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V našem městě se koná mnoho společenských, kulturních, církevních i sportovních akcí. Jsou mezi nimi
každoročně se opakující, ale také zcela výjimečné. Jednou z nich bylo naprosto ojedinělé stavění legového
městečka, o němž se dočtete uvnitř našeho listu. Přinášíme k tomuto článku několik zajímavých fotografií. Kromě
jiných objektů postavili tvůrci repliku Nové radnice Trhového Štěpánova a přinesli ji před její budovu. Že je to
stavba velmi zdařilá, o tom není pochyb, jak můžete vidět na snímku.
Již 75. číslo Zpravodaje Štěpánovska přináší pestré čtení a věříme, že si z něho vyberete nejen podle svého
zájmu. Připravili jsme pro naše čtenáře a příznivce články nejen o dění v našem městě, ale i v širším okolí. Jaro
už předává pomyslný štafetový kolík létu a doufejme, že nebude rozmarné, ale takové, jak má být. Přejeme Vám
krásné zážitky nejen při čtení, ale i o prázdninách a dovolených.

Zpravodaj Štěpánovska
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Informace starosty města
Letošní rok je nejnáročnějším rokem v investiční výstavbě města. Právě v tomto období finišují dodavatelé
hlavních akcí Spolkového domu a víceúčelového hřiště.
Obě stavby budou letos dokončeny. Hřiště do konce
června, Spolkový dům do 31. října. Zaměřujeme se hlavně na kvalitu staveb a úplné dokončení při předání. Právě proto jsme požádali o prodloužení termínu dokončení. Uvedené termíny jsou konečné. Postup na stavbách je
přiměřený termínům. Sami si můžete porovnat fotografie, které jsou v tomto vydání Zpravodaje Štěpánovska
s těmi minulými. V případě Spolkového domu nějaký
čas ještě zabere vnitřní vybavení. Aktuálnější informace
o postupu staveb je na webových stránkách města.
Chtěl bych se zmínit o aktualitách kolem silnic v našem správním území. Zastupitelstvo schválilo smlouvu
s firmou COLAS CZ na opravu místní silnice od nádraží
ke křižovatce k silnici Sedmpány – Keblov. Zvlášť v úseku nad rybníkem „Kupsák“ je v některých částech úplně
rozpadlá konstrukce vozovky vlivem podmáčení. Zde
bude provedeno rozebrání a znovu zbudování těchto
částí silnice. Na ostatních místních komunikacích budou opraveny jen nejnutnější výtluky.
Byla dokončena výměna dopravních značek kolem
místních komunikací. Letos se prováděla třetí z poslední
etapy této akce. Zbývá vyřešit jen malé připomínky
na označení silnice kolem firmy RABBIT a v Dubějovicích.
Z posledního jednání se Správou a údržbou silnic
Středočeského kraje vyplývá, že by se v příštím roce
měla konečně řešit křižovatka proti muzeu v Trhovém
Štěpánově a s tím nový koberec na silnici II. třídy č. 126
– směr Soutice a III. třídy č. 1261 – směr Dubějovice.
Nový koberec se plánuje jen na částech těchto silnic. Tato
akce je velmi důležitá pro úpravu centra města.
Projekt přípravy pozemků pro výstavbu rodinných
domů „Nad městem“ zatím postupuje výkupem pozemků pod komunikacemi. Inženýrské sítě pro novou vý-

stavbu se budou budovat podle finančních možností
města nejdříve v lokalitě „Na Jitře“.
Zastupitelstvo města rozhodlo o pronájmu pozemků
v lokalitě „Na bolinách“ (zatáčky na Soutice) pro potřebu motorkářů pro terénní ježdění. Provoz na těchto pozemcích si budou organizovat sami. Hlavním organizátorem je Aleš Kamarýt.
Zastupitelstvo také projednávalo situaci kolem vodného a stočného. Zdroj vody ve Štěpánově má vysoký
obsah dusičnanů, takže Vodohospodářská společnost
Benešov, která vodovod spravuje, nahradila místní zdroj
vody vodou ze Želivky. Ta se však nakupuje od Pražských vodáren a je dražší. Zastupitelstvo tedy i při zachování současných dotací na vodné a stočné souhlasilo
s návrhem Vodohospodářské společnosti Benešov
na zvýšení vodného pro obyvatelstvo na 26,53 Kč/m³
a stočného pro obyvatelstvo na 25,15 Kč/m³.

Část budovaného hřiště

Celkový pohled na hřiště

VODNÉ
Cena po zvýšení
v Kč za 1 m³ bez DPH

STOČNÉ

27,42

27,18

Dotace města v Kč na 1 m³

3,30

4,32

Cena bez DPH v Kč za 1 m³

24,12

22,86

2,41

2,29

26,53

25,15

DPH
Celková cena pro občany
v Kč za 1 m³

Bude nutné zvážit objednání projektu na čištění úpravny vlastního zdroje pitné vody.
Zastupitelstvo jako každoročně schválilo po provedeném přezkoumání hospodaření města Středočeským
krajem Závěrečný účet města za rok 2010.
Ministerstvo pro místní rozvoj nám přislíbilo dotaci
na opravu cest vymletých dešťovými přívaly ve Střechově kolem řeky. Dotace činí 2/3 rozpočtu akce, který je
2 400 000 Kč.
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Obkladačské práce ve Spolkovém domě

Sklepení Spolkového domu

V poslední době máme starosti s pořádáním diskoték. Občané si stěžují na velký hluk kolem sokolovny při
diskotékách. Jednáme s pořadateli o zjednání nápravy.
Velmi rád vyslovuji pochvalu Organizaci 5. prosince
za uspořádání již tradiční akce „Pohádkový les“. Akce se
velice vydařila a zúčastnilo se jí opět více dětí než v minulém roce. Děkuji všem organizátorům za pečlivou přípravu a organizaci.
V červnu budou dvě významné akce – 11. června
oslava 100 let SDH Dalkovice a 19. června tradiční jarmark v Trhovém Štěpánově.
Na závěr děkuji všem zastupitelům za podporu a zodpovědný přístup při projednávání úkolů jednotlivých

Lesní cesta ve Střechově

zasedání. Za podporu naší práce děkuji všem Vám spoluobčanům. Přeji Vám krásné prožití léta při pěkném
počasí a k tomu pevné zdraví.
Ing. Václav Nekvasil, starosta města

Místostarosta Josef Korn odpovídá na dotazy občanů
Dotaz: Máme pěkný výhled z domu do zeleně Štěpánovského potoka. Tento pohled nám již delší dobu narušuje
velká skládka betonu, živice a kamení v lokalitě Na Braňce. Je ve výhledu nějaké řešení?

žádná stížnost. Bývalý lom je volně přístupný všem občanům a slouží jako místo táboráků a odpočinkových
procházek.

Odpověď: Tato skládka vznikla jako úložiště po stavbě
kanalizace a vodovodu z povrchu ulic. Počítáme s rozdrcením a vytříděním dočasně uloženého materiálu, který
bude použit na opravu cest. V době přípravy vydání tohoto čísla Zpravodaje Štěpánovska bylo 1 800 tun rozdrceno, uložen na hromadách a prostor byl upraven.
Dotaz: Proč povolujete v bývalém lomu v Pasece pochybné Techno podniky?
Odpověď: Žádné Techno podniky v lomě nepovolujeme,
vyjma soukromé akce občana Trhového Štěpánova, který jako jediný o povolení požádal a nebyla registrována

Drcení betonu a živice Na Braňce
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Blanický rytíř vyhlášen
Dne 22. dubna 2011 bylo již potřinácté uděleno ocenění Blanický rytíř třem fyzickým osobám, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka.
Ocenění udělují navrženým kandidátům neziskové
organizace Podblanicka, konkrétně Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (administrátor ceny), a další,
z nichž vyjímáme: Vlastivědný klub P.A.N. Vlasáka Vlašim, Český svaz ochránců přírody Benešov, Český svaz
ochránců přírody Kladruby, Sázava, Střítež, Podblanický vědeckotechnický klub železniční, Podblanické infocentrum a Vlašimská astronomická společnost.
V letošním roce porota vybírala z osmatřiceti nominací. Porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních organizací nakonec rozhodla o udělení ceny těmto
třem nominovaným:
Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka
získal čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo
pan Radko Bílek z Vlašimi, zejména za bohatou badatelskou, publikační a přednáškovou činnost v oblasti regionální vlastivědy.
Radko Bílek se narodil 12. října 1940 v Sobotce, studoval novinařinu, v důsledku svých postojů před
i po roce 1968 byl pronásledován. V prosinci roku 1969
byl propuštěn z práce v Krajském muzeu v Hradci Králové, odkud poté odešel s rodinou do Vlašimi. Jeho zaměstnávání v oblasti kultury bylo nezákonným způsobem limitováno. Ještě jednou v životě se pokusil o návrat
ke své novinářské profesi. Stalo se tak v roce 1987. Ani
tehdy se však tento návrat nezdařil. V roce 1991 byl plně
rehabilitován.
Od mládí rozvíjí svůj velice blízký vztah k historii,
která se mu stala náplní většiny volného času. Výsledky
svých studijních a badatelských aktivit v muzeích,
knihovnách i archivech, kterým věnoval stovky hodin
poctivé práce, zpřístupňuje veřejnosti v článcích s růz-

Milan Štědra, Radko Bílek a Antonín Podzimek

nými náměty zejména v časopisu Pod Blaníkem, Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a dalších.
V uplynulých více než deseti letech se ve své činnosti
zaměřil zejména na literární a uměleckou historii obou
Blaníků a veškeré získané poznatky a ověřené informace
zpracoval do přehledných publikací, které vypovídají nejen o zaujetí autora pro dané téma, ale i o preciznosti jeho
práce. Zejména jde o tři knihy vydané jako samostatné
přílohy časopisu Pod Blaníkem pod souborným názvem
Blaník v umění, a to: Blanické literární zajímavosti (2002),
O Blaníku a jeho rytířích v beletrii (2004) a Blaník a sv.
Václav v sochařství (2005). Vedle této edice je třeba zmínit jeho knihu Tajemní blaničtí rytíři (2001). Zatím posledním knižním počinem Radko Bílka je jeho již pátá
samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem, která vyšla
v roce 2010 pod názvem Poutní místa na Podblanicku.
Radko Bílek patří mezi známé regionální badatele,
který kromě autorství samostatných knih a mnoha příspěvků zprostředkovává nabyté poznání při přednáškách, spolupracuje při tvorbě naučných stezek a dalších
osvětových materiálů. Radko Bílek se hlásí k odkazu
Fráni Šrámka a řídí se parafrází: „Milovat kraj, ve kterém žijeme, znamená sloužit mu.“
Udělení ocenění je vhodným poděkováním za dosavadní bohatou vlastivědnou činnost a také motivací
k další práci, např. na nové knize věnované ztvárnění
motivu Blaníku v další oblasti výtvarného či jiného
umění.
Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává
čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo pan Antonín Podzimek ze Sedlce-Prčice, zejména
za dlouhodobou práci pro regionální rozvoj na Podblanicku.
Antonín Podzimek se narodil
14. března 1949 v Karlových Varech. Absolvoval Střední všeobecAntonín Podzimek
ně vzdělávací školu a v roce 1967
zahájil studium dějepisu a češtiny na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1969 mu bylo z politických důvodů další studium znemožněno. Místo studia nastoupil dvouletou základní vojenskou službu,
po jejím absolvování pracoval v letech 1971 až 1980 jako
dělník, později jako technik Výstavby kamenouhelných
dolů Kladno.
V roce 1980 odchází z Prahy. Nové působiště a životní uplatnění nachází Antonín Podzimek v Borotíně
u Tábora v místním JZD. Tato obec se stala jeho skutečným domovem, ihned po příchodu se zapojuje do veřejného života. V roce 1984 zahájil i svou pedagogickou
činnost, věnoval se výchově v dětském domově v Nemy-
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šli, kde působil jako vychovatel. Od roku 1990 se mohl
začít věnovat své životní lásce – knihám. V tuto dobu se
přestěhoval do Sedlce-Prčice a tam založil knihkupectví.
V témže roce byl zvolen do městského zastupitelstva
Sedlce-Prčice a jeho členem je dodnes.
V období let 1994 až 2000 se zapsal do povědomí
svých spoluobčanů jako starosta. Po celou dobu výkonu
této funkce patřil k několika starostům, jejichž práce
přesahovala hranice obce. O své zkušenosti z této práce
se dokázal nezištně podělit se všemi, kteří projevili o některou problematiku zájem. Zkušenosti, pracovitost
a oblibu u spoluobčanů zúročil v krajských volbách
v roce 2000, kdy byl zvolen krajským zastupitelem, členem rady a statutárním náměstkem hejtmana Středočeského kraje.
Jako náměstek hejtmana pro školství a regionální
rozvoj měl velký podíl na bezproblémovém převodu více
než 250 středních škol a školských zařízení pod správu
Středočeského kraje. Pod jeho vedením se nestal Středočeský kraj pouhým zřizovatelem těchto škol a školských
zařízení, ale svým působením vytvořil na tomto úseku
dělné a přátelské prostředí, na které nejenom jeho spolupracovníci, ale i školy vzpomínají dodnes. Toto období
i činnost Antonína Podzimka nelze lépe charakterizovat
než jeho vlastními slovy: „Připravit do života děti a mladé lidi, kteří pro náš kraj – a nejen pro něj – znamenají
budoucnost, je úkol, jehož naplňování je pro mne výzvou
i poctou.“
Své osmileté působení v radě Středočeského kraje
kromě školství zasvětil zahraniční spolupráci a zejména
regionálnímu rozvoji. Byl bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností přispívajících k ztotožnění se obyvatel
se Středočeským krajem. Starostové a další představitelé
obcí a spolků si cení jeho pomoci a nadšení pro realizaci
rozvojových aktivit. Jméno Antonína Podzimka je spojeno i se soutěží „Vesnice roku“, kterou organizoval po celé
období svého působení na krajském úřadě. Ani dnes,
kdy pracuje jako personální náměstek ředitele Oblastní
nemocnice Příbram, neustává ve své práci pro náš kraj.
U Antonína Podzimka se vzácně skloubilo mnoho
dobrých lidských vlastností, jistě tou nejobdivuhodnější
je neutuchající ochota pomoci každému potřebnému.
Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka
získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo
pan Milan Štědra ze Sázavy, zejména za celoživotní
snahu o rozvoj a udržení kulturního dědictví města Sázavy a okolí.
Milan Štědra se narodil 26. června 1957 v Benešově.
Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Železném Brodě pracoval 28 let ve Sklárnách
Kavalier. Nyní pracuje jako vedoucí Kulturního a informačního centra v Sázavě. Podílel se na založení časopisu
Sázavské panoráma, ve kterém publikoval. Má podíl
na založení vlastivědného sborníku Sázavsko, kde půso-
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bí jako vedoucí redakční rady a také publikuje (vydáno
již 14 sborníků) a na založení měsíčníku Sázavské listy,
kterého je redaktorem. Od roku 1990 je sázavským kronikářem. Řadu let působí také v redakční radě časopisu
Pod Blaníkem.
Kolem vlastivědného sborníku Sázavsko se mu podařilo vytvořit pracovní kolektiv, který neustále rozšiřuje
znalosti o historii města Sázavy a jeho okolí a který spolupracuje s renomovanými historiky a archeology.
Ve spolupráci s pracovníkem Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech Jiřím Bernatem zrevidoval
řadu posázavských hradišť od Kácova po Chocerady, objevil, zaměřil a datoval tři eneolitická hradiště a jedno
středověké a řadu zaniklých vsí, skláren a stezek v nejbližším okolí Sázavy, provedl revizi prastaré stezky Čertova brázda a zmapoval ji. Podílel se na celé řadě rozhlasových pořadů propagujících Posázaví a jeho osobnosti
(např. o rodině Fričů, Kavalierů, či Wachsmannů – Voskovců nebo o sv. Prokopu).
Milan Štědra také vystupoval v televizních pořadech
(např. Putování za českými čerty) a v řadě dokumentů.
Uspořádal desítky výstav zaměřených na regionální historii, se společenstvím Jiná Vesta, např. Sklářství na Sázavě, Řemesla na Sázavě a Hospodaření na Sázavě,
ke kterým sepsal naučné brožury. Ilustroval knihu Petra
Sommera Sázavský klášter (1996) a část zejména rekonstrukčních kreseb je publikována v různých encyklopediích. Je spoluautorem publikace Historie a současnost
podnikání na Benešovsku, Vlašimsku, Voticku a Sázavsku (2003), redigoval turistického průvodce Sázava
a okolí (2008), publikuje též ve sborníku Archeologie
ve Středních Čechách a v časopisu Pod Blaníkem. Je členem správní rady „Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť
František“ pro záchranu nejstarší sázavské huti. Jeho
hlavním cílem však je zřídit muzeum Města Sázavy,
sklářství v Sázavě a posázavských hutích, pro které shromažďuje informace a artefakty.
Věříme, že ocenění Blanický rytíř mu je poděkováním a v jeho dalším úsilí a plánech povzbuzením.

Antonín Podzimek, Radko Bílek a Milan Štědra
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Slavnostního udělování, které proběhlo v obřadní síni
vlašimského zámku, se účastnilo na padesát hostů kulturního, společenského i politického života regionu.
Na půdě města přítomné přivítal starosta Vlašimi
Mgr. Luděk Jeništa. Pozvání přijali zástupci Parlamentu
České republiky, krajské samosprávy, řada zástupců měst
a obcí Podblanicka (jejich jménem promluvil starosta Sázavy Petr Šibrava), ředitelé škol z Podblanicka a mnoho
dalších hostů. Blaničtí rytíři obdrželi již tradičně kromě
pěkného diplomu každý svou originální velmi hodnotnou pískovcovou sochu Blanického rytíře od akademického sochaře Daniela Talavery. Pořízení těchto soch
sponzoroval generální sponzor udělování ocenění Blanický rytíř firma RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Červen 2011

Na závěr slavnostního aktu byla zveřejněna výzva
k nominování na Blanické rytíře za rok 2011, kteří budou vyhlášeni na Velký pátek 6. dubna 2012. Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která
se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního
a kulturního dědictví Podblanicka. Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec, zájmový spolek
písemně na adresu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Nominace musí
obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho
narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Uzávěrka nominací je na začátku března 2012.
Jan Urban

Legoprojekt v Trhovém Štěpánově
Jsou to již skoro dva měsíce, co se v Trhovém Štěpánově uskutečnil projekt, který stále obíhá Českou a Slovenskou republiku. Přesto mi dovolte, abych se k němu
vrátil a poděkoval těm, kteří jej připravili. Věřte mi, činím tak s velkou radostí v srdci.
Bylo úžasné vidět, jak v dnešní době počítačů a dalších vymožeností doby, se děti bavily stavbou stavebnice.

Byli jsme překvapeni, jak kreativní dokáží být žáci druhé
a třetí třídy Základní školy v Trhovém Štěpánově. Především jejich zásluhou vyrostla většina legového města,
které bylo postaveno během tří dnů v modlitebně Církve
bratrské. Tam bylo také v neděli 3. dubna 2011 paní ředitelkou Mgr. Květou Kuželovou slavnostně otevřeno a vystaveno. Všechny stavby legového města jsou vyfoceny
i s jejich autory, proto je možné získat fotografie vašeho
dítěte, nebo celkovou prezentaci legoprojektu v Trhovém
Štěpánově a to buď zavoláním na číslo 721159911 – hlavní
vedoucí legoprojektu Lukáš Exner, nebo osobní návštěvou Církve bratrské v Dubějovické ulici 50. Fotografie
budou předány pouze na paměťový disk – flash. Během
projektu byly postaveny některé repliky staveb města Trhový Štěpánov. Zarámovaná fotografie městského úřadu
a hasičské zbrojnice byla po ukončení projektu předána
místostarostovi města panu Josefu Kornovi.
Obrovský dík patří také paní ředitelce Květě Kuželové za to, že uvolnila žáky 2. a 3. třídy včetně učitelek
a umožnila tak vlastní stavbu města. Paní ředitelka Kuželová přijala pozvání na slavnostní otevření a přestřižením pásky a proslovem legové město otevřela veřejnosti.
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Stavbu města z lega provedlo 65 dětí a na slavnostním
otevření a následné výstavě bylo přítomno 161 lidí. Tímto děkuji všem instruktorům, žákům 2. a 3. třídy, jejich
rodičům a učitelkám, ředitelce ZŠ Květě Kuželové, členům Církve bratrské a všem dalším, kteří na tento projekt přispěli. Za tým legoprojektu Vás všechny čtenáře
a do redakce zdraví, přeje vše nejlepší i v krásném přicházejícím létu
Lukáš Exner

Ohlédnutí – LEGOprojekt
Jsou to už dva měsíce, kdy naše město mělo mimořádnou příležitost zařadit se mezi velká města v naší
zemi a přivítat LEGOprojekt. Je to soubor známé stavebnice LEGO, který se liší od ostatních tím, že si tu z LEGA
mohou děti tři dny zcela zdarma stavět, a při tom postavit město o rozloze 11 m2.
Stavba byla ukončena v sobotu večer a v neděli pak
bylo městečko slavnostně zpřístupněno k prohlídce široké veřejnosti. Pásku přestřihla ředitelka Základní školy
v Trhovém Štěpánově paní Mgr. Květa Kuželová. Chceme tímto poděkovat paní ředitelce, že uvolnila z vyučování druhou a třetí třídu Základní školy, které se podílely na stavbě městečka mimo hodiny pro veřejnost.
Stavění se za celou dobu účastnilo asi 60 dětí a věříme, že to pro většinu z nich byl silný zážitek. K dispozici

Mgr. Kuželová střihá pásku

Lukáš Exner s ředitelkou Kuželovou

bylo více než půl milionu kostiček v hodnotě přes milion
Kč. Souprava Lega byla darována německým Dětským
odborem pro podporu práce církve s dětmi a v Česku je
ve správě Odboru pro práci s dětmi Církve bratrské.
Není vyloučeno, že se podaří LEGOprojekt zopakovat.
Je pravda, že to stálo hodně úsilí. Stavbu městečka
připravoval tým Církve bratrské v Trhovém Štěpánově
složený z místních mladých lidí. Tento tým také pomáhal dětem se stavěním, připravoval doprovodný program
a také nakonec vše rozebral a připravil k odvozu do Ostravy, kam LEGOprojekt pokračoval na své pouti. Většina z týmu si musela vzít na akci dovolenou a pracovali
bez nároku na odměnu, naopak sponzorovali převoz
LEGOprojektu z Prahy, ceny pro vítěze soutěže a půjčovné, které činilo 2 000 Kč. Chceme všem poděkovat
za to, co udělali pro děti z Trhového Štěpánova a okolí.
Pokud se chcete dovědět o LEGOprojektu více, najděte si na internetu stránky www.cb.cz/legoprojekt.

Prohlídka městečka
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Noc kostelů v Borovnici
Více než 921 otevřených kostelů či modliteben a jeden až dva miliony návštěvníků sliboval druhý ročník
Noci kostelů, jehož cílem je umožnit nezávazné přiblížení, setkání s křesťanstvím a poznání kulturní hodnoty
kostelů. Myšlenka Noci kostelů se do České republiky
dostala ze sousedního Rakouska, kde se koná již šestý
ročník akce. Událost obě země koordinují společně, letos
poprvé se zapojí i několik desítek slovenských církevních

z nejviditelnějších prvků proto zůstává vizuální styl, jehož autorkou je rakouská grafička Vera Rieder, a který je
k propagaci používán již od roku 2005. V Česku se první
úspěšný ročník konal minulý rok, letos se k akci přihlásilo dokonce víc kostelů než v Rakousku, zemi kde myšlenka Noci kostelů vznikla. Pražský arcibiskup Dominik
Duka pověděl: „V prostoru chrámu, má každý nekonečnou cenu. Můžeme vstoupit do prostorů, které formova-

Orchestr i sbor dirigoval Jiří Volek

Kostel sv. Petra a Pavla v Borovnici

stánků. Spolu s katolickou církví se jí zúčastní křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví ČR.
„Myšlenka Noci kostelů se velmi rychle rozšířila a velký
počet návštěvníků je důkazem, že je správná. Při Noci
kostelů je vítán každý: někdo si jde kostel jen prohlédnout, protože jinak by snad ani neměl odvahu do chrámového prostoru vstoupit, jiný přichází s očekáváním
hlubších duchovních zkušeností. To vše je při Noci kostelů možné a jen na samotném návštěvníkovi záleží, jak
daleko vstoupí,“ říká vídeňský arcibiskup Christoph
Schönborn.
V pátek 27. května 2011 stovky dobrovolníků ze všech
českých i moravských diecézí vytvářelo a realizovalo
vlastní program, který vychází z cílů a tezí Noci kostelů.
Program v jednotlivých místech vzniká nezávisle, vzájemná je pouze koordinace a propagace akce. Jedním

Ing. Jiří Foller

ly naše náboženské, kulturní i společenské dějiny.
V mnohých z nich se utvářely naše národní dějiny.
V nich bylo požehnáno životu při křtu, v nich se uzavíraly sňatky, ale byla také konána poslední rozloučení.
Život každého jednotlivce dostával, ale může i dnes dostat, potvrzení o své jedinečnosti a významu. Zde, v prostoru chrámu, má každý nekonečnou cenu, jak o tom
svědčí ukřižovaný Ježíš Kristus na kříži,“ zval k návštěvě
kostelů pražský arcibiskup Dominik Duka.
Oficiální začátek všude po zemi oznámily zvony
v 18:00, doprovázeny byly modlitbou za Noc kostelů.
Programy, které zahrnovaly koncerty, zpěvy, komentované prohlídky, meditace, byly zdarma.
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Záštitu nad Nocí kostelů 2011 převzali arcibiskup
Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví ČR
Joel Ruml, ministr kultury Jiří Besser, primátor hl. města
Prahy Bohuslav Svoboda a mnozí další.
V našem nejbližším okolí se otevřely kostely: sv. Petra
a Pavla v Borovnici, sv. Jiljí ve Vlašimi, kde byl přítomen
pražský arcibiskup Duka, kostel sv. Anny v Benešově,
kostel sv. Jakuba v Domašíně, kostel Zvěstování Panně
Marii v Maršovicích a kostely sv. Havla a sv. Petra v Poříčí nad Sázavou.
V Borovnici byl otevřen kostel sv. Petra a sv. Pavla už
v 16,30, kde proběhla modlitba růžence, poté mše svatá,
májová pobožnost a od 18 hodin začínala prohlídka kostela s výkladem, prohlídka varhan a zvonů. Za perfektní
přípravu, organizaci, shánění materiálů, účinkujících
a zajímavou výstavu je třeba velice poděkovat ing. Jiřímu
Follerovi, který akci věnoval mnoho času i úsilí a vynikající propagací přilákal do kostela davy z dalekého okolí. Dík patří všem jeho pomocníkům, řadě ochotných
lidí, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Třebaže počasí nepřálo, počet návštěvníků předčil očekávání.
Od 20 hodin vystupoval Podblanický smíšený sbor a orchestr pod vedením Jiřího Volka, v jejichž podání zazně-

ly i náročné skladby, např. Largo z 5. symfonie Z Nového
světa od Antonína Dvořáka či sbor judských zajatců
z Verdiho opery Nabucco. Do dvaadvacáté hodiny vystupovala mládež se Zpěvy nejen z Taizé.
Návštěvníci se při prohlídce dověděli, že kostel
sv. Petra a sv. Pavla se v Borovnici připomíná již v r. 1350
jako farní. Je 40 m dlouhý, 15 m široký, výška věže je
38 m. V roce 1834 se sesul štít, musel být rozebrán
a 10. 7. 1854 byl položen základní kámen k nynějšímu
chrámu. Byl stavěn na náklad Matice náboženské
a 13. listopadu 1859 byl vysvěcen. Velikou rekonstrukcí
prošel v letech 1989 – 1991, kdy byla provedena celková
oprava – omítka, střecha, interiér, varhany. V kostele
byly zavěšeny dva nové zvony – Svatá Trojice a Panna
Maria. V posledních letech byl kostel navštíven nedávno
zesnulým královéhradeckým arcibiskupem Karlem Otčenáškem, a biskupy Václavem Malým, Josefem Kajnkem a Karlem Herbstem.

Podblanický orchestr a pěvecký sbor

Zpěv mladých křesťanů

Mgr. Vlasta Kubalová, Čechtice
s použitím textu Mgr. Petra Grulicha, kazatele a tajemníka Rady Církve bratrské, Praha.

Pravda o golfu
Dostal se mi do ruky článek, který hodnotí vliv golfových hřišť na životní prostředí a celkově na okolí kolem
nás. To mě přimělo o tomto problému přemýšlet a srovnat nebo uvést na pravou míru situaci v našem případě.
Protože znám problematiku zemědělské výroby, nebylo
velkým problémem vyzdvihnout základní rozdíly jednotlivých pozemků a našeho golfového hřiště.
Podle mého názoru vlastně nelze srovnávat intenzivní zemědělskou kulturu s plochou hřiště. Např. kukuřice
potřebuje hnojení základní, strojená hnojiva se dávají jak
při setí, tak několikrát během růstu v dávce několikanásobně vyšší, než je na zatravněném golfovém hřišti.
K tomu musíme ještě připočítat negativní vliv erozivních
splachů při deštích, větrnou erozi z dlouhého období,

než se pole jenom zakryje zelenými částmi, ale vodní
eroze samozřejmě působí během celé vegetace. Za srovnání stojí i typ a množství kořenů, které jsou u obou případů úplně odlišné. Trochu lepší jsou na tom obiloviny
klasické, které mají v daném srovnání pozici někde mezi
oběma případy. Stále ale platí, že pokud srovnáme splachy strojených hnojiv do spodních vod, z hřiště se téměř
nic pryč nedostane. Hustá síť jak povrchových, tak hlubších kořenů trávy je schopna spotřebovat veškeré dodané
živiny. Na velkých plochách drah (fervejí) se u nás hnojí
celkovou dávkou za rok srovnatelnou s jediným hnojením za rok u zemědělských plodin.
Toto uvádím proto, že mě k tomu provokoval zmíněný článek v úvodu. Nechceme tím kritizovat, ani ovliv-
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ňovat agrotechniku zemědělství, ale uvést na pravou
míru tvrzení, že golfová hřiště jsou šmahem pro životní
prostředí horšími plochami než okolní plodiny.
Dále je nutné připomenout i vliv golfového hřiště
na faunu v okolní přírodě. Jistě uznáte, že při jednorázovém sklizení lánu většiny plodin dojde k nechtěnému
úhynu řady zvířat a ptáků.
Proti tomu hřiště, které je sekáno častěji a kde jsou
cíleně umístěny tzv. biozóny, k poranění nebo úhynu
zvířat a ptáků vůbec nedochází. Biozóny jsou situovány
tak, aby zvěř měla možnost úkrytu, navíc do biozón nesmí ani hráč vstupovat. Je proto s podivem, kolik lidí
brojí proti golfovým hřištím, aniž by vůbec znali jejich
problematiku, natož by golf zkusili hrát nebo jen hřiště
prošli. Proč byl tedy golf zařazen mezi olympijské sporty? U nás, bohužel, lidé, kteří o golfu na vyšších místech
mluví a rozhodují, mají zcela zkreslené představy.
Další věcí je, že tito stejní lidé nechají na orné půdě
postavit např. fotovoltaické elektrárny.

Červen 2011

Znehodnocení orné půdy je zcela evidentní. Zvířata,
kterých zde bylo dost (znát je to i v zimě), zmizela, protože i lidem vadí neustávající kolísavý zvuk, který se okolo
elektrárny šíří, stejně jako světlo ze svítících reflektorů
v noci.
Každý sportovec si bude svůj sport hájit, protože se
mu líbí a našel v něm své pozitivní skutečnosti. Stejně
jako fotbalisté nepovažují horentní sumy za kupování
cizích hráčů za nemorální, stejně tak budou argumentovat hokejisté, bojové sporty, tenis atd. Proto se snažíme
vysvětlit lidem, kteří golf diskriminují a očerňují, proč
právě golf je pro nás sportem ideálním pro všechny,
od dětí po seniory, včetně vlivu na životní prostředí a životní styl. Zveme každého, ať se přijde přesvědčit,
že chceme odstranit nepravdy, které se díky neinformovanosti o golfu šíří.
Ing. Mirka Voigtsová,
prezident ATRIUM GOLF CLUBu

Také čistý Štěpánovský potok
Úklidu břehů a koryta Štěpánovského potoka se zúčastnilo 15 štěpánovských občanů a dětí, a 7 členů občanského sdružení Kalňáci.
V délce 4 km se podařilo sebrat 2 tuny odpadu, převážně igelity, PET lahve a pneumatiky.
Kalňáci postupovali proti proudu od soutoku se Sázavou, štěpánovští od hotelu RABBIT k Černé skále.

Jarní slunečné počasí dokreslilo krásné scenérie kolem potoka, které někteří účastníci viděli poprvé, a určitě se budou na tato místa vracet.
Děkuji všem, kterým není lhostejné, jak vypadá příroda v našem okolí, za obětavou pomoc.
Josef Korn, starosta SDH
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Novinové články o Sarajevském atentátu 1914
Žáci 9. třídy se v hodinách dějepisu učili mimo jiné o první světové válce. Záminkou k rozpoutání této války byl
známý sarajevský atentát. Po probrání látky dostali deváťáci za úkol napsat dobový novinový článek o událostech v Sarajevu, kterým jakoby byli svědky. Mohli psát z pozice rakouského nebo srbského novináře. Národnost autora totiž
pochopitelně ovlivnila jeho postoj k této události.
Jan Frajt
(z pohledu srbského novináře)
Habsburský monarcha mrtev! Z vraha se stává národní hrdina!
Dne 28. června 1914 Gavrilo Princip z organizace
Mladá Bosna pomstil naše utlačované bratry z Bosny
a Hercegoviny, když usmrtil Františka Ferdinanda d‘Este s jeho chotí Žofií Chotkovou v Sarajevu. První pokus
o atentát ale spáchal Nedejlko Čabrinovič, který se pokusil vyhodit manželský pár do povětří pomocí bomby.
Jenomže tato bomba se bohužel od automobilu odrazila
a jen zranila několik členů ochranky a zdeformovala
další projíždějící automobil. František Ferdinand d‘Este
s chotí se rozhodli, že navštíví oběti atentátu v nemocnici. Limuzína s manželským párem projela kolem Gavrila
Principa, který dvěma ranami zastřelil manželský pár.
Atentátník byl bohužel po atentátu ihned zadržen.
Za tento hrdinný čin provolejme Gavrilu Principovi třikrát sláva.
Anna Olišarová
(z pohledu rakouského novináře)
Sarajevský atentát
V hlavním městě Bosny a Hercegoviny byl zastřelen
následník trůnu František Ferdinand d‘Este s manželkou Žofií Chotkovou, která byla údajně těhotná. Vrah
byl dopaden ihned po atentátu. Byl jím Gavrilo Princip,
který byl členem organizace Mladá Bosna. Byla to snad
pomsta za Bosnu a Hercegovinu?
Byl jsem u toho a budu vám vyprávět, jak se to stalo.
Ferdinand s manželkou se přijeli do Sarajeva podívat
na vojenskou přehlídku. Byl krásný den a přehlídka probíhala stejně jako minulý rok. Ale najednou se na scéně
objevila skupina atentátníků, kteří zaútočili na projíždějící kočár, ve kterém seděl náš budoucí císař. Stál jsem
přímo vedle muže, který vytáhl pistoli a vystřelil. I když
vraha hned po činu chytili, Ferdinand d‘ Este s Žofií
Chotkovou v červnu 1914 zemřeli. Asi jsme Srbům tu
Bosnu a Hercegovinu neměli brát.
Pavel Dušek
(z pohledu srbského novináře)
A máme to!
Dnes dne 29. 6. 1914 je tomu den od toho, co byl
na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d‘Este a jeho manželku Žofii Chotkovou spáchán atentát. Útočila naše dceřinná organizace Mladá
Bosna. Z více atentátníků zaútočili pouze dva. Jeden ho-

dil na automobil granát, ale netrefil se, pouze poranil
jednoho důstojníka. Tento atentátník, jehož jméno kvůli
počtu chyb, kterých se dopustil, nebudu uvádět, byl
po neúspěšném pokusu o atentát chycen.
Žalářníci národů se však chtěli ukázat a pokračovali
v přehlídce. Díky chybě v organizaci kolony se našemu
národnímu hrdinovi Gavrilu Principovi podařilo vypálit na nenáviděný pár z bezprostřední blízkosti. Čin se
zdařil, kněžna na místě mrtvá, pan arcivévoda ještě
chvíli pokašlával. Principa okamžitě zatkli a bude souzen. Vzhledem k věku snad nebude popraven.
Doufám, že si z toho vezmou Rakušané ponaučení
a nechají nás SRBY na pokoji.
Pro vstup do naší organizace se hlaste v redakci.
Pro svobodné listy Skopie napsala ilegální teroristická organizace Černá ruka.
Martin Janouš
(z pohledu srbského novináře)
Černá ruka versus R-U 1:0
Gavrilo Princip je hrdina státu a člen organizace
ČERNÁ RUKA, spolku lidí, jenž se stará o blaho národa.
Činem, kterým se včerejšího dne zapsal do hrdinské listiny, se Bosna zbavila následníka rakouského trůnu, jenž
si násilně připojil tuto krásnou zemi ke svému žaláři národů. První útočil jeho přítel a to tříštivým granátem,
kterým bohužel minul. Hrdina Gavrilo Princip využil
zaváhání a dvěma přesnými ranami ukončil život tyranovi i jeho choti. Na počest hrdiny, jenž zavraždil Františka Ferdinanda d‘Este, se za něj pomodlete.
Adéla Hájková
(z pohledu neutrálního pozorovatele)
Smrt!
Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu
František Ferdinand d‘Este je mrtev. Pro někoho špatná
a pro někoho dobrá zpráva. Včera 28. června byl spáchán
na Františka Ferdinanda d‘Este atentát a to v hlavním
městě Bosny a Hercegoviny v Sarajevu. Během vojenské
přehlídky byl František napaden skupinou šesti atentátníků, jejichž vůdce byl Danilo Ilič. Při této události byla
zabita i jeho manželka Žofie Chotková. Oba byli zastřeleni srbským studentem, jehož jméno je Gavrilo Princip,
který je členem skupiny s názvem Mladá Bosna. Ta spolupracuje s teroristickou organizací, která nese název
Černá ruka.
Atentátníci a lidé zodpovědní za organizaci atentátu
byli posléze uvězněni a budou potrestáni.

Strana 12

Zpravodaj Štěpánovska

Červen 2011

Pod Blaníkem – 1.2011
Tento zajímavý časopis vstoupil do 15. ročníku obnoveného vydávání. První číslo přináší opět zajímavé články nejen v hlavní části, ale i v příloze.
První článek je nazván „Dolnokralovické hadce
po padesáti letech vyhlášeny chráněným územím.“ Napsala jej autorská dvojice Martin Klaudys a Pavel Pešout.
(Poznámka autora tohoto článku: Hadec patří do skupiny přeměněných hornin, má šedozelenou barvu a je
protkán řadou tmavých žilek a skvrnek. Od tohoto charakteristického zabarvení podobného hadí kůži je odvozeno i jeho jméno. Hadec je hornina bohatá na kovy, především hořčík. Na hadcovém podkladu je typické vysoké
zastoupení endemitů, tj. rostlin, které nenajdeme nikde
jinde na světě. Hadec obecný je v Čechách hojný, pěkné
odrůdy nacházejí se u Křemže, u Zlaté Koruny, v okolí
táborském, u Přísečnice, Sangerberku, Mnichova, Raspenavy a na jiných místech; na Moravě u Hrubšic a Jihlavy,
v okolí Náměšti, u Třebíče, Žďáru a j.)
Lokalita dolnokralovických hadců je bezesporu nejvýznamnější botanická lokalita na Podblanicku a jedna
z nejdůležitějších botanických míst v České republice.
Článek se obšírně věnuje přírodním hodnotám lokality
i historií její ochrany. Na tomto území bylo zjištěno 156
druhů lišejníků, 29 druhů denních a 194 druhů nočních
motýlů. Článek je doplněn 8 fotografiemi a jednou mapkou. – Miroslav Dvořák a Václav Zelený popisují „Staré
hrušně na Podblanicku.“ Článek doprovázejí 2 dobové
a 2 současné fotografie. – Ing. Pavel Procházka píše
o ptáku roku 2011. Je jím strnad obecný. (Podobný článek vyšel v dubnovém vydání Zpravodaje Štěpánovska
na přání odpovědného redaktora.) – Marie Pášová popsala „Vysvěcení zvonu v kapličce v Borové Lhotě.“ Tato
Lhota je jednou z částí města Pyšely. – Zajímavému „Výročí v Českém Šternberku“ se věnuje Jan Dvořák, který
připomíná, že je to již 110 let, co se první parní lokomotiva rozjela s vlakem pod mohutnou stavbou zdejšího
hradu. Součástí článku je fotografie ze slavnostního zahájení jízdy na trati Čerčany – Kácov a dvě fotografie
z roku 1984. – Josef Moudrý připomíná „120 let od narození vlašimského starosty Františka Průchy.“ Byl starostou pouhých 6 let a přitom se věnoval své živnosti:
byl řezníkem a hostinským. 6 fotografií má již dokumentační význam. – Jindřich Nusek si všímá jedné historické divadelní hry v článku „“Jaroslav z Divišova“
v dramatu Ladislava Stroupežnického.“ Autor hry „Velký sen“ z roku 1884 s fantazií rozvinul vztah Anežky
Přemyslovny a „tatarobijce.“ Důrazně ho přitom nazývá
„Jaroslavem z Divišova.“ – František Procházka připomíná „Osmdesát let od založení Masarykova tábora
YMCA na Sázavě.“ YMCA je křesťanské sdružení mladých mužů založené v Londýně 1844. Sdružení organizovalo svou činnost mimo i v rámci církví a přinášelo

do společnosti nové myšlenkové proudy. Studie má tyto
části: Tábor na Sázavě 1921 – 1939; Organizace a vybavení tábora; Josef Antonín First (ředitel YMCA a organizátor tábora na Sázavě); Myšlenkové zdroje činnosti tábora; Historie tábora po roce 1939 a Závěr. – Radko
Bílek přiblížil známou vlašimskou malířku z jiného pohledu. Napsal článek „Anna Roškotová – ilustrátorka.“
K článku je připojeno 5 ukázek jejích ilustrací. – Slávka
Rýdlová je neúnavná autorka a napsala již 27. pokračování seriálu „Ochotnické divadlo na Podblanicku“, tentokrát „Z historie ochotnického divadla v Bystřici.“
Divadelní činnost v tomto městě pokračuje až do současnosti.
Co je ve vložené příloze?
Z ročníku 1928/29 je příspěvek Jakuba Honnera nazvaný „Divišov.“ – Jan Jirák připomněl události druhé
světové války s nadpisem „Václavický případ.“ Je to historická událost, při jejímž připomenutí jde někdy mráz
po zádech! Byly to pohnuté doby a ne všechny skončily
šťastně. – Z pera Jaroslavy Jarolímkové – Lipinské je báseň „Obrázek v lese.“ – V příloze najdeme 3 recenze regionální literatury. První: „Malíř a krajinář inspirován
Podblanickem“ Byl jím Augustin Satra, o němž jsme
psali v předchozím souhrnu tohoto časopisu. Článek napsal Pavel Pešout. Druhá: Jindřich Nusek: „Sborník Sázavsko (XIV, 2010).“ Městu Sázavě lze jen závidět, že má
ve svých řadách redaktora, který sborník připravuje. Je
jím Milan Štědra, letošní Blanický rytíř. Třetí: Erich
Renner kladně hodnotí „Dobrý zápis dějin Vlašimi 20.
století.“ To je název jeho článku, v němž se věnuje obsahu
knihy PhDr. Ivany Preislerové „Vlašim nejen ve 20. století.“ Navázala tím na Slavíkovy Dějiny Vlašimě. – Jaroslava Tůmová seznamuje v článku „Databáze sakrálních
staveb v Posázaví“ se souborem dat asi 1700 křížků, kapliček, božích muk, zvoniček, mlýnů a kamenných mostů,
které se dají označit jako památkové.
Další články mají charakter zpráv a sdělení a jsou nazvány: „Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim“ od Michaly Musilové a Petra Vacha. –
„Výtvarná soutěž „Lidové zvyky na Podblanicku“.“ Napsali ji Jindřich Nusek a Veronika Hanusová. – „Malováním po stopách malířky Anny Roškotové“ od Evy
Hájkové. – „Praktické příklady pro zlepšení životního
prostředí“ od Jana Urbana. (Článek otiskujeme na jiném
místě tohoto vydání našeho časopisu). Přílohu uzavírají
přehledy plánovaných akcí Muzea Podblanicka a ČSOP
Vlašim.
Revue Pod Blaníkem stále přináší na svých stránkách
nové poznatky z mnoha oborů ve čtivé podobě i v tradiční přehledné grafické úpravě. Pod Blaníkem stojí za to
číst!
Jaromír Vlček.
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Velikonoce v Soutickém muzeu
Před velikonočními svátky připravětšina přítomných ráda přispěla
vilo muzeum v Souticích prodejní výna dobrou věc. Výběr byl rozmanitý stavu jarních a velikonočních dekorací
hrníčky, talíře, svícny, vázy, popelníky,
a výstavu kraslic.
zvířátka, květináče... Odlochovičtí keraKraslice drátkované, malované, vymici jsou zruční a právem si zaslouží náš
škrabované, zdobené slámou a voskem
obdiv.
i křehké kraslice vyvrtávané do krajkoPro děti byl připraven koutek, kde si
vých vzorů zapůjčily Bára Jandejsková
mohly podle své fantazie ozdobit velia MUDr. Vilemína Petrů. Až ze Švýcarkonoční vajíčka a pomalovat zvířátka
ska pocházely kraslice zdobené voskem,
ze sádry. Obrázky s velikonoční tématikou, které děti nakreslily, byly v mubarevnými drátky a vyvrtáváním, které
zapůjčila paní Eva Fisler.
zeu vystaveny.
16. dubna navštívil muzeum keraK zakousnutí byl připraven mazanec,
beránek a velikonoční vaječné
mik Martin Tysl. Všichni, kteří přišli
Práce na hrnčířském kruhu
toho dne do muzea, si mohli vyzkoušet
chuťovky.
Každý dostal čokoládová vajíčka a domů odcházel
práci na hrnčířském kruhu. Pod rukama dětí i dospělých
se za vedení pana Tysla rodily z beztvaré hroudy hlíny bohatší o příjemný zážitek.
misky a vázičky. Protože se výrobky opravdu povedly,
Dana Vlasáková
putovaly do pece a po vypálení je dostanou jejich tvůrci
na památku.
Nákupem již hotových výrobků z keramické dílny
Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích

Krásné kraslice

Co vytvoříme, bude pěkné

Jak zhotovit vázu

Den matek v Souticích
Obecní úřad v Souticích pozval 7. května 2011 všechny obyvatelky Soutic, Kalné a Černýše na oslavu Dne
matek.
V salonku Hospůdky v bývalé škole byl pro ně připraven pestrý program i bohaté občerstvení.
Nejprve všechny potěšilo vystoupení dětí z Mateřské
školy v Hulicích, s kterými paní učitelky nacvičily básničky a písničky pro maminky.
O další zábavu se postaral kouzelník Martin Hruška.
Z publika si vybíral asistenty, kteří mu pomáhali s jeho
triky. Věkový rozdíl mezi nejmladší kouzelnickou pomocnicí Lucinkou a nejstarší - paní Jaruškou - činil osmdesát let. Obě byly moc šikovné a kouzla se jim povedla,
stejně jako ostatním malým i velkým kouzelníkům.
Na závěr představení nechyběl ani králíček, vytažený
z klobouku.

Zpravodaj Štěpánovska
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K poslechu i k tanci hrála vlašimská hudební skupina
Gram.
Ženy se sešly v hojném počtu, popovídaly si, dobře se
pobavily a svůj svátek náležitě oslavily. Na závěr každá
dostala kytičku a kalendář Benešovsko 2012.
Dana Vlasáková

Den matek v Souticích
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Bohuslav Vlasák z Kalné. Večeře byla dobrá, některé jídlo bylo sice studené, ale to bude časem určitě odstraněno.
Po návratu domů jsme si kladli otázku: „Kam asi pojedeme příště?“
Děkujeme štěpánovským hasičům, že nám pomohli
zajistit dopravu seniorů.
František Dvořák

Senioři ze Sedmpán v hotelu RABBIT

Společenské akce
pořádané městem

Podá či nepodá ruku?

Senioři ze Sedmpán v Muzeu
Štěpánovska a hotelu RABBIT
Tato návštěva se měla uskutečnit již v prosinci minulého roku před vánočními svátky. Senioři již byli připraveni k odjezdu v sedmpánské hospodě. Akci pokazilo
počasí, když toho dne napadlo téměř 30 cm sněhu. Proto
byla akce odložena.
Další příležitost se naskytla 19. dubna 2011 na velikonoční výstavu. 17 seniorů za téměř letního počasí odjelo
navečer do muzea. Paní Jitka Nová podala účastníkům
profesionální výklad jak k historii budovy, tak k vystaveným exponátům. Současně místostarosta pan Josef Korn
podal výklad ke stavbě Spolkového domu, který s muzeem sousedí. Všem zúčastněným se v muzeu velmi líbilo.
Následoval odjezd na večeři do hotelu RABBIT. Kdo
tam ještě nebyl, byl zvědavý, jak vypadá tato budova
po celkové rekonstrukci. Protože jsme na večeři chvíli
čekali, tuto dobu vyplnil nestárnoucí harmonikář pan

Tradiční stavění máje se uskutečnilo v sobotu 30. dubna 2011 na štěpánovském náměstí. Setkání začalo
v 18 hodin, při němž hrála hudba TRITON. Již od pátku
stály v horní části travnaté plochy přístřešky, kam si
mohli přihlížející sednout, občerstvit se jídlem i pitím.
Přitom sledovali postavení májky, která byla hodně vysoká a krásně ozdobená. Od 20 hodin nastalo pálení čarodějnic, kterému přihlížel čaroděj Médius a byl odpálen
i ohňostroj. Sešlo se zde mnoho lidí a je to dobře, že se
mohli aspoň pozdravit nebo i pohovořit.
Druhou akcí bylo každoroční setkání důchodců z našeho města i okolních obcí, které přivezl autobus. V jídelně ZD, a.s. se rovněž sešli lidé, aby si pohovořili, poslechli hudební vystoupení pana Bohuslava Vlasáka z Kalné.
Toto setkání se uskutečnilo v pondělí 6. května 2011.
R.

Setkání důchodců
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Kurzu se zúčastňuje kolem 10 seniorů a doufáme, že
se v příštím roce uskuteční pokračování, které bychom
uvítali. Chtěla bych jménem všech účastníků tohoto kurzu poděkovat představitelům města za uspořádání tohoto
kurzu. Těší nás, že mají zájem, aby se senioři seznamovali s novými informacemi, které jsou pro mládež samozřejmostí, ale nás stojí větší úsilí a dají více přemýšlení.
Jaroslava Měchurová

Poslední úpravy postavené májky

Můj životní příběh
a poděkování

Čaroděj Médius je připraven ochránit naše děti

Štěpánovští senioři se učí
na počítači
Od poloviny dubna se senioři zúčastnili kurzu práce
na počítači, který zorganizoval Městský úřad v Trhovém
Štěpánově ve spolupráci se Základní školou. S velkou trpělivostí se nám věnuje Mgr. Pavla Krucká a Mgr. Jan
Balšánek. Vysvětlují a objasňují nám základní pojmy
a úkony na počítači, které jsou pro většinu z nás velkou
neznámou. Postupně se s nimi seznamujeme a učíme se
je používat v praxi. Pracujeme s internetem, založili jsme
si mailovou schránku, posílali maily a prohlíželi jsme si
různé webové stránky. Také jsme pracovali s fotografiemi, jejich úpravou, ukládáním a tříděním do složek počítače.
Oba vyučující jsou velmi příjemní a hlavně trpěliví
a mají pochopení pro naše někdy pomalejší chápání nových pojmů a informací.

Dobrý den, jmenuji se Martina Morkusová a touto formou bych chtěla poděkovat občanům města Trhový Štěpánov a jejímu vedení – panu starostovi Ing. Václavu Nekvasilovi, panu místostarostovi Josefu Kornovi a dalším.
Nejsem žádná spisovatelka, tak mne, prosím, pochopte.
2. července 2011 tomu budou již 4 roky, co jsem přišla
k Vám do Trhového Štěpánova se svým synem Pepínem,
dcerou Bárou a partnerem Josefem. Jsem v invalidním
důchodu, mám silnou poúrazovou epilepsii a ještě další
zdravotní problémy, které si nesu z předchozího manželství. Josef statečně mé potíže snášel, a bylo toho a je toho
dost. Děti mu říkaly „táto“, je to pro ně táta. Jenže kvůli
mně měl problémy v práci, do toho běžné problémy a nakonec došlo ke klidnému a smutnému rozchodu.
Byla jsem zoufalá a obrátila jsem se na všechny lidi,
které tady znám, s prosbou o pomoc zejména o bydlení.
Pepíno totiž toto město miluje, má tady spoustu kamarádů, hraje zde fotbal a hlavně zde našel domov. Má také
úžasnou paní učitelku Martinu Novákovou. Pepča měl
dříve problémy ve škole s učením i šikanou. Díky její pomoci se neuvěřitelně zlepšil a do školy se každý den těší.
Když jsem mu řekla, že zde asi nezůstaneme, byl nešťastný a já také.
A potom se začaly dít věci! Paní ředitelka Mg. Květa
Kuželová mi sehnala dočasný azyl na zdejší faře, bývalý
přítel měl bouračku, díky níž si uvědomil cenu rodiny
a zdraví. Je to neuvěřitelné, ale díky zdejšímu Městskému
úřadu a lidem, kteří zde jsou, zde máme bydlení, jak říká-
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me v „perníkové chaloupce.“ Nejlepší na tom je to, že dětem zůstane domov. Přibyl nám „děda“, kocour a pes.
Touto cestou mnohokrát děkuji za pomoc a vstřícné
jednání Městskému úřadu v Trhovém Štěpánově.
Ještě jednou Vám všem děkujeme!
Martina Morkusová s dětmi

Paní Morkusová s dcerou a synem

Červen 2011

Jaroslavu Jirotkovi, panu Janu Veselému a spoustě dalších, kteří doma pekli, barvili, vyráběli kostýmy. Za výraznou finanční injekci děkujeme rovněž našim loupežníkům, kteří okrádali návštěvníky Pohádkového lesa
bez přestávky téměř 4 hodiny. Dále bychom rádi poděkovali českému hydrometeorologickému ústavu, že jim
nevyšla předpověď. Ještě pár statistických údajů: Po lese
se pohybovalo 83 pohádkových postav, za podpory dalších 7 pořadatelů z řad Organizace. Na trasu vyrazilo
postupně 576 dětí za doprovodu zhruba 900 dospělých.
Vše o Lese najdete na našich stránkách
www.organizace5prosince-com
Tomáš Neděla

Panenka s dvěma motýly

Poděkování všem
Organizace 5. prosince děkuje všem sponzorů za pomoc při pořádání IV. ročníku akce „Pohádkový les.“
Rádi bychom poděkovali především: Městskému úřadu
Trhový Štěpánov, ZD Trhový Štěpánov, ZŠ Trhový Štěpánov, paní Vladimíře Červové, Městskému úřadu
ve Vlašimi, firmám Logio, Baff, Pinko, RABBIT, Jeno,
Turek a spol, Peter, KaT, Globus, manželům Lejčkovým,
panu Tomáši Smutnému, panu Františku Musilovi, panu

Baba Jaga

Víly

Sněhurka a sedm trpaslíků

Mapa Pohádkového lesa
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Mladí hasiči soutěžili
V sobotu 7. května 2011 se mladí hasiči zúčastnili II.
kola hry „Plamen 2011.“ Na fotbalovém hřišti v Netvořících se sešlo na 200 mladých hasičů.
Děti soutěžily v provedení požárního útoku s vodou,
útoku CTIF, ve štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60
metrů a ve štafetě CTIF.

Celou soutěž provázelo sluníčko. Náš sbor reprezentovali: Kateřina Boušková, Kateřina Čermáková, Monika Nováková, Iveta Veselá, David Kopecký, Martina Kudynová, Marie Třešňáková, Vojta Jeřábek a Štěpán
Neděla.
Po celodenním soutěžení došlo konečně ve 21 hodin
k vyhlášení výsledků. Naše družstvo se umístilo
na 14. místě.
Všem zúčastněným touto cestou děkuji za přípravu.
Ze všech družstev jsme byli věkově nejmladší ve starší
kategorii.
Jaroslava Krásová

Jak jsme hledali poklad

Poslední pokyny pro hledání pokladu

Na začátku všeho byli skřítkové. Ti nám, dětem, pošeptali, že v okolí našeho města pro nás ukryli poklad.
Cesta k němu ale nebyla snadná. Na přesně vyznačené
trase na nás čekala řada úkolů, které prověřily nejen naši
kondici, zručnost či znalosti okolí a přírody, ale též naše
pěvecké dovednosti. Až po jejich splnění jsme doputovali k židovskému hřbitovu, jenž byl cílem našeho snažení.
Zde bylo nutno počínat si opatrně a v souladu s významem tohoto místa. Přesto jsme vysněný poklad objevili.
Truhlice plná peněz – těch čokoládových, byla pro nás
zaslouženou odměnou.
Olga Polivková
Nalezený poklad

Zpravodaj Štěpánovska
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Velikonoční výstava - soutěž
Muzeum Štěpánovska ve spolupráci s Městským úřadem v Trhovém Štěpánově vyhlásilo anonymní soutěž
o nejhezčí velikonoční kraslice. Této soutěže se zúčastnili žáci Základní školy a Mateřské školy.
Návštěvníci výstavy vybírali libovolný počet kraslic,
které se jim líbily.
Po ukončení výstavy se tato akce vyhodnotila a všichni žáci, kteří zdobili kraslice, byli odměněni malými dárky. Celkem bylo odevzdáno 496 hlasů.
Vyhlášení vítězů se uskutečnilo v tělocvičně Základní školy za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Květy Kuželové, zástupkyně školy Mgr. Ing. Hany Podhadské, místostarosty Josefa Korna a vedoucí muzea Jitky Nové.
Na prvním místě s počtem 56 hlasů se u místila Veronika Fialová z 4, třídy, na druhém místě se stejným počtem hlasů 49 Marie Dušková ze 4. třídy a Nikola Štiková ze 2. třídy. Třetí místo s 23 hlasy obsadila Jana
Svobodová ze 6. třídy. Výherkyním poděkovala vedoucí
muzea Jitka Nová a místostarosta Josef Korn a předali
jim hodnotnější dárky.
Na závěr místostarosta pan Josef Korn poděkoval
všem žákům a velice kladně zhodnotil spolupráci muzea
a školy.
Jitka Nová

Blahopřání za nejlepší kraslici

Předávání odměny

Výherci soutěže

Mini sokolíci
Každé úterý od 16.00 hodin se rozezní v tělocvičně
ZŠ Trhový Štěpánov zvláštní hlásky. Nastupují nejmladší „sportovci“ k utužení svých tělíček.
Původní záměr, že si maminky zacvičí pilates
na gymnastických míčích, vzal trochu za své, protože
malí borci vyžadují maminku místo cvičitelky. O to
s větší vervou se ale do všech aktivit hrnou.
Nejdříve se zahřejí na překážkové dráze. Přeskočí
překážky, proběhnou slalom i přes lávku, prolezou tunelem. I „kotrmelec“ zvládnou všichni bravurně. Potom si
vyberou to, co je právě nejvíc zajímá. Největší zájem je
o malou trampolínu a ze všeho nejvíc zábavy pro ně znamenají kruhy. Člověk žasne, kolik síly má takový tříletý
klučina, nebo co dokáže ani ne dvouletá holčička.
A na konci hodiny za sladkou odměnu z plna hrdélka
vzdávají dnešnímu cvičení „zdar!“.
Doufáme, že nám tu vyrůstá nová generace dětí, které nebudou svůj život trávit jen u počítačů a televizí, ale
vyrostou z nich šikovné a zdatné lidičky.
Nastává léto a krásné počasí láká být venku, ale příští
rok bychom chtěli v tomto cvičení pokračovat a zveme
všechny mrňousky i jejich rodiče, aby si přišli protáhnout kostřičky.
Ing. Alena Vilímovská

Zpravodaj Štěpánovska
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Slohové práce dětí Základní školy
O zvířátkách
Kocour

Mamut

Jmenuji se Šehriál. Narodil jsem se 17. července 2010.
Mám pět sourozenců, které jsem viděl, když jsem byl
malý. Jsem dost bojácný kocour. Přes den raději nevykouknu z okna, ale večer lítám venku jako o život. Když
jsem přes noc doma, spím u své paničky v posteli. Rád si
s ní hraji. Také mám doma dva kamarády. Kočku Micku
a psa Filipa. S Micinou se dost škádlíme a rozbijeme nějaký ten porcelán, ale přesto se máme rádi. To na Filipa si
moc nedovolím, protože vím, že mi vždy vynadá. Nejraději se hřeji na sluníčku nebo v zimě u topení. Jsem rád,
že mám takovou rodinu, která mě má ráda.
Nikola Zavadilová, 7. třída, Soutice

Jmenuji se Mamut. Narodil jsem se 3. 6. 11 tisíc let
před n. l. v Tanzánii. Moje maminka je moc hodná a můj
tatínek také. Mám bratříčka a sestřičku. Mám moc rád,
když si s nimi hraji, a honíme se po louce. Kousek od nás
bydlí nějaký podivný kmen človíčků, kteří stále vydávají
zvuky a snaží se nás ulovit, ale na nás jsou krátcí. Mám
hodně kamarádů, které mám moc rád, často se hašteříme svými kly a kopeme si kokosem. Nevím, co mě čeká,
ale rád bych založil rodinu.
Kateřina Boušková, 7. třída, Trhový Štěpánov

Zpravodaj Štěpánovska
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Mamuťák

Jmenuji se Mamuťák a je mi mnoho let. Narodil jsem
se mnoho let před naším letopočtem. Moje maminka mě
vychovala s respektem, ale tatínek mě spíše trestal.
Měl jsem spoustu sourozenců, ale, bohužel, je pobili
lovci. Dříve jsem si s lovci velmi často hrál na honěnou.
V dospělosti chci mít obří rodinu a velikou jeskyni se zásobami. Zatím si s kamarády hrajeme na kopanou. Vždy
se najde nějaký ten lovec, který nejspíš hraje šipky. Hází
na nás ostnaté klacíky a když dohází, hrajeme si zase my
s ním, umí docela rychle utíkat.
Tatínek je už vycpaný a maminka utekla do ciziny.
Moje přítelkyně je na dovolené, tak jsem zatím sám
a zkoumám biologii rostlin.
Marek Štolle, 7. třída, Trhový Štěpánov

Můj život
Ahoj, mé jméno je Mikina a jsem pes. Jsem jorkšírský
teriér, bydlím v Souticích v okrese Benešov. Moje rodina
se jmenuje Svobodovi, takže jsem Mikina Svobodová.
Moc ráda si hraji, jím a spím. Nemám moc ráda kočky, protože je honím a ony na mě vždy přenesou blechy.
Potom mě musí páníček koupat. To já sice ráda mám, ale
je to zbytečné. Když si Jakub přivede domů kamarády,
tak mi říkají, že jsem roztomilá,
nádherná atd. Moc ráda to poslouchám a za to si
s nimi hraji. Granule moc nemusím, raději maso a rýži.
Mám ráda, když je teplo venku i doma, protože si lehnu
buď na trávník nebo na koberec. Když je mi zima, tak se
klepu jako ratlík. Jsem sice malá, ale i šikovná. Minulý
týden jsem dokázala shodit dva květináče a tři skleničky.
Mám svou rodinu moc ráda a jsem ráda, že je mám.
Jakub Svoboda, 7. třída, Soutice

Já, pejsek
Jmenuji se Max. Narodil jsem se v srpnu 2009. Moji
rodiče jsou salašnický ovčák a labrador, ale jejich jména
nevím. Bydlím v Němčicích, okres Benešov. Moji páníčkové jsou velmi hodní. Mé vlastnosti jsou: velmi rychlý,
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občas zlobivý, rád si hraju, a když nechají otevřená vrata,
rád se proběhnu po vsi. Když přijede minimálně jeden
páníček, chci ho chytnout za rukáv. Když přijede Dana,
tu většinou chytnu a odvedu, aby mě hladila. Mám je
všechny moc rád a oni mě snad také.
Dana Brožová 7. třída Keblov

Super sourozenci
Mňauuuuuuuu! Luci, nech mě konečně být! Né, Mikysi, já si chci hrát. A tak to jde pořád dokola. Mám Lůcu
rád, vždyť jsme sourozenci, ale co je moc, to je moc. Maminka Micka nás opustila, když jsme byli na světě teprve
kratičko a tatínka neznáme. Nevím, kdy jsme se narodili, ale na tom nezáleží. Ani nevím, kdo z nás se narodil
dříve. Jeden bez druhého, to je jako dítě bez maminky.
My sice maminku nemáme, ale zato máme hodné páníčky a hodnou paní sousedku a pana souseda. Bohužel,
když byla Lucka jednou na procházce či honu na myši,
už si přesně nevzpomínám, jeli po kopci chlapci na motorkách a přejeli jí ocas.Moc ji to bolelo, ale život jde dál
a kočka má přece sedm životů. „Mikysi, dělej, ve stodole
je myš a ty si tu takhle lenošíš na seně!“ Tak nashledanou, ve dvou se myš chytá líp. Už jdu, Luci.
Jana Rumlerová, Keblov

Želva
Jmenuji se želvička Terezka. Narodila jsem se v pražské Zoologické zahradě. Ale nevím přesně kdy, protože
rodiče, kteří by mi to řekli, nemám. Odvezli mi je do ostravské Zoologické zahrady. Moje babička jediná zůstala
se mnou v zoo. Ostatní příbuzné mi odvezli do jiných
zahrad nebo je prodali. Babička si toho už moc nepamatuje, a tak taky neví, kdy jsem se narodila, ale říká, že
jsem prý celá maminka. Prý mám 15 sourozenců. Jednu
sestřičku a 14 bratříčků. Ale zato tu mám spoustu kamarádů. Hlavně největší kamarádka, i když je to divné, je
kočka Anežka z vedlejší klece. S tou si hraji nejvíc.
Kateřina Čermáková, 7. třída, Trhový Štěpánov

Slohové práce na jiná témata
Rex
Jmenuji se Rex (ne ten z filmu). Narodil jsem se právě,
když v televizi dávali nástup prezidenta Obamy, s nímž
jsem se později také seznámil. Můj otec byl německý ovčák jako já. Byl tak neobyčejně mazaný a šikovný, že rozluštil a skvěle napodoboval triky Davida Copperfielda.
Matka pracovala v FBI jako špičkový hledač bomb.
Jejím největším úspěchem bylo vyčenichání Saddáma
Husajna. Po obou rodičích jsem zdědil jejich neuvěřitelné vlastnosti. Byl jsem cvičen na Univerzitě v Oxfordu
a nyní pracuji také pro FBI.

Občas mě za „mírný“ poplatek šéf půjčí CIA. Mám
skvělého páníčka, který je i mým psovodem, nebo jak
tomu lidé říkají. Fandím krmení Pedigree a kapele Green
Day.
Petr Dušek, 7. třída, Dubějovice

Jak vznikl plot
Před pradávnými časy žila v okolí Dolních Věstonic
menší tlupa. Bylo tu mnoho lovců, kteří byli pro vesnici
velmi důležití. Sběrači sbírali různé bobule a byli obyvateli vesnice opovrhováni. Jeden chlapec, říkali mu Vlčí
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dráp, šel sbírat jablka. Najednou zpozoroval, že z křoví
vyběhla velká tučná kráva. Než se stačil zvednout ze
země, na kterou spadl, protože se strašně lekl, kráva mu
utekla. Příští den šel v ten samý čas tam, kde potkal krávu, opodál uviděl celé stádo dobytka. Opatrně došel
do vesnice k náčelnické chatrči a zrovna, když vůdce tlupy vycházel zakouřit si dýmku míru, přiběhli lovci, kteří
už také objevili stádo dobytka a hlasitě volali:
„Tam za vesnicí být mnoho dobytka, my muset ulovit
tyto zvířata.“ Celá vesnice z toho úplně zešílela, všichni si
vzali kameny a oštěpy a běželi na dobytek. Když tam doběhli, byl už všechen dobytek fuč. Lovci se vrátili se sklopenými hlavami do vesnice. Vlčí dráp, který tu doteď
smutně seděl, protože náčelník si ho ani nevšiml, šel
na místo, kde dobytek už dvakrát uviděl. Všiml si, že tu
jsou stromy dokola a společně s neproniknutelným křovím tvoří jednu hradbu. Zvířata mohla utéci pouze jedním vchodem. Příští den šel Vlčí dráp na ono místo
a zpozoroval krávu, jak se pase v této „ohradě“ (tento
název si vymyslel). Skrčil se, aby krávu nevyplašil, a pomalu se soukal k jedinému východu z ohrady. Pod nezkušeným chlapcem se zlomila větévka. Kráva se napřímila, párkrát se ohlédla, nespokojeně zafrkala,
ale naštěstí neutekla. Vlčí dráp ani nedutal, chtěl totiž,

Červen 2011

aby se mu ve vesnici dostalo alespoň trochu obdivu.
Když se konečně připlazil ke vchodu do ohrady, přemýšlel jak to udělat, aby kráva z ohrady neutekla. Pro dnešního člověka je to vcelku primitivní otázka, ale tehdy
na to bylo potřeba hodně praktických nápadů, kterých
měl však Vlčí dráp dost. Napadlo ho, že by mohl stlouci
větve kostěnými hřebíky do sebe a to by pak mohl donést
do vchodu. Na to ovšem neměl čas a ani materiál. Najednou ho to trklo, ale nebyla to naštěstí kráva, ale nápad.
Sáhl po silné větvi a dal ji mezi dva stromy ve vchodu
do ohrady. Kráva si ho všimla a chtěla utéct. Vchod
do ohrady byl však zahrazený, takže kráva prchnout nemohla. „Hurá, hurá!“ křičel chlapec. Celá vesnice se
u něj seběhla a on je dovedl k ohradě. Vysvětlil jim, jak
na krávu vyzrál, když po chvilce usilovného přemýšlení
všem došlo, co jim chtěl chlapec říct, všichni začali jásat
a skřehotat oslavné pokřiky. Jakmile teď lovci chytili nějakou krávu, nezabíjeli jí, ale zavřeli ji do ohrady a mohli
ji navíc ještě podojit. Od té doby si lidé stavějí okolo
svých domů ohrady, ale dnes se tomu říká plot. Moderní
lidé je nemají kvůli tomu, aby jim zvířata neutíkala ven,
ba spíš naopak. Dnešní plot už také zdaleka nevypadá
jako za doby Vlčího drápa.
Petr Dušek

Městská knihovna Trhový Štěpánov: nové knihy
Městská knihovna průběžně doplňuje a rozšiřuje knižní fond. Čtenáři mají možnost vybírat ze široké nabídky knih
i časopisů. Vybrali jsme několik nových titulů, které jistě zaujmou naše čtenáře. Přijďte si vypůjčit nejen nové knihy,
ale i časopisy. Všem, kteří čekají po návštěvě zdravotnického střediska nabízíme pozesení u kávy nebo čaje v příjemném
prostředí.
Maminko, nezpívej
Makovcová Jana
Kniha „Maminko, nezpívej“ vychází z textů, které
Jana Makovcová téměř dva roky publikovala na internetových stránkách pod pseudonymem Žlababa. V knize,
v níž popisuje rané dětství svých zdravotně postižených
synů, se rozhodla podělit o své zážitky a zkušenosti. Dokáže mluvit s nadhledem a vtipnou glosou o všem, co
prožila a prožívá. Píše nejen o úzkostech, ale i o naději
a o radosti, které jí výchova autistických dětí přináší...
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat,
aby nám děti důvěřovaly
Faber Adele
Chcete mít s dětmi přátelský vztah, a současně chcete, aby vás děti poslouchaly, respektovaly a důvěřovaly
vám? Přejete si své děti dobře vychovat, ale nechcete potlačovat jejich osobnost? Tato kniha vám poradí, jak lze
mít hodné děti i bez trestání a křiku. Součástí jsou skutečné příběhy a vzorové dialogy, ukázané v kreslených
scénkách.

Nežádoucí účinek: smrt
Vrapen John
Farmaceutický průmysl (v anglicky hovořících zemích nazývaný „Big Pharma“) kontroluje mnohé stránky našeho života a vytváří ve světě „kult medicíny“.
Hrozná věc je, že intriky jsou hluboko zakořeněné v politice a projevují se ve lžích, skandálech a korupci. Mnoho lidí zodpovědných za kontrolu se v první řadě zaměřuje na peníze místo toho, aby měli na mysli zdraví
a blaho svých zákazníků. Díky důmyslným marketingovým praktikám se však všechno zdá být v pořádku a každý se v boji o své zdraví snaží získat nejnovější léky.
Spolčení hlupců
Kennedy John
Humoristicko-satirický román z barvitého prostředí
New Orleansu s hlavním hrdinou Ignáciusem Reillym,
který nemá snad v literárních análech konkurenta.
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Láska po kapkách
Prokšová Jitka
Jaké důvody vedou současné třicátníky k rozhodnutí
žít jako single? Není to spíš nechtěná volba a trest za přílišné váhání? Tyto i jiné otázky nabízí čtenáři nová próza
Jitky Prokšové Láska po kapkách. Je příběhem Luisy
a Richarda - příběhem dvou osaměle žijících lidí, kteří se
kdysi poznali za tragických okolností a po letech na sebe
náhodou znovu narazili v menze mnichovské univerzity.
Já a štrúdl
Tejkalová Jiřina
Po rychle rozebrané veleúspěšné knižní prvotině
„Můj řecký rozvod“ přichází autorka s další novinkou.
Hrdinka románu má svůj život pevně v rukou - jiné ruce
totiž k dispozici nemá. Musí pečovat o nemocného manžela, vychovávat dospívající dceru, pomáhat dvěma dospělým synům, naslouchat pošetilé mamince a hlavně
péct štrúdl, neboť právě ten je pro její rodinu už skoro
dvacet let hlavním a jediným zdrojem obživy. A jednoho
dne se ten dosud dobře fungující stroj zasekne, lidé a věci
přestanou dělat, co mají, a začnou dělat to, co by naopak
vůbec dělat neměli. Manžel přestává mluvit, maminka
se chce vdávat, syn se nechce, ale zřejmě bude rozvádět
a velbloud z jihočeské firmy dokonce začne kousat...
Smutně veselý román pro ženy, které chtějí lépe porozumět svým mužům, a pro muže, kteří chtějí lépe porozumět svým ženám.
Můj táta, velitel Osvětimi
Cherish Barbara U.
Příběh autorčina otce, velitele koncentračních táborů
Osvětim a Majdanek. Jedinečný náhled do soukolí mašinérie NSDAP a třetí říše. Barbara vyrůstala v relativně
zámožné rodině, otec zastával vysoké postavení v SS.
V roce 1943 se stal velitelem snad nejznámějšího koncentračního tábora Osvětim. Autorka popisuje otcův
příběh nezaujatě, líčí jeho vztahy s rodinou, neuhasitelnou lásku k milence i odlišný život, který vedl jako vyšší
důstojník SS. Na konci války byl zajat americkou armádou a uvězněn v Dachau a v Norimberku, než ho vydali
do Polska. V Krakově byl odsouzen v rámci „osvětimského procesu“. Podle verdiktu poroty se dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, a proto byl v lednu
1948 popraven. Ačkoliv kniha představuje jedinečný náhled do srdce třetí říše, jde také o poutavý příběh rozvrácené rodiny, který otevře oči i nejsečtělejším historikům.
Temná historie králů a královen Evropy
Lewis Brenda Ralph
Od středověkých tyranů po šílené monarchy. Další
kniha B. R. Lewisové po Temné historii papežů odhaluje
skandály, tajemství a tragické příběhy panovníků kontinentální Evropy od Španělska přes Rakousko-Uhersko,
Belgii, Francii, Německo, Švédsko až po Rumunsko.
V knize se vyskytují masoví vrazi jako Alžběta Bátho-
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ryová a Gilles de Rais, který se stal předlohou k barbarskému Modrovousovi, odhaluje se tajemství muže se
železnou maskou, záletnictví Ludvíka XV., milostnou
aféru Ludvíka I. či duševní choroby v některých královských rodinách, přenášené z generace na generaci vlivem
nerozumné praxe sňatků mezi příbuznými. Jde o literaturu faktu, avšak jednotlivé osudy neslavných hrdinů
uchvátí čtenáře stejně jako napínavý román.
Delta Force
Schauer Hartmut
Delta Force se svatozáří elity přebírá klíčovou roli
v boji proti teroru a patří k nejznámějším, ale také nejtajemnějším protiteroristickým jednotkám. Tyto zvláštní
americké síly se po celém světě najednou vynoří v ohnisku krize, tvrdě udeří a zase zmizí. Pečlivě vybraní a nejlépe vycvičení „operátoři“ působí odkázáni sami na sebe
v zázemí nepřítele, zahajují jako předvoj mnoho vojenských operací, pronásledují teroristy, osvobozují rukojmí
a maří atentáty. Přes vysokou profesionalitu se ani Delta
v posledních třech desetiletích nevyhnula chybám, což
oddílu vyneslo negativní titulky v novinách. Naproti
tomu úspěchy zůstaly kvůli utajení často ukryty za zdí
mlčení a nepronikly navenek. Není proto udivující,
že o této jednotce zvláštních sil kolují četné legendy
a mýty. Hartmutu Schauerovi se podařilo alespoň částečně poodhalit závoj tajemství této důležité zvláštní jednotky. Líčí střízlivě a objektivně – i když jen do jisté míry
s ohledem na utajení – realistický obraz historie, organizace, výcviku, výzbroje a výstroje této elitní jednotky
Citová divočina
Monyová Simona
Ženy by pro to, aby byly šťastné, udělaly cokoliv. Chodily po rukou, nechaly si přifukovat prsa kompresorem,
živily se čtyřlístky. Ženy by pro štěstí udělaly cokoliv, vyjma jediného: být samy sebou. Citová divočina je příběh
čtyř kamarádek, které na konci cesty za štěstím nacházejí svoje skutečné já. Je to příběh žen, které až ve středním
věku pochopily, že tím, jak vidíme samy sebe, vytváříme
předlohu pro to, kým se skutečně můžeme stát.
Největší trapasy mého života
Sacher Richard
Autor knih Karel Svoboda, Válka celebrit, Schůzky
s tajemnem a Dýchla na mě smrt, Richard Sacher, se sešel s třiceti českými osobnostmi, které se s ním podělily
o historky na téma Tak za tohle mě dodnes fackuje hanba! Kniha je bohatě vyzdobena ilustracemi.
Mokrý hrob
Reich Helena
První část třídílného kriminálního cyklu se sympatickými vyšetřovateli nás zavádí do Prahy v létě roku
2002. Stoletá voda zaplavila Prahu, město je ochromené.
Když hladina ustoupila, objeví zachraňující hasiči ve vestibulu metra na Václavském náměstí plující rakve...
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Touha jako píseň
Flegelová Libuše
Blanka byla trochu snivá, svýma krásnýma očima
sála do sebe všechen ruch, život kolem sebe. O vše se zajímala, milovala život, lidi a někdy si je představovala
i trochu krásnější, než ve skutečnosti byli. Inu, v jejích
letech si snad každý člověk vytváří trochu jiný, svůj svět.
Hrála si sama pro sebe divadlo. Do jejich městečka občas
zavítaly různé kočovné divadelní společnosti a rodiče
vždy brávali děti na představení. Tak se před dívkou pomalu otvírala cesta k umění a ona se rozhodovala,
že po ní půjde. Tvrdila rodičům: „Až budu velká, stanu
se herečkou.“ Myslela to úplně vážně…
Průvodci
Bárta Lukáš
Každý život je množstvím příběhů. Takoví jsou i Průvodci. Zoufale, leckdy trapně každodenní, malé, a přece
rozhodně ne nicotné lidské příběhy, které se jen zdánlivě
odvíjejí rovnoběžně vedle sebe, protože čtenář od začátku čeká, kdy a jak se propojí. Chvílemi dynamické a silně
epické, místy jakoby ustrnulé v čase a seskupené do koláží spíše výtvarných. Průvodci jsou též putováním skrze
končiny strachu pociťovaného vždy nejvíce o ty druhé
a zvládnutelným jen tehdy, nechybí-li někdo, kdo se rozhodl ukazovat cestu, třebaže ji sám možná dobře nezná.
A jak napsala jedna z prvních čtenářek románu, bohemistka Martina Rysová, Průvodci jsou především knihou o zuby nehty udržované lásce a lidskosti. Knihou
o křehce malé, a tedy o to větší naději.

Pro děti a mládež:
Princezny – Obrazový slovník
Šípková Růženka, Bella, Popelka, Ariel, Sněhurka a Jasmína jsou nejznámější princezny na světě. Připravily pro
nejmenší čtenářky krásnou knížku plnou obrázků, a hádanek. A když budete pozorně číst, můžete se dozvědět i naše
tajemství, která v téhle knize odhalujeme vůbec poprvé.
Prázdniny u babičky
Hutrová Veronika
Konečně přichází letní prázdniny a nastává to pravé
dobrodružství pro partu šesti dětí, které každý rok jezdí
ke své babičce na venkov. Zažívají zde napínavé výpravy
do lesa, táborák, karneval, pouť a spoustu dalších zajímavých her, které pro ně babička nadšeně připravuje.
První kniha her s přírodou
Wilkes Angela
Tipy pro děti, jak objevit a prozkoumat všelijaké druhy živočichů a rostlin cestou zábavných her a jednoduchých úkolů.
Zumba
Pérez Beto
Zumba fitness! Bavte se jako na party a zhubněte tancem - spálíte až 1000 kalorií za hodinu! ZUMBA - v sou-
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časnosti nejpopulárnější cvičení na světě za doprovodu
latinskoamerické hudby je velmi dynamické, založené
na tanečních krocích salsy, merengue, reggaetonu a dalších moderních tanečních stylů. Spojuje základní principy aerobiku, rezistenčního a intervalového cvičení, posiluje a tvaruje postavu, spaluje tuky, maximalizuje
kalorický výdej organismu, prospívá srdci, uvolňuje nervové napětí. S pomocí této knihy a DVD, které ji doplňuje, se naučíte kroky a pohyby populárních latinskoamerických tanců a během krátké doby se doslova protančíte
k nádherné postavě. Základní kroky a 60 minut doprovodné hudby na DVD.
Připravila Ludmila Kornová

Úklid nejen na jaře
Tato úvaha by se určitě lépe hodila do březnového čísla Zpravodaje, ale úklid je aktuální nejen začátkem roku.
Na jaře, když se probouzí příroda, začne i člověk ožívat a pracuje na zahrádkách, opravuje dům a hlavně začne uklízet. Sluníčko svými paprsky pronikne do všech
koutů a hned je vidět, co zima měla schované pod svou
sněhovou přikrývkou.
Každý rok pořádají hasiči snad ve všech obcích sběr
kovového odpadu. Mnoho lidí už začíná třídit odpad.
Ale jsou i výjimky.
V březnu je vyhlášen Světový den vody. Voda je nejdůležitější pro život. Člověk přežije mnohem déle bez
potravin než bez vody. Není to tak dlouho, kdy bylo trendem pití tekutin ze zakoupených PET lahví. A začaly se
kolem nás kupit odpady. Jakost vody z veřejných vodovodů je neustále zkoumaná v laboratořích. Voda ze soukromých studní, pokud si majitel hlídá její kvalitu, je také
výhodné používat. Vždyť kupovat vodu v lahvích a ještě
ji dopravovat do domovů je nákladné. Ale hlavně ty odpady. Každý rok se čistí toky řek a jejich okolí. Ale co
příkopy u silnic a cest? Tam je odpadu! Každý si uklízí
„před svým prahem“, ale jak to vypadá o kousek dál?
Lidé v autech spotřebují cigarety, potraviny atd. a někteří
nepotřebné odpady vyhodí za jízdy z okénka do příkopu
a někdy vyhodí i celé igelitové pytle plné odpadu. Proč?
Když auto uvezlo naplněné obaly, uveze i prázdné o nějaký ten kilometr dál do kontejneru. Dnes jsou v každém
městě i vesnici dostupné nádoby na odpad.
Stále se najdou lidé, kterým vadí tento nepořádek.
A rok co rok čistí veřejná prostranství. Je nepříjemné
uklízet po druhých, ale za nějakou dobu bychom všichni
žili na jedné velké skládce odpadu. Uklízet by se mělo
průběžně celý rok a nejen na jaře. A všichni! Alespoň
tím projevíme kladný vztah k přírodě a zamezíme některým ekologickým nehodám.
Marie Vojtová
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Šetříme suroviny a životní prostředí
Již několik let mají občané možnost odevzdávat dosloužilé spotřebiče do sběrného dvora na skládce EKOSO – mimo jiné televize a monitory.
Sběr, doprava, demontáž a následné využití částí
zpětného odběru televizí a počítačových monitorů představuje nezanedbatelný a překvapivý přínos pro životní
prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Nezisková společnost ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
těchto zařízení, provedla analýzu, ze které vyplývá, že
díky zpětnému odběru jednoho kusu televize (nebo monitoru) dojde například:
• k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 KWh
(125,04 kWH u monitoru). Stejné množství spotřebuje například 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce
(3 měsíce u monitoru) nebo je vytvořena manuální
prací silného muže, usilovně pracujícího nepřetržitě
půl roku 8 hodin denně
• k úspoře energetických surovin; např. se nemustí vytěžit 2,89 litru ropy (3,05 ropy u monitoru) a 4,38 kg
uhlí (2,86 kg u monitoru). Stejné množství ropy se

spotřebuje k ujetí 22 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou (23 km u monitoru). Shodné množství
uhlí se spotřebuje pro jedno přiložení do kotle ústředního vytápění v běžném rodinném domě
• k úspoře primárních surovin, nahradí těžbu 9,73 kilogramu surovin (1,39 kg u monitoru), nejvíce písku,
vápence a železa
• k úspoře 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitoru),
čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody spotřebujeme při deseti sprchováních
• ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 145 kilogramů (163 kg u monitorů). Totéž množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností
(41 domácností u monitoru)
• ke snížení produkce skleníkových plynů, protože
není vyprodukování 40 kilogramů CO2, které vyprodukuje např. automobil, který ujede vzdálenost Praha
– Ostrava

Loni občané odevzdali k recyklaci 623 televizí a 351 monitorů, jejichž přínos pro životní prostředí ukazuje následující tabulka:
Město Trhový Štěpánov

jednotka

televizory

monitory

celkem

Úspora elektrické energie

MWh

101

44

145

litr

1 802

1 070

2 872

Úspora primárních surovin

tuna

6 065

487

6 552

Úspora vody

m3

464 403

265 134

729 837

Snížení produkce nebezpečného odpadu

tuna

90

57

147

tuna v CO2 ekv

27

11

38

Úspora ropy

Snížení produkce skleníkových plynů

Věříme, že výsledky vás potěší a budou další motivací pro zodpovědný přístup ke třídění elektroodpadu v budoucnu.
Zpracováno podle materiálů firmy ASEKOL

Praktické příklady pro zlepšení životního prostředí
V roce 2010 realizoval Český svaz ochránců přírody
asistenční program pro obce v okrese Benešov, jehož cílem bylo zlepšení životního prostředí. V mnoha obcích
dochází během údržbových a modernizačních zásahů
či běžného výkonu veřejné správy k přímému ovlivňování životního prostředí, často i k nevratnému poškození
či zanedbávání. Jedním z výstupů projektu je deset příkladů kvalifikovaných řešení v následujících tématech:

- Zachování druhové rozmanitosti při údržbě obecních vodních ploch
- Odborná péče o zeleň
- Veřejné osvětlení a slavnostní osvětlování budov
- Udržitelná spotřeba v úřadu (zelené úřadování)
- Snižování dopadů nadměrné dopravy
- Veřejný prostor a vzhled obcí
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- Používání chemických prostředků na veřejných prostranstvích
- Využívání místních zdrojů
- Invazní druhy rostlin
- Průchodnost krajiny a údržba a obnova cest
U každého tématu je uveden příklad negativního zásahu, návrh řešení, doporučená literatura, internetový
zdroj a zobecnění. Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a jeho výstup najdou zájemci o lepší životní prostředí na internetových stránkách
http://www.csopvlasim.cz/ekoporadna/projekty.php
Jan Urban

Vyrůstal(a) jsi
v padesátých, šedesátých
nebo sedmdesátých letech?
Jak jsi to vůbec přežil(a)?
Auta neměla bezpečnostní pásy, opěrky hlavy a žádný airbag.
Na zadním sedadle bylo veselo, a ne nebezpečno.
Dětské postýlky a hračky byly barevné a natřené jedovatými nebo přinejmenším pochybnými laky.
Neexistovaly žádné dětské pojistky na zásuvkách, dveřích aut, dózách s léky, pračkách a chemických čistících
prostředcích. Na motorce i na kole se jezdilo bez helmy!!!
Pili jsme vodu ze zahradních hadic a podobných pochybných zdrojů a ne minerálku ze sterilních lahví.
Stavěli jsme motokáry. A ti z nás, kteří měli štěstí,
že měli u domu asfaltovou silnici, zkoušeli lámat rychlostní rekordy, aby potom eventuálně v polovině zjistili,
že zapomněli na brzdy, po několika nehodách byl i tento
problém většinou vyřešen. Směli jsme ven jen s jednou
podmínkou, že budeme do tmy zase doma, neexistovaly
mobilní telefony, nikdo nevěděl, kde jsme a co děláme.
NEUVĚŘITELNÉ.
Školní vyučování bylo pouze dopoledne a na oběd
jsme v padesátých letech byli doma. Měli jsme modřiny
a odřená kolena, zlámané kosti a někdy taky vyražené
zuby, ale nikdy, nikdy nebyl kvůli tomu někdo obviněn,
i když došlo k neshodám a rvačkám. NIKDO NEBYL
VINEN, JEN MY SAMI.
Jedli jsme sladkosti, chleba s máslem, pili jsme nápoje
se skutečným cukrem a nikdy jsme neměli problémy
s nadváhou, protože jsme byli pořád VENKU, v POHYBU a AKTIVNÍ.
Dělilo se nás pět nebo šest o jednu limonádu, pili
jsme ze stejné sklenice a nikdo proto neonemocněl nebo
nezemřel.
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Neměli jsme Playstations, Nintendo 64, videohry, 99
televizních kanálů, videa Dolby Surround, počítače, mobilní telefony nebo internet. MĚLI JSME KAMARÁDY.
Směli jsme ven, pěšky nebo na kole, navštívit kamarády, i když bydleli několik kilometrů daleko, zaklepali
jsme na dveře a nebo i jednoduše jsme vešli bez zaklepání přímo do domu a hráli jsme si s nimi. Ano. Venku
v tom nebezpečném světě! A DOCELA SAMI!!! Jak jen
to bylo možné? Hráli jsme fotbal na jednu bránu, a když
někdo nevyhrál, neměl z toho psychické trauma a nezbořil se proto svět!
Někteří žáci nebyli možná tak dobří jako jiní, a když
zůstali sedět, tak prostě opakovali jeden rok. NIKDO nebyl proto poslán k psychiatrům nebo psychologům. NIKDO neměl dyslexii, problémy s koncentrací, nikdo nebyl hyperaktivní. Prostě si jenom zopakoval jeden rok.
KAŽDÝ DOSTAL SVOJI ŠANCI.
Měli jsme volnost a čas na hraní, úspěchy, neúspěchy
a úkoly. A UČILI JSME SE S TÍM ŽÍT.
Zůstává nezodpovězená otázka:
Jak jsme tohle všechno mohli PŘEŽÍT? A především
Jak jsme přitom mohli rozvíjet naši OSOBNOST? Jsi
také z této generace? Možná ta mladší generace si řekne,
to byla ale nuda. Ale řekněte si sami: NEBYLI JSME
ŠŤASTNÍ???
Internet

Je to pravda, až to děsí...
Aby sis uvědomil cenu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sourozence, zeptej se někoho, kdo ho nemá
deseti let, zeptej se nově rozvedeného páru
čtyř let, zeptej se maturanta
jednoho roku, zeptej se studenta, který propadl u závěrečné zkoušky
devíti měsíců, zeptej se matky, které se narodilo mrtvé dítě
jednoho měsíce, zeptej se matky, která dala život
předčasně narozenému dítěti
jednoho týdne, zeptej se redaktora týdeníku
jedné minuty, zeptej se člověka, který zmeškal vlak,
autobus, letadlo…
jedné sekundy, zeptej se člověka, který přežil nehodu

Čas na nikoho nečeká!!! Važ si každé chvíle, kterou
máš!!!
Budeš si jí vážit ještě víc, když ji budeš moci sdílet s někým zvláštním!!!
Proto pamatuj: Drž se těch, které miluješ!
Původ tohoto dopisu není neznámý, ale přináší změnu
smýšlení každému, kdo ho četl.
Z internetu

Strana 26

Zpravodaj Štěpánovska

Kdyby
• Kdyby si každá nota řekla: hudbu neudělá jedna nota,
nevznikla by symfonie.
• Kdyby si každé slovo řeklo: jedno slovo nemůže vytvořit stránku, nevznikla by kniha.
• Kdyby si každý kámen řekl: jeden kamen nemůže vystavět zeď, nevznikl by dům.
• Kdyby si každá kapka vody řekla: jedna kapka vody
nemůže vytvořit řeku, nevznikl by oceán.
• Kdyby si každé obilné zrno řeklo: jedno obilné zrno
nemůže osít cele pole, nebyla by sklizeň.
• Kdyby si každý člověk řekl: můj projev lásky nemůže
zachránit lidstvo, nikdy by na zemi nebyla ani spravedlnost, ani mír, ani důstojnost, ani štěstí.
• Jako symfonie potřebuje každou notu, jako kniha potřebuje každé slovo, jako dům potřebuje každý kamen, jako oceán potřebuje každou kapku vody, jako
sklizeň potřebuje každé obilné zrno, potřebují lidé
tebe.
Tam, kde jsi, jsi jedinečný, a tedy nenahraditelný. Na co
ještě čekáš? (citát z knihy: Povídej mi o lásce)
Z internetových stránek CB Žižkov 23.1.2011

Co může být…
Štěstí je jako sněhová vločka, když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje. Upřímnost může bolet, ale nikdy ne

Dopis pro redaktora
Dobrý den, pane Vlčku.
Děkuji za Vaše pochvalné vyjádření. Vždycky mám
z práce větší radost, když se práce podaří a když je odběratel s naší prací spokojen. Snažíme se vždy odevzdat
práci poctivě. Ale na kvalitě koncového produktu máte
lví podíl především Vy, protože od Vás je vždy práce naprosto perfektně připravena. My se pak můžeme opravdu soustředit jen na grafickou úpravu.
Kéž by to takto bylo i u ostatních zakázek. Bohužel,
tam je to většinou tak, že si nejprve musíme utřídit podklady od odběratele, abychom se v tom vůbec vyznali,
pak si udělat svůj názor, zkonzultovat to s odběratelem
a pak teprve můžeme začít něco vytvářet. I tak většinou
následují několikanásobné korektury, protože výchozí
texty nejsou připraveny dokonale.
Jaký obrovský rozdíl je pracovat s Vašimi kvalitními
podklady, to si neumíte ani představit. I já Vám děkuji
za perfektní spolupráci. Opravdu se nám s Vašimi podklady velmi dobře pracuje.
Přeji hezké jarní období.
Ing. Miroslav Horák, Region Design
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tolik jako lež. Užívej přítomnosti, nikdy nevíš, která vteřina je tvá poslední, nemysli na budoucnost, je nejistá,
zapomeň na minulost, krásné okamžiky nelze vrátit,
ale lze je prožít znovu.
Bezmoc prožíváme, když člověk ztratí své blízké a ty
které miluje.

Na slovíčko…
O dokonalosti
Kdysi dávno koloval v jedné nejmenované továrně
tištěný slogan: „Věci nemožné zhotovujeme ihned, zázraky do tří dnů.“ K tomu nám jeden učitel říkával: „Nemusíte vědět všechno, ale měli byste vědět, kde určitou
informaci najdete.“ Nemožná věc je ta, která nemůže být
uskutečněna, nemůže se nikdy stát.
Zázrak je nadpřirozený jev nebo skutek. Ale v tomto
slovíčku jde o dokonalost. Je to ideální stav, v něž jsou
naprosto vyloučeny všechny vady, nedostatky a slabosti.
Jen Pán Bůh je dokonalý a stvořil svět v plné dokonalosti
a kráse. Jenže do toho vstoupila neposlušnost člověka,
kterou nazýváme hříchem, a tím se to dokonalé změnilo
na nedokonalé. A to je průvodním jevem každé lidské
činnosti. Na světě není nic dokonalého a nikdo také není
dokonalý. Jsou skutečnosti, které se dokonalosti tu a tam
přibližují různou mírou.
Tak je to všude a vždy. Ať se snažíme, jakkoli je to
možné, vždycky se chybička vloudí. Pokud to není úmyslně, měli bychom s chybami a vadami lidí a výrobků,
systému a činností počítat a přijímat je jako danou skutečnost, s níž nic nenaděláme.
Ani ve Zpravodaji Štěpánovska není vše dokonalé.
Při jeho sestavování se nevyvarujeme chyb, omylů, překlepů, opomenutí či čehokoli dalšího. Někomu se líbí
vše, jiný zase chyby záměrně vyhledává, aby dokázal,
že je našel. Někoho zneklidní zveřejňované údaje, jiného
výběr fotografií k článkům, dalšímu se nelíbí formát fotografie. A o dalších názorech ani nemluvě.
Ať se snažíme sebevíc, nedaří se nám chyby odstraňovat na nejmenší možnou míru. Za sebe připojím,
že mne chyby mrzí a trápí, protože jsou patrny ve výsledku. Není přece záměrem vydávat náš časopis s chybami a všemi dalšími nedostatky, o kterých je řeč o několik řádků výše.
Nakonec ještě poznámka: za závažné chyby se, milí
čtenáři, omlouváme a uvádíme je na správnou míru.
Drobné tiskové chyby nás budou i nadále mrzet. Ale kdo
z nás je dokonalý, aby udělal vše, jak nejlépe umí a může?
Děkuji Vám, vážení čtenáři, že Zpravodaj Štěpánovska čtete pozorně. Rád bych našel pozorné a ochotné korektory textu ještě před předáním textu do tiskárny.
Jaromír Vlček.

Zpravodaj Štěpánovska
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Informace z Městského úřadu Cyklisté, nedejte šanci zlodějům!
MÁTE UHRAZENÝ POPLATEK ZE PSA?
Kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že někteří
majitelé psů dosud nezaplatili poplatek ze psa, který je každoročně splatný do konce února. Jeho výše se ani pro letošní rok nemění – poplatek za 1 psa je 100 Kč, za každého
dalšího psa 150 Kč, příjemci důchodu (starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého) platí 50 Kč.
Vyzýváme proto vlastníky psů, aby poplatek neprodleně uhradili buď v hotovosti na Městském úřadě nebo
na účet města číslo 320081399/0800, při platbě na účet je
variabilním symbolem číslo popisné.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Občané vědí, že kdo najde ztracenou věc, je povinen
ji vydat vlastníkovi. Když není vlastník znám, je nálezce
povinen podle §135 občanského zákoníku ji odevzdat
obci, na jejímž území k nálezu došlo. Obec vyhotoví záznam o nálezu a oznámí uložení věci způsobem v místě
obvyklým (např. místním rozhlasem). Pokud se vlastník
o ztracenou věc nepřihlásí do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.
Občané nám přinesli klíče, hodinky, doklady, brýle,
rukavice, peněženky i s penězi, tašky, apod.
O klíče se převážně nikdo nepřihlásí, ale do vlastnictví obce přešlo i jízdní kolo, a v úschově máme rukavice
i dioptrické brýle.
Pokud se jedná o ztracené nebo zatoulané psy, obec
kontaktuje Útulek pro psy v Maršovicích – WILLI BOHEMIA, s.r.o., jehož pracovníci si psa odvezou. Město
Trhový Štěpánov má s firmou WILLI BOHEMIA smlouvu o umístění opuštěných psů a platí firmě stálý roční
poplatek. Za každého psa chyceného ve správním obvodu města a odvezeného do útulku obec zaplatí navíc
2 500 Kč.

Důrazné upozornění
Zastupitelstvo města Trhový Štěpánov a veřejná obchodní společnost Občanský les Trhový Štěpánov vyslovují znepokojení nad rozmáhajícím se lesním pychem
v lesích v majetku města a v Občanském lese. Upozorňují občany a ostatní uživatele nemovitostí, že těžení dřeva
v těchto lesích je zakázáno a zjištěné případy budou hlášeny Policii České republiky.
Ing. Václav Nekvasil
starosta města, v.r.
Josef Korn,
místostarosta města, v.r.
František Musil,
jednatel Občanský les, v.r.

Nechcete-li přijít o své jízdní kolo, vyberte si z následujících rad a informací policie.
• Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy
bezpečnostní zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu (zábradlí, sloup, bezpečnostní stojan).
• Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách
domu, kde bydlíte, dbejte na uzavírání vstupních
dveří do objektu a stálé uzamčení společných prostor.
Pořiďte si společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění samotného jízdního kola.
Obdobné zásady uplatňujte i při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích. Nepodceňujte
zabezpečení všech stavebních otvorů, zejména dveří
a oken.
• Pro případ odcizení jízdního kola si poznamenejte
jeho výrobní číslo, barevné provedení, nápisy a vybavení.
• Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně ji oznamte a neváhejte
použít linku 158, snížíte tak náskok pachatele a jeho
šanci, že zůstane nevypátrán.
nprap. Diana Škvorová

Autoři fotografií:
Autor – názvy článků
Archiv Mateřské školy – Jak jsme hledali poklad
Archiv Organizace 5. prosince – Poděkování za Pohádkový les
Archiv rodiny Špičkových – Václav Špička
Bechyně Jiří – Noc kostelů i v Borovnici
Havelková Jana – Blanický rytíř vyhlášen
Hejlová Veronika – Mini sokolíci
Hejzlar Jakub – Titulní strana
Korn Josef – Starostovy informace – Místostarosta
odpovídá na dotazy občanů – Blanický rytíř vyhlášen
– Také čistý Štěpánovský potok – Senioři ze Sedmpán
v hotelu RABBIT – Velikonoční výstava – Justýna
Černíková
Krásová Jaroslava – Mladí hasiči soutěžili
Lachman Jiří – Ohlédnutí – LEGOprojekt
Skalický František – Štěpánovští senioři se učí na počítači
Svobodová Alena – Velikonoce v soutickém muzeu –
Den matek v Souticích
Vlček Jaromír – Legoprojekt – Kostel Borovnice

Zpravodaj Štěpánovska
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Vzpomínka
14. června 2011 uplynulo 30 let od tragického úmrtí pana
Jaroslava Pacovského. Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami, bratr s rodinou.
30. 6. 2011 tomu bude rok, co nás opustil náš drahý manžel, tatínek, děda, pan Vladimír Svoboda z Dalkovic.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
24. 7. 2011 to bude už rok, co nás náhle opustil manžel, tatínek, dědeček
a dobrý přítel pan Václav Špička.
Všem nám moc chybí.
Stále vzpomíná zarmoucená
rodina a přátelé.

Narodili se:
14.04. – Justýna Černíková, Trhový Štěpánov

Červen 2011

25.06. – Ludmila Neradová, Trhový Štěpánov – 50 let
30.06. – Zdeněk Kubík, Dubějovice – 60 let
05.07. – Jindřiška Děkanovská, Trhový Štěpánov – 84 let
10.07. – Ing. Václav Nekvasil, Trhový Štěpánov – 65 let
15.07. – František Sviták, Trhový Štěpánov – 70 let
15.07. – Marta Vesecká, Střechov – 70 let
16.07. – Ludmila Šindelářová, Trhový Štěpánov – 86 let
19.07. – Josef Malý, Trhový Štěpánov – 75 let
23.07. – Antonín Vopálka, Trhový Štěpánov – 50 let
23.07. – Ing. Zdeňka Kratochvílová, Trhový Štěpánov – 50 let

Navždy odešli:
01.04. – Božena Kopecká, Trhový Štěpánov – ve věku 83 let
10.04. – Milan Bauer, Štěpánovská Lhota – ve věku 79 let
13.04. – Anna Holakovská, Sedmpány – ve věku 84 let
15.04. – Vladimír Straka, Trhový Štěpánov – ve věku 64 let
20.04. – Jiřina Kadlečková, Trhový Štěpánov – ve věku
81 let
17.05. – Jiřina Jakoubková, Střechov – ve věku 86 let
Nedopatřením nebylo ve Společenské rubrice v minulém roce otištěno úmrtí pana Miloslava Holuba z Trhového Štěpánova, který zemřel dne 22.10.2010 ve věku 74 let.
Úmrtí Miloslava Holuba se také neobjevilo v Demografických údajích za rok 2010, rovněž úmrtí pana Vladimíra Svobody a paní Marie Štaincové z Dalkovic.
Úmrtí pana Jiřího Kučery bylo omylem zařazeno
do Dubějovic, patří samozřejmě do obce Dalkovice.
Přijměte prosím moji omluvu.
Františka Pacovská, matrikářka

Justýna Černíková s rodiči a bratrem Filipem

Životní jubilea
01.06. – Marie Kepková, Trhový Štěpánov – 70 let
04.06. – Ján Kucharčík, Sedmpány – 65 let
09.06. – Petr Adámek, Trhový Štěpánov – 65 let
13.06. – Jitka Chvojková, Trhový Štěpánov – 55 let
15.06. – Anna Starečková, Trhový Štěpánov – 87 let
17.06. – Květuše Vobecká, Trhový Štěpánov – 88 let
23.06. – Věra Křížová, Trhový Štěpánov – 84 let
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