Zpravodaj Štepánovska
Vydává město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice,
Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu
Číslo 5 – říjen 2015

Ročník 17

Cena 5,- Kč

Parné léto s mimořádně vysokými teplotami je už minulostí. Dny po sv. Bartoloměji se rychle krátí
a najednou vstupuje na scénu zkušený mistr barev, mlh a plískanic – Podzim. Možná si ho představujeme jako muže halícího se do kabátu, tu a tam rozevlátého, jindy upnutého až ke krku. V levé ruce drží
paletu s barvami, v pravé ruce štětec a rozmáchlými tahy postupně nanáší na listí nejkrásnější a nevídané
odstíny barev. Pracuje pilně každý den a překvapuje nás stále novými a novými kombinacemi, až oči
přecházejí. A když skončí svoji práci, trpělivě čeká, až všechna ta krása začne padat tiše a nenápadně
na zem. Příroda nás překvapuje nejen svými barvami, zpěvem ptáků, který pomalu utichá, rachotem
hromů či burácením vichru, ale přináší klid a vede k zamyšlení nad smyslem života. Proud času je neviditelný, ale přináší změny do života lidí. Je jako tok bublajícího potůčku či rozmáchlého proudu řeky,
někdy i padajícího vodopádu. Básnířka Helena Kohoutová vyjádřila čas podzimu naprosto výstižně,
když píše: „Jak tiše, pokojně se listí snáší k zemi! Svůj úkol splnilo a v tom je jeho sláva, však člověk nerad jen se loučí s nadějemi a smutno mu, když rok zas opadává.“ Atmosféru podzimu navozuje pohled
na proud řeky jako symbol života. Zbarvené listy nad řekou připomínají i zrání lidského života.
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Informace starosty

Dokončená cyklostezka, foto Josef Korn

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého příspěvku Vás srdečně zdravím. Nastal podzimní čas, přinesl nejen sklizeň úrody, ale také
sklizeň naší, téměř roční práce. Seznámím Vás s projekty, které letošní rok uzavřeme a které připravujeme
na příští rok.
„Cyklostezka vozíčkářům přátelská“
Průběžně Vás informuji o stavbě „Cyklostezka vozíčkářům přátelská“. Myslím, že toto bude už poslední informace o stavbě, o to ale radostnější. Až budete číst tyto

řádky-, bude celá trasa zkolaudována a dána do užívání
Vám, občanům. Je to přínosná stavba, která pomůže jak
handicapovaným pacientům z Rehabilitačního ústavu
Kladruby, tak všem ostatním rozvíjet sport a turistiku
a přiblížit náš region. Stavbu financoval Středočeský kraj
z dotace Regionálního operačního programu (ROP)
Středočeského kraje a město Trhový Štěpánov ze svého
rozpočtu. Slavnostní otevření se uskuteční se zástupci
Středočeského kraje 20. 10. 2015, na které Vás co nejsrdečněji zvu. Přeji všem hodně radostných chvil strávených na cyklostezce.
Rybník Belík
Stavba pokračuje podle harmonogramu: pracovníci
zhotovují přeliv a výpust, zpevňují břehy. Brzy začnou
terénní úpravy. V prosinci 2015 bude do rybníka vpuštěna voda.

Čištění před kolaudací, foto Josef Korn

Staré dřevěné potrubí vydrželo stovky let, foto Josef Korn
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Práce na odbahnění Belíka, foto Josef Korn

Kaple Střechov nad Sázavou
Opravili jsme kapli Panny Marie ve Střechově a slavnostní mší předali občanům k užívání.
Oprava vodovodu v Dalkovicích
Část vodovodního řadu musíme do zimy opravit. Potrubí je azbestové a narušuje dodávku pitné vody do rodinných
domů. Opravu provede VHS Benešov za částku 404 102 Kč
z rozpočtu města.
Přivaděč vodovodu Trhový Štěpánov – Dalkovice –
Střechov n. S.
Vzhledem ke krizové situaci s nedostatkem pitné vody
v Dalkovicích a snížení hladin studní ve Střechově, přistoupilo zastupitelstvo města k řešení této situace dálkovým přivaděčem pitné vody z Trhového Štěpánova. Připravuje se projekt, zaměření trasy a vstup na pozemky.
Trasa povede z vodovodního řadu v ulici Zákoutí údolím
přes Dalkovický potok, připojením na vodovodní řad
v Dalkovicích, směrem na Střechov n. S.
Usnesení Rady města Trhový Štěpánov konané
dne 11. 8. 2015
Byly zaslány dopisy vlastníkům nemovitostí v ulicích
Lesní a Zákoutí, aby bezpodmínečně odstranili všechny
předměty, materiál a stroje uložené na lesních pozemcích
p. č. 1789, 1065 a 1230 v Trhovém Štěpánově v termínu
do 30. 9. 2015. V případě nedodržení této lhůty bude
prostor vyklizen městem Trhový Štěpánov. Na vykácených místech budou vysázeny mladé stromky a současně budou označena výstražnou tabulkou. V případě nutné potřeby uložení palivového dřeva bude tato možnost
řešena na dobu nezbytně nutnou, v omezeném množství
2 m3, srovnané do „metru“ a podle obecně závazné vyhlášky města Trhový Štěpánov č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (sazba 2 Kč
za každý započatý metr čtvereční a započatý den) - Žádné
oplocení, igelitové nebo plechové střechy. Městská rada
bude dbát na dodržování nařízení zákona o lesích. Podle
§ 20 odst. 1 písmene o) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je

Před rozhodnutím Rady města, foto Josef Korn

zakázáno na lesních pozemcích provádět terénní úpravy,
narušovat půdní kryt, jezdit a stát s motorovými vozidly.
Stejně se bude postupovat v obdobných případech na jiných místech ve správním obvodu města Trhový Štěpánov.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám, že jste vzali výzvu
městské rady na vědomí a prostory před domy uklidili.
Podobně budeme postupovat na dalších místech, kde se
obecní pozemky staly odkladištěm.
Zpracování územního plánu správního obvodu města
Trhový Štěpánov
Zastupitelstvo města Trhový Štěpánov schválilo v samostatné působnosti dle § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen stavební zákon) pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu Trhový Štěpánov –
srpen 2015, zpracované dle § 51 odst. 3 stavebního zákona
Ing. Jitkou Hořtovou. Pro občany to znamená, že své požadavky k územnímu plánu budou moci připomínkovat
na veřejném projednání, které bude včas oznámeno.
Pro občany
Děkuji Vám všem, kteří dodržujete obecně závaznou
vyhlášku města Trhový Štěpánov o regulaci hlučných
činností. Ve vzájemné ochotě a toleranci se vždy lépe
žije. Snažíme se jen o to, co bylo v minulosti samozřejmostí.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za spolupráci a pomoc,
kterou mi stále prokazujete.
Srdečně Vás zvu na koncert 31. ročníku „Podblanického hudebního podzimu“, a to 18. října 2015 do kostela
svatého Bartoloměje v Trhovém Štěpánově. Informace
k této akci naleznete na straně 23 tohoto vydání Zpravodaje Štěpánovska.
Přeji Vám všem zdraví, pohodu a spokojenost!
Josef Korn
starosta obce

Strana 4

Zpravodaj Štěpánovska

Říjen 2015

Návštěva biskupa Karla Herbsta o štěpánovské pouti
V neděli 30. srpna 2015 – přesně po 6 letech - zavítal
do farnosti v Trhovém Štěpánově světící biskup pražský
Mons. Karel Herbst SBD. Jeho návštěva se uskutečnila
na pozvání P. Marka Martišky MIC, který končí svoji
kněžskou službu po 8 letech. Tuto neděli se konala tradiční pouť k svátku patrona kostela sv. Bartoloměje.
V zaplněném kostele vzácného hosta uvítal P. Marek
Martiška a požádal ho, aby celebroval mši svatou. Kromě biskupa Herbsta a P. Martišky spolucelebroval trvalý
jáhen ThMgr. Ing. Roman Farion z Vlašimi. Ministranty
z dospělých byli MUDr. Marcel Drlík z Prahy a Richard
Urban, rovněž z Prahy.
V úvodním přivítání sdělil pan biskup, že následující
mše bude sloužena rovněž jako výraz poděkování za osmiletou kněžskou službu P. Marka Martišky MIC ve zdejší
farnosti. Připomněl, že se neradi loučíme, ale i toto patří
k životu, přestože si neradi zvykáme na někoho jiného či
jiné podmínky.
Biskup Herbst založil svoji promluvu na textu z evangelia Markova 7,1-8.14-15.21-23:
»„Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří
z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že
někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma,
to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce;
po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je
mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů,
džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové
a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají
podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izajáš, jak je psáno: ‘Tento lid mě uctívá rty, ale jejich
srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když
učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili
jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ Ježíš zase
k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě, všichni, a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází
zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra
totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství,
krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé
vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“«
Několik myšlenek z kázání pana biskupa:
„V době, kdy jsem působil mezi salesiány, hrálo rádio.
Vysílali rozhovor s jednou ženou, které se ptali, proč se
stala dobrovolnicí. Nato zněla její odpověď: Protože je to
potřeba. To byla skutečně správná odpověď. Je to obraz
našeho života, když někomu pomáháme, povzbuzujeme
ho či něco děláme pro obec, ve které žijeme. Máme ovšem
také své vlastní úmysly či zájmy. Někdo pomáhá proto,
aby ho jiní chválili, dokonce počítá s tím, co a kolik mu to
vynese. Ale to je pokrytectví! Chceme vypadat hezky, ale
naše myšlenky jsou zlé. Je třeba vnitřní kázeň. Jak je to

v našem srdci? Jiní nás kladně oceňují, ale kdybychom věděli, co si o nás myslí, byli bychom překvapeni. Jan Neruda napsal báseň o mamince, která ví o svém dítěti
všechno, aniž by se ho na něco ptala. Ví, že její dítě něco
trápí, protože to jde z jejího srdce.
Někdy se ptáme, proč byl David pověřen, aby kraloval,
proč byl Petr nebo Pavel vyvolen k službě. Ptáme se také
sami sebe, proč já také. Ale Hospodin hledí na srdce, k srdci
člověka. Hospodin rozpozná všechno. Pokrytci nejsou pro
službu Bohu použitelní. Je-li někdo upřímný, je pověřen.
Na tom se dá něco stavět. Pán Bůh nás neodsuzuje, ačkoli si
někdy neuvědomujeme, že naše úmysly jsou jiné než jeho.
Někdo si možná řekne: když mne někdo nepochválí, pochválím se sám. Ale na druhé straně někoho přechválíme,
jiný to hned popře a pokazí mu radost z této pochvaly.
Kristova láska nás pozvedá, Hospodin hledí do srdce.
Před proroka předstupují synové Jišaje Betlémského. Nikdo
z jeho mnoha synů není vyvolen. Ale ještě je tu David, ale
ten je u zvířat, u ovcí, toho pomažu.! V lidském srdci může
být mnoho dobrého. Máme úžasné vzory, které můžeme
následovat. Proto prosme: Pane, smiluj se nad námi!“
Následovalo slavení eucharistie.
Poté biskup Karel Herbst poděkoval P. Martiškovi
za jeho službu a nato se ujal slova sám P. Martiška.
Vyznal, že to byla nádherná léta, která zde prožil. Poděkoval bývalému starostovi Ing. Václavu Nekvasilovi,
současnému starostovi Josefu Kornovi za vynikající spolupráci, dále farní radě a všem starostům v okolních obcích. Nebyla to formální spolupráce ani vyčerpávající
péče o 4 kostely a 7 kaplí. Pověděl přítomným: Jste mi
bližší než moje rodina na Slovensku. Ať vám všem Pán
Bůh žehná. Pokud jsem někoho pohoršil, nebylo to úmyslné. Nastoupil jsem zde velmi mladý, bylo mi 28 let.
Jsem hříšný, ale Pán Bůh si mne vybral. Děkuji vám
za vše, co jsem mezi vámi prožil.
Nakonec se za farníky i jednotlivé obce rozloučili a předali dary: starosta Trhového Štěpánova Josef Korn s místostarostou Bc. Štěpánkou Bézovou a Ing. Václavem Nekvasilem. Josef Korn mu sdělil, že byl jmenován čestným
občanem města a předal mu symbolický klíč od městských
bran. Dále to byli starostka Kladrub Anežka Srbová, Milan
Beránek z Nemíže za Tehov, Lubomír Pazour za Sbor dobrovolných hasičů, Věra Turková a Helena Lhotková za farníky z Trhového Štěpánova, Jiří Čihák za obec Chlum, Petr
Staněk a Jiří Čihák mladší za obec Javorník.
P. Marek Martiška poté znovu poděkoval za krásných 8 let prožitých ve zdejší farnosti. Slavnost uzavřel
pan biskup Herbst slovy: Přeji Vám všem hodně radosti
a Božího požehnání.
V kostele se s P. Martiškou osobně rozloučilo mnoho
farníků.
jv
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Základní škola Trhový Štěpánov
Souhrnný přehled žáků a pracovníků školy ve školním roce 2015/2016
Ředitelka školy:
Mgr. Květa Kuželová, Javorník
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ing. Hana Pokorná, Trhový Štěpánov
Třída

Počet

Dívky

Chlapci

Dojíždějící

I.

25

12

13

10

Mgr. Martina Nováková,Vlašim

II.

23

15

8

5

Mgr. Hana Früblingová, Trhový Štěpánov

III.

16

8

8

9

Mgr. Šárka Kladivová, Pavlovice

IV.

23

12

11

14

Mgr. Lucie Kakosová, Chlum

V.

26

10

16

12

Mgr. Martin Limburk, Pravonín

1. stupeň

113

57

56

50

VI.

21

8

13

9

Mgr. Martina Janáková, Blažejovice

VII.

22

11

11

10

Mgr. Kamila Horálková, Trhový Štěpánov

VIII.

21

10

11

11

Mgr. Martin Vrbický, Řimovice

IX.

18

7

11

10

Bc. Petr Dymák, Vlašim

2. stupeň

82

36

46

40

CELKEM

195

93

102

90

Zaměstnanci Základní školy
Výchovný poradce: Bc. Petr Dymák
Metodik primární prevence: Mgr. Martin Vrbický
Koordinátorka školního vzdělávacího programu:
Mgr. Ing. Hana Pokorná
Koordinátor informačních a komunikačních technologií (ICT): Mgr. Jan Balšánek
Koordinátor environmentální výchovy: Bc. Petr Dymák
Koordinátorka čtenářské dovednosti: Mgr. Ing. Hana
Pokorná
Správce žákovské knihovny: Mgr. Martina Janáková
Pedagogičtí pracovníci – bydliště
1. třída Mgr. Martina Nováková – Vlašim
2. třída Mgr. Hana Früblingová – Trhový Štěpánov
3. třída Mgr. Šárka Vondráková – Pavlovice
4. třída Mgr. Lucie Kakosová – Chlum
5. třída Mgr. Martin Limburk - Pravonín
6. třída Mgr. Martina Janáková – Blažejovice
7. třída Mgr. Kamila Horálková – Trhový Štěpánov

Třídní učitel - bydliště

8. třída Mgr. Martin Vrbický – Řimovice
9. třída Bc. Petr Dymák – Vlašim
Mgr. Jan Balšánek – Chlum
Mgr. Monika Mendová – Trhový Štěpánov
Ludmila Kulíková – asistent pedagoga, Trhový Štěpánov
Miroslava Naňáková – asistent pedagoga, Vlašim
Vychovatelky Školní družiny
Jaroslava Špirková, Trhový Štěpánov
Ludmila Kulíková, Trhový Štěpánov
Mgr. Kamila Horálková, Trhový Štěpánov
Hospodářka školy Miroslava Naňáková, Vlašim
Správní zaměstnanci
Marie Čapková, Trhový Štěpánov; Věra Kadlečková,
Trhový Štěpánov; Jaroslava Musilová, Trhový Štěpánov;
Petr Křepela, Trhový Štěpánov
Mateřská dovolená Mgr. Pavla Krucká
Odchod do předčasného důchodu Mgr. Jitka Chvojková
Připravila Mgr. Hana Früblingová

Malá slavnost ve Střechově nad Sázavou
Vysvěcení kapličky P. Marie ve Střechově připadlo
na 22. srpna 2015. Střechovští občané si nenechali tuto
výjimečnou událost ujít a přišli celkem v hojném počtu
přihlížet novému vysvěcení farářem páterem Jaroslawem Sczeraszewskim ze Zruče nad Sázavou.
Starosta Trhového Štěpánova Josef Korn všechny přítomné přivítal, připomenul historické a současné okamžiky kapličky. Zmínil se, že město Trhový Štěpánov
opravilo střechovskou kapli z vlastních zdrojů. Byla ob-

novena fasáda, vyměněny okapy, pořízeno nové vybavení interiéru s novou dlažbou. Rovněž okolí kaple má novou zámkovou dlažbu. Objekt kaple s památníkem
padlých občanů Střechova ve světových válkách je nově
oplocen.
Štěpánovský starosta poděkoval všem přítomným
za jejich účast. K účastníkům slavnosti promluvila rovněž starostka obce Kladruby Anežka Srbová, která zdůraznila důležitost obnovy kapliček v obcích.
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Ing. Jan Kroupa s manželkou Ester ze Štěpánovské
Lhoty přispěli svým hudebním a pěveckým vystoupením k této slavnostní atmosféře. Kněz Jaroslaw Sczeraszewski zdůrazňoval úlohu Boha, četl modlitby a biblické
příběhy. Požehnal jak kapličce, tak všem přítomným.
K příjemnému okamžiku se připojil senátor Mgr. Luděk
Jeništa, starosta města Vlašim.

Říjen 2015

Každý, kdo se svěcení kapličky zúčastnil, sám viděl výborně odvedenou práci na její rekonstrukci a ještě si odnesl zážitek z církevní liturgie. Kaplička dále stojí na svém
místě pro všechny, kteří se k ní vydají, aby se po shonu
všedních dní ztišili a pohlédli vzhůru k nebi. Popřejme jí,
aby tam stála za každé doby, bez úhony přírodní či lidské.
Bc. Štěpánka Bézová, místostarostka

Nové vysvěcení kaple, foto Josef Korn

Interiér kaple, foto Josef Korn

Natáčení filmu v Kulturním domě Sedmpány
Muzikál aneb cesty ke štěstí - tak zní jméno nového
filmu připravovaného společností LUMIERE FILM.
Shodou okolností se stalo, že se část tohoto filmu natáčela i v malebné vesničce Sedmpány. Filmařům byly poskytnuty prostory místního kulturního domu. Značná
část obyvatel Sedmpán se též zapojila do natáčení v podobě komparzu.
Natáčení probíhalo dva dny na konci srpna ve večerních a nočních hodinách. První natáčecí den se všichni
komparzisté sešli před kulturním domem, kde s nedočkavostí a malými rozpaky očekávali, co je čeká a nemine.

Jiří Korn a Pavel Ryšavý

Poté, co byl sepsán seznam všech přítomných, se první skupinka vybraných přesunula do kulturního domu
a natáčení začalo. Postupně své místo na sále zaujalo
všech padesát komparzistů.
Po několika prvních záběrech se všichni rozkoukali,
přivykli novému prostředí a natáčení mohlo plynout
svým tempem bez větších komplikací.
Po oba dva dny bylo příjemné počasí, a tak nic nebránilo tomu, aby se mezi jednotlivými záběry většina přítomných scházela venku, kde si všichni užívali společné
chvíle.
Co se týče štábu a herců,
všichni byli velice milí a ochotní.
Herci se ochotně fotografovali
se všemi přítomnými a mnoho
místních si kromě vzpomínky
ve svém srdci odneslo domů
i památeční fotografii.
Pro celou vesnici se tato událost stala velice důležitou a bude
se na ni jistě dlouhá léta vzpomínat. Za všechny obyvatele
Sedmpán též doufám, že i celý
štáb bude na tuto krásnou vesPetra Struhařová,
ničku pamatovat v dobrém.
Vladimír Polívka,
Lucie Vošická
Lucie Vošická a pes
Bešamel

Strana 7

Zpravodaj Štěpánovska

Říjen 2015

Potomci rodu Mlýnků opět
v Sedmpánech

Potomci rodu Mlýnků opět v Sedmpánech SDH
Sedmpány uspořádal pro obyvatele vesničky Sedmpány,
hosty a širokou veřejnost vzpomínkovou akci na sedmpánského rodáka vladyku Mlýnka a jeho přítele Mistra
Jana Husa u příležitosti 600. výročí jeho upálení. Stalo se
tak o sedmpánské pouti 15. srpna 2015. Před 600 lety vladyka Mlýnek ze Sedmpán, jako jeden z mnoha českých
a moravských šlechticů, připojil svoji pečeť na stížnost
kostnickému koncilu proti upálení M. J. Husa.
Na tuto kulturní akci SDH Sedmpány dostal dotaci,
z které se mimo jiné pořídila dřevěná vítací tabule na náves, vyrobená Pavlem Duškem z Dubějovic.
Den začal v 16.00 hod. mší svatou v kapličce Nanebevzetí Panny Marie.
Pro veřejnost byly v kulturním domě vystaveny kopie
vzácných historických dokumentů.
K výjimečné kulturně historické události byli pozvání potomci vladyky Mlýnka. Paní Zdeňka Mlýnková ml.
uspořádala poutavou výstavu svých vlastních obrazů.
Paní starostka Graziella Mlýnková z Brodce u Loun pobavila občany „cestománií“, v které účinkovalo sedm
děvčat. Mimo jiné ještě připravila pro diváky legrační
neobvyklou tombolu. Se svou vnučkou Monikou Daňkovou přivezla fotodokumentaci maňásků, které šila pro
charitu do Ugandy a Azylový dům pro opuštěné matky
s dětmi ve Vídni.
V polovině programu zazněly písničky od Sedmpánských zpěvaček, které doprovázel na harmoniku František Martínek ze Sedlice. Při písničce Sedmpánská polka,
kterou složil Áda Doško, si všichni v sále pobrukovali
a měli úsměv na tváři. V soutěži o nejlepší tanec v polce

Zdeňka Mlýnková ml. U vítací tabule

vyhráli „Kalňáci“, kteří tančili v poutavých stejnokrojích.
Aby toho nebylo ještě málo, nastala soutěž mužů
ve zdobení dortů krémem. Porota, Jaroslava Holečková
a Jindra Doubová, to neměla lehké. Výtvarné zpracování
všech dortů bylo vtipné a doslova omračující. Do pozdních nočních hodin nám k tanci a k poslechu hrála kapela Fontána Live. Pobavila se jak mladší, tak i starší generace. Bylo nám spolu všem dobře!
Bc. Štěpánka Bézová

Zdobení dortů

Vítání prvňáčků
Letní prázdniny skončily a školní rok 2015/2016 opět
začal. Nejdůležitější byl první školní den pro nové prvňáčky. Těch zasedlo do školních lavic celkem 25.
První školní den je do školy doprovázeli nejenom rodiče, ale i široké příbuzenstvo. První přivítala všechny
přítomné ředitelka Mgr. Květa Kuželová se zástupkyní
Mgr. Ing. Hanou Pokornou. Je samozřejmé, že se za město Trhový Štěpánov této slavnostní události zúčastnil
starosta Josef Korn s místostarostkou Bc. Štěpánkou Bézovou. Oba krátce promluvili k dětem i k rodičům.
Děti se učí především tím, co vidí a slyší kolem sebe.
Aby se naučily mnoho dobrého, musí se cítit bezpečně.
Zdrojem bezpečí jsou právě rodiče. Je-li dítě milováno
a cítí podporu, samo se stává citlivým a ohleduplným
k druhým lidem. Proto jsme popřáli rodičům, aby i oni
byli dobrými učiteli. Třídní učitelka Mgr. Martina Nováková rozdala každému žáčkovi kornoutek s dobroty,

Prvňáčci na městském úřadě, foto Josef Korn

čokoládovou medaili a přivítací list. Na očích prvňáčků
byla patrná určitá nervozita a obava z toho, co je čeká, ale
zároveň i úsměv a radost, že opět vidí své kamarády ze
školky. Přejeme všem novým žáčkům mnoho školních
úspěchů!
Bc. Štěpánka Bézová

Zpravodaj Štěpánovska
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Léto v Hulicích ve znamení oslav 720. výročí
první písemné zmínky

Obyvatelé i hosté z různých koutů republiky prožívali v Hulicích během velkých prázdnin prosluněné oslavy
významného jubilea. Obec ve spolupráci s místními
spolky připravila kulturně-sportovní program, který
po částech probíhal celé léto a byl věnován výročí 720 let
první doložené písemné zmínky o založení obce Hulice.

Hulice se s klubem pustil odvážně do boje, i když místní
hráči tušili, že jim síly na profesionály exhibičního utkání stačit nebudou. Zápas dopadl 7:2 pro KFI ČR. Diváci
ale nezapomněli ocenit ani nasazení a chrabrost zdejších
sportovců a při večerním posezením se jim důkladně
společensky věnovali. Pro místní fotbalové patrioty to

Družstvo juniorů SDH Hulice

Stará garda Hulice

„Místo velikých mega jednodenních oslav jsme usoudili, že je lépe oslovit spolky v obci, aby se prezentovaly
tím, co je jim nejbližší a co je jejich náplní činnosti
ve spolku. Jsem velmi potěšen, že všechny oslovené spolky se tohoto nápadu ujaly se zápalem a připravily důstojné oslavy 720 let založení obce. Pevně věřím, že byli spokojeni občané a návštěvníci uskutečněných akcí,“ říká
Martin Kapek, starosta obce Hulice.
Vše začalo první prázdninovou sobotou, kdy huličtí
fotbalisté pozvali návštěvníky ke třem nevšedním utkáním. Shodou okolností rovněž místní sportovci letos slaví významné výročí, a sice 90 let kopané v Hulicích. Při
této příležitosti viděli diváci na hulickém fotbalovém
hřišti známé osobnosti a fotbalová esa z Klubu fotbalových internacionálů České republiky. Tým TJ Želivan

byl nezapomenutelný zážitek, vidět po hulickém trávníku běhat takové fotbalové ikony, jakými bezesporu jsou
Tibor Mičinec, Jiří Němec, Jan Fiala a další, kteří
i ve svém věku ukázali svoje fotbalové umění přes velmi
tropické počasí. Na usychající trávě sportoviště bylo ten
den opravdu velmi horko, snadné to neměli ani účastníci
předešlých zápasů: Přípravka Jiskra Zruč nad Sázavou –
FC Graffin Vlašim a Stará garda TJ Želivan Hulice – Jiskra Zruč nad Sázavou (výsledek 2:3). Hráči mužstev rádi
využívali připravené kbelíky s vodou, kterou se osvěžovali a polévali.
Druhou část oslav si vzal ve spolupráci s obcí na starost hulický Sbor dobrovolných hasičů. Na 18. července
přichystal hasičskou soutěž o „Pohár obce Hulice“. Účast
soutěžících byla nad očekávání hojná – hasiči v Hulicích

TJ Želivan Hulice

Stará garda Zruč nad Sázavou
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přivítali celkem 39 týmů (2 dětská, 13 ženských a 24
mužských družstev). Sportovním dnem provázel oblíbený moderátor a znalec hasičských závodů, zejména pak
Benešovské ligy, Jiří Černík. Opět bylo slunečné počasí
a všichni přítomní se dobře bavili, což jim vydrželo při
taneční zábavě se skupinou Eksploze až do večera a časných ranních hodin.
Vítězové hasičské soutěže o „Pohár obce Hulice“ a jejich
časy:
Děti - 1. místo Dubějovice - čas 30.33 s; 2. místo Hulice
- čas 43:00 s
Ženy - 1. Daměnice 20:22; 2. Zdislavice 20:72; 3. Sedmpany 23:24
Muži - 1. Zdislavice 15:70; 2. Daměnice 15:88; 3. Louňovice 16:36
Další ze série prázdninových oslav uspořádali členové
Mysliveckého sdružení Jedlina Hulice 1. srpna 2015. Zajímavou reportáž o krásné akci a důstojné myslivecké ceremonii přináší pan Pavel Holakovský v článku otisknutém
na jiném místě tohoto vydání Zpravodaje Štěpánovska.
Oslavy 720. výročí obce Hulice zakončili tamní rybáři. Nadšenci a příznivci rybářského sportu se u rybníku
na návsi pustili do soutěžního klání v sobotu 15. srpna.
Celkem se ulovilo 48 ks kaprů, každý z účastníků si mohl
odnést domů 3 ks kapra obecného, minimální délkové

Říjen 2015

Klub fotbalových internacionálů – stojící: Mlejnek, Hunal, Kabyl,
Bittengel, Fiala, Štambacher, Samek – v podřepu: Macho, Němec,
Mičinec, Kuchař, Vašíček, Cabala

míry 40 cm. Soutěžící, který ulovil při součtu nejdelší
míru, vyhrál. Nejúspěšnější v soutěži byl Jan Procházka
ml., druhé místo obsadil Zdeněk Lapáček a třetím nejlepším rybářem v Hulicích se stal Petr Staněk. Rybářské
posezení bylo skvělé i pro přihlížející diváky. Kromě sledování rybolovu mohli na místě ochutnávat vyhlášené
rybí pochoutky, zvláště místní rybářskou specialitu –
smažené kapří podkovy a dále třeba uzené pstruhy.
Martin Kapek, Lenka Kadlečková, Eva Vrzalová

České dráhy slavily
V sobotu 29. 8. 2015 za krásného, ale horkého počasí
proběhly oslavy 120 let místní dráhy Benešov – Vlašim
a 40 let od zrušení trati Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice. Přestože hlavní část oslav proběhla ve Vlašimi, ani
Trhový Štěpánov nebyl opomenut.
Do Trhového Štěpánova přijel v 9,50 hodin motorový
vlak s lokomotivou T435.003 „Hektor“. Byly to dva vozy
2. třídy, které byly zcela zaplněny. Žel, za 20 minut tento
vlak odjížděl do Vlašimi. Mezi účastníky této jízdy byli:
starosta města Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa, místostaros-

ta Karel Kroupa a rovněž generální ředitel Českých drah
Daniel Kurucz. Na místním nádraží byla také celá řada
občanů našeho města, ale kronikář nezahlédl žádného
z jeho představitelů. Škoda, že se účastníci této jízdy nemohli zdržet déle.
Vlastní oslavy byl na nádraží ve Vlašimi. V čekárně
byla velmi rozsáhlá výstava starých, historických fotografií z této stavby. Nové barevné fotografie zachycují
různé soupravy lokomotiv, motorových i dalších vagonů
z různých míst této malebné trati, tudíž i z Trhového Ště-

Lokomotiva Hektor v Trhovém Štěpánově

Posunovací lokomotiva

Strana 10

Zpravodaj Štěpánovska

pánova. Na krytém nástupišti hrála nejen country skupina „Kotlík“ a „New Old Felows Band“, ale prodávala se
rovněž literatura zabývající se železnicí, pohlednice
a další suvenýry.
Na kolejích vlašimské stanice byl salonní vůz s výstavou „Osudová cesta Františka Ferdinanda d´Este do Sarajeva“, malá posunovací lokomotiva BN60, šlapací drezína z roku 1825 a historický parní vlak z Prahy, který
přijel ve 13,48 hodin. Součástí akce byla autogramiáda
knihy vlašimských železničářů Jaroslava a Ladislava Kohoutových a Martina Žabky „Železnice na Podblanicku“.
V knize je popsána trať z Vlašimi do Dolních Kralovic.
Má asi 650 barevných fotografií.
Akce byla hojně navštívena a pozornost vzbudily zejména vystavené fotografie, kterých bylo několik set.
Škoda, že část oslav neproběhla rovněž v našem městě.
Jaromír Vlček

Říjen 2015

„Kněžna“ Žofie před salonním vozem

Lomy u Lipnice nad Sázavou
Skončilo léto horké tak, že i pomyšlení na nějaký turistický zážitek zvyšovalo krevní tlak a tělesnou teplotu,
takže bylo lépe sedět po krk ve vodě a vzdálené krajiny si
jen představovat. Proto až poslední zářijový prodloužený víkend se opět členové Sokola a jejich příznivci houfovali a vyrazili tentokrát do okolí Lipnice nad Sázavou.

Celkem 27 účastníků zájezdu vyrazilo auty do Radostovic, odkud se vydali na Radostovický kopec. Zde se
pokochali výhledem na dva méně známé, ale o to krásnější lomy. Při této příležitosti si i docela pěkně zahoubařili, zejména děti se předháněly, kdo toho víc najde.
Dalším cílem byla Lipnice nad Sázavou, kde se všichni naobědvali v hostinci U České koruny, který provozuje vnuk a pravnuk Jaroslava Haška.
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Po obědě pokračovali kolem hradu na turistickou
trasu k lomům kolem Lipnice. V prvním se podívali
na „Ústa pravdy“ vytesaná ve skále (dnes, aby je pohledal). O kousek dál ze skály naslouchalo „Bretschneiderovo ucho“ (těch je všude dost) a nakonec došli k lomu, přes
který je sledovaly „Zlaté oči“.
Všichni se vraceli příjemně unaveni, ale spokojeni
a plni hezkých dojmů z překrásné krajiny. Doufáme, že
se příště opět sejdeme v tak hojném počtu, a zase objevíme kouzlo české krajiny, které leží téměř na dosah.
Ing. Alena Vilímovská

Křížek sv. Huberta v Hulicích
Vše začalo nápadem člena mysliveckého sdružení
Jedlina Hulice Tomáše Ryšavého – instalovat v místní
honitbě křížek Svatého Huberta k uctění patrona myslivců. Ostatním členům sdružení se nápad zalíbil. Vytipovali vhodnou lokalitu, v rámci brigádnické činnosti ji
zkultivovali, oseli trávou, zasadili lípy a instalovali křížek a posezení. Křížek byl postaven nejen jako projev
úcty k patronovi myslivců, ale i jako vzpomínka
na všechny právoplatné myslivce, kteří v průběhu generací působili v místní honitbě.
Uvedení vzniklého zátiší s křížkem sv. Huberta
ve známost si zasluhuje zorganizovat důstojnou oslavu.
Proto na 1. 8. 2015 naplánovali místní myslivci v Hulicích
k tomuto účelu uspořádat malou mysliveckou slavnost.
Požádali faráře Mgr. Marka Martišku o provedení požehnání. Pan farář, sám myslivec, rád vyhověl a požehnal
křížku sv. Huberta, místnímu mysliveckému sdružení,
obci Hulice a všem jejím obyvatelům. Důstojný průběh
liturgie hudebně doprovázel soubor mysliveckých trubačů „Benešovské horny“ pod vedením Ing. Jana Slabého.
Po požehnání a koncertu trubačů provedli pozvaní sokolníci pod vedením pana Václava Augustina přednášku

o sokolnictví a letové ukázky sokolů a dravců.
Po skončení oficiální části slavnosti setrvali myslivci,
pozvaní hosté a účastníci z řad široké veřejnosti na místě. Při dobrém občerstvení se celé odpoledne družně bavili. Akce se zúčastnilo mnoho lidí a sklidila pozitivní
ohlasy. Pevně věříme, že dobře posloužila k popularizaci
a propagaci myslivosti v řadách nemyslivecké veřejnosti.
Pavel Holakovský

Křížek sv. Huberta v Hulicích

Svatováclavské setkání ve Štěpánovské Lhotě

Minulý rok na svatého Václava byla znovu posvěcena
opravená kaplička v naší vesničce. Byla to velmi zdařilá
akce, na kterou jsme všichni vzpomínali. Díky iniciativě
bývalého starosty pana Ing. Václava Nekvasila a několika dalších obyvatel jsme se rozhodli letos opět uspořádat
přátelské setkání. Všichni jsme se těšili, že se opět uvidíme s bývalými rodáky, dnešními obyvateli, chalupáři
a všemi, kdo mají ke Štěpánovské Lhotě vztah. Byli jsme
mile překvapeni velkou účastí. Místní ženy, ale i příchozí, napekly různé sladké a slané dobroty. Stoly se opravdu
prohýbaly ovocnými koláči, štrúdly, báječnými řezy,
apod. Občerstvení ještě doplnil pan Kučera z Trhového
Štěpánova. Vše bylo skvělé!
Po úvodním zahajovacím slovu pana Ing. Nekvasila se
rozjela zábava, kterou obstarali místní hudebníci - manželé Jan a Ester Kroupovi, Josef Veselý a Josef Hlaváček.

S chutí jsme si zazpívali při houslích a harmonikách. Vystoupení mělo velký ohlas a účinkujícím patří obdiv
a vřelý dík. Během celého odpoledne i večera nám přálo
počasí, zábava byla skvělá a všichni jsme se dobře bavili.
Svou návštěvou nás mile potěšil i pan starosta Josef Korn.
Ani se nám nechtělo v pozdních večerních hodinách
loučit.
Domluvili jsme se, že toto setkání se stane v naší obci
tradicí. Popřejme si tedy pevné zdraví, a nezapomeňte,
za rok na svatého Václava opět sraz u kapličky ve Štěpánovské Lhotě. Úplně na závěr poděkování všem, kteří se
o tuto zdařilou akci zasloužili, organizátorům v čele
s panem Ing. Nekvasilem, místním hudebníkům a všem
ženám za jejich úžasné dobroty. Poděkování si zaslouží
všichni, kteří vytvořili milou a přátelskou atmosféru.
Lhoťáci
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Rozhovor s profesionálním hasičem
V obci Sedmpány žije třiadvacetiletý profesionální
hasič, Vladislav Filip. Začínal zde jako dobrovolný hasič.
Působí v Hasičském záchranném sboru Středočeského
kraje v Kolíně. Jeho nynější profese je výjezdový hasič.
1) Jak ses dostal k hasičského sportu, a kdo tě k tomuto
sportu přivedl?
K požárnímu sportu jsem se dostal již jako malý kluk,
kdy jsme jezdili s rodinou podporovat taťku na individuální a postupové soutěže v požárním útoku. Od té
doby jsem měl požární sport v oblibě, a když mi bylo
15 let, stal jsem se členem našeho sboru a začal jsem
naplno závodit.
2) Jakých nejlepších výsledků dosáhl SDH Sedmpány
za tvého působení?
Za SDH Sedmpány závodím 7 sezón, a myslím, že
za tento čas jsme náš sbor hrdě reprezentovali na mnoha zajímavých místech ČR. Vlastní pílí a předanými
zkušenostmi od starších členů jsme dokázali atakovat
přední příčky na více než stovce soutěží. Vyzdvihl
bych zejména 1. místo na soutěži v Křivsoudově, která
byla zařazena do seriálu Benešovské hasičské ligy.
Dále to bylo druhé místo na soutěži v Žirovnici, která
patřila k seriálu soutěží Pelhřimovské ligy v požárním
útoku. Na pozvání jsme se několikrát účastnili nejprestižnější noční soutěže v Telči, kde jsme skončili
nejlépe na 14. místě ze 75 nejlepších týmů celé republiky. Z místních soutěží jsme třikrát vyhráli Den hasičů a záchranářů v Trhovém Štěpánově a mnoho dalších ocenění a vynikajících umístění.
3) Je pravda, že v současné době reprezentuješ v hasičském sportu Středočeský kraj na republikových soutěžích? A jakých výsledků dosahuješ?
Ano, dostal jsem se do výběru HZS Středočeského
kraje a naší náplní je reprezentovat kraj v republikové
soutěži. Hodnotícími disciplíny jsou výstup do 4. nadzemního podlaží cvičné věže, 100 m překážek, štafeta
4x100 m a královská disciplína v požárním útoku. Závodníci ve výběru musí být všestranní a plnit své úkoly na maximální výkony, jinak by byli vyměněni
za závodníky jiné. Mezi mé aktuální nejlepší ocenění
je, že jsem absolutní mistr na 100 m překážek ve Střed-

Filip Vladislav uprostřed snímku

ních Čechách s časem 16,59 s, mistr ve dvojboji
ve středních Čechách, 2. vicemistr ve výstupu na cvičnou věž ve středních Čechách a zároveň se mi letos
podařilo na mistrovství ČR umístit se na 5. místě
v disciplíně 100 m překážek s časem 16,47 s.
4) Proč ses rozhodl stát se profesionálním hasičem?
Od dětských let jsem měl sen se stát profesionálním
hasičem. Tato práce mi přišla zajímavá, a když jsem
dostal příležitost, neváhal jsem. V některých situacích
je práce dost náročná, ale mě to baví a pomáhat druhým mě naplňuje.
5) Vnímáš toto povolání jako své životní poslání pomáhat lidem v nouzi?
Jako poslání to nevnímám. Je to práce jako každá jiná,
a to, že se občas naskytne někomu druhému pomoci,
k tomu určitě patří!
6) Můžeš sdělit čtenářům Zpravodaje Štěpánovska zajímavý zážitek, který jsi prožil během svého zaměstnání?
Zážitků už jsem nasbíral poměrně velké množství. Některé se z různých důvodů nedají vůbec zveřejňovat.
Ale přijdou mi legrační takové situace, kdy si lidé v některých chvílích dokážou nasadit na prsty či jiné končetiny různé kroužky, prstýnky nebo kovové groše. J
Rozhovor vedla Bc. Štěpánka Bézová

Výukové programy v základní škole
Neustále vymýšlíme a realizujeme něco nového. Snažíme se zaujmout žáky zajímavými formami výuky a zároveň stačit požadavkům dnešní doby. Tak se zrodil nápad na nové výukové programy, které budou sloužit
nejen našim žákům, ale i žákům jiných škol.
Krátce je představím. Jedná se o prezentace z předmětů anglický jazyk, fyzika a chemie. Programy na výu-

ku budou zpracovány v anglickém jazyce. Posílí se tím
zejména znalost angličtiny a příprava žáků na další studium. Programy bude vytvářet Mgr. Jan Balšánek
a Mgr. Květa Kuželová. Doufám, že konečný výsledek
potěší nejen žáky, ale i učitele.
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy
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Plánované akce Základní školy Trhový Štěpánov
na školní rok 2015/16

Primárním úkolem školy je zabezpečit kvalitní výchovně-vzdělávací činnost v souladu se Školním vzdělávacím programem. Máme za úkol zvyšovat aktivitu
a iniciativu žáků, ale také je vést k aktivnímu využívání
volného času. Dalším úkolem je vychovávat žáky k úctě
k ostatním, k vzájemné pomoci. Učit je rozvíjet jejich dovednosti. Učit je vážit si práce své a druhých, budovat
a podporovat kladné charakterové vlastnosti. Věřte, že
se o to snažíme ze všech sil.
Nejen učením však živ je člověk, proto se snažíme
všestranně obohacovat jak školní život, tak i život
ve městě. V rámci školy pořádáme již tradiční akce,
v nichž chceme i nadále pokračovat. Jsou to:
- výstavy prací žáků
- sportovní soutěže
- publikování dětských prací ve Zpravodaji Štěpánovska
- kulturní vystoupení žáků při různých příležitostech
- vánoční čtení
- účast na akcích ve městě
- bleskový sběr papíru (4x ročně)
- úklid kolem školy
- spolupráce s ostatními organizacemi a spolky
- integrace žáků se SVPU (specifickými vývojovými
poruchami učení)
- projekty Den Země (úklid veřejných prostranství)
a Vánoce
- školní Vánoční trhy, kde budou opět děti prodávat

svoje výrobky. Letos plánujeme připravit pro návštěvníky pohoštění s možností posezení v příjemné předvánoční atmosféře. Všichni jste srdečně zváni!
- poznávací zájezdy
- menší projekty v jednotlivých předmětech
- zapojení školy do projektů EU (viz další článek v tomto čísle)
- „Malá promoce“ žáků 9. třídy na městském úřadě
Zároveň s radostí zmiňuji oblast materiálního zabezpečení školy. Během 6 let se nám úspornými opatřeními
podařilo najít prostředky nejen na běžný provoz a údržbu školy, ale i na zlepšení vybavenosti pracoven. V současné době jsou všechny třídy vybaveny novým nábytkem, lavicemi a tabulemi. Samozřejmostí jsou také
projektory a počítače v každé třídě.
Po drobných opravách šaten, nátěrů a maleb ve 2. patře školy chceme ve zkrášlování prostor školy pokračovat
v 1. patře a v přízemí. Podle finančních možností se vynasnažíme o rekonstrukci respiria, bude dokončena rekonstrukce školní družiny.
Za hlavní krédo školy považujeme otevřenost a lidský přístup k dětem i rodičům. Přejeme si, aby nám všem
bylo ve škole dobře, abychom se zde cítili příjemně.
Touto cestou děkuji zřizovateli školy, Městskému úřadu Trhový Štěpánov, za podporu a vstřícnost. Věřím, že
v nich budeme pokračovat i ve školním roce 2015/16.
Mgr. Ing. Hana Pokorná, zástupkyně ředitelky

Spolkový dům informuje
Léto už skončilo, dny se krátí a stěhujeme se ze svých
zahrad a chat do útulného prostředí obývacích pokojů.
Na zpestření dlouhých večerů připravil Spolkový dům
v Trhovém Štěpánově několik zajímavých akcí, o kterých bych Vás chtěl prostřednictvím Zpravodaje Štěpánovska informovat.
Nejprve začnu nabídkou kurzů, které budou probíhat
v průběhu roku 2015 – 2016. Jsou to v prvé řadě kurzy
anglického a německého jazyka, podle schopností studentů rozdělené do tří skupin – začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Dále je to kurz paličkování a kurz
korálkování, na kterém se budou pod vedením zkušené
lektorky vyrábět nádherné šperky a také třeba vánoční
ozdoby. V letošním roce bychom chtěli otevřít šachový
kroužek jak pro děti, tak i pro dospělé.
Poslední dva roky pracoval ve spolkovém domě velice
úspěšně kurz malování pod vedením Ing. Josefa Buršíka
z Vlašimi. Vzhledem k tomu, že tento kurz navštěvovalo
stále více zájemců z Vlašimi, kteří museli dojíždět, přestěhoval pan Buršík kurz do svého ateliéru. V současné
době jednáme s novou lektorkou, která by pokračovala

v kurzu malování ve spolkovém domě.
Do všech těchto kurzů se můžete přihlásit v průběhu
celého roku na tel. číslo 724 188 645 nebo emailem: spolkovy.dum@seznam.cz.
S letošním podzimem chceme obnovit a pravidelně
každý měsíc pořádat „Křeslo pro hosta“.
Na pátek 23. října od 18:00 hodin jsme pozvali pana
Mgr. Stanislava Příhodu, pedagoga, malíře, spisovatele,
hudebníka a skvělého vypravěče, který s Vámi zavzpomíná na „staré časy“ při harmonice a kytaře. O měsíc
později, v pátek 20. listopadu opět od 18:00 hodin, usedne do křesla pan Jaromír Vlček, čerstvý držitel titulu
Blanický rytíř, odpovědný redaktor Zpravodaje Štěpánovska a kronikář města Trhový Štěpánov. Na měsíc
prosinec jsme pozvali pro velký úspěch již podruhé známou herečku, paní Jitku Smutnou, která jako jediná
v předešlých pořadech vyprodala náš sál. Termín zatím
není upřesněn pro její velkou pracovní vytíženost.
Největší událostí letošního podzimu ve spolkovém
domě budou opět Svatohubertské slavnosti, které jsou
naplánovány na sobotu 7. listopadu 2015. Vše začne
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ve 14:00 hodin průvodem ze Spojovací ulice, který povede přes Náměstí do kostela sv. Bartoloměje sám sv. Hubert na koni se svým doprovodem. V kostele bude sloužena Svatohubertská mše, po které proběhne pasování
nových mysliveckých adeptů a předání vyznamenání
zasloužilým myslivcům. Po návratu do spolkového domu
čeká účastníky drobné občerstvení (zvěřinový guláš, klobásy, koláče). Je připraven bohatý doprovodný program
pro děti i dospělé. Opět se setkáte se sokolníky, uvidíte
ukázku výcviku loveckých psů. Akce se zúčastní řezbář,
nožíř a šperkař. Ve sklepě Vám nabídnou vinaři kvalitní
moravské víno a k tomu Vám bude hrát živá hudba.
Celou akci bude doprovázet v muzeu velká výstava
o myslivosti a prezentace firmy Sellier & Bellot u příležitosti 190. výročí od jejího založení. Svatohubertské slavnosti se pořádají pod patronací OMS Benešov, Spolkového
domu v Trhovém Štěpánově a firmou Sellier & Bellot Vlašim. Gastronomické služby opět zajistí firma Turek, s.r.o.
V Muzeu Štěpánovska proběhnou v podzimních měsících dvě výstavy. První bude již výše zmiňovaná výsta-
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va o myslivosti, druhá s podtitulem „Oživlé smeťáky
a popelnice“s určitou dávkou odlehčení přiblíží roztomilé drobnosti, které se dají vykouzlit z vyhozených věcí.
Autorem této výstavy je Ing. Jiří Mejstřík, který vystavoval např. v galerii ABF na Václavském náměstí v Praze
nebo na Staroměstské radnici.
Dále pro Vás připravujeme krátkodobé kurzy, jako
například kurz trénování paměti, různé odborné a cestopisné přednášky, vánoční čtení se žáky naší ZŠ a mnoho dalších akcí. O všech Vás budeme informovat
na webových stránkách města Trhový Štěpánov,
ve Zpravodaji Štěpánovska a na plakátech, které budou
před každou akcí vyvěšeny v celém správním území
města. Samozřejmě přijímáme náměty i od Vás, čtenářů
zpravodaje.
Závěrem Vás ještě jednou zvu do spolkového domu.
Přijďte se vzdělávat, načerpat nové znalosti a dovednosti.
Přijďte si odpočinout od každodenních starostí.
Mgr. Stanislav Kužel, Spolkový dům Trhový Štěpánov

Rybník Belík v létě 2015
Událostí, jakou většina občanů Trhového Štěpánova
nepamatuje, je vypouštění rybníka Belík. Poslední odbahnění si pamatuje jen nejstarší generace ve věku nad
70 let. Ve čtvrtek 16. července 2015 v 8:00 hodin se podařilo pomocí bagru otevřít staré stavidlo a voda začala
odtékat do potoka.
Pro spolek Belík začala tato akce již začátkem července vlastním výlovem ryb. Tak jsme přesunuli většinu velkých kaprů nad 60 cm. Odlov starých, unikátních kaprů
byl velkou atrakcí pro mladé členy, Vašíka Jeništu, Michala Mastíka a další, neboť tak velké ryby ještě nikdy
neviděli. Tušil jsem, že odlov tak velkých a těžkých ryb,
v bahnem zaneseném rybníku, bude problém. To se potvrdilo při vypouštění Belíka, kde ještě zbývaly dvě velké
ryby. Amur, který byl poslední ze sedmi kusů, vysazených Josefem Kornem v roce 2007, a 25 let starý kapr č. 3,
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zvaný Willy. Toto jméno má asi 10 let. Amura se mi podařilo šťastnou náhodou nabrat do čeřenu (používá se
pro lov malých ryb). Čeřen byl po této akci úplně zničen,
ale to není důležité. Hlavní je, že se Amur dostal ven
z bahenní pasti.
Největší problém byl u třetího největšího kapra v Belíce. Ten zapadl asi 5 metrů od hráze v místě, kde bylo
skoro 1,5 metru bahna. Ti, co to viděli, ho považovali
za ztraceného. Akce „Zachraňte Willyho“ nakonec dopadla dobře, i když kapr už téměř nežil. Dusil se v řídkém bahně skoro 15 minut a dalších 10 minut trvalo, než
v čisté vodě opět ožil. Proto chci poděkovat za spolupráci
při jeho záchraně Zdeňku Veselému. Pomocí 3,5 metru
dlouhého přípravku, který jsem používal na prorážení
ledu u přítoku, dokázal přitáhnout 78 cm dlouhého kapra k okraji hráze. Odpoledne i večer jsme dále hledali
další menší kapříky, barevné karasy, a v 18:30 hodin jsme
vylovili úhoře, který měřil 60cm. Poslední místo, kde
bylo možné hledat živé ryby, byla malá louže, do které se
stahovala voda z pramenu. Několikrát jsem toto místo
sledoval. Neuvěřitelný zázrak se stal 28 dnů po vypuštění. Našel jsem zde dalšího úhoře o délce 63cm. Poslední
živou rybu jsem objevil 15. 8. 2015. Byl to mladý kapr –
lysec. Oba nalezené kusy jsem zaznamenal na kameru.
Další zajímavostí bylo velké množství nalezených
hokejových puků. Většina je uložena v domě č. p. 140
pod hrází. Některé zde byly ztraceny více než 50 let. Bylo
rovněž nalezeno hodně nebezpečného odpadu. Rezavé
hrnce, ostré střepy, žárovky, magnetofon s CD, nepoužité náboje do pistole, baterie, staré zámky a klíče.
Pokud některý z čtenářů bude mít zájem o další informace a dokumenty o Belíce v letech 2005 – 2015, uvidíte
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vše, co mám k dispozici ve svém foto – video archivu:
Největší ryby - kapry nad 80 cm. Lína, který byl dlouhý
skoro 50 cm. Současnou revitalizaci – odbahnění. Je zaznamenáno, jak rybník vypadal a jak bude vypadat v dalších letech. DVD bude dokončeno začátkem roku 2016.
Na mládí, které jsem spolu s tehdejšími kamarády
prožil u Belíka, se nedá zapomenout. Byla zde tradice,
kdy starší učili mladší generaci. V létě rybářské dovednosti, nebo přeplavit se přes rybník na voru. Jeho trosky
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byly na dně vidět i po 40 letech. V zimě, místo televize,
belícká hokejová liga a večer hra na ovce a vlky. Všichni,
kteří bydlíme okolo Belíka, vítáme každého slušného návštěvníka, který má podobné zájmy, které jsou tady
dlouholetou tradicí. Je zde místo ke klidnému pozorování vodní hladiny, nad kterou se občas vynoří některá
z ryb… Až bude Belík revitalizován, přijďte se podívat
a jen tak posedět.
Miloslav Mareš

Vyjde nová kniha o městě Trhový Štěpánov?
Motto: Národ bez historické paměti je odsouzen
k degradaci. (Andrej Dmitrijevič Sacharov (1921 – 1989)
Když v roce 2005 vyšla kniha s názvem Trhový Štěpánov, napsal o ní tehdejší starosta Josef Tomaides, že její
autor „považuje knihu za završení své dlouholeté kronikářské a redaktorské práce“. Před mnoha lety pověděl
štěpánovský rodák Ing. Zdeněk Uhlíř autorovi této knihy, že vše o tomto městě bylo napsáno a objeveno. Čas
ukázal, že tomu tak není.
V nominaci dosavadního kronikáře města Trhového
Štěpánova a redaktora Zpravodaje Štěpánovska Jaromíra
Vlčka na ocenění titulem Blanický rytíř je uvedeno, že
„nyní pracuje na knize zahrnující soubor vlastivědných
prací o Trhovém Štěpánově ve více než 15 oddílech“. Krátce po jeho ocenění tuto knihu dokončil a rád by ji předložil široké veřejnosti v tištěné podobě jako příspěvek
k ocenění tužeb a úsilí předchozích generací k lepšímu
pochopení historie i současnosti města.
Otázka v titulu článku je oprávněná, neboť není zcela
zřejmé, kdy a především, zda kniha bude vydána. Autor
této knihy končí – nikoli z vlastního rozhodnutí – v obou
funkcích koncem roku 2015. Proto se domníváme, že je
vhodné, aby se alespoň s jejím obsahem seznámili čtenáři Zpravodaje Štěpánovska, ale též širší veřejnost. Komplexní a detailní rozpracování tolika lidských činností
v historickém kontextu v jednom materiálu je z autorského hlediska obdivuhodné. Mohou z něj čerpat prostí
občané mající touhu poznat své kořeny, děti ze zdejší
školy a studenti vyšších škol při studiu historie, sociologie a demografie. Může se stát vodítkem i pro profesionální badatele.
Bohatství každého národa je předznamenáno územím, na kterém žije, jeho historií a národem, který tuto
historii tvoří a dané území zvelebuje. Nejinak tomu je
u jednotlivých komunit soustředěných v městech a vesnicích. Proto si myslíme, že by bylo od nynější generace
neuvážené tuto nabízenou příležitost nevyužít. Je to šance, kterou každé město nemá, protože nemá prokazatelně tak obsáhlou minulost čili své dějiny a nemá takové
autory, jakým byl např. Karel Kolman, a je Jaromír Vlček. Máme za to, že v regionu Vlašimska není mnoho
sídel, která se mohou pochlubit několika autorskými díly

o své obci nebo městě. Věcné dokumenty, usnesení, plakáty a referáty vždy odnese čas, ale knihy, obrazy a kroniky tu zůstávají jako doklad pro budoucí generace
a v tom je též i naše zodpovědnost!!
Nezbytné finanční prostředky, které jsou pro vydání
každé knihy potřebné, se dají při troše dobré vůle opatřit. I v Trhovém Štěpánově se určitě najdou schopní manažeři, kteří by dokázali minimální finanční náklady
na vydání jedné publikace opatřit (třeba i pomocí veřejné sbírky občanů města).
Kniha byla napsána proto, že mnoho údajů a dat
o Trhovém Štěpánově je dosud v různých publikacích,
sbornících a časopisech, které jsou pro většinu zájemců
o historii i současnost nedostupné. Knížka, jak sám její
název napovídá, je poněkud jiná než předchozí. Několik
jejích částí obsahuje texty jiných autorů z dalších, méně
dostupných publikací a pramenů. Významnou částí knihy je obsáhlý soupis pramenů použité literatury. Zahrnuje více než 10 let trpělivého a soustavného vyhledávání, shromažďování, zapisování a úprav textů. Obsahuje
244 stran formátu A4.
Autoři toho článku se zběžně seznámili s jejím obsahem a mají za to, že by neměla zůstat v rukopise.
Její rozdělení do jednotlivých kapitol je následující:
Trhový Štěpánov – encyklopedické heslo; Historie Trhového Štěpánova – 11 částí; Texty různých autorů k dějinám Trhového Štěpánova – 14 částí; Kostel, kaple, památky – 13 částí; Kultura – 7 částí; Příroda na Štěpánovsku - 9
částí; Řemesla, živnosti a služby v Trhovém Štěpánově
v období asi od roku 1920 do roku 2004 – souhrnné zpracování; Sbor Církve bratrské Podblanicko – 1 část; Židé
a Trhový Štěpánov – 6 částí; Českoslovenští legionáři
z Trhového Štěpánova – 4 části; Vystěhovalectví do USA
– 1 část; Pověsti z Trhového Štěpánova – 4 části; Texty Jiřího Kotta – 4 části; Texty Ing. Zdeňka Uhlíře – 8 částí;
Jmenné seznamy – 4 části; Životopisy – 18 částí; Osobnosti města 1900 – 2015 – 24 jmen; Obyvatelé Trhového Štěpánova v roce 1924 – 5 částí; Vysvětlující texty k všeobecným historickým údajům – 5 částí; Město očima
architektů – 1 soubor; Prameny k dějinám a současnosti
města Trhového Štěpánova; Seznam použité literatury
podle jednotlivých oddílů; Autor publikace Jaromír Vlček
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Z důvodu nedostatku místa a pro obsáhlost informací
uvádíme jen některé podrobnosti k jednotlivým kapitolám:
Historie Trhového Štěpánova
Stručná historie města Trhového Štěpánova; Trhový
Štěpánov v datech - 100. výročí užívání názvu Trhový
Štěpánov; Trhový Štěpánov před 100 lety; Povýšení Trhového Štěpánova na město - životopis Tobiáše z Bechyně; Minulost a současnost Trhového Štěpánova; Budou
se přepisovat dějiny města Trhového Štěpánova?; Městské výsady udělované panovníky nebo jejich majiteli;
Soupis poddaných podle víry z roku 1651; Hrdelní soudnictví v 16. - 18. století a Trhový Štěpánov; Zápisy ve štěpánovských matrikách
Texty různých autorů k dějinám Trhového Štěpánova
Kouřimský kraj podle Bohuslava Balbína; Bohuslav
Balbín a Trhový Štěpánov; Podlaha Antonín: Štěpánov
Trhový; Tywoniak Jiří: Marný zápas Trhového Štěpánova
o svobodu v letech 1584 – 1596; Mašínová Leontina: Neznámá kapitola z dějin Trhového Štěpánova; Durdík Tomáš: Povrchový průzkum hradu v Trhovém Štěpánově;
Kott Jiří: Menší zámek a dvůr v Trhovém Štěpánově;
Pouzar Jaroslav (dle Dr. Mattaucha Václava): Důl na zlato
a Trhový Štěpánov; Pouzar Jaroslav: Hledání uhlí ve Štěpánově; Holík Jan: O sošce ve štěpánovské kapličce; Vrbický Martin: Z historie školství v Trhovém Štěpánově;
Šamša Antonín: Jak se chodívalo na Hrádek; Votruba Miloslav:Zmizel němý svědek zašlé slávy - Kotrčův (Zemanův) mlýn; Vlček Jaromír: Původ názvů Belík a Žoldánka
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Kultura
Historie štěpánovské knihovny; Ochotnické divadlo
v Trhovém Štěpánově; Muzeum Štěpánovska; Spolkový
dům; Zpravodaj Štěpánovska; Galerie obrazů Josefa
Tříšky; Sokolovna
Životopisy
Bělík Bořivoj; Bílek Petr; Čemus Richard; Dušek Richard; Chvojka František; Kaleta Pavel; Kolman Karel;
Kott Jiří; Mattauch Václav; Pastrnková Jiřina; Šamša Antonín; Tomaides Josef II.; Tříška Josef; Uhlíř Zdeněk;
Vaňkát Rudolf; Vobecký František; Vobecký Vlastislav;
Zoubek Přemysl.
Předkládáme našim spoluobčanům tuto úvahu k zamyšlení. Jsme si vědomi, že vedení města má v současnosti k řešení mnoho palčivých problémů, k jejichž realizaci musí zajišťovat neustále finance, musí mít energii
pro boj s úředním šimlem a legislativou. Přesto věříme,
že například založení nadace, která by vydání knihy
podpořila a ve finále zajistila, je velmi reálné!!!
Věříme, že cesta k vydání této publikace nebude
dlouhá. Předchozí kniha dobře reprezentovala město Trhový Štěpánov, protože se dostala do rukou mnoha významných osobností z oblasti politiky, kultury i církví.
Splnila-li první kniha své poslání, jistě bude pro další
propagaci města i kniha druhá.
Jan Vobecký a Mgr. Stanislav Kužel

100 let od úmrtí Augustina Chvojky
V našich archivech je stále co objevovat! V roce
2015 se podařilo ve Vojenském ústředním archivu
v Praze (v tzv. „kartotéce padlých v 1. svět. válce“)
objevit unikátní dokument, který se váže ke štěpánovskému rodáku, uvedenému na pomníku padlých,
k Augustinu Chvojkovi z Trhového Štěpánova č.p.36.
Na nalezené listině je kromě data a místa narození
uvedeno přesné datum a místo úmrtí, totiž 30. 10.
2015 u města Kumanovo.
Pokud se podíváme na vojenskou mapu, která zachycuje dislokaci vojsk srbské a bulharské armády,
Augustin Chvojka
můžeme zjistit zajímavé skutečnosti. Bulhaři napadli
Srbsko na podzim roku 1915. Boje probíhaly od 14. října
do 15. listopadu a cílem této operace bylo zmocnit se
údolí řeky Vajdar a získat kontrolu nad místní železnicí.
Hlavní úder byl veden právě na město Kumanovo 29. 10.
1915 (toto datum je zaznamenáno na zmíněné vojenské
mapě). 3. a 7. bulharská divize zde snadno porazily srbskou armádu. Den po tomto útoku Augustin Chvojka
umírá.
Připomeňme znovu, že bulharská armáda útočila nikoliv na rakousko-uherské jednotky, ale střetla se jako
spojenec Rakouska s jednotkami srbské armády. Jedna
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z teorií tedy je, že Augustin Chvojka mohl být před tímto
útokem Srby zajat, nebo se mohl připojit dobrovolně
k srbské armádě, jak to ostatně učinily stovky českých
vojáků. Je možné, že zahynul při útoku, který byl veden
ze strany bulharské armády. Nasvědčuje tomu i fakt, že
Augustin nefiguruje v seznamech padlých či zraněných
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rakousko-uherské armády. Byl veden jako nezvěstný
a dle zmíněného dokumentu byl teprve s odstupem času
prohlášen za mrtvého. Na listině je zmíněno též místo
„u Kumanova“, kde měl být Augustin pohřben. Později
však někdo k tomuto údaji nakreslil velký otazník.
Jan Holík, Praha 4

Pod Blaníkem 2.2015

V druhé polovině srpna vyšlo druhé číslo vlastivědného časopisu Pod Blaníkem. Jaký je jeho obsah, se dočtete v následujících řádcích.
Pavel Pešout píše, že „Dům přírody Blaníku otevřen“.
O něm byli čtenáři Zpravodaje Štěpánovska informováni v obsáhlém článku, který vyšel v srpnu 2015. –„Masový výskyt hnojníku obecného u Chotýšan“ popsal Václav
Zelený. Jde o jedlou houbu s válcovitým kloboukem se
šupinovitým povrchem. Pokud ji chceme použít, sbírá se
zcela mladá. – „Na Pramenech u Horní Lhoty – významná mykologická lokalita“. Tak nazvala svůj článek dvojice autorů Pavel Špinar a Martin Klaudys. Přibližují
v něm výskyt mnoha druhů hub. – Lubomír Hanel seznamuje čtenáře v článku „Matoucí podobnost“ s pestřenkami, lidově zvanými vosičkami. Je to velmi užitečný
hmyz, jehož jediná larva zničí během svého vývoje například 200 mšic makovým nebo až 400 středně velkých
mšic. Pestřenky nemají žihadlo a jejich ústní ústrojí je
sací, proto nemohou kousat. – Martin Klaudys a Libor
Zeman píší v článku „Bobr evropský na Blanici“ o rozšíření tohoto vodního živočicha. Stopy o jeho činnosti byly
zaznamenány letos na vlašimské Blanici u obce Kamberk. - Trojice autorů Libor Elleder, Jolana Šírová a Zvonimír Dragoun napsala druhou část článku o přívalových povodních ve Zruči nad Sázavou a okolí v roce
1714. – Josef Moudrý ve svém článku píše, že „Před 250
lety bylo zrušeno hrdelní právo ve Vlašimi“. Uvádí kromě
jiného, že ve vlašimské lokalitě Na Spravedlnosti je pomníček, který připomíná, že zde skutečně bylo popraviště. Zmiňuje, že v minulosti se konaly nespravedlivé popravy za krádež, která nebyla spáchána nebo za pytláctví.
- „Expozice ›Auerspergové‹ ve vlašimském zámku“ je
téma článku Jindřicha Nuska. Rovněž o této expozici byl
otištěn článek v srpnovém vydání Zpravodaje Štěpánovska. – „Připomínáme si 100. výročí narození významné
osobnosti českého sklářství“ je název článku Ivo Kořínka, v němž shrnuje život RNDr. Miloše Bohuslava Volfa.

Byl to významný sklář, který mj. vyvinul skloviny známé pod značkami Sial a Simax. – Milan Štědra připomíná, že „Uplynulo 100 let od narození Jiřího Voskovce“. –
Seriál o ochotnickém divadlu na Podblanicku pokračuje
XLI. částí, kterou autorka Miroslava Cinkeisová nazvala
„Občanská vzdělávací jednota Komenský v Choceradech“.
Vložená příloha otiskuje tyto články:
Třetí pokračování „Generál Stanislav Čeček“ je převzato z ročníku 1930-31. – Báseň Evy Houdkové, nazvanou Rodný kraj – Recenze regionální literatury, a to:
Václav Šmerák představuje třídílný román Václava Junka U nich na Sázavě a Radovan Cáder píše, že vyšel Vlastivědný sborník Sedlecko a Prčicko 19/2015, který navazuje na sborník Český Merán. - Pavel Pešout představuje
dvě knihy vydané v roce 2014. Napsal je Lukáš Pavlík
a mají názvy: „Ve službách konopišťského pána“ a „František Ferdinand d´Este – Život konopišťských pánů
ve fotografii“.
Část nazvaná Zprávy a sdělení přináší tyto články:
„Unikátní přesazení stromu“ popsal Marek Lempochner. Přibližuje přesazení šestimetrové sekvoje ze soukromé zahrady do vlašimského zámeckého parku. - Ivana Křížová informuje, že „Blanický rytíř už podesáté
pasoval nové cyklorytíře“. – Kateřina Červenková s Barborou Hozovou popsaly akci v Kamberku: „S geoparkem
Kraj Blanických rytířů na cestu za zlatem“. – Jan Urban
přiblížil sledování „Zatmění slunce nad divišovskou
školou“. – „Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim“ napsal Stanislav Němec.
Tuto část uzavírá adresář autorů, kteří přispěli do 2.
čísla tohoto časopisu a přehled plánovaných akcí v Muzeu Podblanicka a ČSOP Vlašim.
Časopis Pod Blaníkem si můžete půjčit v Městské
knihovně v Trhovém Štěpánově nebo koupit na několika
místech ve Vlašimi. Doporučujeme tento časopis našim
čtenářům.
jv

Sběr elektrospotřebičů k recyklaci se vyplatí
Snaha obyvatel města Trhový Štěpánov recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Město obdrželo certifikát, který vypovídá nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčto-

vání společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Je známo, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
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společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z tohoto certifikátu vyplývá, že občané Trhového
Štěpánova a jeho částí v roce 2014 vytřídili 222 televizí,
107 monitorů a 2820 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 117,65 MWh elektřiny, 5 822,95 litrů ropy, 517,63 m3
vody a 4,55 tun primárních surovin. Navíc byly sníženy
emise skleníkových plynů o 25,75 tun CO2 ekv., a produkce nebezpečných odpadů o 103,06 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří odběr
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spoustu energie potřeb-
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nou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA (Live Cycle Assessment) posuzuje systém
zpětného odběru CRT televizorů (s klasickou vakuovou
obrazovkou), počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
Certifikát environmentálního vyúčtování pro Městský úřad Trhový Štěpánov podepsal za společnost
ASEKOL, a. s., Mgr. Jan Vrba, předseda představenstva.
Ing. Roman Farion, ředitel skládky EKOSO
Trhový Štěpánov

Jdeme na ryby
Učitelka 4. třídy Základní školy v Trhovém Štěpánově Mgr. Lucie Kakosová připravila pro svou třídu projekt
„Jdeme na ryby“. Projekt se uskutečnil 17. září 2015
u rybníka „Doleček“ v dopoledních hodinách. Děti se

dozvěděly vše o životě sladkovodních ryb již v hodině
prvouky.
Přímo u rybníka si každý vzal rybářský prut nebo
„pytlačku“ a vyzkoušel si zachytat ryby. Samozřejmě nechyběl i ohýnek s opékáním vuřtů. Děti si s paní učitelkou užily krásný den, protože přálo i pěkné počasí. Radost jsme měli i my na městském úřadě, když nám žáci
s paní učitelkou přinesli na městský úřad namalované
obrázky z chytání ryb. Děkujeme!
Bc. Štěpánka Bézová
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Hrneček s uraženým uchem
(Pohádka)
Byl jednou jeden hrníček. Na první pohled vypadal
jako úplně obyčejný, bílý s červenými puntíky. Ale když
jste ho trochu otočili na pravou stranu, všimli jste si, že
má uražené ucho. Stál na poličce s ostatními „normálními“ hrníčky, jen byl „jiný“. Bylo mu líto, že už si do něj
nikdo neuvaří ani čaj...
Už si nepamatoval, kam se podělo jeho ouško. Stalo
se to už dávno a on od té doby jen nečinně stál zaprášený
na poličce.
Řekl si, že chce svoji situaci změnit. Měl chuť spadnout a úplně se rozbít, aby už byl konec jeho trápení. Nechtělo se mu tam být. Ale jak už to bývá, hrníčky se nemohou hýbat. Poprosil o pomoc vítr, ale jako naschvál
byly právě horké letní dny a vítr nefoukal.

Jednoho dne začala bouřka. Vítr foukal tak silně, až se
otevřelo jedno okno dokořán. Vítr se dostal až na poličku
a hrníček shodil na zem. Ten se rozbil snad na tisíc kousků...
Do místnosti přišlo několik lidí, protože slyšeli ránu.
Jen pokrčili rameny a střepy z hrnečku hodili do popelnice. Odtud doputoval až na skládku, kde ho vysypali
na velikou hromadu.
Představte si, co se nestalo! Dopadl přesně na místo,
kde leželo úplně opuštěné bílé ouško s červenými puntíky! Byl šťastný jako blecha (tedy jako hrníček), že ho konečně našel. Zároveň byl smutný, že je rozbitý a že se
spolu opět nemohou spojit.
A tak tam možná dodnes leží sice každý sám, ale přece spolu...
Monika Vargová, 8. třída, Chlum

Malý mravenec s velkým srdcem

(Pohádka)
V temném lese stojí dub a pod tím dubem pobývají
tajuplní skřítci. Pod jejich nohama pobíhají malí broučci.
Je čas, abych se představil. Jsem malý mravenec, kterému všichni říkají mravenec Nešika. Říkali mi tak do té
doby, dokud se nestala taková zajímavá věc, ale to trochu
předbíhám. Takže hezky od začátku.
Bylo krásné odpoledne, dokud opět nepřišli naši
úhlavní nepřátelé. „Žížaly jsou tady!“ zakřičel náš mravenčí hlídač. „Všichni na své pozice!“ Všichni jsme se
seběhli před mraveništěm a čekali na útok. Najednou
jsme je spatřili na obzoru. Nezaváhali jsme a okamžitě
zaútočili. Byl to boj, jaký náš les dosud nezažil. Trval celé
tři dny! Po těžkém boji jsme nakonec žížalí útok odrazili.
Naše královna nás všechny svolala a vybrala mě
a dvacet dalších mravenců, abychom žížaly sledovali.
Vydali jsme se na cestu. Po namáhavém putování
jsme dorazili až k jejich království. Tam jsme uviděli

něco hrozného! Stavěli tam, zřejmě proti nám, obrovskou zbraň zvanou „katapult“. Museli jsme ji okamžitě
zničit! Začali jsme kopat díru, do které by měla spadnout, až s ní vyjedou. Bohužel, žížaly si pasti všimly a začaly ji objíždět. Rozkaz zněl jasně – nesmí projet! S výkřikem jsem se vrhl pod kola té strašlivé zbraně.
Pomyslel jsem si jen, že nastala moje poslední hodinka.
Pomohlo to! Katapult změnil směr a spadl do připravené
jámy.
Druhý den jsem se probudil v našem mraveništi. Byl
jsem celý rozlámaný, ale všude kolem jsem slyšel potlesk.
Můj kamarád mi pošeptal, že jsme vyhráli. Po této dobré
zprávě mě tělíčko bolelo o hodně méně, protože už jsem
nebyl Nešika! Vždyť jsem zachránil celé naše mraveniště!
Tímto se s vámi loučím a přeji vám, abyste žili každý
den, jako kdyby to byl den poslední.
Štěpán Neděla, 8. třída, Trhový Štěpánov

K zamyšlení
My bychom se měli hlavně přiklánět k tomu, abychom konečně dali Evropu do pořádku, než nastane konec „římské říše“. Tam to totiž spěje.
Římská říše, to byly chléb a hry, ale Evropa poslední
dva tisíce let vyrůstala na křesťanství, a to znamená především „modli se a pracuj“. My ale nechceme ani pracovat, ani se modlit.
Lehneme si, abychom se vyspali, a pak čekáme, až nastanou nějaké ty hry. To ale nikam nevede.
Má dnes ještě nějaký obsah pojem patriotismus?
Měli bychom být patrioty, ale nadšenými patrioty,
a to znamená pro to něco dělat. To není jenom mlít hubou, ale také se podle toho chovat. Na tom záleží. Musí-

me se naučit chovat slušně a pro svou zemi něco udělat.
Problém je i v tom, že jsme vytěsnili křesťanství.
Křesťanství nebylo vždy úplně čisté, lidé budou vždy
chybovat, dřív byla ale aspoň nějaká báze, která dnes
chybí. Dnes je v módě klanění se zlatému teleti, ale
na tom se nedá postavit ani záchod, natož dům.
Hugo Mensdorff-Pouilly
Hugo Mensdorff-Pouilly je potomek dávno usazených
šlechtických rodů v Čechách. Je příbuzným britské královny Alžběty II., belgického krále nebo bulharského cara.
Byl českým diplomatem v Paříži a působil i na pražském
velvyslanectví Suverénního řádu maltézských rytířů.
Zdroj: WIKIPEDIE
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Na slovíčko …

Nejen o změnách klimatu a konci světa

Lidé, žijící na pobřeží moří a oceánů, vědí, jakou sílu
mají vlny, které se na ně valí. Ohromné vlny tsunami,
které postihly koncem prosince 2004 jihovýchodní Asii,
zabily asi 230 000 lidí a postihly další milióny. Dlouhá
léta jsme si mysleli, že nás v Česku povodně nepostihnou. Ale vtrhly se vší silou i k nám několikrát. Bylo to
v letech 1997, 2002, 2006, 2009, 2013. Lidé byli tehdy
zděšeni. Ve Vlašimi byla povodeň v roce 2013 a malou
povodeň jsme měli ve stejném roce i v Trhovém Štěpánově.
Přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení, tajfuny,
cyklony, prudké přívalové deště, vidíme na obrazovkách
televizorů téměř nepřetržitě. Jaksi jsme si zvykli, že se
týkají jiných míst než našeho okolí. A jsme klidní. Nás se
to netýká…
Letní horké počasí v roce 2015 je charakterizováno
vlnami veder, ale většinou bez vodních srážek. V létě
roku 1947 bylo velké sucho, avšak letošní bylo daleko
větší. Vědci bijí na poplach, ale jaksi pozdě. Problémům
změn klimatu a dalších palčivých otázek se věnoval diskusní pořad Václava Moravce Focus v České televizi.
Na internetovém serveru Seznam.cz se objevují články
či rozhovory o změnách klimatu. Jedním z posledních,
v době, kdy píšu tento článek, je rozhovor ze dne 9. 8. 2014
s předním českým klimatologem Janem Pretelem.
Z rozhovoru vyjímáme: Tolik tropických dní, kolik letos zažívá Česko, jsme v modelech očekávali až v půlce
století. Větší hrozbou než povodně budou v budoucnu sucha. Hrozí také, že na horách bude stále méně sněhu.
Z lidského a pocitového hlediska to za normální může
považovat jen málokdo. Bohužel i z odborného pohledu se
vývoj počasí v letošním létě již vymyká běžným zvyklostem.
Když byl před několika lety vytvářen modelový scénář
pravděpodobného vývoje klimatu u nás, tak jedním z výsledků bylo očekávání výrazného nárůstu počtu tropických dní až na průměrných zhruba 20 za rok kolem poloviny století. No, a máme to zde již letos. Takže klima se
skutečně mění a možná i výrazněji, než jsme očekávali.
Na otázku: Máme se tedy připravit na to, že vedra a sucha budou častější, odpověděl tento vědec následovně:
Určitě – i k tomu jsme již před čtyřmi lety dospěli! Upozorňovali jsme tehdy, že se změnou klimatu v našich podmínkách mohou být sice spojeny povodně a záplavy, ale daleko větší rizika je třeba ve výhledu spatřovat v nárazovitosti
letních srážek, extremitě teplot, zvýšeného výparu, a tudíž
ve výsledku s výraznými riziky výskytu suchých období.
Znám lidi, kteří sledují například na TV Regina noční vysílání senzibilů, kartářek, léčitelů. Najevo se jeví, že
ti lidé všechno znají, ale balamutí diváky.
Bible, jedna z nejznámějších knih na této planetě píše
i o tom, jak se mění klima. Podívejme se na některé texty:

Pán Ježíš, kterého oslavuje mnoho lidí většinou o Vánocích jako malé děťátko, se stal dospělým mužem a říkal
svým učedníkům toto:
»Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť
to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.“ Tehdy jim
řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách
hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů,
bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.«
(Evangelium Lukášovo 21,9-11.25)
Poslední kniha Nového zákona i celé Bible předpovídá
mj. také toto: Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce:
a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli
nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad
takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.
(Zjevení Janovo 16,8.9).
Český básník Vladimír Holan (1905 – 1980), napsal
ve své básni „Docela jistě“ prorocká slova:
„Kněz vzývá jméno
Boží, my je vyzýváme.
Trvá to už celá staletí,
a to naše se zběsile rozhodlo
pokračovat v tom až k zvěčnění pýchy.
Ale docela jistě je už někdo vyvolen,
aby vycídil zbroj Archanděla Michaela.“
Vědci docházejí ke zjištění, že vše na světě se rychle
mění k horšímu. Obyčejní lidé se ptají, proč? Jednoduchá
odpověď zní: Svět zraje k zániku. I s tím Bible počítá. Ale
ani vědci, ani Bible nesdělují, kdy to bude. Okřídlené rčení, že na hodinách tohoto světa se velká ručička rovněž
blíží ke dvanáctce, je nanejvýš pravdivé. Zlo kolem nás
dosahuje vrcholu. Kdo chce uvěřit tomu, co je v Bibli napsáno, věří. Bůh mluví k nám všem i beze slov zapsaných
v Bibli. Kdo to čte, ať pochopí.
Apoštol Petr napsal k této situaci výstižná slova před
více než 2 000 lety: Den Páně, [den Boží] (tj. konečné zúčtování nad vším zlým) přijde, jako přichází zloděj. Tehdy
nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví
a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
Než byla svržena v roce 1945 první atomová bomba, toto
tvrzení se vymykalo jakýmkoli představám!
Jak se chceme zachránit před vším, co lidstvo čeká?
Změny klimatu už sotva dokáže lidstvo zvrátit, protože
jsou nevratné. Změn na lepší časy se nedočkáme. Útočný
islám, před nímž varoval už v roce 1593 Václav Budovec
z Budova, popravený v roce 1621, je možná útočnější než
tehdy. První verze textu jeho knihy Antialkorán neprošla
cenzurou (!), autorovi se jej podařilo vydat až roku 1614.
Svět se nezměnil a situace bude ještě horší. Jediná naděje, která nikdy nezklame, je skutečnost, že Pán Bůh má
všechno pevně v rukách, i když to není patrné. Jestli před
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nějakými 40 lety platilo, co napsal emeritní papež Benedikt XVI., že „existuje vykoupení světa – to je naděje, která křesťana nese a která působí, že se ještě i dnes vyplácí
být křesťanem“, platí to v současnosti dvojnásobně.
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Pán Ježíš vzkazuje i lidem v současnosti: „Pověděl
jsem vám, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“
(Evangelium Janovo 16,33 – studijní překlad)
jv

Trénování paměti

Náš mozek s přibývajícím věkem ztrácí svoji kapacitu.
Abychom tuto skutečnost změnili, máme možnost věnovat se technikám, které byly vytvořeny za účelem udržení
nebo zlepšení funkce mozku i v pozdním věku. Tato
technika se jmenuje trénování paměti. Jednoduchými
metodami získáte výkonnější a efektivnější myšlení. Zpomalíte, ale i zamezíte stárnutí mozku. Dokážete v krátkém čase trénování pomocí této metody zlepšit svou paměť, koncentraci a ulehčit si tak každodenní život. Běžné
činnosti a pracovní úkoly zvládnete snadněji a efektivněji.
Vyhnete se závažným mozkovým onemocněním. Výskyt
Alzheimerovy choroby a s tím spojené ztráty paměti
a schopnosti samostatného života je stále častější a postihuje stále mladší populaci. Ztráta paměti je spojována
především se ztrátou plasticity a hustoty mozku.
Trénováním mozku můžete tento proces zpomalit,
a dokonce i zvrátit, čímž se neuronové spoje posilují
a mozek houstne.
Smyslem trénování paměti je naučit se používat techniky pro lepší zapamatování. Paměťovými technikami si
účastníci ověří, že jejich paměť je stále funkční a že je
možné ji nejen udržet, ale i zlepšovat.
Na základě této zkušenosti začneme přistupovat
ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním, což
ovlivňuje výsledek. Metoda trénování paměti se zaměřuje na to, aby se změnil přístup seniorů k jejich vlastním

500. autorka Zpravodaje
Štěpánovska
V říjnu roku 2008 se stala
300. autorkou našeho časopisu Markéta Vinšová z Kalné. V dubnu roku 2012 se
400. autorem stal pan Karel
Dub z Prahy, který je příznivcem našeho listu.
Na 500. autora/autorku
jsme letos čekali už před
prázdninami. V průběhu
měsíce září 2015 se jí stala
slečna Lucie Vošická. Bydlí v Sedmpánech a je studentkou Vyšší odborné školy sociálně-právní. Autorce blahopřejeme a věříme, že bude do Zpravodaje Štěpánovska
i nadále přispívat. Za odměnu jí byla předána kniha
Trhový Štěpánov.
R.

problémům s pamětí. Přestanou je vnímat jako nevyhnutelnou a negativní součást procesu stárnutí. Naopak
si začnou být vědomi toho, že mají svůj osud ve vlastních
rukách. Trénování paměti patří mezi efektivní nástroje
ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorů, což přestavuje nejpříjemnější a nejdůstojnější formu
stárnutí. V neposlední řadě se trénování paměti používá
jako moderní a velmi účinná metoda při studiu a výuce
cizích jazyků.
Spolkový dům v Trhovém Štěpánově připravuje kurzy trénování paměti na zimní období. „Myslete na váš
mozek, on myslí na všechno ostatní.“
Jaroslava Měchurová

Rezignace
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám touto cestou oznámil, že k 1. 9.
2015 jsem rezignoval na svůj mandát člena zastupitelstva
města Trhový Štěpánov z osobních důvodů.
Děkuji Vám všem, kteří jste mě podpořili svými hlasy
při komunálních volbách 2014. Velmi si Vaší podpory
vážím a věřím, že moje jednání pochopíte.
Ing. Karel Pokorný

Letní kvíz – správné odpovědi
1. Kolik výtisků měl až do minulého čísla Zpravodaj
Štěpánovska? Bylo jich více než 55 000. Určete jejich
přesný počet – tolerance 100 stran. (56 900)
2. Kolik autorů přispělo od začátku pravidelného vydávání? Je jich více než 400. Tolerance 10 autorů. (499)
3. V kterém roce byla poprvé přední strana Zpravodaje
Štěpánovska barevná?
a) 2008, b) 2009, c) 2010
4. Který z nejvyšších ústavních činitelů České republiky
navštívil Trhový Štěpánov? Byli to dva. Uveďte jejich
jména, funkce, případně rok. (Nápověda: prezident,
předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny,
předseda vlády).
Předsedkyně Senátu Libuše Benešová a předseda
Poslanecké sněmovny Václav Klaus
5. Jeden z bývalých žáků Základní školy v Trhovém Štěpánově byl před několika lety jmenován prvním univerzitním profesorem v dějinách našeho města. Znáte
jeho jméno? Petr Antonín Bílek
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6. V kterém roce navštívil Trhový Štěpánov kardinál
Vlk?
a) 1995, b) 2000, c) 2005
7. Uveďte jména dvou biskupů a jednoho dalšího arcibiskupa, kteří navštívili Trhový Štěpánov? Kardinál
František Tomášek, Mons. Václav Malý a Mons.
Karel Herbst
8. V kterém roce bylo otevřeno Muzeum Štěpánovska?
a)2003, b) 2004, c) 2005
9. V Kterém roce bylo otevřeno víceúčelové hřiště u základní školy?
a) 2010, b) 2011, c) 2012
10. V kterém roce byl otevřen Spolkový dům?
a) 2010, b) 2011, c) 2012
Štěpánovský potok – koryto ukryté v náletových dřevinách vedle chodníku k bývalému skladu firmy Fremis u nádraží Českých drah
Schody zleva:
Zbytek schodů z bývalého Zemanova (Kotrčova mlýna), dvojité schody v Dubějovické ulici – Na Valech
k číslům popisným 119 a 128 a schody v ulici V Sedle
k č. p. 87.
Nejlepší luštitelé?
Žádný z čtenářů srpnového vydání neposlal vyluštění.

Poděkování

6. října 2015 se dožil významného životního jubilea
odpovědný redaktor Zpravodaje Štěpánovska a kronikář
města Trhový Štěpánov pan Jaromír Vlček. Již několik
let sleduji, s jak velikou pílí a zodpovědností přistupuje
k této práci. Měl jsem možnost s panem Vlčkem spolupracovat na dvou velkých výstavách v muzeu Štěpánovska – výstavě Biblí a výstavě kronik. S radostí jsem vždy
sledoval jeho přístup k práci, zodpovědnost a profesionalitu. Jeho obrovské znalosti z oblasti historie, kultury
a umění mě neustále překvapovaly.
V roce 2005 byla vydána jeho kniha o Trhovém Štěpánově. Mnozí z Vás ji máte doma nebo jste do ní někdy
nahlédli. Shrnovala dostupné informace z historie a mapovala současný život v té době ještě ve střediskové obci.
Zrovna tak, jak stárne lidský život, stárnou i informace
v této knize. Za posledních 10 let došlo v našem městečku k mnoha velkým změnám, např. znovunavrácení titulu města v roce 2007. Všechny tyto informace byly autorem knihy sepsány, doplněny byly i kapitoly ostatní
o fakta, která autor načerpal při svých návštěvách okresního archivu a jiných institucí. V současné době je nová
kniha připravena k vydání, chybí však finanční prostředky. Věřím, že se zastupitelstvo města pokusí formou dotace tyto finanční prostředky získat a nová kniha, za jejímž vydáním se ukrývají stovky hodin práce,
spatří světlo světa. Je to výsledek dvacetileté poctivé práce našeho občana, pana Jaromíra Vlčka.
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Závěrem mi dovolte popřát panu Vlčkovi hodně
zdraví, životního optimismu a ještě mnoho let aktivního
života. Zároveň chci poděkovat za spolupráci s muzeem
a spolkovým domem.
Mgr. Stanislav Kužel
Spolkový dům Trhový Štěpánov

Využití fondů EU
Evropská unie a Ministerstvo školství vypsaly na konec tohoto kalendářního roku tzv. výzvy k čerpání EU
fondů pro základní školy. Velmi rychlá akce! Spousta papírů, starostí, ale využívat těchto finančních prostředků
je velmi příjemné a přínosné.
Poslední týden v říjnu odjíždí 10 žáků (6 z 9. ročníku,
4 z 8. ročníku) na studijní a pobytový zájezd do Londýna
v hodnotě Kč 138 430 Kč.
Z peněz EU jsme zřídili čtenářskou dílnu. Atypicky
vybavená místnost, 200 nových knih, výukové programy. Lákavé začít konečně číst a užívat si to! Snad přispějeme k obnovení vztahu dětí ke knize. Na tento projekt
jsme dostali částku Kč 113 512 Kč.
A do třetice všeho dobrého. Na vybavení školních dílen dostáváme 200 000 Kč. Žáci budou mít vytvořeny
úžasné podmínky k rukodělné práci. Výroba keramiky
a řezbářství také patří díky nadšení vyučujících těchto
„řemesel“ k jedné z nejoblíbenějších zálib žáků.
Čekáme na další výzvy a možnost čerpat evropské
fondy. Nápadů a energie máme stále dost. Naše škola má
díky tomu dobré jméno. Důkazem je přestup žáků z jiných škol a většinou kladné hodnocení ze strany rodičů.
Děkujeme za podporu.
Mgr. Květa Kuželová
ředitelka školy

Fotografie poskytli
Archiv manželů Lebedových • Archiv manželů Solnařových • Benešovský deník (z internetu): České dráhy slavily
• Bc. Bézová Štěpánka: Potomci rodu Mlýnků opět
v Sedmpánech; 500. autorka Zpravodaje Štěpánovska;
Rozhovor s profesionálním hasičem • Čutíková Kateřina:
Společenská kronika (Brunnerovi) • Holík Jan: 100 let
od úmrtí Augustina Chvojky • Korn Josef: Informace
starosty; Malá slavnost ve Střechově nad Sázavou; Vítání
prvňáčků; Společenská kronika • Mareš Miloslav: Rybník
Belík v létě 2015 • Ryšavý Pavel: Natáčení filmu v Kulturním domě v Sedmpánech • Struhařová Petra: Natáčení
filmu v Kulturním domě v Sedmpánech • Kapek Martin:
Léto v Hulicích probíhalo v rámci oslav 720. výročí; Křížek
sv. Huberta v Hulicích • Ing. Vilímovská Alena: Titulní
strana; Lomy u Lipnice nad Sázavou • Vlček Jaromír:
České dráhy slavily

Strana 23

Zpravodaj Štěpánovska

Říjen 2015

Účinkují:
ZPĚV O DOMOVĚ – životní příběh Bohuslava
Martinů, jak jej zachytil ve vzpomínkové knize básník
Miloslav Bureš, zazní v podání Alfréda Strejčka.
KVARTETO MARTINŮ
Lubomír Havlák – I. housle, Libor Kaňka – II. housle,
Zbyněk Paďourek – viola, Jitka Vlašánková – violoncello
Program:
Bohuslav Martinů
1890–1959
Smyčcový kvartet č. 1

I. Moderato - Allegro ma non
troppo

Serenáda č. 2

pro dvoje housle a violu
I. Allegro
II. Poco andante

Smyčcový kvartet č. 7

Smyčcový kvartet č. 2

I. Moderato - Allegro vivace

(Concerto da camera)
I. Poco allegro
II. Andante

Smyčcový kvartet č. 5

Otvírání studánek

II. Adagio

Rozdíl mezi kamarádem
a přítelem
Z toho mě úplně mrazí – to nemá chybičku!
Když Tě navštíví kamarád, chová se jako host,
ale opravdový přítel otevře a obslouží se.
Kamarád Tě nikdy neviděl plakat, ale příteli se chvějí
ramena, když vidí Tvé slzy.
Kamarád nezná jména Tvých rodičů, ale přítel má jejich
telefonní čísla i adresy ve svém notýsku.
Kamarád přinese lahvinku vína na Tvé narozeniny,
ale přítel přijde dříve a zeptá se, s čím Ti může pomoci
a po skončení oslav zůstane, aby Ti pomohl s úklidem.
Kamarád nesnáší, když mu voláš, jestliže už šel spát,
ale přítel se ptá, proč jsi mu tak dlouho nezavolal.
Kamarád si s Tebou rád pokecá, ale přítel Tě vyslechne,
když máš romantickou lásku i problémy.
Kamarád si myslí, že přátelství skončilo, jestliže jste se
pohádali, ale přítel Ti po hádce zavolá.
Kamarád si myslí, že jsi tady vždy jen pro něho,
ale přítel je zde pořád pro Tebe.
Kamarád si tento vzkaz přečte a zapomene na něj,
ale pro přítele je vše samozřejmost.

Modlitba ve stáří
Tuto modlitbu jsem přeložila někdy v roce 1986
z němčiny. Je od neznámého autora.
Pane, zachovej mne od mnohomluvnosti, od utkvělé
představy, že musím do všeho mluvit.
Vysvoboď mne, prosím, od touhy zorganizovat a uspořádat životy všech lidí kolem sebe.
Nauč mne, prosím, té vzácné lekci, že dokonce i já se
mohu někdy mýlit.
Nauč mne ochotně sloužit bez panovačnosti.
Je to vlastně obrovská škoda, že při té své úžasné moudrosti a bohatých životních zkušenostech nemohu stále
všude všecko řídit…
Ale Ty víš, Pane, že konec konců bych přece jen byla moc
ráda, kdyby mi zůstalo alespoň několik přátel.
Přesvědčila jsem se, že je to modlitba vhodná
pro všecky věkové skupiny.
Ludmila Hallerová, Praha
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Fotografie jubilantů
Paní Stanislava Kopecká
z Dalkovic oslavila 16. srpna 80. narozeniny.
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– Milada Špičková, Trhový Štěpánov – 70 let
– Zdena Krajíčková, Trhový Štěpánov – 65 let
– Jiří Lonský, Sedmpány – 60 let
– Josef Vesecký, Střechov – 80 let
– Blanka Chvojková, Trhový Štěpánov – 60 let
– Jarmila Vinšová, Dubějovice – 86 let
– Miloslava Prokopová, Trhový Štěpánov – 83 let

Sňatek uzavřeli :

Pan Václav Pivný ze Střechova nad Sázavou oslavil
7. září 91. narozeniny

14.08. – Petra Kučerová, Trhový Štěpánov, a Jiří Solnař,
Divišov
Paní Stanislava Kopecká,
foto Josef Korn

Novomanželé Solnařovi

Pan Václav Pivný,
foto Josef Korn

Paní Ludmila Kořínková
z Trhového Štěpánova
oslavila 15. září 91. narozeniny

29.08. – Petra Kornová, Trhový Štěpánov, a Jan 		
Brunner, Praha
Paní Ludmila Kořínková,
foto Josef Korn

Životní jubilea:
03.10. – Františka Frydrychová, Trhový Štěpánov – 85 let
03.10. – Božena Kaletová, Trhový Štěpánov – 84 let
04.10. – Petr Křepela, Trhový Štěpánov – 55 let
04.10. – Miroslav Šimon, Trhový Štěpánov – 50 let
06.10. – Jaromír Vlček, Trhový Štěpánov – 80 let
06.10. – František Bareš, Trhový Štěpánov – 60 let
07.10. – Milan Boušek, Trhový Štěpánov – 84 let
08.10. – Marie Vojtová, Dubějovice – 60 let
13.10. – Marie Ciglerová, Trhový Štěpánov – 85 let
13.10. – Václav Chvojka, Trhový Štěpánov – 65 let
14.10. – Josef Kubálek, Trhový Štěpánov – 70 let
20.10. – Jaroslav Sekera, Trhový Štěpánov – 87 let
28.10. – Pavel Kupsa, Trhový Štěpánov – 60 let
01.11. – Ludmila Šamšová, Trhový Štěpánov – 80 let
03.11. – Božena Steinerová, Střechov – 60 let

Mgr. Jan Brunner a Ing. Petra
Brunner (Kornová)

Novomanželé Lebedovi

29. 08.– Lenka Polivková, Trhový Štěpánov, a Martin
Lebeda, Laziště

Navždy odešli:
11.09. – Ladislav Brýl, Dalkovice – ve věku 76 let
23.09. – Karel Setnička, Trhový Štěpánov – ve věku 77 let
30.09. – Jaroslav Šesták, Trhový Štěpánov – ve věku 95 let
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