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Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice,
Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu
Číslo 2 – duben 2011

Ročník 13

Cena 5,- Kč

Přejeme všem našim čtenářům krásné a příjemné prožití
velikonočních svátků

Konečně je Zima minulostí! Pěkně nás letos potrápila sněhem, ledovkou, ale i silnými mrazy koncem února.
Kdo by se netěšil na jaro, plné květů, nádherných vůní i svěžího vzduchu?
V dávném starověku zaznamenal moudrý král Šalomoun ve Velepísni tato krásná slova: „Nebo aj, zima
pominula, prška přestala a odešla. Kvítíčko se ukazuje po zemi, čas prozpěvování přišel, a hlas hrdličky slyší se
v krajině naší. Fík vypustil holičky své, a réví rozkvetlé vydalo vůni.“ Také lidová slovesnost vyhlíží jaro těmito
jímavými slovy: „Růžička se hněvá, že lístečků nemá. Počkej, počkej, růžičko, až dá Pán Bůh teplíčko, až zahučí
hrom, obalí se strom listem zeleným, květem červeným!“ Velikonoční dny jsou svátky připomínající utrpení
a smrt Ježíše Krista i jeho slavné zmrtvýchvstání. Bolest a smutek jsou vystřídány hlubokou radostí. I v tomto
světě plném nedobrých věcí je příležitost k radosti z každé dobré věci, která se nám podaří. Přestože čas neúprosně
plyne dál, smíme se těšit na teplé letní dny, na dovolenou, třeba jen na obyčejný odpočinek či na výlety do našeho
okolí. Vždyť nejen v našem městě, ale všude kolem nás je tolik krásy! Část Farní ulice byla fotografována v roce
2008 ještě před její generální rekonstrukcí v loňském roce.
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Úvodník odpovědného redaktora
Kdysi dávno se vyprávěl jeden vtip. Převyprávím ho
do jiné podoby. „Otevřu noviny: špatné zprávy, otevřu
rádio: špatné zprávy, otevřu televizi: špatné zprávy. Vezmu konzervu a bojím se ji otevřít.“
S napětím čekám, jak bude vypadat nové číslo Zpravodaje Štěpánovska, až ho přivezou z tiskárny. Grafická
úprava na špičkové úrovni! Díky, pane inženýre Horáku!
Dívám se do Zpravodaje: a co vidím? Chyby, které bijí
přímo do očí! Měl bych si sypat na hlavu popel. Ale co je
to platné, když i mléko je už rozlité. Už je vše v prodeji
a čtenáři si říkají: jak je to možné, že zrovna na nejnevhodnějším místě je taková hrubá chyba, nesprávná informace?!? Co ten redaktor dělal a nač myslel?
A pak přijde mailem tato zpráva, která mu dodá novou sílu:
„Věřím, že Vás zmíněné chyby mrzí. Myslím ale, že to
čtenáři nebudou vnímat negativně a i přes tyto „nedostatky“ Vaši práci ocení. Oba víme, že absolutní bezezbytkové
odstranění všech nedostatků u takovýchto děl, je spíše nedostižným snem, než reálně dosažitelným cílem. I když to
bude číst 10 korektorů, tak je vysoká pravděpodobnost, že
neodhalí vše.“

Tato krásná a povzbudivá slova mi napsal právě výše
jmenovaný pan Ing. Miroslav Horák, který má lví podíl
na krásné úpravě našeho listu a ví, o čem píše. Díky! Moc
děkuji! Co k tomu dodat? Snad jen to, že na internetových stránkách Města Trhového Štěpánova je text ve formátu pdf opravený. Aspoň to! Snad to, milí a věrní čtenáři našeho časopisu, pochopíte.
Do únorového čísla bylo připraveno více článků. Některé jsme zejména z nedostatku místa přesunuli do tohoto vydání. Mám radost z toho, že je o čem psát i co číst.
V jednom z článku se zmiňuji o spolcích a sdruženích
v našem městě. Prosím všechny předsedy, starosty či vedoucí: pomozte mi doplnit základní údaje, abych je zaznamenal do letošní Pamětní knihy města Trhového Štěpánova.
Ještě pro zajímavost uvádím, že do Zpravodaje Štěpánovska již přispělo 375 autorů. Počet autorů je zaznamenáván průběžně od začátku pravidelného vydávání našeho listu v únoru roku 1999 do února roku 2011.
Srdečně všechny shovívané čtenáře pozdravuji!
Jaromír Vlček

Starosta města informuje občany
Svoje informace píši v prvních jarních dnech podle
kalendáře, ale snad i podle počasí, i když se zatím v přírodě příliš nezazelenalo, protože je stále studená zem.
Slunečné dny nám však přinášejí veselejší náladu. Přinášejí také postup na investičních akcích města. Práce
postupují jak na Spolkovém domě, tak na hřišti u Základní školy. Spolkový dům vykazuje proti plánu asi
2 měsíce skluz. Dodavatel slibuje, že stavbu dokončí
do poloviny srpna 2011. Hřiště by mělo být dokončeno
během června.
Vedení města spolu s technickým dozorem staveb organizuje pravidelné kontrolní dny tak, aby se sledoval
nejen průběh prací, ale hlavně kvalita. V souběhu se
stavbou hřiště se v budově Základní školy buduje sociální zařízení, které bude sloužit jak tělocvičně ve škole,
tak novému hřišti.
Během dubna bude pokračovat firma Šindler v prácích na rozšíření vodovodu a kanalizačních přípojkách
v Trhovém Štěpánově.
Firma ČEZ Distribuce připravuje propojení transformátorů vedením vysokého napětí z ulice Na Oboře
do ulice Polní. Toto vedení musí projít Zahradní ulicí,
aby zde ČEZ mohl postavit nový transformátor, který
bude zásobovat 16 nových stavebních parcel. Většina občanů se snaží tomuto projektu pomoci. Zdůrazňuji,
že většina, protože ne všichni. Mrzí mě, že jeden občan
vlastně takto blokuje rozvoj obce.

Chtěl bych se zmínit také o vodovodu v Dalkovicích.
Město převzalo od 1. ledna 2010 správu tohoto vodovodu, protože hygienická stanice v Benešově požadovala
zajištění toho, aby vodovod byl řádně spravován jako veřejný podle všech hygienických i správních předpisů.
V loňském roce bylo jednorázově uděláno několik technických opatření, která stála kolem 100 tisíc Kč. Ale i normální opakující se náklady jsou bez oprav přívodových
poruch 55 tisíc ročně. Zatím jsme za minulých rok vybrali 22 500 Kč. Systém placení vodného bude vysvětlen
v dopise do každé nemovitosti. Nebude to platba na dům,
ale na obyvatele, s tím, že se předpokládá, že si každý
může zřídit na své náklady vodoměr. Voda v Dalkovicích odpovídá normě pro pitnou vodu a systém samospádu bude vždycky zárukou nižší ceny.
Ještě několik informací z jednání zastupitelstva.
Byla schválena smlouva s ČEZ Distribuce o přemístění sloupů v ulici V Bráně, aby mohla být zahájena stavba
chodníku. Začala se projednávat příprava rozšíření
skládky. Je v zájmu města a jeho občanů, aby město bylo
vlastníkem pozemků pod uvažovaným rozšířením, to
znamená vykoupit asi 1 ha pozemků, předpoklad je
na příští rok. Zastupitelstvo schválilo zřízení malých
bytů v č. p. 21 a 3. Schválilo výměnu dlažby venkovního
vstupu do budovy Základní školy, nákup staršího traktoru za 398 tisíc Kč, zvýšené příspěvky na pečovatelskou
službu a dopravní obslužnost prostřednictvím svazku

Zpravodaj Štěpánovska
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obcí BENE-BUS, zaplacení poplatku za uložení odpadu
z akce Čistá Sázava jako příspěvek našeho města.
Rada města projednává pravidelně průběh investičních staveb. Schválila konání tradičního Setkání důchodců dne 6. května 2011 s obvyklým programem. Schválila
dopis jednomu z pořadatelů diskoték Lucie v sokolovně,
kde rada důrazně vyslovila nespokojenost se zajišťováním pořadatelské služby. Projednávala informace o omezení autobusových spojů, které se našich obcí příliš nedotklo. Hlavním změnou je, že od 6. dubna 2011 nejezdí
polední autobus z Prahy do Sedmpány, ale končí v Trho-

vém Štěpánově. Při jeho prodloužení do Sedmpán dopravce upozorňoval, že bude sledovat využívání pro jízdu
na Prahu. Rada schválila jako každý rok příspěvek pro
žáky 1. třídy ve školním roce 2011 – 2012 z rozpočtu města ve výši 1.000 Kč.
Děkuji všem pořadatelům kulturních a společenských akcí během zimy, které zorganizovali pro své spoluobčany.
Na závěr svých informací Vám všem přeji hodně
zdraví a zdaru při jarních aktivitách.
Ing. Václav Nekvasil, starosta

Výstavba Spolkového domu pokračuje

Pohled z ptačí perspektivy na stavbu hřiště

Na otázky občanů odpovídá místostarosta Josef Korn
Otázka: Jak probíhá zalesňování po kůrovcové kalamitě
v městských lesích?
Odpověď: Letos na jaře budeme zalesňovat 6,7 ha lesa.
Bude to 20 000 sazenic smrku, 3 700 sazenic javoru,
5 000 sazenic dubu, 350 kusů jasanu a 2 800 kusů buku.
Výsadba listnáčů musí být zabezpečena oplocením proti
zvěři. Celková délka oplocení bude 1,5 km. Výsadba, která byla provedena v uplynulém roce 2010, je dobře zakořeněná a vypadá na slibně založený nový les.
Otázka: Nechali jste uklidit (zamést) ulice v Trhovém
Štěpánově. Budete čistit škarpy a lesy hlavně od igelitu
a PET lahví?

Sázení stromků

Odpověď: Byl proveden úklid města a průběžně se snažíme udržovat pořádek ve zmíněných místech. V Trhovém
Štěpánově je řízená skládka komunálního odpadu EKOSO. Na několika místech ve městě i v okolních obcích
jsou rozmístěny velkoobjemové kontejnery. Ročně za likvidaci odpadu zaplatíme přibližně 1 110 000 Kč (svoz
a likvidace komunálního odpadu, bioodpadu, nebezpečných odpadů i za příspěvky občanům na popelnici). Je to
velká část rozpočtu města, kterou přispíváme k udržování
pořádku.)

Zpravodaj Štěpánovska
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Plné příkopy, v nichž jsou igelity a PET láhve, lednice
odložené v lese, někdy to jsou hromady po vyklopení
přímo z auta. Pachatelé jsou většinou neznámí, těžko
zjistitelní a úklid připadne většinou na měst nebo třeba
na aktivní občany, kteří se do úklidu pustili sami jako
paní Marie Grohmannová, která se svou rodinou a příbuznými vyčistila příkopy podél silnice z Trhového Štěpánova do Dubějovic. Při tomto úklidu nasbírali plné
dva nákladní vozy.

Pohozené lednice u lokality Kosina

Stále je však mnoho neodpovědných a lehkovážných lidí,
kteří se neobtěžují ukládat odpady na určených místech.

Sbor Dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově připravuje úklid břehů i koryta Štěpánovského potoka v sobotu
16. dubna 2011 od 8.00 hodin u hotelu RABBIT po proudu toku. Touto akcí se připojují ke zdárnému čištění břehů řeky Sázavy, která bude realizována už pošesté. Akce
je nazvána „Také čistý Štěpánovský potok“. Tohoto úklidu se může zúčastnit každý, komu leží na srdci čistota
našeho města a jeho krásného okolí.

Demografické údaje za rok 2010 – Město Trhový Štěpánov a okolní obce
Trhový
Štěpánov

Dalkovice

Dubějovice

Sedmpány

Střechov
nad Sázavou

Štěpánovská
Lhota

Celkem

Ženy

447

36

41

54

48

3

629

Muži

447

35

51

51

53

4

641

Kategorie

Celkem

894

71

92

105

101

7

1270

Přihlášení

12

2

5

0

4

2

23

Narození

8

0

0

0

0

0

8

Odstěhovaní

13

0

2

2

2

0

19

Úmrtí

12

5

2

2

2

0

23

Sňatky

7

0

1

1

0

0

9

Rozvody

2

0

0

0

0

0

2

První narozené dítě roku 2010 v Trhovém Štěpánově: Veronika Horálková, Polní 285 – 09.01.2010

Věkové složení obyvatelstva
Část
Trhový Štěpánov
Dalkovice
Dubějovice
Sedmpány
Střechov
nad Sázavou

Do 6

7 - 18 19 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100

Σ

Ž

33

46

64

62

55

56

70

36

24

0

447

M

31

64

67

75

60

62

53

23

8

1

447

Ž

0

5

3

4

3

3

7

9

2

0

36

M

0

3

4

2

6

7

7

5

1

0

35

Ž

4

3

4

6

6

8

3

4

3

0

41

M

5

6

10

6

4

8

10

0

2

0

51

Ž

4

5

5

10

4

9

10

5

1

1

54

M

1

7

8

11

5

9

6

2

2

0

51

Ž

1

5

10

7

6

9

5

3

2

0

48

M

2

4

10

7

7

12

2

7

2

0

53

Štěpánovská
Lhota

Ž

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

3

M

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

4

Trhový Štěpánov
a obce

Ž

42

64

87

91

74

85

96

58

31

1

629

M

41

85

100

102

84

98

76

39

15

1

641

83

149

187

193

158

183

182

97

46

2

1270

Σ

Σ Ženy
a muži
894
71
92
105
101
7
1270
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Zemřelí
Obec

Jméno

Dalkovice

Miroslava Holejšovská
František Kořínek

12

05.01.2010

Dubějovice

Jiří Kučera

35

18.04.2010

František Vinš

43

21.03.2010

Františka Vinšová

35

24.03.2010

Sedmpány
Střechov nad Sázavou
Trhový Štěpánov

č. p.

Datum úmrtí

31

28.07.2010

Milan Blažek

62

11.08.2010

Anna Peroutková

40

26.05.2010

Božena Šejblová

5

02.07.2010

Marie Týcová

11

19.07.2010

Zdeňka Mikulová

172

07.02.2010

Stanislav Horálek

285

06.03.2010

Karel Albrecht

242

19.04.2010

Jiří Kott

148

24.04.2010

Marie Hotovcová

144

29.05.2010

Jiřina Neradová

299

27.06.2011

Bohumil Musil

256

29.06.2010

Václav Špička

301

24.07.2010

5

27.07.2010

Milan Král

Jiřina Hospergrová

270

19.08.2010

Vlasta Kulhánková

284

04.11.2010

František Chvojka

14

19.11.2010

Podle údajů matrikářky Františky Pacovské zpracoval rV

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a některé výsledky 2001
Noc z 25. na 26. března 2011 se stala rozhodující pro
vyplnění údajů na sčítacích arších. Sčítání proběhlo v celé
Evropské unii. Jeho výsledky budou po odevzdání sčítacích archů zpracovány elektronicky a zveřejněny až později. O výsledcích sčítání lidu, domů a bytů v našem kraji,
okrese i ve městě budeme čtenáře Zpravodaje Štěpánovska informovat stejným způsobem jako před 11 lety.
Přinášíme několik zajímavosti o sčítání v minulosti.
Pokud máte zájem dovědět se více o výsledcích v roce
2000, podívejte se do Zpravodaje Štěpánovska, ročník
2001, číslo 5 – říjen, strana 18. Článek má název: Statistické údaje mohou být zajímavé.

Jak se sčítalo od pravěku po současnost
Sčítání lidí bylo vždy nástrojem poznání a řízení společnosti. Již před 4000 lety v se konalo v Egyptě, několik
sčítání je zaznamenáno také v Bibli. Z nich nejznámější
je soupis lidu, jak píše evangelista Lukáš: „Vyšlo nařízení
od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis
lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii
spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý
do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Na-

zareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá
Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal
zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.“
Bylo to před 2000 lety nejen v Palestině, ale i v Číně, sčítal Čingischán i Osmanská říše.
Výsledky sčítání jsou v současnosti zdrojem poznání
pro tvorbu politiky, výzkumníky, státní správu i samosprávu, podnikatelská rozhodování,…
Způsoby sčítání jsou v domácnostech a také administrativní zdroje dat, kdy se provádí průběžně nebo na základě veřejného výzkumu.

Kdy bylo sčítání prováděno?
Na území dnešní ČR byly soupisy obyvatel pořizovány od poloviny 12. století.
Roku 1605 to byl soupis panství, stavů a lidí poddaných v Království českém.
V roce 1654 – soupis pro tzv. Berní rulu, roku 1754 –
císařské nařízení ke sčítání lidu – jednotný formulář,
prováděly vrchnost a církevní úřady a konečně v roce
1869 – první sčítání lidu na základě vědeckých postupů.
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Kolik obyvatel žilo v průběhu staletí? Odhadované a sečtené počty obyvatel na území dnešní ČR:
•
•
•
•
•
•
•
•

5. – 6. století – 350 až 560 000
Kolem roku 1000 – cca 1 100 000
1754 – 3 800 000
31. 12. 1869 – 7 617 230
31. 12. 1910 – 10 078 637
1. 12. 1930 – 10 674 386
1. 3. 1950 – 8 896 133
1. 3. 2001 – 10 230 060

Vybrané výsledky SLDB 2001 ve Středočeském
kraji
Věkové složení obyvatel kraje
• V kraji žilo 11,0 % populace ČR.
• Průměrný věk žijící populace byl 39,1 roku (průměr
ČR 38,8 roku). Z okresů byl nejnižší průměr v okrese
Mladá Boleslav 38,5 roku, naopak v okrese Kolín 39,7
let.
• K 1. 3. 2001 v kraji 10 lidí dosáhlo 100 a více let věku.
Z toho 10 žen a žádný muž. V ČR to bylo 186 osob,
z toho 166 žen.
Struktura sídel
• Z 1148 obcí mělo 26,4 % méně než 200 obyvatel (3,4 %
populace kraje) a 63,1 % méně než 500 obyvatel
(15,7 % populace kraje).
• V obcích do 2 tisíc obyvatel žilo 42,9 % populace kraje (v ČR 26,1 %).
• V obcích s 10 tisíci a více obyvateli žilo 35,5 % obyvatel kraje (v ČR 54,2 %).
Národnostní složení
•
•
•
•
•
•
•

Česká národnost – 95,7 % (v ČR celkem 90,4 %)
Slovenská – 1,4 % (v ČR 1,9 %)
Ukrajinská – 0,3 % (v ČR 0,2 %)
Polská – 0,2 % (v ČR 0,5 %)
Německá – 0,1 % (v ČR 0,4 %)
Vietnamská – 0,1 % (v ČR 0,2 %)
Romská – 0,1 % (v ČR 0,1 %)
Vzdělanost

• U populace ve věku nad 15 let mělo 7,0 % vysokoškolské vzdělání (průměr ČR 8,9 %).
• Jen základní vzdělání mělo 23,1 % populace (průměr
ČR 23,0 %).
• Vyšší vzdělanost u mladších věkových skupin.
• U starších věkových skupin vyšší vzdělání u mužů
než u žen.

Duben 2011

• U mladších věkových skupin téměř vyrovnaná úroveň vysokoškolského vzdělání u obou pohlaví.
Náboženské vyznání
• Z populace v kraji 23,4 % věřících (v ČR 32,1 %),
68,6 % bez vyznání (v ČR 59,0 %), zbytek neuvedl odpověď.
• K víře se hlásí více ženy (26,4 %) než muži (20,2 %)
a starší generace (ve věku 70 – 79 let 58,7 %) více než
mladší (ve věku 25 – 29 let 12,1 %).
• Nejvíce věřících se hlásilo ke katolické víře (81,1 % věřících). Dalších 5,0 % se hlásilo k církvi Československé husitské a 4,6 % k církvi Českobratrské evangelické. V kraji bylo také 2 038 Svědků Jehovových, 545
buddhistů, 281 islamistů či 61 hinduistů.
Velikost domácností
• V kraji z celkového počtu domácností bylo 28,9 %
jednočlenných (v ČR 29,9 %) a 13,4 % neúplných
(v ČR 13,5 %).
• Specifika jednočlenných domácností z hlediska věku:
u mladé generace nový životní styl, u nejstarší generace vliv rozdílného věku dožití žen a mužů i rozvodovosti.
• Nové požadavky na parametry bydlení.
Bydlení
• Z trvale obydlených bytů mělo:
•
připojení na plyn od 14,2 % v okrese Benešov
po 64,1 % v okrese Kladno (průměr ČR 64,1 %).
•
připojení na vodovod od 96,6 % v okrese Kutná
Hora po 98,6 % v okrese Mladá Boleslav
(průměr ČR 98,5 %).
•
ústřední topení od 59,8 % v okrese Nymburk
po 80,2 % v okrese Kladno (průměr ČR 73,6 %).
• Trvale obydleno 82,9 % bytů

Sčítání 2011
• Poprvé bylo jednotně v celé EU podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU
• V ČR podle zákona č. 296/2009 Sb.
• Ukazatele jsou převážně podle nařízení EU
• Nová otázka: registrované partnerství
• Poprvé je možnost vyplnit formulář elektronicky
přes Internet
• Formuláře přinesla sčítací komisařka
Podle internetových stránek upravil a doplnil jV

Zpravodaj Štěpánovska
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Jak rostl počet obyvatel a domů
Trhového Štěpánova
Do údajů je pravděpodobně započten počet nejen Trhového Štěpánova, ale i okolních obcí (Dalkovic, Dubějovic, Sedmpán, Střechova nad Sázavou a Štěpánovské
Lhoty).
Rok sčítání

Obyvatelé

Domy

1869

2 536

417

1880

2 597

417

1890

2 538

413

1900

2 399

414

1910

2 323

427

1921

2 271

430

1930

2 103

434

1950

1 721

461

1961

1 681

418

1970

1 610

429

1980

1 406

421

1991

1 260

509

2001

1 262

539

2011

???

???

Zdroj: Internet

Naše třída v roce 2025
Píše se rok 2025. Ve Spolkovém domě se koná setkání
žáků, kteří chodili do 9. třídy v roce 2013. Je tu plno lidí,
krásná výzdoba, občerstvení zdarma a velký prostor pro
diskotéku.
Pan učitel Vrbický pronesl pár slov na uvítanou a čerstvá důchodkyně paní učitelka Podhadská přidala pár
vzpomínek na naše školní léta. Paní ředitelka nás přivítala a neudržela slzy. Potom začala potichu hrát příjemná hudba a všichni se rozešli prohodit pár slov s bývalými spolužáky.
„Ahoj, Marku“, ozvalo se za mými zády. Byl to Kuba,
který mi vyprávěl o své práci. Vystudoval žurnalistiku
a stal se novinářem bulvárního deníku Hrom. Také mi
hned ukázal fotografii svých dvou malých rošťáků.
Za chvíli se k nám připojila Markéta. Poznal jsem ji okamžitě, protože učí děti v Mateřské škole v Hulicích. Vychovává svou tříletou dceru Markétku a dvouměsíční
Aničku.
Zaslechly nás dvě mladé dámy. Současná prezidentka, já ji znám jako Kačku, a její přítelkyně, topmodelka
shodou okolností také Kačka. Ty dvě spolu kamarádí
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už od školy. Je neuvěřitelné, kam to obě dotáhly a že jim
jejich přátelství vydrželo! „Pánové, zapomeňte na chvíli
na děti, teď je hlídají naši manželé, a pojďte se bavit!“
Přikývli jsme na souhlas, zvedli se a šli tančit.
Nevydrželo nám to dlouho, protože se ve dveřích náhle objevili Petr s Adamem. S oběma se často vídám.
Adam koupil firmu Sellier & Bellot a Petr se objevuje
často v televizi, neboť hraje na klavír v orchestru Národního divadla. Ze mě je programátor, proto často relaxuju
hudbou a Petr vydal už 2 sólová CD.
Míša, která dělá asistentku Kačce na Pražském hradě,
jí připomněla, že má ještě další schůzku, a tak se naše
skupinka rozpadla. Míša mi také vyprávěla o Daně, která vystudovala gymnázium a po vysoké škole tam zůstala pracovat jako profesorka češtiny. Podíval jsem se na ni,
vypadala opravdu jako paní profesorka. Moc se nebavila,
protože s sebou měla manžela a dítě.
Od vedlejšího stolu k nám zazněly výkřiky. Jirka byl
tak hlučný, že jsem nemohl přeslechnout jeho vítězoslavné výkřiky:“Já jsem tak dobrý zedník, že si mě pozvali
do Vídně na rekonstrukci Opery“, chlubil se celkem
oprávněně.
Šel jsem za Maruškou, která má dvě děti a stále hraje
fotbal za Spartu. Zeptal jsem se jí, zda neviděla Janu.
Řekla mi, že před chvílí odešla, protože jí pípal pager.
Musela prý jít kvůli tomu svému hotelu, to víte, šéfovat
tolika lidem není žádná legrace.
Také Ondra se změnil. Měl vysokou štíhlou postavu
a dvě děti. Nestihl jsem s ním promluvit, ale nedávno
jsme se viděli, když mi opravoval Ferrari. Je v širokém
okolí vyhlášený jako špičkový opravář.
Najednou všichni hosté udělali veliký kruh a s úžasem koukali na Zdendu, který předváděl své mistrovské
kousky na skateboardu. Vidíte, a to mi Zdenda vždycky
spíš připadal jako lumpík, a dnes se tím živí. Jeho plat
v eurech daleko přesahoval ten můj.
„Nazdar, Marku, jak se máš?“ zeptala se mě dvoumetrová Nikola. „Já? Dobře“, odpověděl jsem. „Blahopřeju
ti k ocenění Matka roku.“ Nikola mi poděkovala a už se
zase věnovala svým třem rošťákům.
Filip seděl u stolu a živě diskutoval s panem učitelem
Balšánkem. Filip je totiž špičkovým matematikem. V devítce panu učiteli dokázal, že malá násobilka se dá počítat i úplně jinak. Také přišel s teorií Teseraktu, v Americe tomu říkají Hlaváčkova nekonečná krychle (Hlavacek´s
neverending cube).
No a náš Tugi? Je to neuvěřitelné, ale stal se učitelem
českého jazyka pro mongolské pracovníky v RABBITU
Trhový Štěpánov. Hraje také basketbal v druhé lize.
Když jsem se tak rozhlédl po sále, viděl jsem spokojené tváře svých spolužáků. Žádný z nich se v životě neztratil, a o to přece jde, ne? Možná, že se moje vize nesplní úplně beze zbytku, ale takhle jsem naši třídu viděl
v roce 2011.
Marek Štolle, 7. třída, Trhový Štěpánov
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Z Mateřské školy
Filosofií naší mateřské školy je nejen správný rozvoj
tělesného, duševního a sociálního vývoje dětí a příprava
na vstup do základní školy, ale též posílení vztahu dětí
k místu, kde žijí, ke zdejším lidem a okolí. Proto vždy
jeden týden z našeho celoročního programu věnujeme
právě našemu městu. Děti se seznamují s důležitými
a významnými budovami a institucemi obce, poznávají
jejich činnost, historii a v neposlední řadě také osoby,
které zde pracují. Dovídají se také, kam se mohou jít pobavit, poučit nebo třeba zasportovat. Velkou pozornost
věnujeme přírodě, která naše město obklopuje, a kterou
je potřeba chránit.
S dětmi jsme mimo jiné navštívili zdejší základní
školu, zvířecí farmu zemědělského družstva, zdravotní
středisko a městskou knihovnu.
Olga Polivková, ředitelka Mateřské školy

Duben 2011
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Sborník k 60. výročí budovy Základní školy
Již téměř před 60 lety (na podzim roku 1951) byla
slavnostně otevřena budova místní školy, kterou naše základní škola využívá dodnes ke své činnosti. Při této příležitosti připravuje škola oslavy tohoto jubilea a vydání
sborníku, který mapuje historii a současnost štěpánovského školství.
Z tohoto důvodu sháníme především fotografie, které se vztahují ke štěpánovské škole v různých obdobích.
Hledáme fotografie současné školy, bývalé obecné a měšťanské školy, fotografie tříd a učitelských sborů, fotografie související s výukou, z výletů a dalších školních akcí,

starší fotografie budovy mateřské školky. Rádi přijmeme
fotografie související s bývalými malotřídními školami
v okolních obcích Tehov, Střechov, Soutice, Hulice, Keblov, případně další.
Fotografie můžete přinést do školy, kde je oskenujeme
a v pořádku Vám je vrátíme. Také je můžete poslat na adresu: Základní škola Trhový Štěpánov, Sokolská 256, Trhový Štěpánov 257 63. Můžete nás rovněž kontaktovat
prostřednictvím e-mailu zs.tstepanov@quick.cz.
Děkujeme.
Mgr. Martin Vrbický

Dětský karneval v Souticích
V sobotu dne 12. února 2011 uspořádal Obecní úřad
Soutice dětský karneval. Děti z blízkého okolí a jejich rodiče se sešli v bývalé škole. O zábavu všech přítomných
se staral klaun, mim a moderátor pan Aleš Klačer. Připraveno bylo i malé pohoštění.
Posilovna místního Sportklubu se proměnila v taneční sál vyzdobený balónky a ozdobnými girlandami. Tančily zde dvě princezny, zdravotní sestřička, bílá paní,
včelka, dopravní policista, Šmoulinka, kamarádka Mickey Mouse myška Minie, kopretina, dvě mušketýrky, pirát, čertice, šašek, kovbojka, Spiderman, dvě Červené
Karkulky a maličký sobík.

Přestávky maškarního reje vyplňovala cirkusová vystoupení rodiny
Paldusovy. Představil se
žonglér s míčky a kužely,
kouzelnice vytahovala
z ubrousků stokoruny.
Se zatajeným dechem
jsme sledovali balancování skleniček na ostří
dýky, pejskové předváděli veselé kousky. Miláčkem dětí se stala roztomilá opička Žofinka,
Vystoupení s opicí
kterou si mohly pohladit
a vyfotografovat se s ní.
Všichni účastníci karnevalu odcházeli domů spokojeni a plni dojmů z tohoto sobotního odpoledne.
Dana Vlasáková

Klaun zpovídá Červenou Karkulku

Každá maska se ostatním představila a popovídala si
s klaunem. Poté děti plnily různé úkoly, soutěžily v rychlosti jedení, poznávaly písničky z pohádek a hudební nástroje, tančily, kouzlily s balónky. Za každý splněný úkol
je klaun obdaroval
sladkostmi nebo hračkou. Do řady soutěží byli zapojeni i rodiče, kteří se také dobře pobavili a ocenili klaunův vtipný komentář dětských výkonů.

Zahájení karnevalu

Zpravodaj Štěpánovska

Strana 10

Duben 2011

Štěpánovský masopust a dětský karneval
Jako každý rok, konal se i letos v sobotu 19. března 2011
dětský karneval. V okolních obcích se stala již pomalu tradicí oslava masopustu, a tak není divu, že myšlenka zpestřit dětem zábavu a uspořádat masopustní průvod dorazila
i do Trhového Štěpánova. Organizace se ujala místní organizace SOKOL ve spolupráci se Základní školou, připojili
se i někteří členové Organizace 5. prosince.
Již zrána se sešli dospělí i děti v sokolovně, aby se převlékli do tradičních i netradičních masek. Poté se průvod
vydal nejprve ke starostovi města, aby požádal o povolení pořádat masopust (tzv. ostatkové právo). Pan starosta
s povolením vydal i feruli – opentlenou vařečku - a průvod se vydal na cestu.

Naše první kroky vedly k panu místostarostovi, kde
děti pod vedením rychtáře přednesly krátké básničky,
které nacvičily ve školní družině. Za doprovodu harmoniky si pak hospodyně zatancovala a podarovala děti
sladkostmi a hospodář dopřál dospělým cosi do volátka.
Poté se průvod odebral na náměstí, kde navštívil obchody a poskotačil s náhodnými kolemjdoucími. Nechyběla
ani šatlava, do které byl zatažen každý objevený hříšník.
Bdělým okem na pořádek dohlížel neúplatný policajt
a samozřejmě také kontroloval, zda řidiči před jízdou
nepožili alkohol. Na zdraví spoluobčanů dohlížel stařičký lékař se svou infuzí živé vody, své služby nabízel i mistr fotograf a cikánka zájemcům věštila budoucnost

Stařičký doktor ví, co má prohlížet

Ta je krásná!

Král zvířat byl vlídný

My se medvěda nebojíme!
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z karet. Jen ženich marně přemlouval nevěstu. A ještě
mnoho dalších postaviček zpestřilo obrázek masopustu.
Ve veselém rozpoložení průvod obešel nejbližší, k náměstí přilehlé ulice, a v mnohých chalupách se zastavil.
Tu si hospodyňky zatančily, někde i pohoštění připravily
a chutnými koláči a koblihami vyhládlé masky nasytily.
Za odměnu si mohly zatancovat třeba i s medvědem. Ten
ostatně vzbudil zaslouženou pozornost zejména mezi
nejmenšími účastníky. Medvědář byl bez práce, protože
dvě malé dívenky ho držely tak zkrátka, že se od nich ani
nehnul.
Své putování průvod ukončil v sokolovně, kde se
všichni účastníci nasytili a ohřáli. V závěru veselice byl
medvěd poražen katem, aby bylo co jíst, a všechny masky truchlily. Ne však dlouho! Naštěstí byl nablízku lékař
se zázračnou medicínou, medvěd obživl a mohl se postavit do čela další taškařice, a to dětského karnevalu.
Při diskotéce si děti zatančily a samozřejmě nechyběla paní Alena Suchá, která dokáže vytvořit na obličejích
překrásné kresby. Ani tombolou děti nepohrdly a pěkně
se vyřádily i v soutěžích. Do nich se tentokrát zapojili
i rodiče, a tak bylo o zábavu postaráno.
Nakonec byly vyhodnoceny nejlepší masky podle věkových kategorií, z nich určitě nejroztomilejší byly nejmenší děti – beruška a kominíček.

Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě
této akce, ať už se starali o občerstvení, soutěže, nebo
o muziku či jiné. Děkujeme také sponzorům - MěÚ Trhový Štěpánov, ZD Trhový Štěpánov a.s. a hračkářství
Dandy.
Největší pochvalu si zaslouží paní Jaroslava Špirková
a všechny děti, které si ve školní družině připravily pásmo básniček, a krásně nám tuto tradici předvedly. Největší uznání patří především Pavlu Oberleutnerovi, který vyhrával po celou dobu na harmoniku jako ostřílený
mistr. Děkujeme i rodičům zúčastněných dětí za to, že
jim připravili pěkné masky.
Velký dík patří ale také všem dospělým, kteří našli
odvahu obléci si masky a pomohli dětem vést průvod
a vtáhnout do něj kolemjdoucí. Není bohužel v našem
městě příliš zvykem, že by se občané aktivně zapojovali
do různých akcí, ale tentokrát jim děkujeme, že měli pochopení a podíleli se s námi na této zábavě.
Jsme si vědomi toho, že napoprvé se vše nepodaří
úplně na 100%, ale snad tento, byť krátký průvod všechny pobavil a budou se těšit napřesrok na jeho pokračování. Dobrým nápadům se nebráníme a všichni, kdo mají
chuť se připojit, jsou vítáni, abychom mohli příští rok
oslavit masopust v mnohem větším měřítku. Tímto vás
všechny již nyní srdečně zveme.
Mgr. Ing. Hana Podhadská

Před domem pana místostarosty

Starosta udělil ostatkové právo

Masopustní průvod v Souticích
Veselý je dům, plný vína a slivovice, a neumlkne více, než udělá basa šrum…
Sobota 5. března 2011 byla v obci Soutice plná veselí,
pohody a bláznovství... Průvod masopustních maškarádů měl v obci Soutice dříve svůj pravidelný čas, ale pak
se tradice přerušila na dlouhých 31 roků. Občanské
sdružení Kalňáci, jejichž teritorium k obci přináleží,
mělo do obnovení této vesnické zábavy chuť už několikrát, ale až v letošním roce našlo podobně naladěné nadšence ve spřáteleném spolku obyvatel Kopečka – Podolí.

A protože od slov k činům není u nikoho z nich daleko,
vyrazily v sobotu 5. března dopoledne maškary do soutických ulic. K organizování se také připojily všechny ostatní místní spolky – rybáři, hasiči, myslivci i sportovci.
V průvodu převažovaly tradiční masky – medvěd
s medvědářem, Turek, kominík, bába s nůší, kat, Židi,
smrtka, nevěsta a další. A aby to byla tradice „na druhou“, bičem práskající Laufr podědil funkci i masku
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po svém otci, který průvod vedl onehdy před lety. Své
rozpustilé svěřence vedl přísně, ale shovívavě přihlížel
tancům, legracím a zmatkům, které maškary u domů
způsobovaly. Přesto byli všichni odměňováni tradičními
masopustními koblihami, masem i ostřejšími kalíšky.
Zastavení nebrala konce, a tak Bakchus padl před místní
hospodou až krátce před šestou hodinou podvečerní.
Jestli si někdo myslel, že tím masopustní sobota skončila, mýlil se velice. Celodenním kašpařením unavené
maškary si daly jen krátkou chvíli oddechu a s prvním
vrznutím kapely se pustily do úlevného tanečního křepčení. Však maškara se jim povedla na velkou jedničku
s hvězdičkou. A počasí? To jim poslali ti sousedé, kteří
mohli už jen z nebe přihlížet tomu, jaké mají za sebe
v obci zdatné masopustní náhradníky.
Kalňáci děkují všem spolupořadatelům a spřízněným jedincům z jednotlivých částí obce Soutice za báječnou spolupráci a přejí všem hezké předjarní dny.
Olga Bílková, občanské sdružení Kalňáci

Část masek z řad Kalňáků před kapličkou v Kalné

Lékař a sestřička zasahují na Podolí, v každém domě poctivě
vyšetřili a uzdravili všechny domácí. V pozadí smrtka, která si
ani neškrtla a vpravo se míhá pan Pávek z filmu Vesničko má
středisková
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Koza - nabízela od mléka po rum
a místo bobků z ní padaly lentilky

Průvod se přesunul do centra Soutic. Kominík nabízel revize
komínů, policista v pozadí dohlížel na všeobecný pořádek

Lékař zachraňuje v domě starostky

Zpravodaj Štěpánovska
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Nejen Pepíci se v Hulicích bavili
Netradiční Josefovská zábava v Hulicích 19. března
2011 byla na plakátech inzerována jako „večer ve stylu
pražských Pepíků, charlestonu a shimmy“. A bylo tam
všechno, dokonce něco navíc! Pepíci v placatých čepicích
a se šátky na krku mlsně pokukovali po dámách s čelenkami a oděnými do krajek a peří. Došlo i na oprášení již
zapomenutých tanců.
Pro občanské sdružení Kalňáci, které tancovačku pořádalo, bylo blaženým zadostiučiněním pozorovat bavící
se okostýmované návštěvníky. Sami jeho členové šli sice
zářným příkladem, ale že nadchnou pro pepíkovskou re-

Jeníček nebo Pepíček?

Grácie

cesi tolik lidí, to nečekali. Při hudbě a tanci se
všichni báječně bavili
a kapelu Expres (mimochodem také zdatně držící styl) se jim podařilo
na pódiu udržet daleko
přes půlnoc.
V Kalné si už teď lámou hlavy, jaký styl zvolit napřesrok? V každém
případě však spoléhají
na krásné a elegantní
dámy z Podolí a rozverné Pepíky ze Zruče. Snad
je nenechají ve štychu…
Olga Bílková

ce. Všemu velel hlavní „kuchař“ Antonín Vinš. Během
dopoledne byly uvařeny jitrnice, jelita, tlačenky i krvavá
polévka. Odpoledne probíhala ochutnávka.
Akce se vydařila ke spokojenosti všech. Tímto chci
zároveň poděkovat všem, kteří se podíleli na vytvoření
krásné atmosféry.
Marie Vojtová

Vepřové hody v Dubějovicích
Členové hasičského sboru a jejich příznivci uspořádali v sobotu 12.2.2011 v hasičské zbrojnici na návsi vepřové
hody. Již celé páteční odpoledne probíhaly velké přípravy.
Všichni snášeli obrovské hrnce, přiváželi pitnou vodu,

Dobrou chuť!

Přípravy jsou skončeny

chystali nástroje. K vaření ovaru před budovou zbrojnice
připravili několik kotlů a přivezli dřevo na topení. V sobotu brzy ráno vše vypuklo. Z nakoupených vepřových
hlav se nejdříve uvařil ovar. Propírala se střívka na jitrni-

Dali byste si?
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EKOSO - jak to chodí na skládce
Stále mnoho lidí přichází na skládku a neví, kde se
ohlásit, jaké odpady mohou přivézt, kam s odpady,
nebo zbytečně vozí drobné předměty, které mohou dát
do popelnic. Někteří si myslí, že se tu vyznají a natropí
často nepořádek a škodu, chovají se jakoby se na ně nevztahovaly žádné zákony a pravidla.
Rád bych vám proto předložil krátký exkurz do chodu ekologické skládky EKOSO Trhový Štěpánov.
Nejsme žádné smetiště (s tím si nás někteří stále
a stále mnozí pletou), jsme ekologická skládka. Pojďme
tedy pěkně od začátku. Seznámíme se, jak to u nás chodí
s přejímkou odpadů.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Pravidlo první: Ještě než projedete vraty, uhaste cigarety, doutníky a dýmky. Na skládce, obzvlášť v prostoru
meziskladu nebezpečných odpadů je kouření přísně zakázáno a dodržování zákazu vyžadujeme a kontrolujeme.
Pravidlo druhé: Nikdy nemůžete nikde nic odložit
jen tak sami bez vědomí pracovníků skládky, i kdybyste si mysleli, že víte, co kam patří (většinou nevíte, mění
se to podle potřeby, zaplnění a modernizace zařízení).
Pravidlo třetí: Vše se musí evidovat. Že vy nepotřebujete žádný doklad, není směrodatné, pro nás je to povinnost. Každý, kdo na skládku přijede, se musí vždy
ohlásit v kanceláři váhy. Tady bychom mohli skončit,
protože to nejdůležitější jste se právě dověděli a na váze
se každý dozví, co dál. Přesto si myslím, že informovanosti není nikdy dost.
SKLÁDKA
Když se s odpadem postavíte rovnou na váhu, nikdy
neuděláte chybu. Že je zváženo, vám napoví semafor
a pak hned odjeďte z váhy stranou, aby mohli vážit
ostatní. Světelný semafor je vpravo nahoře proti vám.
Pak jděte do kanceláře vyřídit formality. Minimálně
musíte vyplnit „základní popis“, to je vaše prohlášení
o odevzdání odpadu, tiskopis vám dáme a poradíme, co
a jak vyplnit. Po odbavení pojedete dolů po panelové vozovce do skládky, nebo k bioodpadu. Dole u skládky jsou
pracovníci, kteří vám řeknou, kam odpad vysypat.
Po vyložení se vrátíte na váhu, na semafor odjedete stranou a pak si dojdete dokončit agendu do kanceláře váhy
- podepsat, případně zaplatit.
Menší množství odpadů od soukromých osob může
někdy zaplatit město nebo obec. O tom, jak to chodí, vás
budeme informovat. Chcete-li využít tuto službu, potřebujeme váš občanský průkaz. Tím doložíte, za koho se odpad platí. Poslední dobou stále více podnikajících osob
zneužívá tohoto opatření. Obce se proti takovému postupu
ohradily. Upozorňujeme, že bez hotovostní platby bude
přijato pouze skutečně přiměřeně množství odpadů.

AZBEST
Zvláštnímu režimu podléhají azbestové střešní krytiny. Vlnovka nebo šablony musejí být v pevném obalu
a není je možno sypat jen tak někam. Pokud si nevíte
rady, dáme vám na menší množství použité žoky, (nebo
si je sežeňte u zemědělců). Vhodné jsou k tomu žoky
od osiva (žoky od hnojiv nepoužívejte, ty jsou samy
o sobě nebezpečným odpadem a do skládky nesmí vůbec), ale pozor, naplňte je jen částečně, aby s nimi šlo
manipulovat a abyste je z vozíku dostali ven bez porušení nebo vysypání.
TŘÍDĚNÉ ODPADY
U vstupních vrat máme kontejnery na papír, PET lahve a sklo. To vše můžete využít bezplatně, ale vždy se
nahlaste na váze a sdělte přibližné množství. Pokud
chcete odložit kartony, rozeberte je, kontejner je celkem
malý, žel větší nemám.
PNEUMATIKY
Jestliže povezete pneumatiky, nechte si je někde
na kraji tak, abyste je mohli snadno vyndat, ty totiž
do skládky nesmí, patří na zvláštní místo, zvlášť se počítají a platí. Když si je zasypete jinými odpadky, při vykládce je budete muset vytáhnout a bude se muset vaše
evidence předělávat, což pro nás i pro vás je nepříjemnost. Odevzdání pneumatik je třeba zaplatit podle váhy.
Za pneumatiku z osobního vozu zaplatíte cca 15 – 30 Kč
podle velikosti.
KOMPOSTÁRNA
Chcete-li do vozíku nabrat kompost, který od loňského roku prodáváme balený i volně ložený, jeďte se nejdříve zvážit prázdní a pak běžte do kanceláře dohodnout
odběr. Orientační ceny jsou 0,90 Kč za 1 kg vč. DPH
za volně ložený, a pokud chcete balený v menším množství, pak 20 kg pytel stojí 54 Kč. O kompost je nyní čím
dál větší zájem, je to plně biologické hnojivo, zcela bez
chemických přísad, a hodí se na všechno, co pěstujete
doma od trávníku až po náročné květiny a zeleninu.
Do květináčů a do skleníků si ho musíte promíchat s hlínou 1:3 a věřím, že budete spokojeni.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
Zcela jiná situace je při odevzdání nebezpečných odpadů. Pokud vezete nějaké staré barely, barvy, nádoby
od chemikálií, staré domácí nebo zahradní chemikálie,
olejové filtry, vyjetý olej apod. přijímáme je do meziskladu nebezpečných odpadů. Větší množství se váží, takže
zajeďte na váhu. Vše tu má své přesně vymezené místo.
Celkem složité doklady za vás sestaví počítač, ale připravte se na osm, nebo více podpisů. Nebezpečné odpa-

Strana 15

Zpravodaj Štěpánovska

dy se hlásí na několik institucí a vede se přísnější evidence, než u ostatních odpadů. Dotřiďujeme je podle obsahu
a složení, a předáváme je k likvidaci několika subjektům.
Setkávám se s názorem, že se to nakonec všechno někam
sesype a že je třídění zbytečnost – NENÍ!
Pokud vezete skutečně malé množství, například jen
několik plechovek barvy, sčítáme pro smluvní obce tato
množství za celý měsíc, a proto nedostanete samostatné
doklady vy, ale obec. Je potřeba jen zapsat druh, množství, jméno a bydliště.
ELEKTRO
Za odevzdané elektrospotřebiče se neplatí, poplatek
je povinně zaplacen při nákupu nového. Principiálně
třídíme spotřební elektro do pěti skupin – chlazení zvlášť, velké bílé elektro - zvlášť, malé domácí spotřebiče
(vše co se točí, nebo topí) zvlášť, TV+monitory - zvlášť
a ostatní elektronika (video, audio, satelit, mobilní technologie) - zvlášť. Vše má vlastní sběrný prostředek, tady
se v poslední době nejvíce změnilo! Bez vědomí pracovníků nikde nic nestrkejte podle vlastní úvahy, je to zpravidla špatně. Nemůžete např. k televizím dát tiskárnu,
nebo vysavač. Vždy se nejdřív zeptejte.
KONTEJNERY
Možná jste si všimli, že jsme v letošním roce začali
nabízet kontejnerovou službu. Můžete si objednat kontejner na běžný odpad, na bio, nebo na suť v případě větších úklidových, nebo stavebních prací. Nabídka platí
pro soukromé osoby i pro firmy. O cenách za přistavení
a vyvezení se informujte.

Co všechno se dá kompostovat
Přichází jaro a přibudou různé organické odpady. Následující článek je radou a vodítkem pro kompostování.
Bioodpady z domácností:
zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů),
kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z vajíček
a ořechů, novinový papír, lepenka, papírové kapesníky,
ubrousky, zvadlé květiny, zemina z květináčů, podestýlka domácích býložravých zvířat, zbytky vařených jídel
(brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)
Bioodpady ze zahrad:
posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, zbytky ovoce,
zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, peří, chlupy, vlasy, stará
zemina.
Z internetu
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PROVOZ SKLÁDKY
Ještě mám jednu důležitou prosbu: Pracovní doba je
do 15,30 hodin, v pátek do 15 hodin; třicetiminutovou
přestávku máme od 11 hodin. Je třeba přijet tak, abyste
do té doby stihli odpady vyložit, zaevidovat, zvážit,
spočítat, zúčtovat, zaplatit. Přijeďte dříve a moc prosíme: nedožadujte se vstupu několik minut před přestávkou, nebo ukončením pracovní doby. Snažíme se vyhovět, ale je to pro nás nepříjemná komplikace. Využijte
prodloužené doby ve středu do 16:00 hod. Pracovníci
vám rádi vyhoví, poradí, budou vás o všem informovat
a třeba vám navrhnou i levnější řešení likvidace vašeho
odpadu, když nebudou v časové tísni. Ve spěchu vždy použijeme nejdražší řešení, chráníme se tím proti nekalým
způsobům, takže nás neošidíte, ošidíte sami sebe.
Respektování pravidel, o kterých jste informováni
v tomto článku, bude pomocí pro nás všechny. Věřím, že
naše setkávání při likvidaci odpadů bude příjemnější
a že nám to pomůže chovat se ekologičtěji.
Jirka Lachman, EKOSO Trhový Štěpánov

Vodní srážky v roce 2010
v Trhovém Štěpánově
Údaje z Vodního díla Želivka a ZD Trhový Štěpánov, a.s.
Měsíc

VD Želivka

ZD Trh. Štěpánov

Leden

83,3

Neměřeno

Únor

14,80

Neměřeno

Březen

37,60

18,5

Duben

44,00

39,5

Květen

111,10

135,0

Červen

58,10

63,0

Červenec

132,40

98,0

Srpen

188,20

177,0

Září

90,30

95,0

Říjen

4,50

3,0

Listopad

54,20

31,5

Prosinec

61,70

Neměřeno

Celkem

880,20

665,0

Průměr

73,35

73,88

Spolupracovali – údaje poskytli:
• VD ŽELIVKA – Jan Kašpar, bývalý hrázný, Radovan
Synek, současný hrázný a Hana Kyselová
• ZD Trhový Štěpánov – Ing. Alena Vilímovská a Miroslav Šimek
Poznámky:
• Srážky jsou měřeny v mm/m2
• ZD Trhový Štěpánov – srážky nebyly měřeny v měsících
leden, únor a prosinec z důvodu sněhových srážek
• Průměr srážek v Trhovém Štěpánově je přepočten
za 9 měřených měsíců – od března do listopadu 2010
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Pod Blaníkem – 4.2010
Loňské poslední číslo revue Pod Blaníkem přineslo
řadu pozoruhodných článků. Prolistujme toto číslo:
Karel Chlumec píše, že „Stará škola v Hulicích se promění na svět včely.“ Představuje rekonstrukci této školní
budovy na muzeum včelařství. - Jindřich Nusek popisuje, že “Zanikla poslední část trautmannsdorfského dvora
ve Struhařově.“ V první polovině roku 2010 zmizela poslední část tohoto dvora. Ještě před její demolicí byla
o rok dříve částečně zdokumentována. – Druhá část
článku „720 let města Trhového Štěpánova“ je z pera Jaromíra Vlčka. – František Procházka věnoval v článku
„Malíř a literát Jan Eduard Herold na Podblanicku (2)“
popisu Dolních Kralovic a Pravonínu. Jsou to spíše Heroldovy črty než popis. – Jarmila Štogrová seznamuje
čtenáře v druhé části článku „Malíř a krajinář Augustin
Satra (1877-1909)“ s dalšími údaji o tomto významném
umělci. – „Sto let Františka Hrubína“ přibližuje Jaromír
Košťák. Kdo by neznal jeho básně, Romanci pro křídlovku nebo Krásku a zvíře? V článku se o tomto básníku
z Lešan dovíte mnoho zajímavých podrobností z jeho
života. – Článek „Sto let od narození výtvarníka a učitele Richarda Duška“ od Jaromíra Vlčka byl převzat ze
Zpravodaje Štěpánovska. – Josef Moudrý připomíná
“Devadesátiny konzervátora státní památkové péče Jana
Svobody.“ – Jan Urban připomíná: „Navrhněte Blanického rytíře.“ Tento čestný titul se uděluje vždy na Velký
pátek na Zámku ve Vlašimi. – Již XXVI. Část seriálu
Ochotnické divadlo na Podblanicku, tentokrát Z historie
ochotnického divadla v Čechticích (2) popisuje Slávka
Rýdlová.
Vložená příloha obsahuje tyto články:
Richard Dušek zmiňuje „Benešovské banderium“ –
článek je převzat z časopisu Pod Blaníkem, ročník 1939.
– Helena Erbrtová i tentokrát popisuje v druhé části “Život ve vlašimském zámku za války a po válce.“ Tento článek rozhodně stojí za přečtení!! –Stanislav Příhoda napsal zajímavé vyprávění „Vzpomínka na řezbáře
Františka Kupsu“ z nedalekých Rataj. – Od Jaroslavy Jarolímkové – Lipinské je pěkná báseň „Podblanický kraj.“

Dále jsou to recenze regionální literatury:
• „Obec Soběhrdy 650 let. Kronika obce.“ Autor publikace je Mgr. Maciej Kucharski, CSc. s šestičlenným
kolektivem.
• Luděk Horký vydal v roce 2010 publikaci „Malá procházka Vlašimskem.“ Vyšla ve formátech A5 a A6. Je
volným pokračováním knížky „Mé vzpomínky
na Kladruby a okolí.“
• „Toulky Vlašimskem.“ Knížka barevných fotografií
Václava Vilímovského.
• Městys Divišov vydal publikaci Karla Kočího „Kronika Měchnova a Štěrbova.“
• „Svět středověké české církve“ napsala PhDr. Zdeňka
Hladíková, CSc.
Autoři recenzí jsou: Jindřich Nusek, Pavel Pešout, Radovan Cáder, Jan Urban a Josef Moudrý.
Zprávy a sdělení přinášejí tyto statě:
• Zprávy ze záchranné stanice pro živočichy ČSOP
ve Vlašimi od autorek Michaly Musilové a Šárky
Tlusté.
• Celostátní setkání ochránců přírody, letos pod Blaníkem od redakce.
• Krajské kolo ekologické olympiády ve Vlašimi
od Lenky Suchanové.
• Deset let pedagogické konference „Výchova a vzdělávání pro život.“ Napsala Kateřina Červenková.
• Nejlepší ekoporadenský počin roku (3) od Jana Urbana.
Nechybí kontakty na autory článků v tomto čísle ani
informace o akcích Muzea Podblanicka – Zámek Vlašim
a ČSOP Vlašim.
Články jsou doplněny kvalitními černobílými fotografiemi. Nejvíce zaujme kresba Eduarda Herolda na titulní straně – Kostel sv. Jana Křtitele v Pravoníně, kostel
zasvěcený rovněž sv. Janu Křtiteli v Dolních Kralovicích,
ukázky z díla Augustina Satry, pohlednice Trhového Štěpánova a další.
Časopis Pod Blaníkem si i nadále udržuje výbornou
úroveň svým zaměřením a jeho četbu lze jen s radostí
doporučit.
rV

Strnad obecný zvolen ptákem roku 2011
Počínaje rokem 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO) některý ptačí druh ptákem roku.
Ve výběru převažují druhy, s nimiž se může každý milovník přírody setkat ve volné přírodě ve svém okolí, zároveň často patří mezi ty, jenž z naší krajiny mizí. Obě
uvedené charakteristiky platí i pro ptáka roku 2011, kterým se stal strnad obecný.
Díky dlouhodobému monitorovacímu programu
ČSO víme, že strnad obecný v naší přírodě pozvolna

ubývá. Za posledních třicet let od nás zmizelo půl až jeden milion strnadů. Důvody tohoto neutěšeného stavu
jsou již déle dostatečně známy, na vině je intenzifikace
zemědělství. Opatření, která by zvrátila nepříznivý vývoj, jsou dobře známa, ale našimi zemědělci využívaná
v malé míře. Určitou naději do budoucna by mohla být
nově formovaná Společná zemědělská politika Evropské
unie, do které se snaží ČSO společně s Birdlife Internacional (mezinárodní organizace na ochranu ptáků) prosa-
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dit změnu hospodaření, která by byla šetrnější k přírodě.
Nové postupy by pomohly nejen strnadovi, ale i dalším
rostlinám a živočichům.
Strnad obecný je pro většinu lidí ptákem známým.
Velikostí je srovnatelný s vrabcem. U samečka vyniká
sytě žlutá hlava, spodní část těla je žlutavá. Samičky
a mladí ptáci jsou zbarveni nenápadněji, žluté je méně
a její odstín není tak výrazný. Zobák, tak jak je to typické
pro všechny naše strnady, je krátký a kuželovitý.
Strnad je ptákem otevřené zemědělské krajiny. Obývá
liniové pásy dřevin kolem polních cest, zarostlé meze,
stromořadí, břehové porosty kolem vod nebo křovinaté
lesní lemy. V malém počtu se usídlí také na rozsáhlejších
lesních pasekách. Do intravilánu obcí neproniká.
Na podzim a v zimě vytváří početná, často vícedruhová
hejna (spolu s vrabci, zvonky a pěnkavami), která si
v době nouze hledají potravu, tvořenou různými semeny, v okolí zemědělských objektů, na strništích nebo
u polních hnojišť. Naši ptáci jsou stálí, podnikající pouze
krátké potulky ke zdrojům potravy v zimním období.
Kroužkováním bylo prokázáno, že v některých letech
u nás zimují také strnadi z Finska, Estonska a Ruska.
Ačkoliv první samečci začínají zpívat již v teplých
únorových dnech, ke snášení vajec dochází až po půli
dubna. Hnízdo je dobře ukryto na zemi, chráněné převislou suchou trávou nebo je postaveno nízko nad terénem v keřích, prorostlých kopřivami. Protože může mít
až tři snůšky v jedné sezoně, protahuje se hnízdění některých párů do půlky srpna, kdy hnízdo opouštějí poslední mláďata.
Štěpánovsko nepochybně prodělalo stejný vývoj, pokud jde o proměnu zemědělské krajiny a početnost strnadů, jako tomu bylo jinde na Podblanicku. Přesto zde
stále patří mezi nejpočetnější ptáky vůbec. Pokud se vydáte na vycházku do otevřené krajiny ve svém okolí, nepochybně na něj brzy narazíte. V období od února až
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do konce července na sebe samečci upozorní zpěvem,
přednášeným z vrcholku stromu, keře nebo kůlu. V optimálním prostředí může pozorovatel z jednoho místa
zaslechnout i několik samečků, rozmístěných několik
desítek metrů od sebe. Neutichá ani během horkých letních dnů, kdy je často jediným slyšitelným hlasem. Zpěv
je jednoduchý, často opakovaný. Naši předci pro něj vymysleli řadu přepisů, např.
„Kéž by si sedláčku chcíp!“.
Strnadi se často zdržují
na zemi, kde si shánějí potravu. Nejlépe si jich všimnete
zjara na okrajích čerstvě osetých polí, kde jsou dobře viditelní. Ptáků může být ve skupině i více, protože potravní
teritorium sdílí několik párů.
Ve svém evropském areálu
rozšíření
nezpívají strnadi
Strnad obecný
všude stejně. Existuje několik
dialektů, které se od sebe liší výškou a délkou závěrečných slabik. Tato nářečí dosud nikdo nestudoval, přesto
se zdá, že Českou republikou prochází hranice mezi
hlavními evropskými dialekty. K vyřešení otázky, jakým
dialektem u nás strnadi obecní zpívají, můžete přispět
i vy, pokud se zapojíte do projektu „Nářečí českých strnadů“. Stačí si opatřit přístroj, s jehož pomocí budete pořizovat digitální nahrávky. Podrobný návod jak postupovat, najdete na stránkách ČSO
(http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2077).
Ing. Pavel Procházka
Autor je ornitolog Muzea Podblanicka ve Vlašimi.
V minulosti přispěl do našeho časopisu seriálem o ptácích Štěpánovska, který měl 18 dílů.

Představujeme manažerku Mikroregionu Český smaragd
Jmenuje se Eva Vrzalová.
Narozena v Ústí nad Labem roku 1977. Ze severu
Čech se ještě v dětství stěhovala do Podkrkonoší, do města Hořice. Nakonec se usadila v krajině Posázaví, odkud
pocházeli její předci. Bydlí ve Zruči nad Sázavou.
Má jednoho syna Josefa.
Vystudovala Literární akademii – Soukromou vysokou školu Josefa Škvoreckého v Praze obory Tvůrčí psaní, Mediální komunikace. Jako diplomovou práci předložila filmový scénář – příběh vázaný na genius loci
přehrady Želivka. Před tím odmaturovala na Gymnáziu
Hořice a kvůli zkušenostem, angličtině i fascinaci angloamerickou kinematografií žila, studovala a pracovala
v Anglii (Londýn) a USA (Connecticut a New York City).

Složila řadu zkoušek z Anglického jazyka v zahraničí,
doma pak zkoušku státní.
Pracuje v Posázaví o.p.s. jako manažerka Mikroregionu Český smaragd. Před tím působila jako zprávařka
a redaktorka v Českém rozhlasu Region a Českém rozhlasu Regina. Profese zprávařky a moderátorky ji provázely od ukončení střední školy – pracovala tak v pražském Country rádiu, benešovském Rádiu Presston nebo
pardubickém Rádiu Profil.
Další vzdělávání – kurz Tvorba a řízení projektů (Neziskovky); kurz Aktivní máma - psychologie, komunikace, plánování projektů, uspořádání času a pracovní právo; studium národní a filmové kultury Angličanů
a Američanů v různých zahraničních kurzech.

Zpravodaj Štěpánovska
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Pracovní náplň manažerky Mikroregionu Český smaragd
Nedávno jsem byla vyzvána panem Jaromírem Vlčkem, šéfredaktorem Zpravodaje Štěpánovska, abych se
Vám představila. A taková výzva se neodmítá, protože
není od věci a jsem za ni velmi ráda. Nedávno jsem totiž
začala pracovat pro Mikroregion Český smaragd. A to
vlastně znamená, že začínám pracovat i pro Vás, obyvatele Trhového Štěpánova, Hulic, Chlumu, Javorníku,
Kladrub, Ratají, Tichonic a Zdislavic. Všech těchto osm
obcí do svazku Mikroregion Český smaragd patří
a s nimi i všechny jejich osady a místní části. Svazek není
pouze pro instituce, ale také pro jeho obyvatele. Proto
ráda využívám této příležitosti k tomu, abych Vás oslovila a představila to, co Vám mohu nabídnout.

Eva Vrzalová

V Mikroregionu Český smaragd působím jako jeho
„projektová manažerka“. Připouštím, že to zní cize a nesrozumitelně. Sama také přemýšlím, jak lépe svoji profesi pojmenovat, aby její název nebyl tak vzdálen půvabu
a svéráznosti venkovského prostředí. Zatím se alespoň
pokusím vysvětlit, co taková práce obnáší a jak byste ji
mohli využít: Mám Vašemu regionu pomáhat při jeho
rozvoji – aby se Vám v něm dobře bydlelo, líbil se Vám
a líbil se i hostům, kteří do zdejšího kraje zavítají. Nejvíce tato témata řeším s panem Ing. Nekvasilem, předsedou svazku, a také se zástupci Vašich obcí, jsem vlastně
zaměstnancem mikroregionu. Věnujeme se především
sepisování žádostí o dotace na různé počiny – třeba
na stavbu výtahu do zdravotnického střediska v Trho-

vém Štěpánově, na vybudování víceúčelového hřiště
v Kladrubech nebo na kvalitnější vybavení hasičů v Javorníku. Pokud je žádost o dotaci úspěšná, podaří se tak
městu nebo obcím získat většinu peněz na akci, která by
se jinak bez těchto financí ani uskutečnit nemohla nebo
jen s velkými obtížemi. Jistě víte, že o dotaci mohou žádat také spolky, školy, různé zájmové skupiny, podnikatelé, vlastně kdokoliv. A právě místní spolky, zástupce
osad a různé nadšence, kterým záleží na zvelebování
prostředí, na společenském životu obce a kvalitě zdejších
služeb, bych chtěla oslovit. Můžeme společně popřemýšlet o možných zdrojích, které by Vás mohly jakkoliv podpořit, o organizaci Vašich akcí – třeba pro záchranu
místních památek, přírody a kultury. Ráda poradím
i s propagací. Například v mé mateřské organizaci, Posázaví o.p.s., sídlící v Benešově, dáváme dohromady tzv.
„kalendář akcí“. Každý, kdo se na www.posazavi.com
podívá, hned ví, co se v regionu děje, a třeba se do daného místa přijede podívat. Možná i Váš Pohádkový den,
Sportovní odpoledne, Lampiónový průvod, Maškarní
bál nebo Hasičský ples by si zasloužil větší publicitu. Pokud mi dáte vědět, ráda ji zajistím. Vyhledáváme také
regionální umělce, vědce nebo šikovné řemeslníky, kteří
se věnují ojedinělé výrobě. I ti jsou ve Vaší obci důležití,
výrazně přispívají k její výjimečnosti a atraktivitě a zaslouží si, aby se o nich více vědělo.
Ve Vašem regionu žije spousta lidí, kterých si velmi
vážím, mám zde řadu přátel, a i když bydlím ve Zruči
nad Sázavou a narodila jsem se v Podkrušnohoří, v Trhovém Štěpánově jsem prakticky nepřetržitě. To,
že na území Mikroregionu Český smaragd přímo nebydlím, je na jednu stranu mírné minus, ale má to i jednu
velkou výhodu. Ke všem členům našeho svazku mohu
přistupovat shodně a bez předsudků. Těším se na spolupráci i s Vámi, obyvateli krásného Mikroregionu Český
smaragd.
Eva Vrzalová
Kontakt: vrzalova@posazavi.com, tel.: 731 499 119

Dopis pro pana starostu
Vážený pane starosto,
na semináři ke zpravodajům jsem měla možnost se již
několikrát setkat s p. Jaromírem Vlčkem. Dohodli jsme
se, že napíšu pár řádků, ve kterých zhodnotím Váš zpravodaj. Více v příloze.
Pana Vlčka si musíte považovat - je to mimořádný člověk. Závidím Vám takového občana a tímto ho zdravím.
S pozdravem Mgr. Helena Sedláčková
V Brně, dne 14. března 2011
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Zpravodaj Štěpánovska (hodnocení)
Jsem lektorkou vzdělávací agentury Falko Universum, s. r. o., viz www.falkouniversum.cz.
Již třetím rokem pořádáme semináře o obecních
a městských zpravodajích a těchto seminářů se pravidelně
zúčastňuje, k mému velkému potěšení, i pan Jaromír Vlček z Trhového Štěpánova. Součástí našich seminářů bývá
také hodnocení jednotlivých zpravodajů těch měst a obcí,
které vyslaly na seminář své zástupce. Protože Zpravodaj
Štěpánovska patří k těm, na které mohou být vydavatelé
právem hrdi, dohodli jsme se s p. Vlčkem, že mu hodnocení zpravodaje poskytnu také v písemné formě.
Obsahové zaměření. Většina zpravodajů má základní obsahovou strukturu podobnou: zprávy z městského
úřadu, samosprávy, ze škol a kulturních institucí, z činností spolků, sportovních oddílů apod. Toto obsahové
zaměření má také Zpravodaj Štěpánovska – občané se
zde mohou dočíst to, co potřebují ke spokojenému životu
ve městě. Z tohoto pohledu zpravodaji nic neschází – obsah je vyvážený, zajímavě psaný a především si všímá
běžných starostí, které občany v životě provázejí.
Často ve svých výkladech opakuji větu: „při čtení
a listování tímto zpravodajem si říkám – tady bych chtěla žít, tady se lidem dobře žije“. A toto tvrzení v plné míře
platí o Zpravodaji Štěpánovska. Z každé stránky cítíme,
s jakou láskou a citlivostí je připravován. Velmi oceňuji

také kultivovaný jazyk, jakým je psán, což svědčí o vysoké erudici jeho redaktora, p. Jaromíra Vlčka.
V obsahu najdeme také drobné povídky, i notové záznamy písniček, dokonce i křížovky či doplňovačky. Nechybí ani rubrika nových knih v městské knihovně, něco
ze sportu, škol apod. Pro zpestření jsou zařazovány také
kresby, které jsou velice milým doplňkem. Co také velmi
oceňuji, že jsem při listování nenarazila ani na jednu stylistickou či typografickou chybu, což svědčí o mimořádné pečlivosti jak redaktora, tak i korektorky.
Při své lektorské činnosti jsem měla možnost vidět
stovky zpravodajů z celé České republiky a Zpravodaj
Štěpánovska patří k těm, za které se jeho redakce ani vydavatel opravdu nemusejí stydět. Je to velmi dobře odvedená práce redaktora!
Grafická úprava. Ruku v ruce s obsahem kráčí také
vyvážená grafická úprava. Je klidná, seriózní, přehledná
– dobře se čte, kvalita fotografií je velmi dobrá.
Ráda bych napsala něco, čím by se měl Zpravodaj Štěpánovska vylepšit. Snad mně to pan Jaromír Vlček promine, ale nic mě nenapadá. Je to moc pěkné!
S úctou Mgr. Helena Sedláčková, v. r. lektorka semináře o obecních a městských zpravodajích.
www.falkouniversum.cz, helena.sedlackova@seznam.cz

Richard a Petronilla Čemusovi byli hosty v Českém rozhlasu
Hosty redaktorky Martiny Maškové ve Studiu Česko
byla ve středu 12. ledna 2011 Petronilla Čemus z Ústavu
dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy a její rodný bratr Richard Čemus, jezuita a profesor Papežského orientálního ústavu v Římě.
Hlavním tématem rozhovoru byl přínos jezuitů pro českou kulturu a vzdělanost.
Pořad byl vysílán den před prezentací dvousvazkové
publikace Bohemia Jesuitica 1556-2006 v reprezentačních
prostorách Karolina za účasti rektora univerzity, akademiků, zástupců řádu a dalších hostů. Bohemia Jesuitica je
výpravným sborníkem ke stejnojmenné vědecké konferenci, jež se konala v dubnu 2006 při příležitosti 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Zemí koruny České
a zúčastnilo se jí 120 odborníků z 15 zemí 3 světadílů.
Velkoryse pojatá publikace nabízí nejnovější výsledky
bádání o dějinách jezuitského řádu v českých zemích
od roku 1556 do současnosti a zasahuje do přírodních
i humanitních věd, architektury či umění. Ve středečním Studiu Česko tento vydavatelský počin představila
sourozenecká dvojice badatelů: kunsthistorička z Lipska
a Univerzity Karlovy Petronila Čemus (na fotografii)
a profesor Papežského orientálního ústavu v Římě, jezuita Richard Čemus. Martina Mašková s nimi probrala
také přínos jezuitů pro českou kulturu a vzdělanost i vý-

tky vznášené vůči tomuto církevnímu řádu přinejmenším od národního obrození.
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Nakladatelství Karolinum a Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova uspořádala prezentaci publikace Bohemia Jesuitica 1556-2006, která se uskutečnila 13. ledna
2011 v 17.00 hod. v recepčních prostorách Karolina
Úvodní slovo přednesli Prof. RNDr. Václav Hampl,
DrSc., rektor Univerzity Karlovy, Prof. PhDr. Mojmír Horyna, UK, Prof. PhDr. Ludvík Ambruster SJ, emeritní děkan KTF UK a ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK.
Dvousvazkový sborník Bohemia Jesuitica 1556-2006
je výstupem z mezinárodní vědecké konference, která
byla uspořádána u příležitosti 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Prahy. V deseti tematických oddílech
seznamuje s působením Tovaryšstva Ježíšova v českých
zemích a ukazuje jeho roli v jednotlivých oblastech náboženského a společenského života, vědy a umění.
Cemus, Petronilla: Bohemia Jesuitica 1556-2006,
vázaná, 1512 str., 1. vydání, vydáno: prosinec 2010, doporučená cena: 650 Kč, internetová cena: 520 Kč, v některých internetových knihkupectvích i méně.
Převzato z různých internetových stránek.
Připravil R.
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Modlitba v postním období

Jarní

Dost různých modliteb, i dojemných i vřelých,
nám složil světic řad i mužů osamělých,
by srdce sílily a v žití bouří zlých
je pozdvihovaly do výšin nadhvězdných;
z nich všech však nejvíce mne jedna podmaňuje:
toť ona, kterou kněz tak často opakuje,
když smutná nadchází zas doba – velký půst;
Ta sama mimoděk mi splývá s úst
a křísí padlého a zvedá silou živou:
Ó Pane života, před myslí zahálčivou,
a panovačností, tou zmijí ukrytou,
a před žvanivostí chraň věrně duši mou;
a dej, ať hříchy své, ó Bože, jasně vidím,
ať soud vést nad bratrem a kárat ho se stydím
a ducha pokory a čisté lásky hlas
i trpělivosti v mém srdci probuď zas.

Jdu jarem s vůněmi a stoupám po paprsku –
van větru ve vlasech a na rtech chuť všech míz.
Ach, moci z krásy té si nabrat aspoň hrstku
a v slova proměnit tajemný šepot bříz!
A ptačí výkřiky a tichý plískot deště
násobit počtem let a citů ozvěnou,
nad dávno uprchlým se sklonit jednou ještě –
a v tichém souzvuku s tou času proměnou
pak znovu dotvrdit a říci jasnou větou,
co opět vyznává keř svými poupaty,
že vší té kráse zde i v stromech, jež tu kvetou,
zas k dílu rukou svých se slavně hlásíš, Bože, Ty.
(1836)

Helena Kohoutová (1905 - 1999)
Evangelická básnířka, žila v Poděbradech

Alexandr Sergejevič Puškin (6.7.1799 - 10.2.1837)

Velikonoční radost
Vstoupili jsme do velikonoční doby. Je to období největších křesťanských svátků, protože se dotýkáme nejvyšších pravd a tajemství naší víry - slavného Kristova
zmrtvýchvstání. Je to čas radosti. Jistě jste také mnozí
z vás dostali velikonoční pohledy. A určitě mi dáte
za pravdu, že tato přání se dají rozdělit na dvě větší skupiny. Jednak nám psali naši věřící přátelé, kteří koupili
tyto pohlednice v některém křesťanském knihkupectví.
Na obrázku je většinou nějaký křesťanský výjev s velikonoční tématikou Kristova zmrtvýchvstání a s nápisem:
Radostné velikonoce.
A potom nám také přišly pohledy od našich přátel,
kteří je zakoupili v nějakém jiném než křesťanském
knihkupectví nebo v trafice. Na těchto pohlednicích
bývá folklórní výjev s tématikou vítání jara. Vajíčka, kuřátka, zajíčci, pomlázka neboli šmigrust atd. Na takovýchto pohledech nalézáme přání: Veselé velikonoce.
Člověk by si zde měl uvědomit ten rozdíl mezi radostí a pouhou veselostí. Veselost může vyrůstat z radosti,
ale radost nevyrůstá z veselosti. Veselý člověk ještě vůbec
nemusí být radostný a tím pádem i šťastný. Možná znáte
ten starý, fousatý vtip o člověku, který navštíví psychiatra a řekne mu o svých problémech. A psychiatr mu poradí: „No, vy jste na tom opravdu špatně, ale něco vám řeknu, jděte dnes večer do cirkusu, tam vystupuje jeden
vynikající klaun, ten vás rozveselí a přivede na jiné myšlenky.“ Pacient mu na to odpoví: „Pane doktore, to asi
nepůjde, ten klaun z toho cirkusu jsem totiž já.“
Bůh vložil každému člověku do srdce touhu být šťastný. Ale protože má každý z nás svobodnou vůli, hledá si

své štěstí po svém. Mnoho lidí podléhá velkému bludu
dnešní doby, který hlásá, že radost vzniká tím, že si člověk neodpírá nic ke svému potěšení a úzkostlivě se vyhýbá bolesti. Člověk tak jde za pouhou rozkoší, která je pouze štěstím těla a zcela pomíjí radost, která je štěstím duše.
Ovšem jde-li člověk jen za rozkoší, přichází do duše smutek. A přitom pravá radost, štěstí duše, se rodí tak často
právě z bolesti. Zde je tajemství lidí, kteří jsou před zraky
společnosti taktně uklizeni, zavřeni, aby nepřipomínali
těm, kteří se chtěli jen veselit a užívat rozkoší života, že je
zde bolest, smrt a konec všech pozemských radovánek.
Tajemství lidí, kteří, ač trpí, dokáží prožívat radost.
Jako bohoslovec jsem chodil do jednoho domova důchodců, kde svorně trpěli pod tíhou stáří, nemoci a opuštěnosti věřící i nevěřící. A zde jsem mohl pozorovat, že
člověk, který má víru v Boha, naději na věčný život a lásku k živému Kristu, dokáže i svou bolest uchopit do dlaní křesťanské radosti. Ne veselosti. K té většinou v těchto
zařízeních moc důvodů není své radosti v utrpení píše
i sv. apoštol Pavel v listu Koloským 1,24: „Proto se raduji,
že nyní trpím za vás. A to, co zbývá do míry utrpení
Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to je
církev.“ Veselí a radost rozlišuje i Písmo svaté, když v řečtině používá výrazy agaliastchai - veselit se a chairein radovat se. Také je zajímavé, že ono veselit se, je v Písmu
pouze 11x, kdežto radovat se až 99x. Radost má u věřícího člověka převažovat nad pouhou veselostí. Pravou radost způsobuje vědomí Boží lásky, radost se rodí v čistém srdci, ne jinde. S veselostí to není tak jednoduché,
pokud k ní člověk nemá vnitřní důvod a snaží se pomá-
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hat si vnějším dopingem. Francouzský básník Jacques pojednání slova a činy Ježíše z Nazaretu, tedy našich
Prévert píše v jedné své básni: To se nesměji já, ale víno, evangelií. Každé evangelium od začátku směřuje
které jsem vypil... Budeme prožívat Velikonoce, největší ke vzkříšení. Ve sboru Ježíšových učedníků byla početná
a nejradostnější křesťanské svátky v roce. Svým obsa- a významná skupina žen, které nejen konaly pomocné
hem převyšují i svátky vánoční. I v liturgii prožíváme služby, ale byly i věrné posluchačky Ježíšových kázání.
spolu se zmrtvýchvstalým Kristem radost, které ovšem Tento vztah zbožných žen k Ježíšovi vrcholí tím, že právě
předcházela bolest - utrpení a smrt na kříži. Velký pátek tyto věrné ženy jsou vyznamenány zvěstovat první zpráje památka Kristovy smrti. Na Bílou sobotu leží Ježíš vu o vzkříšení. Ježíšův pohřeb v pátek byl rychlý a žev hrobě mrtvý. Je to den velkého ticha, očekávání tajem- nám se zdál provizorní. Proto nakoupily další bohatší
ství velikonoční noci, den mlčení a touhy. Symbol mlče- zásobu aromatických olejů a jakmile pominul sobotní
ní a klidu znamená přechod: ukončení jednoho věku klid, šly ke hrobu, aby mrtvému tělu milovaného Mistra
a začátek věku nového. Velké mlčení panovalo i před prokázaly dokonalejší poslední službu. Na nic jiného nastvořením světa, když se Duch Boží vznášel nad vodami. před nepomyslely. Ale překvapilo je, že hrobní jeskyně,
Nikdo z nás nepochybuje o tom, že mlčení je krásný uzavřená otesaným kamenem je otevřená a že je prázdsymbol očekávání. Využívá toho i liná. Nicméně toto svědectví žen se příturgie prázdnotou zejících kostelů
slušníkům patriarchální společnosti
na Bílou sobotu. Ten den až do večera
nezdálo hodnověrné. Teprve až setkápůsobí chrámy skutečně bezútěšně.
ní s živým Kristem, které bylo umožZhaslá světla, prázdné svatostánky
něno Petrovi a ostatním mužům Ježíotevřené dokořán, holé oltáře. A nic se
šovy družiny, rozhodlo o nové
tu neděje. Ve skutečnosti však je i tato
orientaci celého společenství. Před
prázdnota plná naděje. V kostelích se
tím jen Petr žasne nad prázdným hroneděje nic. Ale přesto se nezavírají,
bem a složenými plátny, která by příneboří, neruší, neproměňují na něco
padní lupiči těla bud‘ vzali s sebou
jiného. V domě, kde umřel majitel, je
nebo bez ladu a skladu rozházeli.
po pohřbu také prázdno. Ale pak přiO prázdném hrobu se mluví v Nojdou noví obyvatelé. V kostele nečekávém zákoně jednoznačně. Bylo to zname nikoho nového, ale toho, jehož
mením vzkříšení, i když ne jeho přímý
smrt se právě připomíná. Psycholodůkaz. Později to bylo důležité pro
gicky se projevuje první stupeň křeskřesťany řecké kultury, obrácené z poťanské naděje přesvědčením, že smrt
hanství, kteří byli přímo či nepřímo
není konec. Mlčení Bílé soboty je hlaodchováni Platónem. Uznávali nesmrsitým a výmluvným křikem naděje.
telnost duše, odloučené navždy od těla.
Naděje pak je zvláštní ctnost, která
Představa nesmrtelnosti celého člověmá dvoje oči: lidské a Boží. Lidskýma
ka jim však byla cizí. Ale právě ona
byla nutným předpokladem k chápání
hledí do budoucnosti a Božíma do příJaroslav Konečný
Ježíšova vzkříšení a univerzálního výtomnosti. Zatímco my v běhu života
a historie čekáme, Bůh ve svém kruhu věčnosti už jedná. znamu Jeho nového života. Jak to Boží moc učinila, to
Skutečnost, že Ježíš, který umřel na kříži, žije, a že žije nám zůstává tajemstvím, které můžeme klidně ponechat
novým nesrovnatelně vyšším způsobem, než lidé v tom- Bohu.
Jan říká, že Ježíš je vtělené Boží Slovo samo. A Lukáš
to prostoru a čase, je základním a rozhodujícím motivem
celého Nového zákona. Bez tohoto předpokladu by vznik se nás ptá: Proč hledáte živého - věčně, božsky živého a rozvoj křesťanství vůbec nebyl myslitelný. Věříme, že mezi lidsky mrtvými? V současnosti bychom mohli doJežíš žije způsobem objektivním, věcně pravdivým, ne plnit: proč hledáte věčně živého Ježíše třeba mezi Caesatedy snad jen v mysli svých přátel nebo v pokračování ry, Napoleony nebo Staliny. Ježíš sám je život a poselství
svého díla. Hlavní konkrétní důkaz této skutečnosti vi- života. Dnešní člověk - křesťan, se snaží žít podle Ježíšoděli křesťané od začátku v četných setkáních Ježíšových va učení, nebot‘ věří, že Bůh je Stvořitelem světa a zároučedníků s živým Ježíšem po jeho smrti. Tato setkání veň také věří, že Ježíš Kristus žije. Kristovo zmrtvýchzměnila jejich život. Zvláště nápadně to pozorujeme vstání je předmětem velikonoční zvěsti, která je
u svatého Pavla, jehož písemné záznamy o této skuteč- hodnověrná a je důvodem naděje v náš osobní věčný žinosti v listě Galaťanům a 1. listu Korintským jsou literár- vot. A tato naděje je pramenem skutečné a hluboké radosti, ne jen povrchní veselosti.
ně nejstarší.
Nepochybnost vzkříšení vrhala zpětné světlo na celé
P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný
chápání Ježíšova lidského života. Ona také tvoří vyvrfarář a vikář vlašimský
cholení všech pokusů zachytit v jakémsi životopisném
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K Svátku matek
Ačkoli se tento svátek slaví až druhou neděli v květnu, zveřejňujeme krásná vyznání obdivu k maminkám už v tomto
čísle. Další vydání našeho časopisu bude až v půli června. Děti ze 7. třídy se zamyslely nad tím, jaká je jejich maminka.

Moje milá maminka
Jak to většinou bývá, nejbližší osoba na celém světě je
pro každého maminka. Stejně tak i pro mě. Jmenuje se
Marie a je jí 38 let. Příroda jí nadělila štíhlou postavu.
Má kratší, lehce zvlněné vlasy, modrozelené, laskavě vyhlížející oči a stále se usmívající ústa. Každého upoutá
její příjemný hlas.
Obléká se spíše prakticky a sportovně, ale dokáže si
vzít i šaty. Moc jí to v nich sluší. Nosí snubní prstýnek
a zlatý řetízek má stále kolem krku.
Každou situaci řeší s klidem sobě vlastním, snaží se všem
pomoci, myslí na dobro ostatních a zbytečně se nehádá.
V domácnosti si potrpí na pořádek. Ač má s námi
dětmi stále co na práci, dokáže si najít chvilku na nás,
abychom si popovídali. Také vyšetří chvilku pro své koníčky, kterými jsou šití, zahrádka, výlety, cyklistika.
Ráda pořád něco tvoří.
Své maminky si velmi vážíme, nevyměnili bychom ji
za nic na světě. Máme ji všichni moc rádi.
Petr Dušek, 7. třída, Dubějovice

Moje maminka
Moje maminka se jmenuje Dana a je jí 38 let. Je menší štíhlé postavy. Z jejího obličeje se na nás dívají zelenomodré oči. Má menší nos a drobná ústa. Vlasy nosí ostříhané nakrátko s blonďatými melíry.
Maminka má příjemný, ale občas káravý hlas. Chodí
dlouhými, svižnými kroky. K lidem je vřelá, slušná
a milá.
Maminka má vlastnosti, které se mi líbí a které na ní
obdivuji. Je chytrá, veselá, čistotná, šetrná, pořádná
a dbá na naše povinnosti. Někdy se dokáže i trochu rozzlobit, a to nás potom poučuje, abychom něco nedělali
nebo jak se máme chovat.

Miluje ženské romány, stará se o zahrádku, ráda vaří.
Kromě své práce si vždy najde čas, aby si s námi popovídala nebo abychom celá rodina něco podnikli.
Neumím si představit život bez ní. Mám svoji maminku moc ráda, protože má pro mě vždy pochopení
a dobrou radu.
Dana Brožová, 7. třída, Keblov

Nejmilejší člověk mého srdce
Nejmilejší člověk mého srdce, kterého mám opravdu
ráda, se jmenuje Ivana. Na první pohled vás zaujme štíhlou, krásně udržovanou postavou. Nosí kratší, melírované hnědé vlasy, které hezky ladí s hnědýma očima. Obličej doplňují malý nos a usměvavá ústa. V nich se skrývá
jemný, sametový hlas.
Maminčin pohled je schovaný za novými brýlemi,
které jí opravdu sedí. Její pohled hřeje, miluje a uklidňuje. Maminčin vzhled vkusně doplňuje barevně ladící oblečení, na které si potrpí. Boty, náušnice, prstýnky a zlatý
řetízek – to vše maminku pěkně zdobí.
Šikovná, pracovitá, veselá a hravá, dalo by se říct
o mojí mamince. Občas nás sice pokárá, ale to už k roli
maminky tak nějak patří. Beztak si za to můžeme většinou sami, jinak se totiž maminka nerada zlobí.
Vím, že maminka má pořád dost práce s domácností
a zahrádkou, a proto se jí snažím alespoň trošku pomáhat. Ona si pak na oplátku najde čas na povídání. Můžu
se jí se vším svěřit a vždy pro mě najde vlídné slovo nebo
dobrou radu. Ráda podniká výlety na kole nebo se věnuje své lásce, vyšívání.
Vážím si jí za to, jaká je, jak se o nás stará, co pro nás
všechno dělá. Mám ji moc ráda a přeji si, aby na tomto
světě žila co nejdéle.
Jana Rumlerová, 7. třída, Keblov

Vzpomínka na zvonění u sv. Víta v Praze
Tato vzpomínka je z roku 1941. V tomto roce jsem byl
opětovně na prohlídce Pražského hradu. K ní patří kromě jiných zajímavostí zejména návštěva chrámu sv. Víta.
Tehdy se prohlídky zúčastnilo několik mladých lidí, kterých se průvodce (kostelník) otázal, zda se chtějí podívat
také na věž, kde jsou zavěšeny zvony. Do věže se stoupá
po točitých schodech, kde v prvním prostoru je zavěšen
zvon zvaný Zikmund.
Zvon Zikmund z r. 1549 z katedrály svatého Víta,
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě vyrobil zvonař

Tomáš Jaroš z Brna v Praze. Jde o největší český zvon
s dolním průměrem 256 cm, výškou 203 cm a odhadovanou hmotností 16,5 tuny (např. ale český zvonař Petr Rudolf Manoušek odhaduje hmotnost na 13 až 14 tun).
Zvon je bohatě zdoben, některé prvky výzdoby se v českém prostředí vyskytly na Zikmundovi vůbec poprvé.
Po krátké informaci zvoníka jsme byli vyzváni, zda
bychom si chtěli zazvonit. Všichni jsme byli udiveni a já
s jedním mladíkem jsem se přihlásil. Bylo to slavnostní
zvonění při pohřbu kardinála Karla Kašpara ve čtvrtek
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Zvon Zikmund

24. dubna 1941. Z věže chrámu jsem viděl velké množství kněží, řeholníků a řeholnic a dalších duchovních
i světských hodnostářů. Tento dlouhý průvod je pro mne
nezapomenutelný. Rovněž Hradčanské náměstí bylo
plné lidí, kteří se přišli rozloučit s kardinálem Kašparem.
Nyní ještě několik řádků k umístění zvonů v prostoru
věže. V dolní části je zavěšen zvon Zikmund a nad ním,
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v horní části ještě další zvony: Zvon Václav z r. 1542
od zvonařů Ondřeje a Matyáše Pražského, zvon Jan
Křtitel z r. 1546 od zvonaře Stanislava a zvon Josef
z r. 1602 od Martina Hilgera.
Jak se na tento mohutný zvon zvoní? Zvon Zikmund
je zavěšen na obrovském rameni. Po obou stranách jsou
proti sobě uchycené dva dlouhé dřevěné trámky, přesahující průměr zvonu a na koncích trámků jsou uvázány
provazy, které se používají k rozhoupání zvonu.
Zvon jsme začali na pokyn zvoníka rozhoupávat
a zvoník udržoval srdce zvonu v klidu. Když byl zvon
dostatečně rozhoupán, zvoník rozhoupal srdce, které
ve správném rytmu s ostatními zvony udeřilo do zvonu
Zikmund. Jak dlouho jsme zvonili, si již nepamatuji, je
to tak dávno! Po dobu zvonění jsme měli v uších zátky
zhotovené z vaty napuštěné ve vosku. Moc účinné nebyly, protože jsem ještě dva dny pořádně neslyšel. Za zvonění jsme žádný honorář nedostali, ale mám dosud ústní
slib od zvoníka, že mám vstup do věže zcela zdarma. Ale
kdoví, zdali tento zvoník ještě žije… K rozeznění zvonu
je potřeba šest zvoníků - čtyři rozhoupávají zvon, dva
obsluhují srdce. V minulosti se jím zvonilo často, např.
při zahájení zemského sněmu, při šťastných událostech
nebo na poplach proti požáru.
V současnosti se ke zvonění užívá jen několikrát
do roka, zejména na Vánoce, Velikonoce a při jiných
svátcích a významných událostech – např. po teroristickém útoku z 11. září r. 2001 nebo k ukončení výstavy
Deset století architektury 4. listopadu 2001. Zvonění obstarává dobrovolný spolek Campanaria Pragenses Sancti
Viti pod vedením Tomáše Stařeckého.
Ing. Zdeněk Uhlíř Brno
a údaje z internetových stránek

Schopnosti – které rozvíjet a jaké ne
Asi by mne nenapadlo psát o téhle věci, ale přivedl mne
k tomu jeden můj potomek. Nejsem věřící, i když tu myšlenku, že Někde Někdo může být, kdo řídí naše kroky, neodvrhuji. Ale můj život mne stále usvědčuje z jedné jistoty
- víru v sama sebe. Je však „Něco“ mezi nebem a zemí, co
ani já nedovedu identifikovat. Něco v nás, uvnitř. Nějaké
schopnosti, které nikdo jiný nemá. Může mít. Ale třeba se
projevují jinak, jen ten člověk tomu nevěnuje pozornost. Já
jsem si to uvědomila, ale z jistých důvodů jsem se jim nevěnovala a nerozvíjela je. Proč, popíšu níže.
Jsem odjakživa optimistický tvor, mám ráda kolem
sebe veselé a upřímné lidi, hezké prostředí, věci, barvy.
A to je jedna z mých dvou anomálií. Tahle první - o barvách - třeba není tak výjimečná, ale pouze jednou - kdysi
jsem zaslechla o jedné slečně, že něco podobného prožívá.
Kdysi jsem na internátě bavila své spolubydlící tím,
že jsem jim popisovala, jak barevně vidím jména, která
jim patří nebo které mi jmenovaly. Prostě, každé jméno

má pro mne svou barvu. Dokonce i slova. Nepřikládala
jsem tomu nikdy žádný veliký význam, prostě svět kolem
mne má barvy i tam, kde to ostatní nečekají. Já to vysvětluji svým optimistickým myšlením a náhledem na věci.
Můj potomek mne přiměl k tomu, abych si o tom
něco přečetla na internetu, ale k tomuto tématu jsem
tam zatím nic nenašla. To mne nijak netrápí, je to ta hezčí část, která mne nezatěžuje.
Opačně je to s mou druhou schopností.
Tady jsem si kdysi kladla otázku, jestli mám rozvinout to, co mi bylo dáno. Přemýšlela jsem o tom, ale události, které pak následovaly, mne donutily tuhle záležitost zasunout někam dozadu a radši nevědět. A jsem
u jádra věci.
Jak jsem už psala, nevěřím v zázraky, vše se dá vysvětlit. Mám dar vidět věci dopředu. Ale NECHCI. Protože jen ty špatné, smutné. Má potom cenu tenhle dar
rozvíjet? Pro mne osobně ne.
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Řeknu jen dva - tři příklady za všechny.
První se stal kolem roku 1973. Byla jsem rok a půl
vdaná a byla jsem na návštěvě u maminky. Večer najed-

Zita Sekaninová

nou jako bych se ocitla u manžela, vidím, že jde po kuchyni a padá k zemi, uklouznul a natloukl si trochu
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nohu. Hned ráno jsem mu volala a zjišťovala, jestli se mu
něco nestalo. Popsal mi dopodrobna příhodu, kterou
jsem viděla, i když jsem byla vzdálena asi 30 km.
Tehdy jsem to přikládala naší velké lásce a s tím souvisejícímu duševnímu propojení.
Druhá, nejsmutnější v mém životě, začínala nesmírně živým snem. V době, kdy jsem byla asi ve třetím měsíci těhotenství a čekala jsem naše první děťátko. Ocitla
jsem se v krásném lese, kde pod velkým dubem byla studánka s čistou, křišťálovou vodou. Plavalo tam pár listů
a mezi nimi krásná, právě narozená holčička. Sahala
jsem po ní, už jsem ji málem měla, ale najednou se začala vzdalovat, až byla pryč. Po několika měsících jsem napsala do deníku toto: Narodila se nám krásná holčička,
ale domů jsem si ji nedonesla. Uplavala nám po té vodě,
o které se mi zdálo. Tak má po tomhle a jiných událostech cenu rozvíjet takové schopnosti? Já jsem tu odvahu
už nikdy nedostala i přes naléhání, že to může přinést
zajímavé výsledky.
Asi je lepší být v nevědomosti. Proto jsem nikdy nebyla u kartářky. A nešla bych ani k té nejlepší.
Zita Sekaninová

Spolky a sdružení v Trhovém Štěpánově
V článku Denisy Vostré v revue Disk z června 2010
nazvaném „Muzeum Štěpánovska: cesta od zchátralé budovy ke kulturní scéně“ je uvedeno, že v Trhovém Štěpánově je asi 30 spolků oficiálních či neoficiálních. Tento
článek jsme zveřejnili v únoru 2011.
Začal jsem psát na papír jejich seznam a došel jsem
k číslu 17. Přitom nemám jistotu, zda jsou v níže uvedeném seznamu všechny spolky, které působí na území našeho města.
V tomto roce se chystám, pokud budu živ a zdráv,
znovu popisovat naše město a údaje zjištěné po 15 letech
zapíšu do Pamětní knihy města Trhového Štěpánova.
Od začátku roku 1996, kdy jsem kronikářem, se mnohé
změnilo. I když jsem zapisoval průběžně změny, všechny
jsem asi nepostřehl, a tudíž nezapsal.
Tento údaj z výše uvedeného článku mne vedl k tomu,
abych se o všech spolcích dověděl aspoň základní údaje
a později tyto údaje po kompletaci zveřejnil v našem časopise a v kronice.
Obracím se touto cestou na všechny předsedy, starosty, vedoucí a další, aby si udělali trochu času a napsali
na arch papíru tyto údaje:
Oficiální (přesný) název sdružení nebo spolku, jméno a datum narození předsedy, starosty, vedoucího (datum narození bude zapsáno pouze do kroniky), jména
a funkce členů výboru, počet řádných členů, stručný popis činnosti a další údaje podle svého uvážení.
Prosím, abyste tyto údaje předali na Městském úřadě nejpozději do 29. dubna 2011.

Věřím, že mi pomůžete. Srdečně Vám předem děkuji.
Předpokládané názvy sdružení a spolků:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atrium Golf Club
Florbal
Klub aktivního stáří
Klub matek s dětmi
Klub přátel Belíka
Motorkáři
Muzejní klub
Organizace 5. prosince
Sbor dobrovolných hasičů
Myslivecké sdružení Poštolka
Svaz včelařů
Svaz vinařů
Občanské sdružení zahrádkářů
Tělocvičná jednota SOKOL
Tělovýchovná jednota Sokol –  oddíl kopané
Unie rodičů
Vojenský klub střed
Jaromír Vlček

Ohlašování pálení
Telefonní číslo: 950 885 111 nebo 950 885 101
Formulář pro ohlašování pálení naleznete na:
http://hzssk.webrex.cz
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Na co se můžeme těšit…

Kulturní a společenské akce, které připravujeme
Duben
11. 4. 2011
		
16. 4. 2011
22. 4. 2011
24. 4. 2011
30. 4. 2011
		

Muzeum Štěpánovska - Výstava, soutěž
v malování
Muzeum Štěpánovska - Velikonoční výstava
Základ. škola Trhový Štěpánov - Velikonoce
TJ Sokol - Pomlázková zábava - sokolovna
Město Trhový Štěpánov, SDH Trhový
Štěpánov - Stavění máje a pálení čarodějnic

Květen
7. 5. 2011
21. 5. 2011

TJ Sokol - Tradiční výlet na Blaník
Organizace 5. prosince - Pohádkový les

Červen
3. 6. 2011
		
4. 6. 2011
11. 6. 2011
19. 6. 2011
		
23. 6. 2011
		
25. 6. 2011

SDH s Mateřskou školou Trhový Štěpánov
- Den dětí
SDH Dubějovice - Dětské odpoledne
Muzeum Štěpánovska - Výstava
Město Trhový Štěpánov - Jarmark a Vítání
léta hudbou
Základní škola Trhový Štěpánov - Školní
akademie - sokolovna
TJ Sokol – Neckiáda

Červenec
5. 7. 2011 SDH Dubějovice - Dubějovické bodlo
		
– turnaj v nohejbalu
11.- 22. 7. 2011 Sokol TJ - Příměstský tábor - sokolovna
			 Unie rodičů – Disko - sokolovna

Nová prodejna na náměstí
Poslední den měsíce února 2011 byla otevřena nová
prodejna. Stalo se to po rekonstrukčních pracích v dolní
části budovy pošty na štěpánovském náměstí. Pamětníci
vzpomínají, že tyto prostory byly využívány jako holičství, kanceláře Jednotného zemědělského družstva i jako
telefonní ústředna. Po přístavbě nové telefonní ústředny
byly tyto prostory mnoho let nevyužité. Využijí je Marcela Kulíčková ze Zahradní ulice as Jiřím Turkem ze
Spojovací ulice v Trhovém Štěpánově.
Pro zákazníky je tento malý obchod příjemným překvapením. Podává se hovězí, vepřové i mleté maso, pečené sekané a další občerstvení. V nabídce jsou nealkoholické nápoje i pivo z chladícího boxu. Vše září novotou
a provozovatelé jsou příjemní.
Město Trhový Štěpánov získává nejen pro své občany,
ale i návštěvníky novou prodejnu, která vhodně doplní
všechny zavedené.
Prodejna je otevřena od pondělí do pátku bez polední
přestávky od 7 do 16 hodin, v sobotu od 7 do 11 hodin.
jv

10.- 17. 7. 2011 Organizace 5. prosince - dětský tábor
25.- 31. 7. 2011 SDH Trhový Štěpánov - Hasičský tábor
Srpen
14.- 31. 8. 2011 Muzeum Štěpánovska - Výstava
20. 8. 2011 SDH Trhový Štěpánov - Rybářské závody
27. 8. 2011 TJ Sokol - Taneční zábava - sokolovna
28. 8. 2011 Město Trhový Štěpánov - Štěpánovská pouť
Září
10. 9. 2011
		
17. 9. 2011
		
24. 9. 2011
		

SDH Trhový Štěpánov - Den hasičů
a záchranářů
Spolek vinařů Trhový Štěpánov - Výstava
- Muzeum Štěpánovska
Základní škola Trhový Štěpánov - Oslava
60. výročí otevření školy

Říjen
1. 10. 2011 Organizace 5. prosince - Předsedova holina
15. 10. 2011 TJ Sokol, Unie rodičů - Drakiáda
Listopad
17.11.2011
		

Unie rodičů - Lampiónový průvod
- sokolovna

Prosinec
3. 12. 2011 TJ Sokol, Unie rodičů - Mikulášský turnaj
		
- sokolovna
11.12.2011 Muzeum Štěpánovska - Vánoční výstava
- vernisáž 14,00 hodin
11.12.2011 Město Trhový Štěpánov - Vánoční koncert
		
- kostel sv. Bartoloměje od 17,00 hodin
17. 12. 2011 Město Trhový Štěpánov - Třetí vánoční
		
jarmark - Náměstí
17. 12. 2011 Základní škola - Vánoce
31. 12. 2011 SDH Trhový Štěpánov - Půlnoční přípitek
		
s ohňostrojem na štěpánovském náměstí
Termíny akcí se během roku mohou měnit.
Připravil Josef Korn
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Policie ČR Benešov informuje
Odcizení věcí z vozidla v Hulicích
Ve večerních hodinách 18. února 2011 využil neznámý pachatel příležitosti a vnikl do neuzamčeného osobního motorového vozidla VW Tuareg, které bylo zaparkováno v obci Hulice. Z automobilu odcizil koženou
brašnu s doklady, peněženkou s finanční hotovostí
2 500 Kč, platební kartou a digitálním fotoaparátem.
Svým jednáním způsobil třiatřicetiletému poškozenému
škodu 9 700 Kč.
Policie radí občanům: Automobil zamykejte, i když
odcházíte jen na minutku. Ve vozidle neponechávejte
žádné cenné věci, osobní doklady a peníze. Na chvíli nepozornosti vyčkávají zloději a umí ji využít ve svůj prospěch.
nprap. Diana Škvorová

Kontroly bazarů a sběren budou pokračovat
Benešovští kriminalisté budou letos pokračovat
v preventivních kontrolách bazarů, zastaváren a sběren
druhotných surovin.
První akce proběhla 15. února 2011 v dopoledních
hodinách. Policisté kontrolovali bazary a sběrny v Benešově. Ve čtyřech bazarech zkontrolovali podle výrobních
čísel celkem šedesát namátkově vybraných předmětů.
Kromě mobilních telefonů to bylo nářadí, navigace, televize, videokamery, fotoaparáty, DVD přehrávače a další
věci. Kontrolou v evidenci odcizených věcí policisté zjistili, že jeden z kontrolovaných mobilních telefonů je kradený. V roce 2007 byl odcizen v Karviné.
Ve třech sběrnách druhotných surovin a jednoho
vrakoviště pak policisté kontrolovali knihy výkupu.
Při prohlídkách objektů nezjistili žádné odcizené věci

V opuštěných autech nenechávejte žádné věci!
Pravé přední okno rozbil u vozidla Škoda Fabia neznámý pachatel. Auto bylo 1. února 2011 zaparkované
v dopoledních hodinách na odstavné ploše před Obec-

ním úřadem v Křivsoudově. Dvacetileté poškozené pachatel odcizil kabelku, která byla položena na předním
sedadle. V ní se nacházely dva mobilní telefony, peníze,
doklady a další věci v hodnotě 14 000 Kč.
Policisté případ prošetřují jako podezření ze spáchání
přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. Občany upozorňují, aby si ve vozidlech nenechávali žádné věci. Ty zloděje
zbytečně vybízejí ke krádežím.

Zamykejte si svá obydlí
Odemčenými dveřmi vnikl 9. února 2011 v podvečerních hodinách na pozemek rodinného domku v obci
Sedmpány neznámý pachatel. Poté vstoupil do neuzamčeného domu, kde se volně pohyboval. V přízemí
z věšáku odcizil pánskou zimní bundu, vojenský kabát,
montérkové kalhoty a čepici. V patře pak odcizil příruční tašku, ve které se nacházely osobní doklady, peníze
a další věci. Dům poté opustil, a kromě peněženky s finanční hotovostí tři a půl tisíce korun a dvěma stravenkami, věci odhodil nedaleko domu u silnice, kde je poškozený nalezl.
Při ohledání místa činu policisté u plotu domu ještě
nalezli odcizenou bundu, kterou poškozenému předali.
Ten škodu vyčíslil na 5 200 Kč.
por. Bc. Zuzana Stránská

K zamyšlení

Dříve, než mě budeš pomlouvat a soudit můj život:
obuj si moje boty a projdi moji cestu, projdi moji minulost, pociť moje slzy, zažij moji bolest, projdi roky, které jsem prošel já, zakopni na každém kameni, na kterém
jsem zakopl já. Za každým pádem vstaň a jdi dál, tak
jako já.
A až… potom… můžeš soudit moje chování a tvrdit,
že mne znáš…

Centrum sociálních služeb LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu pobytovou - celorepublikově, ambulantní a terénní - regionálně.
Služba je určená osobám dospělého věku 19 - 64 let
s mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným
převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny,
jedno místo je vyhrazeno na šestiměsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací
službu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu

a 2 místa pro terénní odlehčovací službu. Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová služba: nepřetržitě
Ambulantní služba: pondělí - pátek 6 – 20 hodin
Terénní služba: pondělí - pátek 8 – 18 hodin
Kontakt: Centrum sociálních služeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 19, 394 26 Lukavec
Ředitel Mgr. Hynek Seidl, tel. 774 624 008
e- mail: hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz
web: www.ladalukavec.cz
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Oddíl kopané Trhový Štěpánov – utkání na jaře 2011
Den
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
So
Ne
Ne

Datum A
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
30.4.
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.
4.6.
11.6.
12.6.
19.6.

B

Žáci

Přípravka

Popovice, 9:30 VENKU
Teplýšovice B, 17:00 VENKU
Pravonín, 17:00 DOMA

Blaník Načeradec, 15:00 DOMA
Heřmaničky, 11:00 DOMA

Postupice, 9:30 VENKU
Miřetice, 9:30 DOMA

Pravonín, 11:00 DOMA

Pravonín, 9:30 DOMA

Maršovice, 11:15 VENKU
Tichonice, 11:00 DOMA

Tichonice, 9:30 DOMA

Popovice, 11:00 DOMA

Postupice, 9:30 DOMA

Heřmaničky, 9:30 VENKU

Miřetice, 10:15 VENKU

Pravonín, 11:00 VENKU
Maršovice, 11:00 DOMA

Pravonín, 9:30 VENKU

Mezno, 17:00 VENKU
Maršovice, 17:00 VENKU
Zdislavice, 17:00 DOMA

Ratměřice, 15:00 DOMA
Křivsoudov, 17:00 VENKU

Jírovice, 17:00 VENKU
FK Bílkovice, 15:00 DOMA
Votice B, 17:00 DOMA
Velíš, 15:00 VENKU
Struhařov, 15:00 VENKU
Olbramovice, 17:00 DOMA
Divišov, 17:00 DOMA
Miřetice, 17:00 VENKU

Postupice, 15:00 DOMA
Kondrac B, 17:00 VENKU
Jankov, 17:00 VENKU
Tichonice, 15:00 DOMA

Pozvánka na výstavu

Pro zasmání

Muzeum Štěpánovska v Trhovém Štěpánově Vás zve
na prodejní velikonoční výstavu.
Vernisáž se koná v sobotu 16. dubna 2011 v 16.00 hodin.
Doprovodné akce: prodej kraslic, perníčků beránků
a pomlázek, anonymní soutěž žáků Mateřské a Základní
školy o nejkrásnější kraslice.
Výstava je otevřena: 17. až 23.4.2011 od 9.00 do 16.00
hodin.
Přijďte vybrat nejhezčí kraslice žáků MŠ a ZŠ.

Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, že je to
tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi a vidí muže, který
nic nedělá, opírá se o zeď a jen tak kouká. Říká si, že
ukáže názorně všem ostatním, jak naloží s takovými,
kteří se flákají. Jde k onomu muži a nahlas se důrazně
ptá: „Jaký máš plat?“ Muž na to, trochu překvapeně:
„12 000 korun měsíčně, proč?“ Šéf vytáhne peněženku,
podá mu 6 000 korun a zařve: „Tady máš dvoutýdenní
plat a teď vypadni a už se tady neukazuj!!!“
Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že
všem ukázal, jak v žádném případě nestrpí lenochy a přitom se ptá: „Může mi někdo říct, co tu vlastně dělalo to
líný zvíře?“ A jeden zaměstnanec mu s klidem odpoví:
“Dovezlo nám pizzu....“

Nebyl to šotek, ale člověk
Tiskové chyby se vždycky sváděly na tiskárenského
šotka. Prý je to domácí skřítek, ale provádí své kousky potají i v tiskárnách. V době počítačů a nejrůznějších programů za chyby může člověk. O tom jste četli v úvodníku.
Proto prosím, abyste omluvili chyby, které se vyskytly
v únorovém vydání. Na přední straně má samozřejmě
být ukazatel 15° východní délky místo severní šířky.
V článku Mikulášský turnaj bylo chybně uvedeno křestní jméno zdobitelky perníčků. Je jí paní Alena Suchá.
V závěru článku Padesátiny Josefa Korna bylo zaměněno
jedno slovo v přání – místo v sobotním … životě mělo
být v osobním. Tak to je dílo šotka, který mění smysl slov.
Nakonec byly chyby v článku Soutice v poznámkách.
Poznámka číslo (3) se týkala „kridy“ – což znamená
v novodobé češtině „bankrot.“ Poznámka (4) je v textu
uvedena pod číslem (3) a jedná se o Kostel Panny Marie
před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze.
Děkuji za pochopení.
jv

Autoři fotografií a kresby

Archiv Kalňáci, o.p.s. – Masopustní průvod v Souticích Nejen Pepíci se v Hulicích bavili
Archiv Mateřské školy – Z Mateřské školy
Archivy rodin – Společenská kronika (Jiří Kučera, Henry
Robert Marshall, Veronika Boušková)
Archiv SOKOL– Štěpánovský masopust a dětský karneval
Internet – Zita Sekaninová – Zvon Zikmund
Korn Josef: K článku Starosta města informuje občany –
Na otázky občanů odpovídá místostarosta
Kniha Ptáci Podblanicka – Strnad obecný (kresba)
Posázaví o.p.s. - Eva Vrzalová
Smutná Zdeňka – Dětský karneval v Souticích
Trpišovský Vladimír ml. – Vepřové hody v Dubějovicích
Vlček Jaromír – Štěpánovský masopust a dětský karneval - Nová prodejna na Náměstí - Titulní strana
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Životní jubilea
Vzpomínka

Dne 19. 4. 2011 to už bude rok, co nás
opustil syn, manžel, bratr, strýc a dobrý přítel Jiří Kučera. Všem nám moc
chybí a je to stále těžké smířit se s tím,
že už navždy odešel. Vzpomíná celá
zarmoucená rodina a všichni přátelé.
Kučera Jan a Kučerová Petra

Narodili se:
17.08.2010 – Henry Robert Marshall, Trhový Štěpánov
rodiče: Robert Brian Marshall a Markéta Marshall rozená Chvojková

Henry Robert Marshall

23.02.2011 – Veronika Boušková, Trhový Štěpánov
rodiče: Bohumil a Jana Bouškovi

02. 04. – Zdenka Chvojková, Trhový Štěpánov – 60 let
10. 04. – Irena Jarolímová, Trhový Štěpánov – 55 let
12. 04. – Vladimír Lejček, Trhový Štěpánov – 75 let
13. 04. – Ladislav Jeništa, Střechov – 80 let
14. 04. – Jaroslav Turek, Trhový Štěpánov – 75 let
14. 04. – Marie Příhodová, Trhový Štěpánov – 50 let
16. 04. – Josef Drážek, Trhový Štěpánov – 55 let
19. 04. – Miroslava Veselá, Trhový Štěpánov – 50 let
23. 04. – Jiřina Kůželová, Sedmpány – 80 let
24. 04. – Jiřina Kubátová, Trhový Štěpánov – 87 let
28. 04. – Květuše Klímová, Střechov – 70 let
01. 05. – Blanka Vesecká, Střechov – 60 let
02. 05. – Štěpán Zeman, Trhový Štěpánov – 65 let
04. 05. – Božena Svobodová, Trhový Štěpánov – 87 let
04. 05. – Jana Moravcová, Trhový Štěpánov – 70 let
05. 05. – Miroslav Přenosil, Trhový Štěpánov – 50 let
06. 05. – Irena Dobrá, Sedmpány – 55 let
11. 05. – Miroslav Vinš, Dubějovice – 81 let
11. 05. – Pavel Chvojka, Trhový Štěpánov – 60 let
12. 05. – Anežka Zemanová, Trhový Štěpánov – 85 let
15. 05. – Ruthild Lejčková, Trhový Štěpánov – 70 let
16. 05. – Jan Šamša, Trhový Štěpánov – 70 let
16. 05. – Ladislav Kuba, Dubějovice – 55 let
19. 05. – Jiří Lachman, Trhový Štěpánov – 55 let
20. 05. – Jana Veselá, Trhový Štěpánov – 65 let
26. 05. – Jiří Balek, Sedmpány – 65 let
28. 05. – Jiří Brož, Trhový Štěpánov – 60 let
29. 05. – Miloslava Čermáková, Trhový Štěpánov – 65 let
31. 05. – Milan Bauer, Štěpánovská Lhota – 80 let
31. 05. – Pavel Chvojka, Trhový Štěpánov – 55 let

Navždy odešli:

24. 02. – Božena Kamarýtová, Sedmpány – ve věku 90 let
07. 03. – Václav Hron, Trhový Štěpánov, ve věku 58 let
16. 03. – zemřel štěpánovský rodák, profesor Antonín
Šamša ve věku 87 let

Veronika Boušková s otcem, sestrou Kateřinou
a bratrem Adamem

Oznamujeme přátelům, kamarádům a známým, že po
krátké těžké nemoci zemřel dne 17. 03. 2011 ve věku 65 let
rodák z Trhového Štěpánova, pan Josef Hejný.
Tichou vzpomínku věnují spolužáci ze základní školy.
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