Nikdy na Tebe nezapomeneme! Rodiny Petráskova, Bartišova a Martínkova.

05.02. – Miroslav Polívka, Trhový Štěpánov – 86 let
06.02. – Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov č.p. 10
– 90 let
15.02. – Anežka Houdková, Střechov – 83 let
16.02. – Anežka Nováková, Trhový Štěpánov – 87 let
16.02. – Marie Havlínová, Střechov – 82 let
16.02. – Marie Chvojková, Trhový Štěpánov – 80 let
19.02. – Anna Ziburová, Střechov – 75 let
22.02. – Marie Šindelářová, Trhový Štěpánov – 70 let
26.02. – Václav Vaník, Dalkovice – 55 let
26.02. – Jaromír Smítka, Střechov – 50 let
27.02. – Ladislav Smutný, Trhový Štěpánov – 65 let
01.03. – Blažena Smítková, Střechov – 80 let
04.03. – Jiří Kulštejn, Dubějovice – 60 let
11.03. – František Tomaides, Trhový Štěpánov – 86 let
13.03. – Jiřina Prokopová, Sedmpány – 82 let
13.03. – Karel Setnička, Trhový Štěpánov – 75 let
14.03. – Věra Vošická, Dubějovice – 82 let
16.03. – Anna Korbelová, Trhový Štěpánov – 70 let
17.03. – František Šanda, Trhový Štěpánov – 60 let
24.03. – Josef Jankovský, Dalkovice – 84 let

Sňatek uzavřeli:
27.12.2012 – Marie Hatašová, Kladruby a Josef Brož,
		Praha

Čas plyne, nevrátí, co vzal,Ty žiješ, tatínku, v našich
srdcích dál. Chybí Tvá myšlenka, co by poradila, chybí
Tvoje ruka, co by pohladila. Chybí nám Tvůj úsměv,
Tvoje pohlazení, za Tebe, tatínka, náhrada není.
15. února 2013 uplyne 25 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,tatínek, dědeček, bratr a švagr pan
Antonín Špička.
S láskou vzpomínají: manželka Anežka,
Petr, Renata a Bohumila s rodinami, vnoučata: Daneček, Tomášek, Terezka, Nikolka,
Filípek, Péťa a Natálka. Bratr František
s rodinou, sestra Anička s rodinou, švagrová
Milada s rodinou.
Antonín Špička

Novomanželé Brožovi
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