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Foto Josef Korn

V Trhovém Štěpánově mají vánoční trhy již svou tradici. Jsou spojeny
s vánočním programem, kde atmosféru prosycenou vůní punče,
perníčků a medoviny, doplňuje radost dětí i dospělých.
Vydává město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice,
Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Zprávy z radnice
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Slovo starosty

Vnitřní prostory kabin před dokončením; foto archiv města

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v prvé řadě poděkoval za Vaši
účast v nedávných komunálních volbách a za projevenou
důvěru. Vaše podpora je pro mě zavazující, ale jsem pevně
přesvědčen o tom, že nově zvolené zastupitelstvo naváže
na výbornou práci svých předchůdců a bude pokračovat
v dalším zvelebováním našeho města. S přicházejícím
koncem roku nás čeká dokončení a zkolaudování několika stavebních akcí.
Klubové zázemí FK Trhový Štěpánov – přístavba,
nástavba a stavební úpravy
Stavba bude dokončena a předána do užívání FK Trhový Štěpánov do konce roku 2018. Závěrečná kontrolní
prohlídka stavby k vydání kolaudačního souhlasu je

Stavba bude předána klubu k užívání do konce roku 2018;
foto archiv města

18. 12. 2018. Jsem si jist, že toto dílo bude dobře sloužit
jak fotbalovému klubu, tak ostatním našim občanům.
Stavba je ozdobou vjezdu do města.

Klubové zázemí FK Trhový Štěpánov před dokončením; foto archiv města
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Opatření ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy
v ulici Vlašimská
Stavbu provedla firma COLAS CZ, a.s. Kolaudace proběhla 6.12.2018. Tato akce je součástí a podmínkou výstavby chodníku ve Vlašimské ulici. Bez těchto dopravně
zklidňujících prvků v projektu by se nemohl stavět chodník.

Zprávy z radnice
Dokončujeme druhou etapu díla pod názvem „Parkovací plocha Trhový Štěpánov“ pro osobní automobily.
V nejbližší době bude předána občanům do užívání.
Pokládka optické sítě a rekonstrukce chodníku v ulici
Nad Školou
V této lokalitě města proběhla pokládka optické sítě
společnosti Vlašimnet s.r.o. a nyní probíhá rekonstrukce
chodníku v ulici Nad Školou financovaná firmou Vlašimnet s.r.o., Vlašim. Město Trhový Štěpánov má finanční
spoluúčast. Zároveň je provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

Opatření ke zvýšení bezpečnosti v ulici Vlašimská – asfaltace
povrchu; foto archiv města

Opatření ke zvýšení bezpečnosti u mechanizačního střediska
v ulici Vlašimská; foto archiv města

Oprava kaple a dalších prvků hřbitova v Trhovém
Štěpánově

Rekonstrukce chodníku v ulici Nad Školou; foto archiv města

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov
– přechod na Náměstí
Získali jsme dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky na „Zvýšení bezpečnosti dopravy
ve městě Trhový Štěpánov“. Celkové výdaje projektu jsou
2.055.000 Kč, dotace je 1.470.770 Kč. Bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, stavební práce začnou
v první polovině roku 2019.

Parkovací plocha před hřbitovem; foto archiv města

Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov
Je vypsáno nové výběrové řízení, které bude ukončeno
12.12.2018. Věřme, že se do této soutěže přihlásí stavební
firmy a stavba se úspěšně rozjede.
3
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Stavební úpravy Mateřské školy Trhový Štěpánov
Byla nám přiznána dotace od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na projekt „Stavební úpravy MŠ
Trhový Štěpánov“. Jedná se o rozšíření o jednu třídu
(24 dětí) s celým zázemím. Celkové náklady jsou
4.816.389 Kč.
Poděkování
Děkuji panu Mgr. Stanislavu Kuželovi za jeho práci vedoucího Spolkového domu a Muzea, kterou vykonával
sedm let. Za tuto dobu odvedl velký kus práce v oboru
kultury a spolkového života. Přeji mu hodně zdraví a pohody na zaslouženém penzijním odpočinku.
Přání
Přeji hodně pracovních úspěchů v nové práci vedoucí
Spolkového domu, paní Janě Vlasákové. Paní Jana Vlasáková pracovala jako knihovnice v Městské knihovně. Věřím,
že tato nová práce ji bude naplňovat a bude pracovat
ke spokojenosti nás všech občanů.

prosinec 2018
Pozvání
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na Vánoční
koncert 15.12.2018 od 14 hodin v kostele sv. Bartoloměje.
Těšit se na Vás bude žesťové dechové seskupení TUBICENES CAELIS a dětský pěvecký sbor ROŠŤÁK.
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem za spolupráci, pomoc a podporu.
Děkuji zastupitelům města za vstřícné jednání. Děkuji
pracovníkům příspěvkových organizací Základní škole,
Mateřské škole, Školní jídelně Trhový Štěpánov. Děkuji
pracovníkům Městského úřadu a zaměstnancům města,
vedoucí Spolkového domu, kronikářce, redakční radě
Zpravodaje Štěpánovska, vedoucí knihovny, spolkům
a sdružením, místním podnikatelům a firmám, které
podnikají na našem správním území.
Přeji Vám všem pokojné a požehnané vánoční svátky,
prožité v kruhu vašich nejbližších. Do nového roku 2019
přeji zdraví, spokojenost a Boží požehnání.
Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov

PF 2019

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
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Ustavující schůze nově zvoleného Zastupitelstva města
Trhového Štěpánova
Dne 1. listopadu se v jídelně ZD, a.s. v Trhovém Štěpánově uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva města. Volba starosty, místostarosty, členů rady i výborů proběhla veřejným hlasováním.
4

Na návrh pana Ing. Václava Nekvasila byl zvolen starostou města pan Josef Korn. Místostarostkou města byla
odsouhlasena paní Bc. Štěpánka Bézová.
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Zprávy z radnice

Zleva Ing. Alena Vilímovská, Jaroslava Krásová, Ing. Karel Pokorný, František Štika, Bohumil Boušek, Karel Kulíček, Hana Vošická Dis., Ing. Marek Musil, Josef Korn, František Kužel, Bc. Štěpánka Bézová, Ing. Václav Nekvasil, Tomáš Neděla, Miroslav Petrásek;
foto archiv města

Zastupitelstvo:
Josef Korn, Bc. Štěpánka Bézová, Ing Marek Musil, Tomáš Neděla, Miroslav Petrásek, Bohumil Boušek, Jaroslava Krásová, Karel Kulíček, František Kužel, Ing. Václav
Nekvasil, Ing. Karel Pokorný, František Štika, Ing. Alena
Vilímovská, Hana Vošická, DiS., Ing. Antonín Vošický

Následovala volba finančního a kontrolního výboru
zastupitelstva. Předsedou finančního výboru se stal pan
Ing. Václav Nekvasil. Předsedou kontrolního výboru je
pan Karel Kulíček.

Rada:
Josef Korn, Bc. Štěpánka Bézová, Ing Marek Musil,
Tomáš Neděla, Miroslav Petrásek

Dovolte, abychom touto cestou popřáli ke zvolení panu
Josefu Kornovi a paní Štěpánce Bézové. Ve Vaší další práci hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů přejí ze srdce
Vaši spoluobčané.

Blahopřání

Zleva:
Ing. Marek Musil,
Bc. Štěpánka Bézová,
Josef Korn,
Miroslav Petrásek,
Tomáš Neděla;
foto archiv města
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Co nového v EKOSU?
Právě jsou to dva roky, co byli občané Města Trhový
Štěpánov prostřednictvím Zpravodaje Štěpánovska, seznámeni s výstavbou nové 3. etapy skládky. A je na místě
zde po čase opět připomenout, čemu se v rámci provozu
společnosti EKOSO s.r.o. věnuje jejich 11 zaměstnanců.
Společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. je zaměřena
především na činnost v oblasti odpadového hospodářství. Jediným jejím společníkem a vlastníkem je Svazek
obcí EKOSO, který sdružuje 47 obcí. Zásadní rozhodování pak vykonává valná hromada svazku obcí, která se
schází 2x do roka. Kromě valné hromady je dalším výkonným orgánem představenstvo svazku obcí, které se
setkává 5x do roka. Výkon kontroly je pak na dozorčí
radě, která se schází 2 – 3x do roka. Členové všech těchto
orgánů jsou většinou starostové či starostky obcí nebo jejich zástupci. Případně pověření členové zastupitelstva
dané obce. Tyto orgány svazku se mění logicky po čtyřech letech v souvislosti s komunálními volbami. Z výše
uvedeného vyplývá, že jak společnost s.r.o., tak svazek
obcí je vlastněn tuzemskými subjekty.
Činnost společnosti EKOSO s.r.o. je rozdělena do několika středisek: Skládka, Mezisklad nebezpečných odpadů, Kompostárna, Doprava, Kogenerační jednotka.
Pro všechny provozy funguje centrální administrativa,
účetnictví a evidence odpadů. Jen pro zajištění některých
činností spolupracujeme s externími subjekty (servis zařízení, bezpečnost práce, IT údržba). Snahou je minimalizovat náklady spojené s provozem a vzájemně optimalizovat činnost všech středisek.
Vzhledem k tomu, že jsme začali v loňském roce využívat pro zneškodnění odpadů novou 3. etapu skládky, je
plánováno, že 2. etapa bude v r. 2019 rekultivována. Toto
opatření spočívá v tom, že poslední vrstva odpadu bude
překryta zeminou, izolována od okolního prostředí
ochrannou a nepropustnou fólií a opět překryta zeminou

ve vrstvě 1 m s následným ozeleněním. Součástí rekultivace je odplynění tělesa skládky již nevyužívané k ukládání odpadů.
Protože je při příjmu odpadů na aktivní části skládky
nutné neustále odpad hutnit a tím snižovat jeho objem,
byl koncem října t.r. zakoupen nový kompaktor BOMAG
o hmotnosti 26 t. Bez tohoto stroje není provoz skládky
možný. Ročně je na skládce zneškodněno okolo 23 000 t
odpadů.
Mezisklad nebezpečných odpadů slouží pro příjem
mnoha druhů odpadů, které nelze zneškodnit skládkováním z důvodu jejich nebezpečnosti. Tyto odpady jsou
po příjmu tříděny a odváženy ke spalování nebo recyklaci.
Kromě nebezpečných odpadů jsou na sběrném dvoře
shromažďovány i vyřazené elektrospotřebiče v rámci tzv.
zpětného odběru. Tyto spotřebiče jsou odebírány od občanů zdarma a následně odváženy kolektivními systémy
k jejich využití. V rámci této činnosti provádíme i svoz
nebezpečných odpadů pro Město Trhový Štěpánov a několik dalších okolních obcí.
Kompostárna je v provozu 13 roků. V době, kdy se přistoupilo k jejímu budování, bylo toto rozhodnutí velmi
prozíravé. Současná legislativa totiž silně omezuje příjem
biologicky rozložitelných odpadů ke zneškodnění
na skládkách z důvodů tvorby a úniků skleníkového plynu. Kvalitní biologicky rozložitelný odpad zpracováváme
v kompostárně na kompost. Bioodpad je nejprve drcen
a homogenizován v pomaloběžném drtiči a následně vyskladněn na plochu kompostárny do jednotlivých zakládek. Zakládky jsou překopávány nakladačem, aby došlo
k aerobní fermentaci (rozkladu organických látek mikroorganismy za přístupu kyslíku). Přibližně po čtyřech měsících je kompost hotový a následně prosíván, aby se
z něho oddělily částice nad 10 mm. To jsou většinou zbytky větví, nerozložitelné časti bioodpadu a případně další

Pohled na plochu kompostárny. Po levé straně je umístěna čerstvá
zakládka zpracovaných bioodpadů; foto Ing. Roman Farion

Vlevo čerpací stanice skládkového plynu. Vpravo kontejner
se spalovacím motorem a generátorem; foto Ing. Roman Farion
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příměsi komunálního původu. Proto je pro zpracování
bioodpadů velmi důležitá jeho čistota. Vedle kompostu je
vyráběn zahradnický substrát smíšením 1 dílu zeminy
a 1 dílu kompostu. Substrát je použitelný pro různé zahradnické účely a úpravy terénu. Na rozdíl od substrátu
je kompost hnojivo, které se musí nejprve zapravit
do půdy anebo smíchat se zeminou. Přímo nelze do něj
nic sázet, protože je to koncentrované hnojivo. Jak kompost, tak substrát je registrován Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavem zemědělským a musí vyhovovat
zákonným normám. Vedle volně ložených hnojiv jsou
také k dispozici zákazníkům hnojiva zabalená v pytlích
po 10 a 20 kg. Celkově se ročně v kompostárně zpracuje
kolem 3000 t bioodpadů.
Středisko Doprava slouží zákazníkům a obcím k přistavení kontejnerů na různé druhy odpadů: objemných
komunálních, stavebních, bioodpadů, azbestu. Slouží též
k rozvozu kompostu a substrátu zákazníkům.
Kogenerační jednotka je zařízeným na spalování
skládkového plynu o max. výkonu 165 kW. Skládkový
plyn obsahuje hořlavý (výbušný) plyn metan. Metan
vzniká při anaerobním procesu (rozkladu organických

látek mikroorganismy za nepřístupu kyslíku) a jeho emise působí negativní skleníkový efekt. Těleso skládky je
v důsledku činnosti čerpací stanici v neustálém podtlaku.
Skládkový plyn je odsáván z tělesa skládky pomocí plynových studen a spalován ve spalovacím pístovém motoru s generátorem, který vyrábí elektrickou energii. Pro
zajímavost – za 10 měsíců letošního roku bylo ze skládky
odsáto a energeticky využito 372 000 m3 skládkového
plynu. Přebytky vyrobené elektrické energie jsou dodávány do rozvodné sítě vysokého napětí.
Provoz skládky není ponechán bez monitorování vlivu
na okolní prostředí. Několikrát do roka jsou odebírány
vzorky podzemních a povrchových vod. Tyto vzorky jsou
podrobeny analýzám v akreditovaných laboratořích a porovnávány s limity stanovenými zákonnými normami. Podobně je sledován kompost a substrát i složení vstupní suroviny. Dalšímu monitorování je podrobena těsnící vrstva
tělesa skládky a jímky průsakových vod. Jednou za pět
roků jsou autorizovanou laboratoří měřeny emise z výfuku
kogenerační jednotky na spalování skládkového plynu.
Uvědomujeme si však, že nic není statické a jak se
v posledních letech ukazuje, je oblast odpadového hos-

Přejímka nového kompaktoru BOMAG. V popředí zaměstnanci společnosti EKOSO s.r.o.; foto Ing. Roman Farion

Všední den na tělese skládky. Vozidla linear press při vykládce
odpadů; foto Ing. Roman Farion

Čerstvě vyrobený substrát; foto Ing. Roman Farion

Substrát v prostoru kompostárny připravený k odběru; foto
Ing. Roman Farion
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podářství velmi dynamickým oborem. I široká veřejnost
je postavena před problémy, které způsobuje množství
vznikajících odpadů ničící životní prostředí prakticky
po celém světě a to už nikoli plošně, ale také vertikálně.
Odpady se v současnosti nacházejí jak v nejhlubším místech oceánů, tak na nejvyšších pohořích naší planety.
Existuje mnoho trendů, které se snaží s odpady vyrovnat
různými způsoby. Přednost je v současnosti dávána tzv.
oběhovému hospodářství, které preferuje prevenci vzni-

prosinec 2018
ku odpadů, intenzívnější třídění a využití odpadů před
jeho skládkováním a spalováním. Toto je bezesporu
správná cesta, šetrná k životnímu prostředí, na kterou
bude třeba vstoupit. Nicméně bez dlouhodobé strategie
státu v oblasti nakládání s odpady, její legislativní a finanční podpory se tento trend bude jen velmi pomalu
rozbíhat. To vše na úkor životního prostředí, ve kterém
žijeme my všichni.
Ing. Roman Farion, ředitel EKOSO, svazek obcí

Pan starosta Josef Korn co nejsrdečněji přivítal všechny
přítomné v tomto vzpomínkovém setkání u příležitosti
100 let oslav vzniku samostatného Československa.
Rok 2018 je významným dějinným milníkem pro naší
moderní státnost. Letos uplynulo sto let od vzniku samostatného Československa. Osmičky na konci letopočtů
jsou ostatně pro naši zemi osudové. Vedle slavnostního
připomenutí vzniku Československa jsme si letos připomněli i osmdesát let od nechvalně proslulé Mnichovské
dohody, sedmdesát let od únorového komunistického
převratu a padesát let od Pražského jara. Letošní rok slaví
i naše město 910 let od první písemné zmínky. V této
souvislosti je určitě velmi zajímavé si připomenout, že při
vzniku republiky aktivně participovalo i mnoho rodáků
z Trhového Štěpánova.
Co předcházelo svobodě – nářek, strádání, utrpení –
SMRT. V roce 1919 a 1920 vraceli se zajatci do vlasti,
s nimi také přicházeli legionáři, všude oslavovaní. Již se

také zjistilo, kteří vojáci jsou mrtví: 41 našich mužů spí
věčný sen na bojištích a nikdy se nevrátí do rodné obce
ke svým drahým. Všech, kteří odešli od nás na vojnu,
bylo přes 200, z nich 41 padlo.
Vážení přátelé, máme výsadu žít ve svobodném státě.
Chraňme si tuto svobodu, bojujme za tuto svobodu,
chraňme Čechy, milujme Čechy. Nedopusťme, aby nám
byla naše státnost brána nebo omezována. Čiňme tak,
aby se naši vnuci nemuseli za nás stydět a mohli také oni
slavit významná výročí naší státnosti.
Děkuji Vám všem, kteří jste dnes přišli při oslavách
100 let České republiky uctít památku a vzpomenout
na ty, kteří naší svobodě dali daň nejvyšší – položili z ni
život.
Josef Korn, starosta města

Proslov pana starosty Josefa Korna při 100. výročí vzniku Československé republiky; foto František Skalický
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Tradiční vánoční jarmark v Trhovém Štěpánově

Radost dětí u betlému s živými ovečkami; foto archiv města

Obdarovávejte své blízké nejen dárky, ale i kouskem lásky, která je ve Vašich srdcích; foto archiv města

Každý rok na náměstích řady měst, vesniček a zámků,
nejen u nás v České republice, ale i jinde ve světě na přelomu listopadu a prosince začínají vánoční trhy. Taktéž
u nás v Trhovém Štěpánově jsme si mohli vychutnat

Adventní pohodu si vychutnávali občané jako každý rok na Štěpánovském jarmarku; foto archiv města

1. prosince 2018 atmosféru našeho vánočního jarmarku.
Někteří z nás nalezli nejen zajímavé a originální dárky,
ale také mohli okusit různé tradiční dobroty, či si zakoupit jedinečné vánoční dekorace. Nechybělo opět pěvecké
vystoupení žáků Základní školy Trhový Štěpánov. Na své
ratolesti se přišli hlavně podívat rodiče, příbuzní a známí.
Paní Mgr. Monika Mendová nacvičila vánoční koledy
se žáky 5. třídy a paní Nataša Štollová natrénovala s dětmi divadelní adventní příběh s názvem „Čtyři svíčky“.
Vystoupení se velice líbilo. Děkujeme panu Vladislavu
Černíkovi za zapůjčení oveček k betlému. Poděkování
také patří všem, kteří prodávali vánoční výzdobu a občerstvení.
„Všem přejeme hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky, ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje, ať
Vás úspěch provází i v dalším roce, který právě přichází.“
Štěpánka Bézová

Poděkování
Ráda bych poděkovala především dětem ze Základní
školy v Trhovém Štěpánově, za jejich umělecké výkony
na Vánočních trzích.

Žáci z páté třídy při zpěvu vánočních koled s Mgr. Monikou
Mendovou; foto archiv města

Paní Nataša Štollová nacvičila s dětmi divadelní adventní příběh s názvem „Čtyři svíčky“; foto archiv města

Dík patří také Městu Trhový Štěpánov, Mgr. Monice
Mendové, mistru zvuku panu Radku Jelínkovi a Marku
Štollemu. Jsem ráda, že jsem se mohla spolupodílet
na vánočním programu.
Přeji všem krásné a klidné vánoční svátky.
Nataša Štollová
9
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Vánoční trhy 1. 12. 2018 Trhový Štěpánov
Děkujeme všem, kteří si u našeho stánku něco koupili.
Veškerý výdělek, který jsme navýšili finančním příspěvkem Organizace, věnujeme rodině Schnaubeltových,
která žije ve Vlašimi. Petr pracuje jako masér a Jana je
na mateřské dovolené s nejmladším ze tří jejich dětí. Oba
rodiče jsou nevidomí. Z důvodu svého hendikepu jsou
pro ně některé činnosti nemožné. Například učit děti
na kole, na bruslích. Proto občas potřebují využít služeb
asistentky. Na tu jim věnujeme 15.000kč.
Krásné Vánoce přeje
Organizace 5. prosince
Organizace 5. prosince výtěžek z prodeje věnovala dětem nevidomých rodičů; foto archiv města

Představujeme novou vedoucí Spolkového domu
v Trhovém Štěpánově
Narodila se 24.7.1974 v Kolíně. Dětství prožila v obci
Bílé Vchynice, nedaleko Kladrub nad Labem. Do svého
rodného kraje se stále ráda vrací. Po ukončení základní
školy pokračovala na Střední odborné škole místního
hospodářství a služeb v Hradci Králové, pracovala v kosmetickém a vlasovém studiu.
V roce 1995 se vdala a odstěhovala do nedaleké Kalné,
následovala mateřská dovolená. Poté s manželem společně pracovali – prodej skla a porcelánu v tuzemsku i v zahraničí. V roce 2004 se přestěhovala s rodinou do Trhového Štěpánova. Zapojila se do dění v muzeu pod
vedením paní Jitky Nové, s ostatními dobrovolníky se
podílela na realizaci výstav. Od roku 2010 pracovala
v Městské knihovně, kde byla velmi spokojena.
Manžel Bohuslav pracuje v Praze, v elektromontážní
firmě jako vedoucí logistiky a zásobování. Dcera Jana letos ukončila bakalářské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, nyní pracuje jako fyzioterapeutka v Domově seniorů v Praze.

Co vzkážete čtenářům Zpravodaje
Štěpánovska?
Velmi si vážím podpory a důvěry, kterou jsem dostala,
když jsem byla vybrána do funkce vedoucí Spolkového
domu. Nabízím lidem pracovitost a vstřícnost. Věřím, že
dobro a poctivé úsilí vede vždy ku prospěchu. Mým zájmem je podporovat a dále rozvíjet různorodé aktivity.
Bude mě velmi těšit, když bude dům hojně využíván
a opětovně s radostí navštěvován!

Jaké je Vaše přání do nového roku?
Do nového roku 2019 Vám všem chci popřát především pevné zdraví, mnoho lásky, pohody, vzájemného
porozumění a optimismu! A věřte – s úsměvem jde
všechno líp. 
Rozhovor provedla Štěpánka Bézová

Jaké máte záliby, zájmy či koníčky?
Mezi mé záliby patří především příroda, která je pro
mě velkým zdrojem energie. Cestování, kultura, četba,
psychologie, zdravý životní styl. Navštěvuji různé kurzy
a semináře – je stále co nového objevovat a pracovat sama
na sobě. Také jsem členkou spolku Kalňáci, pořádáme
s nadšením různé akce pro děti a dospělé.

Jak vnímáte obecně Spolkový dům?
Spolkový dům slouží jako zázemí pro kulturní, vzdělávací činnosti a setkávání spolků. Lidé se zde vzájemně
obohacují, předávají si své zkušenosti a dovednosti. Sdílejí své prožitky, radosti a starosti, podporují se!
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prosinec 2018

Události ve městě

Informace z Městské knihovny Trhový Štěpánov
Kroužek v knihovně
Již třetím rokem probíhá v knihovně
čtenářský kroužek. Přihlásilo se celkem
osmnáct dětí z druhé, třetí a čtvrté třídy.
Děti máme rozděleny na dvě skupinky.
V úterý k nám chodí třetí společně
s čtvrtou třídou a ve středu druhá třída.
Tentokrát jsme se zvolili čtení knihy
na pokračování. Po přečtení kapitoly
s dětmi uděláme krátký kvíz, abychom si
zrekapitulovali obsah děje, co jsme si
právě přečetli. Dále si děti občas přinesou svoji vlastní knihu, aby mohly inspirovat svoje kamarády ve čtení. Pokud
zbývá ještě čas, hrajeme různé hry.

Již třetím rokem probíhá v knihovně čtenářský kroužek; foto Jana Boušková

Maminky věnovaly hračky do knihovny;
foto Jana Boušková

Smyslem kroužku by mělo být vytvoření vztahu dítěte
ke knize, čtení jako zábava. Myslím, že se nám to i částečně daří.

Dětský minikoutek
Pro nejmenší dětičky jsme díky ochotným maminkám, které věnovaly hračky po svých dětech, zrealizovali krabici s hračkami. Jak se ukázalo, pohrají si rády
i starší děti. Tímto bych za hračky chtěla ještě jednou
maminkám moc poděkovat. Děti jsou spokojené a maminky si můžou vybrat v klidu knihu.

Stojan na kola
Nový stojan na kola u Městské knihovny; foto Jana Boušková

Sice teď není úplně vhodné počasí na jízdu na kole,
ale jen pro informaci, můžete si nyní u nás krásně zaparkovat.

Všem čtenářům přejeme krásně prožití svátků vánočních a do roku 2019 jen
vše nejlepší, hodně zdraví a pohody.
Jana Boušková, vedoucí Městské knihovny
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Ježíš má tu moc a dopřává nám to. Co?
Komunikaci, dialog, slovo. On je totiž to SLOVO.

Byl listopadový večer, sychravo a vlezlo. Pořád jsem
nosil v hlavě otázku co napsat jako vánoční článek
do Zpravodaje. A najednou to přišlo. Rezonovalo ve mně
to, co jsem slyšel před chvílí v kostele, když se četlo z Písma z knihy Zjevení sv. Jana. Vlastně už několikátý večer
se četly úryvky stejné knihy. A najednou mi to začalo dávat smysl. Apoštol Jan píše ve své knize o zjevení. Viděl
vznešenost Boha a všech možných andělů. Pak uviděl zapečetěný svitek a nikdo jej nemohl otevřít a všichni
z toho byli velmi smutní. Nakonec přichází Pán Ježíš
po svém ukřižování a zmrtvýchvstání jako Beránek obětovaný. Tento Beránek může a otevře svitek. Apoštolovi
Janovi jej dává spolknout a svitek je sladký v ústech …
V tu chvíli mi to došlo, co Vám chci napsat a co Vám
chci popřát k Vánocům. Takhle je to vlastně ve všem
a pořád. Ježíš má tu moc a dopřává nám to. Co? Komuni-

kaci, dialog, slovo. On je totiž to SLOVO. O vánoční mši
zazní evangelium od stejného apoštola Jana: „SLOVO se
stalo TĚLEM a přebývalo mezi námi.“ Doslovně by se to
mělo z hebrejštiny přeložit: „postavilo si mezi námi stan.“
Bůh udělá všemožné, aby se nám přiblížil, aby nám byl
nablízku, abychom ho mohli chápat. SLOVO chce komunikovat. A určitě chce toto živé SLOVO (rozuměj JEŽÍŠ),
abychom komunikovali spolu, udělali si čas na sebe
a hezky spolu promluvili.
Svitek, který apoštol polkl, byl v ústech sladký a v žaludku hořký. SLOVO je milé a uzdravuje, jako hořký nápoj v žaludku. Ať i naše slova jsou milá a uzdravující.
Vím, že to není jednoduché. Sám to neumím. Ale mohu
říci SLOVU, „Ty mi dávej taková uzdravující a milá slova
pro mé blízké.“
Přeji Vám do Nového
Roku, ať se Vám s Boží pomocí daří komunikovat.
Ať máte ta milá a uzdravující slova pro své blízké.
Ať se Vám daří usmířit
s těmi, s kterými nešlo
mluvit. Ať Vaším dobrým
slovem uzdravíte to, co
bylo bolavé, nebo dokonce, ať Vaše slova dají život něčemu novému. Vím, že i lidská slova mají tuto moc. Mám mnoho zážitků, kdy mě něčí
slovo povzbudilo, pomohlo mi, uchlácholilo, anebo mne
podrželo. Ať to může o vás říci co nejvíce Vašich blízkých.
Živé SLOVO Ježíš Kristus ať vám k tomu žehná.
P. Jiří Ptáček MIC

Vánoční očekávání
Rád bych se, milí čtenáři vánočního čísla Zpravodaje,
s Vámi podělil o osobní vzpomínku z doby, kdy jsem byl
dítě. Jak jsem prožíval ono očekávání svátků Narození Páně.
Vlastně to svým způsobem začínalo už v době adventní, která je dobou očekávání a přípravy na svátky Vánoc.
V době adventní si připomínáme světce svatého Mikuláše, který oplýval dobrotou a štědrou rukou. Bylo to
za hluboké totality a v té době byl osobním přítelem
mých rodičů pan farář František. Byl to velmi moudrý
a vzdělaný kněz, který díky komunistickým funkcionářům přišel o státní souhlas a nemohl vykonávat kněžskou
službu. Musel tvrdě pracovat jako stavební pomocný dělník. Bydlel v podkrovním malinkém bytě o dvou pokojích. A u něho se odehrávalo předávání dárků na svátek
sv. Mikuláše. Vzpomínám si, že to byl krásný zážitek.
P. František byl oblečen do kněžského ornátu s mitrou
na hlavě. V rukách měl knihu a každému dítěti předčítal
12

jeho dobré i nedobré skutky. Byli jsme všichni jako pěna.
Jak to mohl o nás všechno sv. Mikuláš vědět? Ale nakonec to dobré převážilo a každý z nás obdržel nějaký ten
dárek. A pak přišlo napětí před samotnými vánočními
svátky. Tajuplné ticho po štědrovečerní večeři, když tatínek připravoval stromeček a dárky a já s babičkou musel
na povinnou procházku. K Vánocům samozřejmě patřila
účast na vánočních bohoslužbách i prohlídka krásného
betléma umístěného v boční části kostela. Možná mi to
nikdo nebude věřit, ale až do svých devíti let jsem věřil,
že dárky pod stromeček nosí Ježíšek. Jak vidno, tato dětská víra mě nepoškodila, ale někdy v době mé puberty se
přehoupla ve víru adolescenta a pak dospělého muže.
A doufám, že mi vydrží až na práh věčnosti.
Ale vraťme se k podstatě Vánoc. Tou je narození Božího Syna Ježíše Krista. On se nenarodil tak, že by jednoho
dne spadl z nebe. On se skutečně narodil. A máme o tom

prosinec 2018
napsáno krásně v Písmu svatém neboli Bibli. V části Matoušova a Lukášova evangelia. A ač se to zdá neuvěřitelné, tak o jeho narození už několik století před tím mluvili v izraelském národě proroci. Proroci byli svatí muži,
skrze něž promlouval Bůh. Můžeme zde jmenovat proroka Izajáše, který předpovídá Hle, dívka počne a porodí
syna a dá mu jméno Emanuel (to je Bůh s námi). Anebo
prorok Micheáš předpovídá Ježíšovo rodiště slovy A ty
Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody,
z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož
původ je od pradávna, ode dnů věčných. Narození Ježíšovo bylo velmi intenzívně očekáváno, ale nikdo nevěděl
kdy a jak.
Ač se nám může zdát Ježíšovo narození jakkoliv romantické, tak realita byla drsná. Maria porodila v jeskyni
či chlévě. Dítě položila do jeslí. Protože se pro matku Marii a pěstouna Josefa nenašlo ve městě ubytování. Důvodem bylo sčítání lidu nařízené římským císařem Augustem. Z tohoto důvodu byly v Betlémě a okolí vyčerpány
všechny ubytovací kapacity. Tak přišel na svět Syn živého
Boha, tak dlouho očekáván.
Za několik málo dnů se i my dočkáme svátků vánočních. Někteří z nás se zúčastní vánočních bohoslužeb,
někdo přijde na půlnoční, další se zastaví s dětmi či
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vnoučaty u betlémských jeslí. Pro někoho to bude folklór,
pro jiného příjemná doba volna, pro dalšího nostalgická
vzpomínka na své mládí. Myslím si, že poselství a význam Vánoc však leží někde jinde. V předchozích řádcích je uvedena citace proroka Izajáše, která končí slovy
Bůh s námi. A proto přeji Vám i Vašim rodinám z celého
srdce aby byl On skutečně s Vámi.
K víře v tuto skutečnost a pravdu Vám vyprošuji v tento čas vánoční Boží požehnání.
Ing. Roman Farion, trvalý jáhen

Výzva adventu
Máme tady opět dobu adventu, dobu Vánoc. Je to doba
velkého tajemství Boží lásky k člověku. Člověku se doširoka otevírá Boží náruč s nabídkou toho největšího daru,
který jsme kdy jako lidé mohli dostat. Sám Stvořitel vesmíru se ztotožňuje se svým stvořením, aby je následně
ztotožnil sám se sebou.
O adventu dostáváme jako lidé úkol připravit se na Kristův příchod. Ve skutečnosti bychom ho mohli shrnout
do dvou velice důležitých Ježíšových slov: Bděte a modlete
se! Co ale znamená bdít a modlit se? Bdít není samozřejmě otázkou nějaké nespavosti, bdít znamená, že se nedáme ukolébat monotónností života, neupadneme do sebejistoty nad svými úspěchy, nepřestaneme vědět o zlu, které
se chce člověka v nejrůznějších podobách zmocnit.
Bdít znamená převzít odpovědnost nejen za svůj život,
ale i za tento svět, za zemi i dobu, ve které žijeme a kterou
Bůh svěřuje do naší správy. Bdít znamená, a to obzvlášť
v dnešní době, kdy se vše relativizuje, také rozlišovat, co je
pravdivé a co je lež, co je důležité a co není, co nás k Bohu
přivádí a co nás od Boha odvádí, co nám Boha přibližuje
a co naopak zatemňuje. Bdít znamená aktivně vnášet do tohoto světa dobro, dobré skutky, žít užitečným životem, který je zaměřen na druhé. Bdít znamená, abychom nepřestali
vědět a vnímat, kam směřuje náš život i okolní svět.
Druhý požadavek Ježíše Krista modlit se znamená
udržovat své stálé spojení s Bohem, tedy celý život protkávat modlitbou a to tak, že každou práci, starost, roz-

hodnutí, čin, jednání do modlitby zařadím. Advent nás
vyzývá k tomu, abychom se stali lidmi adventními, nejenom během adventní doby. Během celého našeho života
máme žít tak, jak nás k tomu vede zvláště tato krásná
doba adventní. Jako křesťané věříme, že tento krátký život není vše, co nás čeká, ale byl nám svěřen jako vzácný
dar, a na nás je, abychom ho prožili naplno a zároveň
zodpovědně, co se týká našeho života, našich vztahů
a postojů. Advent nám připomíná, že i když zde na této
zemi žijeme jen dočasně, přechodně, máme žít svůj život
dobře, bdít a modlit se.
Jan Lukl, kazatel sboru
Církve bratrské Podblanicko ve Vlašimi
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Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018/19
farnosti Keblov
Štědrý den 24. prosince, pondělí
Bernartice
Dolní Kralovice
Ježov
Keblov

7:00
16:00
22:00
24:00

Mše svatá
Mše svatá z vigilie Narození Páně dětem
Mše svatá v noci
Půlnoční mše svatá

Slavnost Narození Páně 25. prosince, úterý
Snět
Dolní Kralovice
Keblov

8:30 Mše svatá
10:00 Mše svatá
11:45 Mše svatá

Svátek sv. Štěpána, mučedníka 26. prosince, středa
Všebořice
Keblov

9:00 Mše svatá
11:45 Mše svatá J. J. Ryba: Hej mistře

Svátek sv. Jana, ap., 27. prosince, čtvrtek
Bernartice

16:00 Mše svatá, žehnání vína, vystoupení dětí,
setkání farníku

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 30. prosince, neděle
obnova manželských slibů a žehnání manželům
Snět
8:30 Mše svatá
Dolní Kralovice
10:00 Mše svatá
Keblov
11:45 Mše svatá

31. prosince sv. Silvestra, pondělí
Snět
Keblov

9:00 Mše svatá na poděkování, Svátostné požehnání
16:45 Mše svatá na poděkování, Svátostné požehnání

1. ledna 2019 Slavnost Matky Boží, Panny Marie, úterý
Ježov
Dolní Kralovice
Keblov

8:30 Mše svatá
10:00 Mše svatá
11:45 Mše svatá

6. ledna Slavnost Zjevení Páně, neděle
Snět
Dolní Kralovice
Keblov

8:30 Mše svatá
10:00 Mše svatá
11:45 Mše svatá
Žehnání křídy, kadidla, vody, zlata, koledníkům

13. ledna Svátek Křtu Páně, neděle
Snět
Dolní Kralovice
Keblov

Třikrálová sbírka

konec vánoční doby

8:30 Mše svatá
10:00 Mše svatá
11:45 Mše svatá
15
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Sokolové sázejí „Lípy republiky“
U příležitosti výročí 100 let vzniku Československé republiky je po celé zemi vysazován náš národní strom –
lípa. Mezi těmi, kdo tyto dřeviny nesoucí poselství národní historie vysazují, nechybějí ani sokolové. Česká
obec sokolská, župy a jednotlivé sokolské jednoty se
do tohoto projektu aktivně zapojily. Také štěpánovští sokolové se k této akci připojili a v neděli 28. října se, navzdory větru a dešti, sešli na Náměstí, aby uctili památku
padlých v první světové válce. Po položení věnce k pa-

Štěpánovští sokolové sázejí „Lípy republiky“; foto z archivu
TJ Sokol

Ke kořenům lípy byla uložena kovová schránka s dobovými listinami jako odkaz budoucím generacím; foto z archivu TJ Sokol

mátníku padlých se přemístili k soše svatého Jana Nepomuckého, aby zde slavnostně památnou lípu zasadili.
K jejím kořenům byla uložena kovová schránka s dobovými listinami jako odkaz budoucím generacím - časopis
Sokolský slet 2018, seznam členů výboru TJ Sokol Trhový

Štěpánov a výsledky komunálních voleb v Trhovém Štěpánově v roce 2018. Doufáme a věříme, že za dalších sto
let budou naši potomci u této lípy se stejnou hrdostí
vzpomínat na tyto významné události tak, jako my dnes.
TJ Sokol Trhový Štěpánov

SDH Sedmpány oslavili společně 100. výročí vzniku
Československé republiky
V pátek 26.10.2018 jsme se sešli v Sedmpánech u kulturního domu, abychom projevili důležitost 100. výročí
vzniku Československé republiky. Členové SDH Sedmpány v čele se starostou Antonínem Ryšavým o páté hodině večerní učinili slavnostní akt. Po zaznění státní
hymny položili věnec k památníku padlým. Poté jsme si
vyslechli v mluveném slově, za jakých okolností se před
100 lety začala psát nová kapitola našich dějin, a to založení samostatného Českoslovenka!
Cílem oslav 100. výročí vzniku Československé republiky je dobré si připomenout tuto důležitou dějinnou
událost sobě samým i našim dětem. Díky chybám a úspěchům našich předků se můžeme navzájem poučit a inspirovat a skrze úctu k nim v sobě opět probudit národní
hrdost a vlastenectví.
Při této slavnostní příležitosti jsme si připomněli ještě
jedno důležité výročí, které se týká obce Sedmpány a to
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110. výročí vzniku založení sedmpánských hasičů. První
zmínka o založení sedmpánských hasičů je z roku 1908,

Štěpánka Bézová s hasiči při proslovu k oslavě 100. výročí vzniku republiky; foto Tomáš Svoboda
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kdy byl v hostinci u Holadů založen Sbor dobrovolných
hasičů, který měl 28 členů. Obec v tomto roce zakoupila
hasičskou stříkačku, postavila hasičskou kolnu a za pomoci dobrovolných příspěvků od jednotlivých členů byly
zakoupeny i stejnokroje. Po přečtení historie sedmpánských hasičů jsme si společně s občany poseděli ještě
v místní hospůdce u teplého čaje a pohovořili o životě.
Štěpánka Bézová

Seniorky ze Sedmpány povstaly při zaznění státní hymny;
foto Tomáš Svoboda

Antonín Ryšavý s Petrem Janáčkem slavnostně položili věnec
k památníku padlým; foto Tomáš Svoboda

Výlov rybníka „Nový“ v KÚ Trhový Štěpánov 6. října 2018
Moto:
Proč řeku tak miluji?
Snad proto, že jsou v ní ryby,
nebo snad proto, že je volná a nespoutaná?
Kvůli tomu, že se nikdy nezastaví?
Snad proto, že šumí a nedá spát?
Snad proto, že je tu věky,
a nebo proto, že každý den její vody v dáli umírají?
A nebo proto, že na ní můžeš plout,
a nebo na ní zemřít?
Ota Pavel
Vyznání Oty Pavla je mementem každého rybaře. Rybáři cítí, že je pro řeku nutno něco udělat. Aby žila, dál
byla volná a nespoutaná, šuměla a nedala každému, nejen
rybáři, spát. Rybáři cítí s řekou a znají její životní osudy
i trápení. Jednou je slabá pro nedostatek vody (jako letos). Jindy hrozí nám lidem svou nespoutaností, abychom
si uvědomili, že tu je a má nám co ukázat.
Někdy žádá o pomoc. Je to převážně na konci roku.
Když mlhy padnou na krajinu, teploty se pohybují kolem
nuly a příroda svou krásou připomíná, že i krása je věc
pomíjivá.
V tu dobu nastupují rybáři ke sklizni. Sklízí výsledek
své celoroční práce. Nastává doba výlovů. Nejinak tomu
bylo i v sobotu 6. října 2018 na „Novém“ rybníce v Trhovém Štěpánově, kde rybáři ze Soutic lovili. Než však k výlovu mohlo dojít, musel se „Nový“ rybník „přistrojit“.
Rybáři mají, jako myslivci, své názvosloví. „Přistrojit“

znamená odpustit vodu. Dovézt „nádobí“ – sítě, kesery,
vaničky, kádě, vodu do kádí a zajistit odvoz ryb do svěřeného revíru Sázava 8.
A tak se v sobotu 6. října t. r. mohlo začít. Do loviště
nejprve nastoupili „pěšáci“, aby provedli „sháňku“ ryb.
„Nevodu“ (sítě) se použilo jen pro zakrytí otvoru do „požeráku“ (vypouštěcí zařízení). Lovící parta pak nabírala
„kesery“ ryby, které se přenášely ke třídění. Do připravených 13 kádí se „brakovalo“. (Ryby se třídily dle druhu.)
Pak již nastala závěrečná fáze výlovu. Ryby se dopravovaly k vysazení do řeky. A jaký byl výsledek výlovu? Bylo
odloveno 1 836 kg násadového kapra. Kapr o hmotnosti
0,6 až 1 kg. 306 kg amura a 250 kg bílé ryby. Co říkáte?
Dobrý výsledek? Rozhodně ano. Do rybníka bylo nasazeno

To není havíř, to je rybář Pavel Mikeš; foto Václav Seidl
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na dvě „horka“ (dvě léta) 80 kg kapra, 1 000 ks amura
ročka. Bylo znát, že krmení dodávané Františkem Šandou mělo svůj účinek. Je třeba také poděkovat panu Josefu Kornovi za pomoc při opravě protržených dluží v „požeráku“ letos v červnu. „Klukům“ Mikešovým za zajištění
všeho potřebného na odlov i zhotovení nových dluží. Jistě
se najdou i další rybáři, zasluhující poděkování. Jako například Libor Exner, Jarda Nerad, Vašek Ševeček, Jiří
Říha, Ondra Ševeček, Pavel Kulík, Zdeněk Doležal a také

ZD Trhový Štěpánov a.s., která nám poskytla dopravu
a dovezla vodu k odlovu. Ono to tak u nás rybářů chodí.
Když je čas něco udělat, nekoukáme na čas ani námahu,
abychom potom mohli „koukat“ do vody a něco ulovili.
A co na to řeka Sázava? Radostně šuměla a spokojeně tiše
si „brumlala“ tu svou písničku, obtěžkána novým životem
v očekávání příštího probuzení jara. „Voni ti klucí rybářský zas přijdou, abych jim mohla vyprávět svůj příběh.“
Za soutické rybáře - Vašek Seidl

Výlov rybníka „Nový“ v KÚ Trhový Štěpánov 6. října 2018;
foto Josef Korn

Výsledek nad očekávání; foto Josef Korn

Lampionový průvod 2018
Je podzim, blíží se konec října a s ním se začínají množit dotazy, kdyže vlastně má být ten lampionový průvod,
o kterém se psalo, jako o plánované akci v lednu ve Zpravodaji. Díky moderní technologii a především aplikaci
Whats upp píše jedna maminka, že přeci 2.11.2018. Ale
jak to, že nikde není žádný plakát?? A tak jsme se začali
pídit a dopídili jsme se, že letos lampionový průvod nebude. Tak jo, řeklo si většina maminek, jsou přeci i lampionové průvody v jiných vesnicích okolo Štěpánova, tak
pojedeme tam. Nicméně jedny úžasné děti si stály
za svým, že ten lampionový průvod by tady prostě chtěly

a tak jejich maminka Terka Kamarýtová vyslechla jejich
prosby a slíbila jim, že malý soukromý průvod domluví.
Zmínila se o tom své kamarádce Zuzce Gronychové
a akce byla spuštěna :) Přes Whats upp holky napsaly, že
průvod bude 2.11.2018, jak bylo původně v plánu, a že
kdo chce, ať dorazí s dětmi, že se projdeme od rybníka
Belík k Dubu, s sebou pouze lampionék a buřty, aby si je
tam děti mohly opéct.
Jaké překvapení nás čekalo v podobě účasti, to nikdo nečekal. Z původní akce pro pár maminek s dětmi, se vyklubala akce snad s třiceti rodinami. Vyrazilo se tedy v 17:00

Z původní akce pro pár maminek s dětmi, se vyklubala akce
snad s třiceti rodinami; foto Pavla Kořínková

Překvapení na nás čekalo u Dubu v podobě ohně a občerstvení
pro děti; foto Pavla Kořínková
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od rybníku Belík a šlo se k Dubu, kde pro mnohé z nás čekalo milé překvapení v podobě ohně, malého občerstvení
(čaj a něco sladkého pro děti za jejich odvahu). Občerstvení nám zařídil Míla Boušků pod záštitou Unie rodičů a přislíbil nám sponzoring i na příští rok. Mílo, díky moc.

Spolková činnost
Nakonec bych za nás všechny chtěla poděkovat Terce
Kamarýtové a Zuzce Gronychové. Holky díky, byla to
úžasná narychlo naplánovaná akce a za rok se s dětmi
opět těšíme :)
Pavla Kořínková, a maminky ze Štěpánova

Lampióno – halloweenský průvod v Dubějovicích
Dne 3.11.2018 jsme v Dubějovicích uspořádali lampiónovo - halloweenský průvod. Nebyl to klasický lampiónový průvod, protože starší děti již nechtěly chodit s lampiónem, ale přesto se chtěly zúčastnit, tak opět jako
v loňském roce připravily pro své mladší sourozence
a kamarády několik zastávek plných překvapení. Nejvíce
strašidelná byla asi první zastávka, kde holky Vaculíkovy
převlečené jako zombíci a klauni budily velký respekt
a strach. Ale nakonec to všichni ustáli a odcházeli spokojeně s odměnou v ruce. Další zastávkou byla skupina
kostlivců a duchů ve složení Marka, Filipa, Jonáše a Mikuláše, kteří vypadali opravdu strašidelně a měli přichystaný pro děti malý úkol a hlavně sladkou odměnu. Po této
zastávce většina překonala své obavy a s dalším očekáváním vyběhli vstříc k dalšímu stanovišti, které viděli již
z dálky. Oheň naší skvělé čarodějnice Jany Novotné a jejích pomocnic Kristýny a Elišky, nešel přehlédnout. Děti
již spěchaly plnit úkoly a na láteření čarodějnice nedbaly.

Každý si odnesl jeden krvavý prst (velice chutný) a mohl
se napít čaje nebo dospělý nápoje lásky, který svářela čarodějnice v kotlíku. Další překvapení si připravila Eliška,
Anežka a Yvetka. Dýňové stanoviště po uhodnutí hádanky a vyslovení nadpřirozené bytosti opustily děti s úsměvem na tváři a hračkou v ruce. Na posledním stanovišti
čekal smrťák Pepa Dušek a jeho asistenti Vojta a Petr.
I zde děti po splnění úkolu obdržely sladkou odměnu
a pak pokračovaly na náves, kde na ně čekalo občerstvení. Tímto chci poděkovat všem maminkám a babičkám,
které napekly spoustu výborných sladkostí, našim strašidlům, obci Soutice za zapůjčení masek a rekvizit, Městu
Trhový Štěpánov za finanční příspěvek a Rabbitu Trhový
Štěpánov za buřty. Myslím, že se tato akce pro otrlé vydařila, jen to počasí nám moc nepřálo. Nám to ale nevadilo
a do pozdních hodin si děti ještě v naší klubovně vyřezávaly dýně a tvořili papírové dekorace.
Hana Vošická, Dubějovice

Lampióno – halloweenský průvod v Dubějovicích;
foto archiv SDH Dubějovice

V klubovně si děti vyrobily strašidýlka z dýní;
foto archiv SDH Dubějovice

Muzikálové vystoupení studentů a profesorů Gymnázia
Benešov v Sedmpánech
Již v loňském roce se studenti Gymnázia v Benešově
rozhodli připravit původně pro své spolužáky muzikálové představení, složené ze známých písní české i zahraniční produkce. Účast na tomto projektu přislíbili i někteří profesoři a dokonce i ředitel Gymnázia Benešov.
Toto představení s úspěchem dvakrát předvedli v červnu
letošního roku v prostorách auly Gymnázia Benešov, a to
dopoledne pro spolužáky a profesory a večer pro rodiče
a veřejnost.

Protože hosty večerního představení byli i manželé
Vlaďka a Petr Janáčkovi a Markéta Setničková ze Sedmpán a vystoupení se jim líbilo, nabídla Vlaďka Janáčková
studentům, aby si toto vystoupení zopakovali v jim neznámých prostorách. A tak po velkých přípravách se
všichni sešli znovu, tentokrát 20. listopadu 2018 v Kulturním domě v Sedmpánech. Po 19. hodině se začali
scházet první diváci a pár minut po 20. hodině se
po úvodním slovu ředitele gymnázia Mgr. Romana
19
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Hronka sál rozezněl svižnými tóny úvodní písně. Na pódiu se postupně vystřídalo 22 účinkujících (6 hudebníků,
12 tančících a zpívajících studentů a 4 profesoři). I když
se během cca 45 minutového představení vyskytlo pár
provozních problémů a na konci produkce jeden z hudebníků zkolaboval, přítomným návštěvníkům se toto
neobvyklé vystoupení líbilo.

Zároveň patří velké poděkování všem sedmpánským
občanům za vstřícnost, přijetí a skvělou organizaci. Děti
odjížděly domů plné nových zážitků a budeme jen doufat, že jim láska k hudbě vydrží i po maturitě, která většinu z nich v příštím roce čeká.
Dana Šichová, rozená Hospergrová
z Trhového Štěpánova

Muzikálové vystoupení Gymnázia Benešov v Sedmpánech;
foto Tomáš Svoboda

Občané ze Sedmpán byli potěšeni vystoupením studentů;
foto Tomáš Svoboda

Nová školka slaví 40 let
Současná budova Mateřské školy Trhový Štěpánov
slouží dětem již 40 let, otevřena byla před čtyřiceti lety
29. prosince 1978. Školka tu však byla již před tímto datem, od roku 1951 fungovala v rámci tehdejší jednotné
školy. Osamostatnila se v roce 1956 a umístěna byla tehdy
v suterénu základní školy, kde měla k dispozici jednu třídu, ložnici a venku pískoviště. V roce 1960 získala nové
zázemí v prostorách současné školní družiny, které dovolovaly zřídit zde třídu, hernu, ložnici, šatnu i sociální zařízení. Prostory přesto nebyly dostačující, a proto začala
výstavba nové budovy, která nabídla zázemí pro dvě třídy
s celodenním provozem. Kapacita této školky představovala 60 dětí a po otevření byla okamžitě plně obsazena.
Umístěna je ve víceúčelovém objektu v Sokolské ulici.

Mateřská škola je od roku 2003 samostatným právním
subjektem a jejím zřizovatelem je Město Trhový Štěpánov. Cílová kapacita je 56 dětí a dochází do ní i děti
z okolních obcí a měst. Budova školky prochází neustálou renovací, byla zde zbudována plynová kotelna, byly
nově obloženy umývárny, proběhla výměna oken a dveří
a spolu se zateplením dostala škola i nový veselejší vzhled.
V plánu je vybudování další třídy, která by pomohla
pokrýt potřeby co nejvíce žadatelů o místo. Stravování
dětí zajišťuje jídelna základní školy.
Mateřskou školou prošla za ta léta řada dětí a mnohé
z nich do ní vodily a vodí již děti své. Věříme proto, že se
jim líbí, a že děti jsou v ní spokojené.
Olga Polivková, ředitelka MŠ

V plánu je vybudování další třídy, která by pokryla potřeby
dalších žadatelů

Nově obložené umývárny v mateřské škole; foto z archivu MŠ
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Činnost Mateřské školy Trhový Štěpánov
Podzim je čas přípravy na zimu a práce na zahradách.
S dětmi jsme si povídaly o pracích, které je potřeba ještě
před zimou udělat, a jaké nářadí nám práci usnadní.
Nové hrábě dobře hrabou a tak nám děti s chutí a radostí
pomáhaly s hrabáním listí na školní zahradě.

Listopad a s ním přišla i příprava na Vánoční svátky
v klidu a pohodě. Společně s některými rodiči jsme si
ve školce užili již tradiční pečení a zdobení perníčků, které děti tolik baví. Výsledek potěší každého malého i velkého mlsouna.

Děti s radostí pomáhaly s hrabáním listí; foto z archivu MŠ

Společně s rodiči jsme si ve školce užili pečení a zdobení perníčků;
foto z archivu MŠ

S péčí o růže před mateřskou školou nám pomáhali
i hasiči z Trhového Štěpánova. Když přijeli s hasičským
vozem, aby růže zalili, děti nadšeně pozorovaly hasičskou
techniku.

Na konci listopadu přijelo do MŠ „Divadlo Úsměv“.
Zimní představení „O dvou sněhulácích“ si užily nejen
děti z mateřské školy ze Štěpánova, ale i děti ze školky
z Hulic a Kladrub.

Děti pozorovaly hasičskou techniku z okna; foto z archivu MŠ

Přijela k nám zimní pohádka; foto z archivu MŠ
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Úspěšné zakončení
roku 2018
a bezstarostné vykročení
do nového roku 2019 přeje
Olga Polivková,
ředitelka Mateřské školy
Trhový Štěpánov

Deváťáci vítali prvňáčky pohádkou
I v letošním roce jsme zopakovali akci - Deváťáci vítají
prvňáčky pohádkou. Během minulého školního roku navštívili předškoláci 8. ročník ZŠ. Žáci druhého stupně si
s nastávajícími žáčky popovídali, aby zjistili, jaké pohádky se dětem líbí a co mají nejraději. Opět tak vznikly
krásné pohádky šité na míru každému z nich. Malí žáčci,
dnes už 1. třídy, namalovali k pohádkám ilustrace a poslali krátký vzkaz, jak se jim pohádka líbila. Malou ochutnávku této milé akce posíláme i Vám čtenářům Zpravodaje Štěpánovska.
Mgr. Monika Mendová

Pohádka pro Anetku – Anetčin příběh
Jednoho jarního dne od rána svítilo sluníčko, ale najednou se odpoledne na obloze objevily černé strašné
mraky a začalo pršet. V té chvíli v jedné chaloupce
na kraji vesnice se objevila holčička. Nikdo tomu nemohl
uvěřit, a tak si začali všichni špitat, že to muselo být nějaké kouzlo. Holčička dostala jméno Anetka.
Dokud byla Anetka malinká a ležela jen v postýlce,
měla ji plnou plyšových hraček. Nosili jí je lidi i děti z celé
vesnice. Všichni ji chtěli vidět, protože byla moc krásná
a roztomilá. Na kohokoliv Anetka pohlédla, tak ho okouzlila. Všichni si ji zamilovali, a když jim nebylo dobře nebo
byli smutní, vždy je rozveselila. Dny utíkaly. Z Anetky začínala být slečna, milá a ochotná. Nejraději měla svoji ro22

dinu a trávila s ní nejvíce času, hlavně doma, kde cítila
bezpečí. Kolikrát pro ni přišly děti z vesnice, ať si jde
s nimi hrát, ale Anetka většinou zůstala doma, kde si hrála buď s bráškou anebo měla svého pejska s kočičkou.
Pejsek byl středně vysoký a měl tmavě hnědou barvu.
Vždy jak uviděl Anetku, začal kroutit ocáskem a rozběhl
se k ní. Měl radost, když si s ním hrála. Měl rád i kočku,
která si s ním také občas hrála, a nejraději spolu usínali
v jeho pelíšku. Kočička byla bílá s černými pruhy, trochu
připomínala bílého tygra. Anetce se moc líbila.
Jednoho dne se Anetka rozhodla jít do lesa na houby.
Protože byla parádnice, tak i do lesa chtěla být jak andílek, proto si vzala bělomodré šaty, černé balerýnky
a z vlasů si udělala velký drdol, na kterém měla červenou
mašli. Když už byla konečně naparáděná, vyrazila. Rodiče nebyli doma. Napsala jim na stůl lístek, aby se o ni nebáli a věděli, kde je. Šla k lesu po louce, která byla celá
pokrytá modrými zvonečky. Anetce se moc líbily.
Po chvilce uviděla rybník a chtěla si zaplavat. Skočila
do vody. Chvíli plavala, ale pak už jí to nebavilo, tak vylezla na břeh. Počkala, až oschne, oblékla se a šla dál.
Cestou do lesa potkala mnoho zvířátek. Třeba motýly,
ptáčky, srnky, veverky a dokonce i sovu. Konečně začala
sbírat houby. Šla hlouběji a hlouběji, až se před ní objevila malá chaloupka. Uvědomila si, že je hodně daleko, protože když chodila do lesa s maminkou nebo s tatínkem,
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nikdy na chaloupku nenarazili. Zaklepala na dveře a čekala, kdo otevře, aby jí pomohl najít cestu domů. Když se
otevřely dveře, Anetka měla pocit, že před ní stojí princezna. Byla krásná, hodná a milá. Pozvala Anetku na čaj.
Anetka si s ní hned začala povídat. Věděla, že by neměla
jít dovnitř, a už vůbec si něco brát, ale zároveň cítila něco
příjemného, kouzelného. Cítila, že se jí nemůže nic stát.
Jak si tak povídaly, Anetka zjistila, že je to víla tohoto lesa
a zároveň její pravá maminka. Když se totiž narodila, tak
Anetku musela odnést na kraj vesnice, protože v té době
ji vyhrožovala zlá čarodějnice ze sousedství. Proto se rozhodla Anetku ochránit tak, že ji dala jiné rodině do vsi,
aby jí nikdo neublížil. Pro Anetku to bylo těžké, ale nakonec se s tím smířila.
Když se vracela domů, tak přemýšlela, jak to řekne
svým rodičům, kteří ji vychovávali. Nejprve ji napadlo, že
bude bydlet u nich a za svojí pravou maminkou bude
chodit. Jakmile ale přišla domů, všechno rodičům řekla
podle pravdy. Rodiče na ni byli pyšní, že v rodině mají
malou vílu. Anetku i její maminku chodili navštěvovat
do lesa a jestli ještě žijí, navštěvují se do dnešních dnů.
Hanka
Vzkaz od Anetky: Anetka moc děkuje za krásnou pohádku. Velice se jí líbila ta pasáž, kdy poznala svou pravou maminku.
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Pohádka pro Kubu – Kuba fotbalista
Žil byl jednou jeden malý kluk Kuba, který měl strašně
rád fotbal, ale vůbec mu nešel, a tak byl smutný. Jednoho
dne, když šel z tréninku přes les uviděl něco, co se lesklo
za keřem před ním. Šel blíž a zjistil, že to jsou krásné červené kopačky. Zavolal: „Je tu někdo?“ ale nikdo se neozýval. Protože nikdo neodpovídal na jeho volání, vzal si
kopačky domů a další den s nimi šel na trénink. Všichni
mu kopačky záviděli. Začalo se trénovat a najednou byl
Kuba lepší než ostatní kluci. Na konci tréninku začal trenér říkat sestavu na další zápas proti Kondraci a když se
dostal k útoku, řekl, že místo nejlepšího hráče Jardy nastoupí Kuba. Kuba byl šťastný, ale Jarda byl naštvaný
a řekl, že udělá cokoliv, aby Kuba hrál špatně jako předtím. Jarda dlouho přemýšlel a nakonec mu došlo, že jediné, co se změnilo, bylo, že Kuba měl jiné kopačky. Rozhodl se, že Kubovi kopačky ukradne a schová. Vplížil se
do domu Kuby a ukradl mu kopačky. Ráno, když se Kuba
probudil a nemohl se dočkat zápasu, si šel připravit věci
na fotbal, ale kopačky nebyly k nalezení „Co teď?“, pomyslel si Kuba, „za hodinu mám být na zápase a nemám své
kouzelné kopačky“. Okamžitě začal hledat, ale v domě
nebyly. Šel tedy na místo, kde kopačky před tím našel, ale
ani tam nebyly. Kuba se podíval na hodinky a zjistil, že
musí vyrazit. Vrátil se tedy domů, vzal si věci a šel smutně
na fotbal. Když přišel na hřiště, Jarda viděl, jak je Kuba
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smutný, tak se rozhodl, že mu kopačky vrátí. Rychle běžel
domů, kde schoval kopačky, aby je vrátil. Naštěstí to stihl
těsně před začátkem zápasu. Omluvil se Kubovi a Kuba
s radostí vyrazil na hřiště. Jelikož měl kouzelné kopačky,
tak dal 3 góly a Kubův tým vyhrál 3:0. Myslíš si, Kubíku,
že červené kopačky byly opravdu kouzelné?
Šimon
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Vzkaz autorovi: Kubíček moc děkuje Šimonovi
za úžasnou pohádku. Pohádka je opravdu jak na míru
šitá Kubovi. Po celou dobu předčítání mu oči jen zářily.
Asi proto, že s fotbalem také začíná a ty červené kopačky
by se mu hodily. Ta pasáž, kdy kopačky našel, byla pro něj
ta nej… Díky moc!

Projekt „100 let republiky“
Během září a října proběhl na naší škole projekt „100 let
republiky“, jehož cílem bylo přiblížit žákům vznik Československa v roce 1918 a také základní události našich dějin ve 20. století. Projekt byl určen pro žáky 2. stupně
a promítl se především do hodin dějepisu, českého jazyka, výchovy k občanství a hudební a výtvarné výchovy.
V hodinách výchovy k občanství se žáci seznámili se známými osobnostmi Československé republiky (Emil Zátopek, Miloš Forman, Jaroslav Heyrovský, Jan Palach, …).
Nejprve si o nich vyhledali informace a poté tyto infor-

mace zpracovali do počítačové prezentace. O výtvarné
výchově následně vytvořili k těmto osobnostem plakáty
a pak svým spolužákům prezentovali výsledky své práce.
O hudební výchově se žáci zase učili celou československou hymnu nebo píseň Karla Kryla z roku 1968 „Bratříčku, zavírej vrátka“. V některých případech došlo k propojení výuky několika předmětů. Žáci 9. třídy měli
za úkol popovídat si s rodiči nebo prarodiči o životě za jejich dětství a tento rozhovor potom rozpracovat do vypravování o životě v 60. letech a v době normalizace (70.-

Žáci 9. třídy při tvorbě plakátů k osobnostem ČSSR

Portrét prezidenta Antonína
Novotného; autorka Barbora
Voslářová 7. třída

Žáci 9. třídy při prezentaci osobností z našich dějin 20. století

Žáci 8. třídy při prezentaci osobností z našich dějin 20. století
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Portrét prezidenta Ludvíka
Svobody; autorka Zuzana
Málková 7. třída
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80. léta). O výtvarce pak k tomuto vypravování udělali
ilustraci. Sedmáci psali životopisy našich prezidentů
a pak malovali jejich portréty. V 6. a 8. třídě zase žáci navrhovali československé bankovky, které během slohu
popisovali. V dějepise se děti mohly zapojit do soutěže
ve znalostech československých dějin. Nejlepší tři účastníci této soutěže z každé třídy se poté utkali o věcné ceny

ve finálovém kole. Nejlepší znalosti prokázal tým složený
z Jana Horáčka (9. třída), Matěje Rulfa (8. třída), Valérie
Svobodové (7. třída) a Hany Hospergrové (6. třída). Závěrem bychom chtěli poděkovat Městu Trhový Štěpánov,
Unii rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov a Hotelu Rabbit
za podporu v našem snažení.
Mgr. Martin Vrbický

Mgr. Martin Vrbický při závěrečné soutěži žáků v sále hotelu
Rabbit; foto z archivu Základní školy Trhový Štěpánov

Závěrečná soutěž žáků na hotelu Rabbit v Trhovém Štěpánově;
foto z archivu Základní školy Trhový Štěpánov

Když má republika narozeniny
Každý z nás se vždy těší na oslavu svých narozenin,
a tak jsme nemohli nechat bez povšimnutí ani narozeniny naší „paní“ republiky. Nebyla to sice oslava v pravém
slova smyslu, přesto 24. 10. 2018 byl pro nás velmi zajímavý den a my jsme si ho užili. V rámci projektu Staleté
kořeny jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací
o důležitých momentech a osobnostech v naší stoleté historii. Už víme, proč je právě lípa (ten statný a silný strom

s pevnými kořeny) naším národním stromem, jak se měnilo území našeho státu, kteří páni prezidenti nám vládli
a které významné osobnosti bychom si určitě měli pamatovat a proč. Všichni rádi posloucháme vyprávění o životě našich babiček a dědečků a tak, pokud chceme být hrdí
na to, že jsme Češi, musíme vědět i to důležité ze života
naší České republiky.
Žáci 4. třídy

Žáci ze 4. třídy v rámci projektu Staleté kořeny se dozvěděli
mnoho zajímavých informací; foto archiv ZŠ

Výsledek pracovních listů žáků o České republice;
foto archiv ZŠ
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Zaměstnanci a žáci školy všem upřímně přejí
klidný a pohodový čas vánoční i předvánoční.
Do nového roku 2019 přejeme především
pevné zdraví, hodně štěstí v osobním
a pracovním životě, spoustu drobných
každodenních radostí, lásky
a mnoho dobrých a přátelských lidí
kolem sebe.
Základní škola Trhový Štěpánov

Slohové práce žáků 9. třídy, které vznikly v rámci
projektu „100 let republiky“ na naší škole.
Žáci 9. třídy měli za úkol si doma popovídat s rodiči
nebo prarodiči o jejich dětství v 60. letech a v době normalizace (70.-80. léta) a poté tento rozhovor rozpracovat
do vypravování. Práce nejsou upravované. Možná se tam
proto objeví některé stylistické neobratnosti, ale chtěli
jsme je nechat v původní podobě.
Jsou to práce dětí, nikoli učitelů. V hodině výtvarné
výchovy pak k vypravování dělaly děti ilustraci.
Mgr. Martin Vrbický

Ukrajina za SSSR
Moje rodiče se narodili za období SSSR. Maminka
v roce 1979 a táta v roce 1975. Tehdy byla Ukrajina řízená
Moskvou a nebyla svobodná. Celá Ukrajina v tomto období byla zaostalá a chudá země. Lidé bydleli v malých vesnicích, většinou pracovali na farmách. To byl nejrozšířenější způsob obživy. Když mámě bylo 5 let, tak ve vedení
vlády byl Michail Sergejevič Gorbačov, který začal provádět reformy. Zrušil ruské peníze a zavedl velké papírové
bankovky, které se jmenovaly ukrajinské groše. Lidé s tím
byli nespokojení, a tak je trhali a vyhazovali.
Ekonomika na Ukrajině v období reforem výrazně
klesala, lidé ztráceli pozemky a farmy. Ruská mafie jim ty
soukromé podniky sebrala. Před rozpadem SSSR se také
nemohlo jezdit na dovolenou do zahraničí. Spousta lidí
utíkala za lepším životem tam, kde byla vyšší životní úroveň např. do ČSSR, Maďarska atd.
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To, co máme my dnes v obchodech, vůbec za těch dob
nebylo. Byly pouze sovětské potraviny. Například, aby si
lidé mohli koupit banány, museli vystát velkou frontu
od rána do večera, protože zahraniční produkty se dovážely na vesnice jednou za měsíc. Podobné to bylo i s automobily. Když si někdo chtěl koupit auto, musel dlouho
čekat, jelikož jedno auto na vesnici přišlo jednou za rok.
Byly to jen sovětská auta např. Moskvič, Volha atd. Nebylo to jako dnes, protože si každý může koupit všechno, co
chce. Stačí jenom mít peníze.
Ve školách to bylo tak, že děti z 1.-4. třídy se nazývaly
okťabrata, nosily stejnokroje a na nich žlutou hvězdu
s podobiznou Lenina. Kdo by tuto uniformu odmítl, nemohl chodit do školy. Dětem z 5.-9. třídy se říkalo pionýři. Ti museli zpívat sovětské písně, sledovat sovětské filmy
a pohádky a chodit na sovětské kroužky.
Za mládí rodiče zažili jednu velkou havárii, která milionům lidí změnila životy. 26. dubna 1986 vybuchla
v Černobylu jaderná elektrárna. Týkalo se to spíše mamky, protože bydlela blízko té oblasti, a tak po té havárii
k nim každý měsíc chodila kontrola měřit hodnotu radiace. Pokud byla hodnota vyšší, tak se věci vyhazovaly
nebo se úplně celý dům musel zbourat.
A takhle to trvalo až do roku 1990. Tento rok znamenal, že Ukrajina získala nezávislost na SSSR. Sovětští vojáci se pomalu stahovali zpátky do Ruska. V roce 1994
prezident Leonid Kučma reformoval stát od sovětského
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k tržnímu hospodářství. V obchodech se pomalu objevovaly zahraniční potraviny. Smělo se také jezdit do zahraničí a Ukrajina pomalu bohatla.
Snad jsem Vám povyprávěl dostatečně mnoho, abyste
si mohli udělat vlastní názor na minulost na Ukrajině.
Jsem rád, že žiji v této době, a že se na Ukrajině, kde stále
žijí moji předkové, žije lépe.
Vasyl Turyanytsya

Život za starých časů
Jednou jsem si sedla s babičkou Martinou a ona mi začala vyprávět o životě v 70. letech. A babička začala. To
jsem jednou takhle spala pod širákem, ale ne ve stanu
a u ohně, ale když jsme čekaly s tvoji maminkou u Tuzexu. V tu dobu si nemohla jít jen tak do obchodu a vybrat
si svou barvu a velikost, ale musela si brát, co bylo. Když
teda něco bylo.
Tenkrát jsem si koupila krásné modré džíny. Problém
byl ten, že mi byly moc velké. Proto v této době vznikaly
časopisy, ve kterých byly návrhy, jak něco zkrátit nebo zarovnat. Byl to časopis jménem Burda.
Dále mi babička vyprávěla o Vánocích a dalších svátcích. Babička začala o Vánocích, a jak bylo těžké cokoliv
sehnat. Jeden rok prý už ani nečekala, že bude mít kapra
na talíři. Pak celý den stála frontu na pomeranče.
V 70. letech ozdoby na stromečcích moc nebyly, ale
zato tam bylo něco, co se líbilo hlavně dětem. Vyráběly si
malé čokoládky, které byly takové jako ozdoby na stromek. Děti si po rozdání dárků užily ještě chutné, avšak
užitečné vánoční ozdoby.
Také mi povídala o 1. Máji, kdy musela jít do průvodu,
ve kterých musely mít děti světlé košile a červené šátky
kolem krku. Také se musely vyvěšovat československé
vlajky do oken.
V těch letech chodily děti do Pionýra, a proto musely
chodit na takové slavnosti. Pionýr byl jako dnešní Skaut.
Když jsem se babičky zeptala, co byla ta Spartakiáda,
tak se usmála a odpověděla. Holčičko, to když jsem byla
stará jako ty, tak jsme nacvičovali tance, které jsme pak
prezentovali na stadionu. Bylo nás požehnaně. Museli
jsme mít daný úbor. Většinou jsme měli červené dresy.
Ke Spartakiádě složil v roce 1985 Michal David písničku
Poupata.
No, co ti budu říkat, ty časy měly své dobré stránky, ale
i ty špatné. Bohužel bylo víc špatných než dobrých, dodala babička. A já si uvědomila, že si vážím toho, že žiju
v této době.
Andrea Houdková

Když babička chodila do školy
Jednou po obědě jsme si s babičkou sedli a ona mi vyprávěla, jaké to bylo, když ona ještě chodila do školy.
Každé ráno musela chodit do školy dva kilometry.
Chodili polní cestou a vždy otrhali stráň plnou šťovíku
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a všechno snědli. Z domova si vzali bandasku bílé kávy
a chleba namazaný máslem nebo sádlem ke svačině. Babička chodila do školy, která měla jenom dvě třídy,
do kterých se muselo vejít pět ročníků, a tak nebylo vůbec jednoduché se něco naučit. Vždy při cestě domů ze
školy na babičku a její kamarády čekal pán, který vlastnil
malý krámek a dával jim bonbóny. Když dorazili domů,
už tam na ně čekal papír, na kterém bylo napsáno, kde
mají jídlo a kam přijít rodičům pomoci na pole. Od šestého ročníku začala babička chodit do školy v Načeradci.
Když byla zima, tak to bylo složitější, protože napadlo tolik sněhu, že dosahoval ke korunám stromů. Nebylo nic,
co by sníh odrhnulo, a tak se vždy všichni chlapi z vesnice museli sejít a odhrabávat i několik kilometrů silnic.
V zimě se na pole nechodilo, a tak, když se babička
vrátila domů, musela se starat o mladší sourozence, protože pracovali u dobytka. Doma museli všichni pomáhat
a babička pomáhala i v kuchyni a nejraději vzpomíná
na to, jak se svojí maminkou pekla chleba. Každý týden
pekly v peci, do které se vešlo dvanáct bochníků. Všichni
se na ten chleba moc těšili a každý týden posílali dva
bochníky příbuzným. Chleba posílali také babiččiným
strýčkům, kteří byli řezníci. Na oplátku, když strýčkové
přijeli k nim na návštěvu, tak přivezli párky a to potom
všichni záviděli, protože to bylo něco zvláštního, co jen
tak někdo neměl.
Babička na to strašně ráda vzpomíná, jaká to byla krásná
doba a jak je to teď úplně jiné.
Šimon Neděla

Vyprávěj
Jednou moji mamku napadlo, že mi poví, jak to vypadalo za jejího dětství. Tohle vyprávění je o tom, jaké to tu
bylo od 70. let do roku 1989.
Když byli moji rodiče malí, tak nebyl v každém domě
kohoutek s tekoucí vodou. Neměli například pračku, máchali prádlo ručně. Televizi tehdy měli jeden nebo dva
lidé ve vesnici a ostatní lidé z vesnice se u ní scházeli a dívali se na jediný program, který tehdy televize vysílala.
Rodiče svým dětem hodně četli a trávilo se mnohem více
času venku než v dnešní době.
Protože auto mělo jen pár lidí, tak se jezdilo hlavně
vlakem, autobusem a chodilo se pěšky. Bylo hodně nedostatkového zboží, tak se hodně stály fronty např. na banány, různé ovoce a hygienické potřeby. Ve velkých městech
byly obchody zvané Tuzex, kde se prodávalo za takzvané
bony, které se směnovaly za cizí měnu.
Nyní přejdeme na cestování do cizích zemí. Pokud se
cestovalo do ciziny, muselo se vyplnit celní prohlášení
a ještě se cestujícím prohledávala zavazadla. Často se jezdilo do NDR a SSSR. Do ostatních států bylo těžší se dostat, protože se potřebovala výjezdní doložka. Pro malé
děti byly Jiskřičky, pak následoval Pionýr a pro starší děti
Svaz mládeže. V těchto organizacích se děti a mládež připravovaly na budování socialistické společnosti.
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Školní okénko
Tehdy bylo hodně věcí omezeno, ale i tato doba měla
své klady a zápory. Ale moje mamka říká, že by v této
době už nechtěla znova žít. A jaký z tohoto vypravování
máte pocit o této době?
Jan Horáček

Jako dřív
Vždy, když mě babička hlídala, tak jsem chtěla, aby mi
vyprávěla něco ze života. Posadili jsme se do jejího babičkovského křesla a ona začala povídat.
Moje babička chodila do školy několik kilometrů pěšky, protože v tu dobu ještě žádné autobusy nejezdily.
Do školy se chodilo i v sobotu, ale některé děti do školy
chodily jen někdy, protože musely pomáhat s hospodářstvím.
Děti měly málo hraček, proto si musely hrát venku.
Hrály třeba kuličky nebo různé hry s míčem. Protože
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nebyly žádné telefony, lidé si posílali dopisy a pohledy.
Džíny nosil jenom ten, kdo si sehnal bony, aby mohl
do Tuzexu.
Lidé hodně chodili do kin, divadel a na společenské
akce, protože televizi měl jen někdo. Písničky se nahrávaly na kazety a lidé chodili s kazeťáky a poslouchali hudbu.
Dnes lidé nosí sluchátka a hudbu poslouchají z mobilu.
Mládež mezi sebou sbírala céčka a hrála o ně čáru, jako
dřív se hrálo o kuličky. Kluci museli odcházet na 2 roky
na vojnu. Mnoho kluků mělo dlouhé vlasy, což znamenalo
rebelství.
Tehdejší doba má své světlé a také tmavé stránky.
Mnoho pozitivního, ale i negativního. Uvidíme, jak naše
doba pokročí dál.
Lucie Tomaidesová

Rádi pomáháme
I v letošním školním roce se třetí třída zapojila hned
do dvou projektů, které mohou někomu udělat radost.
V říjnu tohoto roku jsme se s žáky zapojili do menší
sbírky pro FN Motol, kde chybí pro onkologicky nemocné děti papírenské potřeby, stačilo se o sbírce pouze zmínit a již druhý den se mi ve třídě začaly hromadit pastelky, omalovánky, fixy, bloky, tužky, drobné nové hračky,
karty i kšiltovky. Celkem jsme naplnili dvě velké krabice
a poslali je poštou do nemocnice. Věřím, že dětem udělají velkou radost.
Dalším projektem, a to hned v listopadu, jsme se pokusili zaregistrovat do projektu. Jsem laskavec a udělat
dobrý skutek pro nějakého seniora. Vybrala jsem přes sociální sítě paní Růženku z Domova pro seniory, která
touží po obrázcích od dětí. Během jedné hodiny žáci nakreslili nádherné obrázky, zezadu napsali pro tuto babičku krásné a dojemné vzkazy. Poslali jsme jí obálku i s do-

Sbírka žáků 3. třídy pro FN Motol onkologicky nemocným dětem
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pisem ode mne, aby paní věděla, kdo jsme a že jsme jí
chtěli udělat radost.
A v neposlední řadě udělaly děti radost mně, jelikož se
všichni bez řečí a s radostí zapojí do každé dobré věci
a přispějí spoustou svých námětů a nápadů. A proč? Protože pomáhat si je přece samozřejmé.
Děti, děkuji, vaše třídní učitelka, Mgr. Kakosová Lucie.

Co všechno umí světlo
Světlo nás provází celým životem. Ať už jde o světlo
umělé či přirozené, je nedílnou součástí našich životů.
Lidé si ho vytvářejí již po staletí, ať už v podobě ohniště, svíček, petrolejových lamp nebo moderního světla
z elektřiny. Díky světlu vznikly věci jako film nebo fotografie. Rostliny můžou provádět fotosyntézu a my můžeme dýchat. Člověk má bez světla strach. Strach, že v té
tmě není zcela sám. Těžko říct, jaké by to bylo, kdyby
světlo nebylo, ale vlastně to radši ani vědět nechceme.
Světlo je i zdrojem tepla. Bez něj bychom zmrzli, nebo
se udusili. Z toho vyplývá, že světlo je jedna z životně potřebných věcí. Ve světle je obsaženo ultrafialové záření,
díky kterému si tělo vyrábí životně důležitý vitamin D.
Lidé, kteří trpí nedostatkem světla, bývají bledí.
Přes den máme světlo přirozeně od Slunce, ale protože
jsme si na něj zvykli, vytvořili jsme si i světlo umělé, když
už je přirozené světlo slabší a pro naše potřeby nestačí.
Bez světla je nepoužitelný i jeden ze smyslových orgánů.
Jsou to naše oči. Bez světla nic nevidíme, jen černo.
Ale i příliš světla není dobré. Velké množství světla
vadí našim očím, může způsobit i kožní onemocnění.
Proto i zde platí: i světla s mírou.
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Školní okénko / Z kuchyně našich čtenářů

Co všechno umí světlo
Kdyby nebylo světlo, nebyla by obživa, neviděli bychom cesty, na které se chystáme vydat, nebo jako já
bych bez světla nenapsala tyto řádky. Bez něj bychom
byli v jistých směrech ztraceni a v dnešní době bychom
se těžko bez světla obešli. Mohli bychom říct, že světlo
nás někam vede… Vede nás do nového dne. Ráno začínají svítat první paprsky slunečního svitu, ze kterých si
vždy něco vezmeme – první klasy, první rozdělání ohně.
Díky té nádheře žáru světla jsme objevili něco nového,

něco krásného. Pro člověka to znamenalo velký posun
vpřed.
Ale když píšu o konktrétním, nesmím zapomenout
také na abstraktní. Přesně toto téma je též hodně důležité,
například světlo duše, světlo naděje či třeba světlo plné
pozitivní a negativní energie. Světlo, které v nás může vyvolat emoce, jen si to tak moc neuvědomujeme.
Světlo s námi bylo od prvních začátků nás samotných.
Světlo je a vždy bude s námi i v našich těžkých dnech.

Kuřecí polévka s máslovými nočky
Dáme vařit kuřecí maso
na polévku, osolíme a vaříme hodinu až dvě. Mezitím si nakrájím mrkev, celer (může být i řapíkatý
celer) a jarní cibulku
na kostičky.
Když je maso vařené,
vyndáme ho, obereme
z kostí maso a hodíme ho
Autorka receptu Alexandra
zpět do vývaru. S masem
Horáčková; foto z rodinného
dáme vařit i mrkev a celer.
alba
Začneme si připravovat
noky. Do misky si dáme změklé máslo (asi 60 g), 1 vejce
a postupně přisypáváme dětskou krupičku (asi 10 polévkových lžic, záleží, jak velké je vejce). Noky nesmí být

úplně tvrdé, jakmile drží
pohromadě přestaneme
přidávat krupičku.
Vezmeme polévkovou
lžíci a rovnou z misky dáváme vařit do polévky.
V polévce se některé mohou částečně rozpadat.
Nelekejte se. S noky dáme
na chvíli povařit i jarní cibulku. Noky povaříme tak
10 minut, přidáme petržel.
Komu chutná libeček, přidáme i trochu libečku
a sundáme ze sporáku.

Kuřecí polévka s máslovými
nočky; foto z rodinného alba

Alexandra Horáčková

Vánoční perníčky
podle Jany Zemanové
ze Střechova nad Sázavou
40 dkg hladké mouky
14 dkg cukr moučka
5 dkg másla
2 vejce
2 lžíce medu
1 lžička jedlé sody
1 lžička perníkového koření
Vše smícháme dohromady a necháme do druhého dne
uležet. Vyválíme a vykrajujeme různé vzory. Pečeme
na 170 stupňů. Teplé potíráme rozšlehaným vajíčkem.
Jana Zemanová

Maminka Jana Zemanová se svými dětmi při vykrajování
perníčků; foto z rodinného alba
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Vyjádření k anonymním dopisům
Vážení spoluobčané,
v období před komunálními volbami se šířily „zaručené zprávy“, které dávaly moji osobu do souvislosti s jistými anonymními dopisy.
Svoje stanovisko jsem zcela otevřeně sdělila Radě města již v červnu 2018 a tímto jsem celou 14letou kapitolu
mého působení na zdejší základní škole uzavřela.
O to víc mě překvapila obvinění, která jsem o sobě potom slyšela. Jak si může někdo dovolit o mně bez jediného důkazu prohlašovat, že jsem autorkou těchto dopisů?

Co dává komukoliv právo, aby si libovolně něco vymyslel
a vědomě své výmysly šířil? Zkuste si představit, jak by
asi bylo vám?
Rozhodně odmítám, že mám s dopisy cokoliv společného, a velice se mě dotýká, že těmto lžím a intrikám vůči
mé osobě vůbec někdo naslouchá.
Prosím – udělejte si opravdu obrázek sami. A zároveň
vás prosím ještě o jedno – nechte mě už konečně v klidu
žít. Děkuji.
Hana Pokorná

Dorost FK Trhový Štěpánov
Do sezony 18/19 se podařilo po dlouhé době opět dát
dohromady mužstvo dorostu. A že je úspěch už jen toto,
svědčí pohled na mužstva, která se s námi v soutěži utkala. Okresního přeboru okresu Benešov se totiž zúčastnila
i družstva z Prahy východ, ale z jiných okresů. A navíc se
kluby musí různě spojovat dohromady, aby měly dostatek hráčů v této věkové kategorii. Hráčů je zkrátka v této
věkové kategorii čím dál méně. Z našeho okresu jsme dali
samostatné družstvo dohromady pouze my, SK Bystřice,
Týnec nad Sázavou a Slavoj Čerčany.
Na druhou stranu se soutěž oproti minulým ročníkům
výrazně zkvalitnila a vyrovnala, což je jedině dobře. Z našeho pohledu jsme dokázali držet krok s každým, kromě družstva Úročnice/Benešov, což je vlastně rezerva SK Benešov.
Začátek sezony nebyl nejlehčí, kluci se museli trochu
sehrát a sestava ustálit. První body tak přišly až ve čtvrtém zápase v Mezně. Závěr byl naopak nad očekávání – posledních pět zápasů v řadě jsme nepoznali hořkost porážky.
Rk. Družstvo

Celkem jsme sehráli během podzimu 13 mistrovských
a 3 přípravná utkání. Do hry zasáhlo celkem 23 hráčů:
Boušek Adam, Čepelák Patrik, Dubjak Ondřej, Fiala Šimon, Fotr Jakub, Herud Matěj, Horáček Jan, Jeřábek Matěj, Kahoun Vojtěch, Kopecký David, Laskoš Luděk,
Marvan Jan, Mastík Michal, Matzner Jan, Morkus Josef,
Neděla Šimon, Neděla Štěpán, Pechar Evžen, Smítka David, Smítka Jan, Šefara Marián, Šindelář Jiří, Špička Petr
Na zimu plánujeme několik přípravných utkání, případně i účast na nějakém turnaji. Zimní přípravné období bychom pak rádi zakončili na tříděnním soustředění.
No a všichni se těšíme na jaro, kdy konečně budeme
moci hrát na domácím hřišti s krásným zázemím a nebudeme muset nikam neděli co neděli cestovat. Během
podzimu jsme procestovali 1200 km a k tomu je potřeba
každý víkend 4 auta. Děkujeme tímto všem, kteří nás vozili a trávili s námi nedělní dopoledne.
Tomáš Neděla
Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

TJ Úročnice/ Benešov

13

10

1

2

76:24

31

2

Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky/ SK Pyšely

13

10

1

2

48:23

31

3

Tělovýchovná jednota Slovan Hradištko

13

10

0

3

54:21

30

4

Sokol Zvole / SK Vrané nad Vltavou

13

9

2

2

59:22

29

5

TJ Sokol Pravonín / TJ Sokol Kondrac

13

8

1

4

43:18

25

6

TJ Sokol Ostředek/ FK KAVALIER Sázava

13

8

0

5

45:34

24

7

SK Bystřice

13

6

2

5

34:26

20

8

SOKOL CHOTÝŠANY / FK Bílkovice

13

4

1

8

25:41

13

9

Sportovní klub Rapid Psáry/ TJ Sokol Vestec

13

4

0

9

50:48

12

10

FK Trhový Štěpánov

13

3

3

7

22:36

12

11

TJ Sokol Mezno

13

4

0

9

35:58

12

12

FK Týnec nad Sázavou „B“

13

4

0

9

40:69

12

13

TJ Sokol Jankov / TJ Svoboda Ratměřice

13

3

1

9

27:81

10

14

TJ Slavoj Čerčany

13

2

0

11

16:73

6

30
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Dorost FK Trhový Štěpánov; foto z archivu FK Trhový Štěpánov

Podzimní činnost mládeže fotbalu
Podzimní činnost mládeže fotbalu začala jako vždy
s rozpaky. Kde ale dnes ve sportu s mládeží nejsou problémy. Loňské ročníky se z několika důvodů z velké části
obměnily. Jedním z důvodů byl odchod mladších žáků
pod hlavičku Zruče, dalším přechod starších hráčů
do dorostenecké soutěže. Naše děvčata bohužel opět z věkového důvodu musela přejít do dívčí kategorie. Rozdělení týmů tedy bylo na kategorii starších žáků, trenér Pavel
Poustka, DiS. a dorost, trenér Tomáš Neděla. Oba týmy
soutěží v okresním přeboru.
Z činnosti starších žáků: po loňském roce, kde jsme
dokázali řadu významných úspěchů , a tím i zviditelnění
našeho města v této činnosti, jsme se rychle museli okle-

pat. Zmiňovaným odchodem mladších žáků jsme ztratili
několik nadějných hráčů, a tak jsme budovali nový tým,
což se odrazilo na výsledcích v úvodu sezóny.Hned první
zápas jsme narazili na pozdějšího vítěze podzimní skupiny mužstvo Kondrace, kde jsme utrpěli zřejmě naši nejvyšší prohru. Přesto jsme předvedli dobrý výkon, a soupeř měl i velké štěstí, těžil z naší nesehrannosti.
Vždy se mi u kluků hrající za Štěpánov líbila jejich férovost, umět se vyhecovat, utvořit dobrou partu, a jejich
přístup k tréninkům, umět poslechnout rady trenéra.
A to se nám povedlo i nyní. Kluci se po prvních nezdarech rozjeli jako válec a předváděli vynikající výkony, které
vedly k postupu do jarní finálové skupiny okresu Benešov

Starší žáci v utkání s dívčím mužstvem MINERVA FF; foto z archivu FK Trhový Štěpánov

31

Sport
ze čtvrteho místa. Dalším dílčím úspěchem bylo i obsazení nejlepšího střelce této skupiny,tedy 1. místa Tomášem Dvořákem, z našeho týmu, další 11. místo Šimona
Neděly a kolem 30. místa skončili Luděk Laskoš a Jan
Poustka. Samozřejmě ale nesmíme opomenout další naše
borce. Skvělého gólmana Adyho Kubáta, obranu v čele
s Davidem Smítkou,Pepčou Duškem, Kubou Dobiášem
a ostatní viz níže a foto.
Přáli jsme si hlavně účast ve finálových soubojích, kam
si myslím, že právem patříme. Chtěli bychom hlavně hrát
Rk. Družstvo
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před krásnou novou tribunou, odměnit se za ni výkony
a přinést našim příznivcům radost ze hry. Plánů přes
zimu je tradičně moc, zimní turnaje, vlastní zimní liga.
Jsem určitě rád, že se kluci dali dohromady a táhnou
za jeden provaz. Tým starších žáků: Adam Kubát – gólman,
Šimon Neděla – kapitán mužstva, obránci Jakub Dobiáš,
Josef Dušek, David Smítka, Petr Babka, záložníci – Luděk
Laskoš, Jan Poustka, David Hejný, Jakub Jindra, Jakub
Fanta, útočníci – Jakub Vojta, Tomáš Dvořák
Poustka Pavel
Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

TJ Sokol Pravonín / TJ Sokol Kondrac z.s.

8

7

1

0

49:5

22

2

Fotbalový klub Soběhrdy, z. s.

8

6

1

1

34:12

19

3

FC Křivsoudov, z.s. / TJ Sokol Čechtice, spolek

8

6

0

2

42:11

18

4

FK Trhový Štěpánov z.s.

8

5

0

3

24:18

15

5

TJ Sokol Postupice z.s. / SOKOL CHOTÝŠANY

8

4

1

3

31:19

13

6

TJ Svoboda Ratměřice, z.s. / TJ Sokol Jankov

8

3

1

4

18:25

10

7

TJ Sokol Teplýšovice z.s.

8

2

0

6

15:44

6

8

MINERVA FF o. s.

8

1

0

7

10:53

3

9

TJ Sokol Tichonice, z.s.

8

0

0

8

5:41

0

Hráči v každém zápase
nechali všechno a bojovali,
co to šlo
Na podzim vstoupilo do fotbalové sezóny mužstvo dorostu. Tým tvořený z většiny mladých hráčů předčil očekávání a po těžkém začátku sezóny se rozehrál a hra našich chlapců se zápas od zápasu zlepšovala. V soutěži
okresu Benešov spojeného s pražskými týmy obsadili
po podzimu hoši 10. místo se ziskem 12 bodů a skóre
22:36. Musí se však dodat, že na to, jak mladé mužstvo
oproti soupeřům máme, tak jsme vždycky soupeři dali
velmi zabrat. Občas nám taky chyběla troška toho štěstíčka v zakončení, abychom remízový stav zvrátili na svou
stranu. Samozřejmě byli i soupeři z vršku tabulky, kteří
nás přehráli, ale i těmto soupeřům jsme působili značné
problémy. Abych shrnul celý podzim, tak musím říct, že
hráči v každém zápase nechali všechno a bojovali, co to
šlo. Věřím, že po zimní přípravě hráči získají jednou tolik
bodů, co na podzim, a v tabulce se na konci sezóny umístí mnohem výš.
Jan Marvan

Opora mužstva dorostu Matěj Jeřábek se po úspěšném podzimu
odměnil kyblíkem pečeného kuřecího masa; foto z archivu FK
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Narození dětí
17. 07. 2018 – Radim Musil,

Společenská kronika
21.08.2018 – Matyáš Hostaša,
Štěpánovská Lhota

Trhový Štěpánov

Radim Musil se sestrami Renatkou, Deniskou
a s rodiči Ivou a Markem Musilovými; foto Josef Korn

16. 08. 2018 – Petr Tomaides,

Trhový Štěpánov

Matyáš Hostaša s rodiči Michaelou Husákovou
a Martinem Hostašou; foto Josef Korn

23. 08. 2018 – František Humeš,
Trhový Štěpánov

Petr Tomaides s rodiči Danou a Pavlem Tomaidesovými;
foto Josef Korn

František Humeš s rodiči Annou Brixovou a Matějem
Humešem; foto z rodinného alba
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Společenská kronika
26. 08. 2018 – Jan Vlasák,
Trhový Štěpánov

prosinec 2018
02.10.2018 – Kristýna Kučerová,
Trhový Štěpánov

Kristýna Kučerová s rodiči Nikolou Vošickou
a Janem Kučerou; foto z rodinného alba
Jan Vlasák s rodiči Ivetou Svobodovou a Janem Vlasákem;
foto z rodinného alba

05. 09. 2018 – Tina Kornová,
Trhový Štěpánov

Tina Kornová s rodiči Veronikou a Petrem;
foto z rodinného alba
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Jubilanti
Vladislav Drnovec

z Trhového Štěpánova oslavil 80. narozeniny 14. 11. 2018

Vladislav Drnovec z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

prosinec 2018

Společenská kronika

Životní jubilea
02. 12. –
04. 12. –
06. 12. –
07. 12. –
08. 12. –
09. 12. –
09. 12. –
12. 12. –
14. 12. –
20. 12. –
23. 12. –
25. 12. –
28. 12. –
29. 12. –
29. 12. –
09. 01. –
11. 01. –
12. 01. –
21. 01. –
21. 01. –
25. 01. –
27. 01. –

Ladislav Kadleček, Trhový Štěpánov – 83 let
Václav Čermák, Trhový Štěpánov – 80 let
Marie Brixiová, Dubějovice – 84 let
Ludovít Červeňák, Trhový Štěpánov – 50 let
Marie Vinšová, Dubějovice – 90 let
Břetislav Filip, Dubějovice – 70 let
Miloslav Votruba, Trhový Štěpánov – 60 let
Petr Kulík, Trhový Štěpánov – 50 let
Jaroslav Forman, Trhový Štěpánov – 85 let
Helena Kopecká, Trhový Štěpánov – 60 let
Jaromír Hospergr, Trhový Štěpánov – 75 let
Jaroslav Divíšek, Střechov – 81 let
Marie Veselá, Trhový Štěpánov – 70 let
Martina Marvanová, Trhový Štěpánov – 50 let
Pavel Mikeš, Trhový Štěpánov – 50 let
Jiří Horešovský, Trhový Štěpánov – 65 let
Ing. Alena Vilímovská, Trhový Štěpánov – 55 let
Eva Bílková, Trhový Štěpánov – 83 let
Anežka Pazourová, Trhový Štěpánov – 83 let
Josef Smítka, Střechov – 55 let
Zdeněk Klíma, Střechov – 55 let
Přibyslava Kopecká, Trhový Štěpánov – 50 let

Dne 11. prosince vzpomínáme dvacátéšesté výročí,
kdy nás opustila naše drahá maminka paní Emilie Polivková ve věku 83 let.
30. prosince uplyne 48 let, kdy od nás odešel náš dobrý
tatínek pan František Polivka ve věku 66 let.
13. ledna 2019 uplyne již 16 let, kdy bez slůvka rozloučení nás opustil náš milý a dobrý manžel, otec, syn a bratr pan Oldřich Petrásek.
Na naše drahé s úctou vzpomínáme.
Rodina Petráskova, Bartišova a Martínkova

Dne 27. 3. 2018 jsme vzpomněli již 35 let od smrti našeho
drahého strýčka, pana Karla Formana mladšího.

Karel Forman
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy
soustrasti a účast na posledním rozloučení s paní
Marií Kučerovou z Dalkovic.
Maru, Dana a Mirek
s rodinami
Marie Kučerová z Dalkovic;
foto z rodinného alba

Petronila Formanová
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Dne 6. 12. 2018 tomu bude již
40 let, co nás opustil náš obětavý
dědeček, pan Karel Forman starší.

Vzpomínka

František Vošický
z Dubějovic;
foto z rodinného alba

Dne 20. 5.2018 uplynulo 44 let
od odchodu naší laskavé babičky,
paní Petronily Formanové, rozené
Vlasákové.

Dne 12. prosince uplynou
již dva smutné roky, kdy nás
náhle opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr
a švagr pan František Vošický
z Dubějovic. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím spolu s námi tichou
vzpomínku.
Manželka, dcera a syn
s rodinami

Nikdy nezapomeneme
na jejich dobrotu a lásku.
Karel Forman
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Navždy odešli
11. 10. –
		
12. 10. –
		
09. 11. –
		

Marie Kučerová, Dalkovice
– ve věku 78 let
Radka Vitíková, Střechov
– ve věku 41 let
Marie Divíšková, Střechov
– ve věku 77 let
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Inzerce

prosinec 2018

PF 2019
Hasiči Trhový Štěpánov
přejí

Požehnané vánoce

Silvestrovský přípitek
31. 12. 2018 od 23.00 hodin
na Náměstí v Trhovém Štěpánově.
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