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Velikonoční svátky patří také k nejkrásnějším svátkům v roce. Provázejí je
mnohé symboly a postavy zvířátek. Beránek patří k předkřesťanským tradicím, kdy se ve Středomoří rozšířily pastevecké kultury. Proto pastýři přinesli
Jezulátku jako dary právě malé ovečky. Také v židovské kultuře je beránek
významným symbolem na připomenutí konce egyptského zajetí. Beránek je
nakonec symbolem obce věřících, které vede Bůh – pastýř, a křesťanského
Beránka Božího – Ježíše Krista.
Foto: Josef Korn

Zprávy z radnice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás s koncem dlouhé a tuhé zimy pozdravit, společně s prvními jarními paprsky v dalším čísle
Zpravodaje Štěpánovska. Tak jako se život kolem nás postupně probouzí ze zimního spánku, tak i život ve městě
opět srší novou energií a plány. V této souvislosti bych
Vám rád poděkoval za přízeň a seznámil Vás s našimi
záměry pro nadcházející období.
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Homogenizace – asfaltace ulic
Asfaltace ulic probíhá současně s pokladem obrub
chodníků. Do této doby je položen živičný povrch v ulici
Nádražní, připravují se ulice Dubějovická a Dalkovická
s termínem pokládky 04 .03. 2017. Poslední přijde
na řadu silnice č. II/126 v ulici Vlašimská. V horní části
náměstí od č. p. 5 paní Jaroslavy Špirkové k č. p. 9 panu
Jaromíru Hospergru bude vybudován chodník.

Asfaltace v ulici Dubějovická; foto Josef Korn

Družina mládeže v Základní škole
Jsou dokončeny všechny stavební práce, vymalováno,
položeny podlahy, probíhá vybavování interiéru. S předáním do užívání Základní škole se počítá na měsíc květen.
Spolkový dům
Skončila udržitelnost projektu Spolkový dům, která
byla podmínkou dotace. Nadále zůstane 0,5 pracovního
úvazku vedoucímu Spolkového domu.

Asfaltace v ulici Nádražní; foto Josef Korn

Provoz Spolkového domu přesáhl pětileté období; foto Josef Korn

Asfaltace v ulici Dalkovická; foto Josef Korn
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Nařízení rady města – zákaz pochůzkového a podomního prodeje
Rada města vydala dne 14. 3. 2017 nařízení města Trhový Štěpánov č. 1/2017 „Zákaz pochůzkového a podomního prodeje“ ve správním obvodu města Trhový
Štěpánov. Nařízení naleznete na stránkách města
www.trhovystepanov.cz. Budou vyvěšeny zákazové tabulky.
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Zprávy z radnice

Odpady
V ulici Na Braňce jsou soustředěny kontejnery na objemový odpad a bioodpad. V období od 01.05. 2017 bude
rozšířena provozní doba, a to pondělí až pátek 7.00 hod.
– 17.00 hod. a v sobotu od 14.00 hod. – 17.00 hod. Bude
také zaveden od 01.05.2017 sběr odpadu po Trhovém Štěpánově a místních částech na konkrétním místě a čase.
Toto bude včas oznámeno.
Ničení kontejnerů
Nedbalý občan nasype
do kontejneru žhavý popel,
spustí tak hned několik nebezpečí. Požár kontejneru, výjezd hasičské jednotky. Kouř,
který vychází z hořícího odpadu, (igelity,…) je nebezpečný.
Nakonec městu vznikne škoda za opravu cca 20 tisíc.
Žádám proto občany, aby si
uvědomili, že svojí nezodpovědností ohrožují ostatní
obyvatele města.

Pozvání
Srdečně zvu všechny obyvatele Města Trhový Štěpánov na „Stavění máje“ s doplňujícím programem dne
30.04. 2017 na Náměstí v Trhovém Štěpánově. Zároveň
zvu všechny seniory na setkání důchodců a oslavu „Den
matek“, dne 05.05.2017 od 17.00hod. do Sokolovny.
Vážení spoluobčané,
v tomto období je rozpracováno několik rekonstrukcí
ulic, které se bezprostředně dotýkají také vás všech. Prosím Vás o opatrnost a pochopení. Období stavby přejde
a budete chodit a jezdit po pěkných ulicích.
Přeji Vám krásný a pohodový jarní čas, děkuji za spolupráci.
Josef Korn, starosta

Město Trhový Štěpánov
Zničený kontejner si vyžádá opravu; foto Josef Korn

a

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
vyhlašují

Nákup elektrovozíku
Město Trhový Štěpánov získalo dotaci na elektrovozík,
který bude používán na úklid veřejného prostranství.

sběr elektro
a nebezpečných odpadů
v sobotu 6. května 2017
Stanoviště budou na obvyklém místě:
•
•
•
•
•
•

8:00
8:30
9:00
10:00
10:30
11:30

Štěpánovská Lhota – náves
Střechov – u obchodu
Dalkovice – u kontejneru
Sedmpany – u kontejneru
Dubějovice – u kontejneru
Trhový Štěpánov – na náměstí

Sbíráme:
Paní Blanka Chvojková z Trhového Štěpánova; foto Josef Korn

Blahopřání
Panu Františku Tomaidesovi k jeho 90. narozeninám
přeji zdraví a spokojenost. Děkuji za jeho záslužnou práci
pro Město Trhový Štěpánov a TJ Sokol Trhový Štěpánov.
Blahopřeji panu Miroslavu Polívkovi k jeho 90. narozeninám. Přeji hodně zdraví a spokojenosti. Děkuji za jeho
práci pro Město Trhový Štěpánov a chovatelský spolek.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

veškeré domácí elektrospotřebiče – například:
fény, roboty, holicí strojky, ventilátory
ledničky, mrazáky, pračky, topné spotřebiče
elektroniku, TV, monitory, počítače, mobily
baterie, zářivky, úsporky (obyčejné žárovky NENOSTE)
oleje, kapaliny a filtry z automobilů
zbytky barev a plechovky
zbytky úklidové chemie
zbytky agrochemie
3

Zprávy z radnice / Historie

duben 2017

EKOSO – informace
Tradičně jsme Vás ve spolupráci s městským úřadem
informovali na letáčcích s místy a časy sběru v přidružených obcích. Zdá se, že si na tuto naši službu začínáte
zvykat a že množství dovezených elektrospotřebičů i nebezpečných odpadů mírně narůstá, což znamená, že nekončí v komunálním odpadu. Tentokrát obzvlášť přímo
ve Štěpánové jsem měl dodávku plnou. Také se zlepšuje
hodnocení odpadů a jejich třídění. Co se týká samotného třídění, především je třeba dát do nádob zvlášť vyjetý
olej a fritovací olej a při předání mi to oznámit. Plechovky a kanystry od barev a chemie nerozlišujeme, nemáme
zvlášť zpracovatele plastových a kovových obalů v tom
množství, které za rok od občanů sebereme. Žel velká
část jich stále končí v komunálním odpadu na skládce.
Vybité baterie už většinou dáváte do mini-kontejneru
na poště, to je dobře. Určitě občas probíráte domácí lékárnu, občas doslouží nějaká ta zářivka…
Odevzdali jste loni na podzim celkem: 16 velkých kuchyňských spotřebičů, 21 televizí, 20 malých spotřebičů,
23 kusů drobné elektroniky, pneumatiky, elektrické nástroje, 35 kg olejů a 129 kg jiných nebezpečných odpadů.
K tomu je třeba dodat, že mnoho občanů vozí své vysloužilé spotřebiče průběžně. Myslím, že to je slušný výsledek.
V případě větších spotřebičů (pračka, lednička, velký
televizor…) stále platí, že máte možnost zavolat na skládku a odvoz vám zajistíme, pro vás je zdarma, protože to
financuje město. Tuto službu využíváte jen sporadicky,
ale je tu k dispozici stále, proto ji znovu připomínám.
Jak je tomu s nebezpečnými odpady? Myslím, že běžná rodina za půl roku nashromáždí několik plechovek

od barev, sprejů od dámské kosmetiky, či šlehačky
do kávy, pár prošlých léků, utopený, nebo rozkřáplý mobil, možná kanystr vyjetého oleje a podobný drobný odpad, který můžete shromáždit do černého pytle někde
v garáži a přinést ho ve sběrnou sobotu, u nás si to přeberu a nestojí vás to vůbec nic, jen trochu snahy o třídění.
Pro firmy chci připomenout, že na skládce máme kontejner pro poškozené solární panely. Viděl jsem na dvou
nejbližších elektrárnách poškozené panely a nevím, kdo
je za ně zodpovědný, jak daleko je vozí a proč, když je to
u nás zdarma, jako všude jinde. Nemusí se tím servisní
firma tahat kdoví kam. Na zavolání přijedeme a panely
i odvezeme.
Chtěl bych tu ohřát ještě jeden problém: když vezete
na vozíku na skládku odpad, který snadno odfoukne
vítr, musíte ho zabezpečit proti úletu. Protože nejsme
žádné smetiště, udržujeme v čistotě také silnici ke skládce a přilehlé prostory. Sbíráme zde nejen kusy polystyrenu, kartony, igelity a podobné nepořádky, ale i papírky
od bonbónů a vajgly. Není smutnější pohled, než když
škarpy čistě vysbírám a hned na to projede nezodpovědný lajdák s nezakrytým vozíkem, na kterém mu poskakuje spousta nepořádku po nějakém mejdanu (kelímky,
petky, tácky, svinčík) a lítá to za ním na právě vyčištěnou
silnici. Není to vůbec naše povinnost, ale chceme tu mít
čisto. Profesionálové si svá auta hlídají a většinou si kontejnery zasíťují, nebo zaplachtují. Problém jsou soukromníci – amatéři – nezodpovědní. Věřím, že vám to
není jedno a že bude takových ubývat.
Přejeme vám všem krásný jarní čas.
Jiří Lachman, EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

Národní kronika – tvoříme největší archiv malých dějin,
přispět můžete i Vy!
Vážení čtenáři, v tomto čísle Zpravodaje bych Vám
chtěla přiblížit projekt, který mne zaujal nejen jako kronikářku. Do projektu se mohou zapojit všichni, kdo mají
zájem podílet se na zaznamenání dějin pro budoucí generace i ti, kteří se chtějí podělit o své vzpomínky, které
by jinak upadly v zapomnění. Je jen na každém z nás,
čím do projektu přispěje. Mezi námi je jistě mnoho těch,
kteří si vedou rodinné kroniky a tento projekt jim dává
možnost podělit se o historii jejich rodu i s ostatními.
Přispívat můžete textem, fotografiemi, filmem či audionahrávkou.
Národní kronika je společným projektem organizace
Sen Sen a Národního muzea. Má ambici stát se největším
archivem malých i větších událostí, které mají možná jen
osobní nebo místní význam, ale přece jenom ukazují
dobu a souvislosti svého vzniku. Dále chce uchovat
a zpřístupnit vzpomínky pamětníků pro poučení i poba4

vení současníků. Vznikne tak významný doplněk „velkých“ dějin, který v budoucnu nejenom historikům
umožní do hloubky zachytit současnou dobu a bude sloužit jako mezigenerační zprostředkovatel informací o době
nedávno minulé. V životě člověka jsou události, které stojí za to zaznamenat pro budoucnost. Může jít o narození
dítěte, sňatek, promoci, dokončení nového domu, zajímavou cestu, podnikatelský úspěch, dožití významného
věku, vyléčení nemoci, ale i úmrtí nebo nešťastnou událost. Může jít o památná místa, historii skoro zapomenutou, skvělé osobnosti, slavnostní události, proměny obcí
a krajiny a stavby. Je jenom na Vás, s jakou událostí či
událostmi, které pro Vás mají význam, do Národní kroniky přispějete. I Váš příspěvek je součástí historie, poselstvím i svědectvím o současnosti pro budoucí generace.
Projekt Sen Sen (senzační senioři) vznikl v Nadaci
Charty 77.
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Co řekli o Národní kronice…
Zdeněk Mahler, patron projektu, spisovatel, dramatik a scénárista
„Obracím se na vás, a pak na lidi, s kterými budete
hovořit, abyste je přiměli obnovovat paměť národa. Návaznost informací, ale vlastně i sympatií mezi generacemi je narušena. My víme, co je to mládí, ale oni ještě
nevědí, co je to stáří. A zatím nejsou příliš ochotni nám
naslouchat. Jednou to stáří také prožijí, a i kdyby to, co
my jim odkážeme, bylo jen to, aby neopakovali, to co
jsme dělali my špatně, tak už to je cenné. Z tohoto důvodu bych se moc přimlouval, aby tyto dnes vznikající paměti národa, obrazy naší doby, byly velice bohaté.“
Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea
„Většina lidí zná Národní muzeum hlavně přes výstavy, ale v pozadí je ještě větší úkol: dokumentovat a uchovávat. Národní muzeum má ve svých sbírkách přes dvacet milionů předmětů a jedním z hlavních úkolů je
zanechat budoucím generacím co možná nejkomplexnější obraz naší doby. Přitom největším problémem není
ani tak najít unikátní předmět, jako zachytit ducha doby,
drobné události. Proto jsme z projektu Národní kronika
tak nadšeni. Není malých příběhů, není malých životů.

Všechny tvoří ohromný komplex, který bude o naší době
vypovídat. Myslím si, že tento projekt je výborně promyšlený. Doufám, že se v Národní kronice začne shromažďovat velké množství příspěvků, písemné vzpomínky,
fotografie, postupně i videa, a to vše bude uloženo pod
značkou Národního muzea a my se o to budeme skutečně pečlivě starat.“
Více informací a podrobností se dozvíte na webových
stránkách: www.sensen.cz nebo www.narodnikronika.cz
Impulsem k napsání tohoto článku pro mne bylo zjištění, že mezi autory přispívajícími do našeho Zpravodaje, je mnoho pamětníků, kteří se ve svých článcích zabývají historií našeho města a okolí. Bylo by škoda, aby
jejich práce upadla v zapomnění. Toto je jedinečná příležitost podělit se o své paměti a zkušenosti s celým národem. Těším se, že někdy v budoucnu, se s nimi setkám
na těchto stránkách. Pokud by měl někdo zájem přispět
a nemá přístup k internetu, upozorňuji, že je možno využít bezplatný internet v místní knihovně nebo mne
kontaktovat, ráda pomohu.
Miroslava Veselá, kronikářka
(podklady převzaty z internetu)
e-mail: kronika@trhovystepanov.cz, tel.: 775 977 414

Velikonoce, veliká noc ...
Na konci loňského velikonočního přání jsem nám popřál, ať i my sami prožijeme
svoji „velikou noc vysvobození“. A také jsem se sám uklidňoval, že nemusím hned vše
vysvětlit a nemusíme hned
všechno pochopit, abychom
se mohli jako židovské děti
vždy znovu a znovu ptát:
„čím je tato noc výjimečná?“
Čím je tedy tato noc výjimečná? A opravdu to nejdůležitější z Velikonoc se odehraje v noci ze soboty (Bílé
soboty) na Neděli velikonoční. Už jsem vloni popisoval,
co oslavují židovské rodiny
během této noci. A tak možná letos naťuknu něco málo
z toho, co slavíme my křesťané. O den dříve, na Velký pátek, si připomínáme umučení Ježíše Krista (velkopáteční
pašije) a jeho pohřeb. A potom, jak se několikrát objevuje v Bibli, „třetího dne vstal
z mrtvých“. Tuto radostnou

Hlavní smysl Velikonoc – Zmrtvýchvstání Ježíše Krista; foto
z archivu Města Trhový Štěpánov

událost můžeme slavit v neděli ráno ještě před východem slunce. Ale můžeme ji
začít slavit už v sobotu po západu slunce (podle židovské
tradice – den končí nikoliv
o půlnoci, ale západem slunce a nový začíná, když se
ukáže první hvězda). Pro
mne osobně je asi nejsilnějším a nejkrásnějším momentem tohoto slavení zapálení
velikonočního ohně venku
před kostelem. Od tohoto
ohně se zapálí Velikonoční
svíce – Paškál, která se vnese
do kostela a tam hoří během
celé slavnosti. Právě ta symbolika ohně a svíce, která
ostýchavě plápolá v tmavé
noci, vyjadřuje tu nenápadnou, ale rychle se šířící radostnou zprávu, že Ježíš vstal
z mrtvých. Zase mám pocit,
že to nedokážu předat. Nezbývá, než vás pozvat k tomuto slavení. To musíte zažít
sami.
5

K zamyšlení

duben 2017

politik se o vánocích vyjádřil jako o „svátcích zimy“.
Po nějaké době mu jiný jistý evropský biskup poblahopřál k vánocům s přáním čeho... no asi hodně zimy, nebo
tak nějak. Co mu taky člověk může přát, když on chce
slavit ZIMU. Napadla mne tato příhoda, když přemýšlím co napsat o Velikonocích. Velikonoce jsou pak asi
svátky JARA :-) :-( Pak tedy hodně kytiček a zpěvu ptáčků a tak nějak podobně? Jak prázdné, jak ubohé.
Miluju tyto svátky i když jsou pro mne jako kněze,
hodně náročné, ale nenechám si je nějakýma evropskýma chytrolínama ukrást.
Velikonoce jsou pro jeden nenápadný, ale Bohem vyvolený národ, nádhernou slavností. Nádhernou rodinnou slavností. Mám na mysli izraelity, kteří slaví Pesach
- Paschu na památku nádherného a zázračného vysvoJarní pohled na kostel sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově;
bození z područí jiného a daleko silnějšího národa.
foto z archivu Města Trhový Štěpánov
A tato slavnost vrcholí paschální večeří. Večeří velikoNa konec vám popíšu, co jsem zažil na Velikonoce nočního beránka. Večeří, kde každý pokrm a pomalu
první rok v Praze. Poté, co jsem byl převelen z Hrádku každý detail má symbolický a výchovný význam. A pak
do Prahy, tak jsem se chystal na velikonoční obřady před dvěma tisíci lety dal Ježíš Kristus těmto oslavám
v kostele sv. Voršily na Národní třídě, vedle Národního ještě hlubší a univerzálnější význam, který můžou slavit
divadla. Velikonoční oheň se musí zapálit (nebojte, ne- všechny národy, tedy i my. Ježíš řekl, že si velmi přál slamusí to být nic velkého, stačí pár třísek) před kostelem. vit s apoštoly právě tohoto velikonočního beránka. OdeNo to měli turisté hned atrakci a srotili se kolem nás. Ale hrálo se to v předvečer Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvzápětí se rozblikalo modré světlo policejního majáčku. vstání a Ježíš vtiskl jednotlivým symbolům této večeře
Zastavilo u nás policejní auto. Naštěstí jsme už končili ještě osobní význam. Například nad kalichem červeného
a já odnášel zapálený paškál do kostela a lidé se trousili vína, který symbolizuje beránkovu krev, který zachránil
za mnou. Oheň měl na starosti pohlídat a uhasit jeden izraelity v tu důležitou noc, Ježíš řekne „toto je má
ministrant. A od něj jsem se dozvěděl, co se tam pak krev...“. Mohl bych psát donekonečna (a tolik jsem se
odehrálo. Policisté k němu rychle přišli a velmi přísně toho psaní obával), ale stejně by se mi nepodařilo popsat
začali, co že to tam děláme za oteVám důvody mého zamilování
vřený oheň na veřejném chodnído těchto slavností. Možná je to
ku. A ten malý klouček naprosto
podobná situace, jako když někdo
samozřejmě a neohroženě odpozamilovaný chce donekonečna
věděl: „To je velikonoční oheň, to
vyprávět o té své milované.
se musí, to nevíš?“ Policista zalaVrátím se ještě k židovské pesapal po dechu a asi si ani neuvědochové večeři. I když se tatínek
mil, že mu ministrantík tykal.
snaží dětem po nekonečných
Dokonce, jak mi pak vyprávěli
otázkách (a proč jíme beránka,
farníci, se chvilku tvářil provinia proč jíme hořké byliny a čím je
le, že tu samozřejmost neví. Mitato noc výjimečná...) všechno
nistrant mezitím zmizel v kostele
trpělivě vyprávět formou velikoa Národní třída si zase žila svým
nočního příběhu (jmenuje se to
životem. No a není tato noc výjiHagada), stejně je nejdůležitější to
mečná?
všechno prožívat. Vysvětlit a poTak vám přeji do všech vašich
chopit se to stejně nedá. A tak ani
dnů hodně této neohroženosti
já si nedělám iluze, že se mi podaa samozřejmosti. Jsou přece Veliří vysvětlit čím jsou Velikonoce.
konoce, Kristus vstal z mrtvých,
Ale přeju Vám, ať prožijete svoji
tak se nebojme nikoho a ničeho.
Velikou noc vysvobození. A neČeho? Nebo koho? Před časem mi
musíte všemu rozumět. Na co byspolubratr vyprávěl něco co je
chom se taky za rok znovu ptali „
smutné a nezbývá než se nad tím
čím je tato noc vyjímečná“.
hořce pousmát. Jistý evropský Rozkvetlé jaro v Trhovém Štěpánově;
Farář P. Jiří Ptáček, Mic
foto z archivu Města Trhový Štěpánov
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Velikonoční zamyšlení
Velikonoce a Velký pátek jako zásadní milník vztahu mezi Bohem a člověkem
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi… a člověka. Bůh
ví, proč nebe a zemi. A člověka? Říká se, že proto, aby jej
mohl milovat. Jak to bylo dál? Člověk je postaven do ráje
a dostává pomoc jemu rovnou - Evu. Co si přát více?
Člověku to však nestačí. Nakonec odmítá Boží lásku
a jde si svou vlastní cestou.
Od té doby se celé dějiny, v těchto dvou kontrastech
Boží lásky a lidského odmítnutí, stále znovu a znovu
opakují. Odmítání Boží lásky nakonec vrcholí právě Velkým pátkem. Bůh Syn přicházející s milostí a láskou, ovšem není jen odmítnut či ignorován tak, jako tomu bylo
do této chvíle. Člověk, ať už vědomě nebo nevědomě,
svého Boha vleče s výsměchem na popraviště. Člověk
kainovsky nepřipravil o život jen svého bratra. Pokusil se
připravit o život i svého Stvořitele. Toho, skrze něhož
bylo stvořeno nebe a země… a člověk.
Člověk křižuje svého Boha. A Bůh? Je mrtev… V tomto bodě bychom měli vyhlásit definitivní KONEC všem
nadějím, které Bůh vkládal do člověka. Člověk zašel tak
daleko, že dále už opravdu ani zajít nelze. Co dál? Z pohledu lidského NIC. Je konec. Definitivní konec. Zabili
jsme Božího Syna. Bůh je mrtev. Ptáme se, proč se to stalo? Byl to jen omyl? Nepovedené stvoření? Klamná naděje, že člověk přece není tak zlý? Na první pohled to tak
může vypadat. Ale není tomu tak. Směřování Božího
Syna ke kříži není příběhem tragicky nenaplněné Boží
lásky k člověku. Ježíš dobře ví, co dělá, a co jej čeká. Nesnaží se tomu vyhnout.

Proč? Ježíš ví, že kříž
má smysl. Jaký? Že by pro
člověka?! Ve známém příběhu o Abrahamovi a Izákovi otec odpověděl svému synovi na otázku, kdo
bude obětován: Můj synu,
Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti. Tehdy to
nakonec nebyl Abrahamův syn, kdo byl obětován, i když to tak vypadalo. Byl to beránek. Jan Lukl, kazatel Církve braVe velkopátečním oka- trské ve Vlašimi a v Trhovém
mžiku to není beránek, je Štěpánově; foto z rodinného
to Syn. Čí syn? Boží Syn, alba
který si je plně vědom
toho, že mu dal Otec všecko do rukou, vědom si toho, co
jej čeká, jde a bere na sebeoběť za vinu člověka. Člověka,
který Boha odmítá a jde si svou cestou do zahynutí.
Na to se milující Bůh nechce dívat. Proto je tady oběť
kříže. Oběť, která má z milosti Boží zachránit člověka.
Jakkoli je Velký pátek tím největším krokem člověka
pryč od Boha, je zároveň tím největším krokem Boha
k člověku. Bohu díky, že Jeho kroky jsou tak nějak delší
než ty naše.
Jan Lukl, kazatel Církve bratrské
ve Vlašimi a Trhovém Štěpánově

Blížící se Velikonoce

Pan Milan Beránek na své farmě v Petřínech

Děti měly velkou radost z vykoledovaných vajíček; foto Josef Korn

Mateřská škola Trhový Štěpánov navštívila farmu
pana Milana Beránka (místostarosta obce Tehov) ve vesničce Petříny u Tehova. Touto cestou chceme panu Be-

ránkovi poděkovat za milé přivítání, přednášku a trpělivost s námi. Děkujeme!
Pedagogové z Mateřské školy Trhový Štěpánov
7
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Malé zamyšlení
V minulém čísle Zpravodaje jsem napsal článek o skutečnosti, která se udála před 60 lety, (1956) o tehdejším
štěpánovském faráři P. Rudolfovi Tichém. Byl vinen, nebyl vinen – nevím? Jedno úsloví říká: „Nesuďte sami
a nebudete souzeni“. Chtěl bych se ještě zmínit o tom,
jak jsem ho znal a co všechno po něm v Trhovém Štěpánově zbylo.

8

P. Rudolf Tichý se narodil v Načeradci 15. prosince
1913, zemřel 11. listopadu 1989. V Načeradci je i pohřben. V Trhovém Štěpánově začal působit v roce 1942
– 1943 (v knize o Trhovém Štěpánově je chybně uveden
rok 1946) za působení tehdejšího faráře P. Jiřičného.
Už jako dítě školou povinné jsem poznal jeho obětavost.
Bylo to za války (Protektorát Čechy a Morava) v zimě
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roku 1943–1944 byly všechny školy
několik týdnů uzavřeny – aby se nemuselo topit (tzv. uhelné prázdniny). Byla uzavřena i obecná škola
v Javorníku. Tehdejší lesní v Javorníku p. Bedřich Habecker měl syna
Huberta a nebylo mu tehdy jedno,
že se po dobu těchto uhelných
prázdnin náboženství nevyučuje
a nabídl tak svoji kancelář k tomuto Sv. misie v roce 1948 – zleva P. Ambrož
Sv. misie v roce 1948. Chlapci 11 -13 let
účelu. Po několik týdnů docházel Svatoš, P. Cyril Šíma, P. Rudolf Tichý,
s P. Rudolfem Tichým u věže kostela
P. R. Tichý za velkého množství P. Lukáš Mikulčík
sněhu náboženství 1x týdně 1 hodiV neděli 7. března 1948 konal se po městě průvod velkého
nu (bylo to déle) vyučovat. Nemusel se tak obětovat.
A co po P. R. Tichém v Trhovém Štěpánově zbylo počtu věřících, při kterém byl muži nesen velký misijní
a do nynější doby je to viditelné? Střecha na kostele byla kříž (ten byl zhotoven štěpánovským trulářem p. Tomtehdy z pálených tašek bobrovek. Celá byla přeložena. sou). Na ukončení misie byl pozastaven a dosud stojí
V 80. letech za P. B. Bělíka krytina vyměněna za mědě- v kostele pod „vítězným obloukem“, opatřen tabulkou
nou. Za jeho působení rozšířil se štěpánovský hřbitov s dotací.
Další velkou událostí Štěpánovska, která byla dílem
a jeho úsilím byla na hřbitově vybudována studna. Tehdejší povinnosti faráře bylo vedení matriky narozených P. R. Tichého, bylo udílení svátosti biřmování 9. října
– pokřtěných, sezdaných, zemřelých. V roce 1949 byly 1948, kterou udílel arcibiskup pražský Mons. Josef Beran,
tyto matriky farním úřadům tehdejším režimem ode- (který byl později několik let internován komunistickým
brány a začaly být vedeny na místních či městských ná- režimem, na různých místech v republice, po internaci
rodních výborech. V roce 1947 nechal vymalovat kostel. odešel do Říma, kde zemřel a je pohřben v chrámu svatéPři této nové malbě odstraňování staré malby bylo obje- ho Petra). Biřmovanců a jejich kmotrů bylo tolik, že saveno několik pozoruhodných maleb: nad vchodem motný akt byl arcibiskupem Beranem konán na ulici
do sakristie objeven znak Pavla Malovce. Na vítězném před kostelem. Dalším posláním – službou faráře v té
oblouku (nad kazatelnou) objeveno několik kruhových době byla výuka náboženství. Byl to ve škole povinný
obrazů po celém obvodu „vítězného oblouku“ nad boč- předmět výuky, později nepovinný. Náboženství se vyním oltářem sv. Josefa objeven znak kardinála Haracha. učovalo 1 hodinu týdně po jednotlivých třídách obecné
Aby byl pohled na čelní stěnu kostela pohledný, nad oltá- i měšťanské školy (později název školy změněn názvem
řem Panny Marie domalován znak tehdejšího pražského národní a střední) v Trhovém Štěpánově a obecných škoarcibiskupa ThDr. Josefa Berana (ten byl za války vězněn lách v Javorníku a v Tehově. Mimo jiné povinnosti tak
v nacistickém koncentráku). Pod starou malbou vedle každý týden vyučoval v těchto třídách 11 hodin, na vyoltáře sv. Josefa byl odkryt dosti dlouhý verš: KAŽ SLOVO učování do Tehova i Javorníku po dobu války i nějaký čas
BOŽÍ, NASTUPUJ VDĚK NEBO NEVDĚK TRESTZY po válce v létě v zimě docházel pěšky. Později měl starý
KÁRAJ NAPOMÍNEJ SE VŠÍ SNAŽNOST UČENÍ válečný automobil značky DKV.
Byla to tehdy jiná doba na myšlení, než je tomu dnes.
NEBOŤ NASTANE DEN, KDY ZDRAVÉHO UČENÍ
NEBUDE CHTÍTI SNÁŠETI „SLOVO BOŽÍ ZŮSTANE Výuka náboženství měla svůj význam již od školních let
po stránce morálky. Ve škole šikana mezi žáky nebyla
NA VĚKY“.
Vše bylo objeveno, nebylo nijak restaurováno. Zrovna žádná, což bylo dobré i pro samotné učitele. Dnes se výv těch osudových dnech února 1948 konala se od 29. úno- uky náboženství účastní minimum školáku a ti jsou
ra až do 7. března v Trhovém Štěpánově „Svatá Misie“ možná ostatními žáky považování za „nemorální“.
(tj. utvrzování věřících ve víře, nebo hlásání křesťanství V tehdejší době nebyl vůbec znám pojem „tunelování“
pohanům). Misionáři byli z řádu dominikánů: P. Ambrož a jiné podvody, které jsou v dnešní době zcela normální.
Svatoš, P. Lukáš Mikulčík, P. Cyril Šíma. Misionáři měli Sám za sebe mohu říci, že mi po celý život náboženství
přednášky na besedách ve všech obcích farnosti. Byly nebylo překážkou, ba naopak jsem z něj mohl čerpat.
Chtěl bych Vám dát k zamyšlení jeden novinový člákonány vždy v 19.00 hod. večer : 29.2. neděle v Tehově,
1.3. pondělí v Dalkovicích, 2.3. úterý ve Lhotě Štěpánov- nek z časopisu „Rozsévač“ z roku 1946. Posuďte sami, jak
ské, 3.3. středa v Kladrubech, 4.3. čtvrtek v Chlumu, to novináři bylo psáno.
Josef Lebeda, Javorník
5.3. pátek v Javorníku. Během těchto dnů byly konány
fota: z archivu Josefa Lebedy
přednášky v kostele: v neděli 29.2. pro ženy, 2.3. úterý
pro dívky, 4. 3. čtvrtek pro chlapce, 5. 3. pátek pro muže.
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Králíkáři od Paseky
Před více než dvaceti lety stála králíkárna u každé
chalupy, ale postupně jich ubylo. Dnes se králíkárny pomalu vrací podobně jako kurníky pro slepice. Králíci
s rostoucími cenami potravin se podle chovatelů vyplatí
pěstovat. Na porážku totiž vykrmíte ušáka za pouhé čtyři
měsíce a odměnou Vám je jemné dietní maso. Ale k tomuto tématu nám více řeknou „Králíkáři od Paseky“.
Jaká domácí zvířata chováte?
Jaromír Hospergr: Jak jistě víte, chovám králíky a jednu
krásnou kočičku.
Jaroslav Nerad: Chovám králíky, slepice a krůty.
Petr Korn: Králíky
František Štika: Také jen králíky
Jak se dlouho chovem králíků zabýváte?
Jaromír Hospergr: Chovem se nejprve zabývali rodiče, já
jim jen pomáhal a pak začal sám.
Jaroslav Nerad: Chovem králíků se zabýval už můj otec
a mě to zaujalo. Začal jsem se o králíky zajímat a vydržel
jsem u chovu dodnes.
Petr Korn: 10 let

Jaromír Hospergr, Trhový Štěpánov; foto Josef Korn
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František Štika: Chovem se zabývám zhruba 25 let.
Daří se Vám králíky rozmnožovat?
Jaromír Hospergr: Rozmnožování se vždy nedaří. Záleží
na mnoha faktorech a zvlášť na dobrém samci, ročním
období, krmení a podobně.
Jaroslav Nerad: Záleží na okolnostech, někdy je králíků
více, jindy méně.
Petr Korn: Samozřejmě, a jak pěkně. Záleží i na konstelaci hvězd.
František Štika: Jelikož nechci velké množství králíků,
tak nepřipouštím pravidelně a pak je problém se zabřeznutím.
Jaký máte počet králíků?
Jaromír Hospergr: Králíků mám v současné době kolem
třiceti a z toho čtyři samice.
Jaroslav Nerad: Mám pět samic a jednoho samce.
Petr Korn: Pět samic a dva samce
František Štika: Mám dvě samice, jednoho samce chovné. Dohromady deset kusů.

Jaroslav Nerad, Trhový Štěpánov; foto Josef Korn
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větve ovocných stromů a občas smrkové větvičky.
František Štika: Nechci nikomu radit, protože bych někdy potřeboval poradit sám. Já je krmím senem, ječmenem a pro mladé kupuji granule.

zleva Petr Korn s tatínkem Josefem Kornem z Trhového
Štěpánova; foto Josef Korn

Co by jste poradil čtenářům – čím králíky správně krmit?
Jaromír Hospergr: Krmení záleží na ročním období
a možnostech chovatele. K základu patří zelené krmení
(léto), seno, granule, obilí a tvrdý chléb.
Jaroslav Nerad: Krmím granulemi mláďata do dvou měsíců a poté přecházím na ječmen, seno a vodu. Zelené
krmení nedávám.
Petr Korn: Samozřejmě ekologicky – bylinná tráva suchá, tvrdé pečivo, jahodník, maliník a okusují ořezané

František Štika, Trhový Štěpánov; foto Josef Korn

Kokcidióza, mor králíků, myxomatóza, nakažlivá
rýma, ušní svrab – to je hrozba chovatelů. Jak toto řešíte?
Jaromír Hospergr: Všechny tyto hrozby řeším důkladným očkováním.
Jaroslav Nerad: Chovné králíky a mláďata dávám očkovat na mor a myxomatózu. Kokcidiózu léčím preventivně u mláďat šest až osm týdnů stáří. S rýmou a ušním
svrabem jsem se dosud nesetkal.
Petr Korn: Onemocnění králíků řeším pomocí veterináře.
František Štika: Na kokcidiózu podávám v termínu preventivně sulfadimidin a jiné problémy řeším s veterinářem.
Máte ty Vaše ušáky nějak pojmenované?
Jaromír Hospergr: Pojmenované snad ani ne, ale značím
si původního majitele při případné výměně či koupi
chovných kusů.

Miloš Barek, Trhový Štěpánov; foto Josef Korn
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Jaroslav Nerad: Nikdy jsem králíky pojmenované neměl,
ale posledního samce jsem dostal z výstavy a vnučka mu
dala jméno Ferdík.
Petr Korn: Nemám, jelikož jsou jateční.
František Štika: Mám je pojmenované po kamarádech,
ale to raději nebudu prozrazovat.
Na kterého jste patřičně hrdý?
Jaromír Hospergr: Když se daří, jsem hrdý na všechny.
Jaroslav Nerad: Na všechny, když se dobře daří.
Petr Korn: Jsem hrdý, že se mi podařilo loni jeden vrh
králíků vychovat bez očkování.
František Štika: Nejvíc na samce.
Máte nějakou humornou historku s králíky?
Jaroslav Nerad: Jednou přišel jeden chovatel, jestli mu
připustíme samici. Dali jsme ji k samci a bylo dopuštění.
Samice nebyla samice, ale samec.
Petr Korn: Každou chvíli je honím po zahradě.
František Štika: Když zapomenu zavřít králíkárnu, tak je
honím okolo domu. Nejvíce se zasmějeme s Jardou Hospergrovým, když řešíme remlování králíků.
No a nemůžeme opomenout se zeptat, na jaký způsob
upravený králík Vám nejvíce chutná?
Jaromír Hospergr: Králíka mám rád na všechny způsoby, ale nejvíce preferuji svíčkovou a pak pečeného se zelím a kouskem uzeného pro vůni.
Jaroslav Nerad: Máme několik osvědčených receptů.
Svíčková, s bůčkem na česneku, dušený králík, nebo rybí
salát z králíka.
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Petr Korn: Při televizním sledování gurmánského umění pana Zdeňka Pohlreicha mě oslovil jeho přístup
ke králičímu masu, úpravy a zpracování na skvělé delikatesy. Můj nejoblíbenější recept je králík s omáčkou
na bílo.
Fratišek Štika: Mým holkám chutná králík na zelenině
a já ho můžu na všechny způsoby.
Otázky pokládala Štěpánka Bézová
Rychlý recept na dušeného králíka (Jaroslav Nerad)
4 dcl vody, 1 dcl oleje, 2 lžičky soli, 2 lžičky kečupu,
2 lžičky hořčice, 1 lžička mletého pepře, 1 lžička sladké
papriky, 1 velká cibule na kolečka, 3 až 5 stroužků česneku (s česnekem opatrně, jak kdo má rád). Vše dobře smícháme dohromady, nalijeme do většího kastrolu a králíka do směsi naložíme přes noc. Dusíme pod pokličkou.
Podáváme s houskovým knedlíkem.
Rybí salát z králíka (Jaroslav Nerad)
Uvaříme půl králíka, přidáme 5 kuliček pepře, 2 kuličky nového koření, 1 bobkový list a sůl. Po vychladnutí
měkké maso obereme a nakrájíme nadrobno. Přidáme
nadrobno nakrájenou cibuli, 1 velký bílý jogurt, majolku, plnotučnou hořčici. Sterilovaná zeleniny Kunjovanka se scedí a přidá k masu, může se přidat i sterilovaný
hrášek. Vše dobře rozmícháme a dochutíme solí, cukrem a trochu citrónové šťávy. Necháme 2 dny uležet.
Dobrou chuť!

Ples Sboru dobrovolných hasičů Dubějovice
28.ledna se uskutečnil v Domě hasičů v Sedmpánech
již tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů z Dubějovic.
Téměř zaplněný sál a hudební skupina Fontána Live slibovaly dobrou náladu a hezký kulturní zážitek. Po druhé písni všechny hosty přivítal starosta SDH Dubějovice

a popřál všem krásný večer. Poté začalo taneční veselí.
Hosté tančili a bavili se, na všech přítomných byla vidět
dobrá nálada. Po desáté hodině se prodávala tombola.
Tancovalo se a všichni se bavili. Dobrá nálada a usměvavé
tváře hostů byly odměnou za práci spojenou s organizací

Přivítání přítomných Miroslavem Vojtou a Antonínem Vošickým

Dobrá nálada panovala při tanci a poslechu hudby
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plesu. Ve 3:00 hod přestala hrát hudba a ples hasičů
z Dubějovic byl minulostí. Hosté se rozcházeli, objednaná doprava dle požadavku rozvážela hosty až k domu.
Na závěr mi dovolte děkovat. Největší díky patří všem
hostům za návštěvu plesu. Poděkovat musím všem sponzorům (bohužel mezi sponzory není Městský úřad v Trhovém Štěpánově). Díky také patří hasičům z Trhového
Štěpánova a Sedmpán za pomoc při organizaci plesu.

Spolková činnost
A v neposlední řadě patří velké díky všem organizátorům za práci.
Tak nashledanou na Hasičském plese Sboru dobrovolných hasičů z Dubějovic v roce 2018. Pravděpodobně
27. ledna 2018
Ing. Antonín Vošický, starosta SDH Dubějovice,
fota z archivu SDH Dubějovice

Hasičský ples v Dalkovicích
Jako již tradičně, tak i v letošním roce se v dalkovickém kulturním domě konal hasičský ples pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Dalkovice. Ples se konal v sobotu dne 4. 2. 2017 a k poslechu, ale především tanci,
opět hrála hudební skupina Triton pod vedením pana
Oldřicha Hrubanta. Dalkovické plesy jsou v širokém
okolí vyhlášené svou bohatou tombolou – každý lístek
v tombole je výherní. A letos byla tombola rekordní
i na poměry Dalkovic, neboť počet cen v tombole vysoce
převyšoval číslo 800. I přes tak vysoký počet lístků byla
však tombola vyprodaná během několika minut. Jako

vždy bychom touto cestou chtěli jako SDH Dalkovice
ještě jednou poděkovat všem sponzorům. Letošní ples
byl opět velmi vydařený, sál byl plný spokojených a příjemně společensky unavených hostů, piva i všeho dalšího pitiva bylo dostatek pro všechny hosty až do časných
ranních hodin, hudební kapela hrála velmi dobře a velmi dlouho a celkově celý ples proběhnul podle plánu bez
jakéhokoliv škobrtnutí. Jako SDH Dalkovice se vynasnažíme, aby i ples příští rok byl alespoň tak dobrý, jako ten
letošní.
Kronikář SDH Dalkovice Michal Smetana

Hasiči SDH Dalkovice; fota archiv SDH Dalkovice

V Kulturním domě Dalkovice se konal hasičský ples

Maškara se povedla
TJ Sokol Trhový Štěpánov a FK Trhový Štěpánov ve spolupráci se Spolkovým domem uspořádaly poslední masopustní sobotu, 25.února 2017, masopustní průvod městem.
Souběžně s ním probíhaly ve Spolkovém domě vepřové
hody. Zorganizovat takto velkou akci nebylo vůbec jednoduché. Po několikatýdenní přípravě se podařilo sehnat
do průvodu 25 masek, zajistit kvalitní šatlavu a samozřejmě i dostatečné množství personálu na přípravu vepřových hodů. Maškarní průvod začal v 9,30 hod. na městském úřadě, kam přivedl „laufr“ celý průvod masek, aby
požádat pana starostu o povolení k obchůzce. Pan starosta
předal laufrovi klíč od města, kterým tak na jeden den povolil masopustní veselí. Zdůraznil ovšem podmínku, že

bude celé město v pořádku vráceno bez újmy zpět. Pak už
následoval první přípitek na zdar celé akce a první tanec
s panem starostou. Průvod se tak mohl vydat do ulic města. Trasa byla předem naplánována, obcházela se jeho horní část. S přibývajícím časem se zvyšovala únava některých masek. Obdiv si zaslouží pan Veselý s panem
Strnadem, kteří celý průvod doprovázeli hrou na heligonky a samozřejmě také zpěvem. Únava měla za následek
i malé odchýlení od naplánované cesty. Stalo se tak, že
k některým domům se průvod „nedostal.“ Omlouváme se.
Přesto si myslím, že se celá akce vydařila. Jejím vyvrcholením bylo posezení ve Spolkovém domě, kde pokračovala
zábava za doprovodu hudby až do 21,00 hod.
13

Spolková činnost
Nebudu zde vyzdvihovat práci členů obou organizací
a všech ostatních, kteří se svou prací podíleli na zdaru
celé akce. Všem patří veliké poděkování. Musím však
zmínit pana Jiřího Turka, který nám připravil výborné
zabíjačkové pochoutky a také oba muzikanty, pana Veselého a pana Strnada, kteří neúnavně s vypětím všech sil
vydrželi hrát a zpívat do pozdního večera.
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Obnovili jsme v Trhovém Štěpánově jednu ze starých
českých tradic. Věřím, že bude mít v příštích letech své
pokračování a stane se akcí, na kterou se budeme těšit.
Fotografie a krátké video si můžete prohlédnou na stránkách Spolkového domu.
Mgr. Stanislav Kužel

Masopust v Trhovém
Štěpánově (TJ Sokol)
Lidičky, lidičky ,vězte,
masopust prošel naším městem.
40 let to zde nebylo
a ve Štěpánově to zase ožilo.
Laufr šel v čele celého houfu,
vedl nás skvěle, oči měl ,,bdělé“.
U starosty dostal průvod povolení,
a masky vydaly se do stavení.
Místní občané nás pěkně přivítali,
hojného pití a jídla přichystali.
Když harmoniky spustily,
tak všichni kolem tančili a písničku zapěli.
Počasí všem přálo,
sluníčko se na nás smálo.
Ani ve ,Spolkáči“ lidičky nelenili,
vepřové hody pro místní připravili.
Jelita, jitrnice, ovárek,
něčeho dobrého pohárek.
Tančilo a pělo se do večera,
byla to po letech příjemná změna!!
Laufr požádal pana starostu Josefa Korna o povolení k masopustnímu veselí;foto František Skalický

První tanec s panem starostou
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Na maškaře nesmí chybět šatlava
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Spolková činnost

Obdiv si zaslouží Josef Veselý a Ladislav Strnad, kteří celý
průvod doprovázeli hudbou a zpěvem

Manželé Kupsovi si také zatančili

Medvěd požádal paní Hanu Nekvasilovou o tanec

Luboš Pazour občerstvuje návštěvníky

Zleva Zdeněk Kokta s Jaromírem Hospergrem

Maškara se opravdu povedla; foto Petr Křepela
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Dětský karneval v Trhovém Štěpánově
Masopust byla doba od Tří králů do popeleční středy.
Potom následoval „tučný čtvrtek“, kdy bývala k obědu
vepřová pečeně se zelím a knedlíkem a kdy si každý dopřál jídla a pití, co snesl. Následovala Masopustní neděle,
která byla taneční. V pondělí se pak obvykle konal „mužovský bál“, kdy se tanci mohli oddávat pouze ženáči
a vdané, svobodní mohli jen přihlížet. Na úterý připadal
„Den maškar“ ukončený „pochováním basy“, které symbolizovalo 40denní konec hudebních i tanečních veselic
do Velikonoc.
O těchto zvycích našich předků se mohli dozvědět
účastníci dětského karnevalu, který se konal 18. 3. 2017
v sokolovně Trhový Štěpánov. Je potěšitelné, že se do práce v TJ Sokol zapojili mladí, kteří si připravili krátké vystoupení na toto téma.
Potom děti mohly tancovat, nebo soutěžit, největší oblibě se asi těšila „židličkovaná“. Na účastníky karnevalu

čekala také bohatá tombola i něco dobrého na zub.
Na závěr měla odborná porota velmi těžkou úlohu, a to
vybrat nejpodařenější masky, protože všechny byly
opravdu povedené. Letos se „na bedně“ umístili Harry
Potter, pirát a pirátky. Odměnou jim byly překrásné dorty, o které se hned na místě někteří podělili s kamarády.
Děkuji touto cestou MěÚ Trhový Štěpánov, který tuto
akci pro děti finančně podpořil. Dále děkuji všem, kteří
dětský karneval připravili. Zejména děkuji mladým sokolům, kteří se pustili do práce pro Sokol TŠ opravdu
s nadšením a vervou. Doufejme, že jim to vydrží. Dále
děkuji pí Táně Štollové, která vystoupení připravila. Samozřejmě děkuji také Vám, kteří jste se svými ratolestmi
přišli. Zároveň mi dovolte, abych Vás již nyní pozvala
na příští karneval pro děti, o jehož konání Vás budeme
informovat.
Mgr. Hana Pokorná, foto z archivu TJ Sokol

Zleva Dominika Kmentová, Eliška Žabová, Anička Nedělová

V sále si rodiče užívali atmosféru karnevalu

Vepřové hody v Dubějovicích
Zimní měsíce byly vždy ve znamení domácích zabíjaček. Jitrnice, jelítka a tlačenky. Tradiční produkty však
pomalu z vesnic mizí, spousta z nás na zabíjačky jen
vzpomíná. A tak dobrovolní hasiči z Dubějovic i z důvo-

du zachování tradic uspořádali 18.března 2017 vepřové
hody. Velikostí malá, organizačně složitá akce. Spousta
povolení, dodržování hygienických předpisů a také potřeba spousty dobrovolníků a chutě do práce. A protože

Veronika Račanská se ohřívá horkým rumovým mokem

Odměnou všem bylo několik stovek jitrnic a jelit
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vše u nás v Dubějovicích máme, probíhaly všechny práce
jako na drátku. Všichni věděli co mají dělat a tak ve 13:00
hod. bylo hotovo. Odměnou všem bylo několik stovek
jitrnic a jelit, cca 80 kg tlačenek a 80 l ovarové polévky.
V průběhu odpoledne přicházeli hosté, ochutnávali

Spolková činnost / Školní okénko
výrobky, povídali si. Všichni, kdo přišli chválili jak zabíjačkové pochoutky, tak myšlenku setkávat se, pohovořit si.
Ing. Antonín Vošický, starosta SDH Dubějovice,
fota z archivu SDH Dubějovice

Pohádkový les 2017
Rok s rokem se sešel, opět je tu jaro a s ním akce chystaná pro naše nejmenší. Řeč je o „Pohádkovém lese“, který se bude konat v sobotu 20. května 2017 a tentokrát
půjde o jubilejní 10. ročnik. Přípravy jsou již v plném

Pohádkový les v Trhovém Štěpánově; foto z archivu Organizace 5. prosince

proudu a na dveře klepe online registrace, která bude zahájena o půlnoci 15. dubna 2017 (tj. z pátku na sobotu).
O co jde? Vzhledem k vysoké návštěvnosti jsme zavedli
tento systém, díky němuž si můžete vybrat čas, kdy
do „Pohádkového lesa“ vstoupíte a nemusíte stát dlouho
frontu. Na email registracenales@centrum.cz zašlete
jméno, příjmení, věk a bydliště dítěte – děti, které chcete
zaregistrovat. Chybět nesmí čas, tj.13-14h, 14-15h,
15- 16h, 16-17h. Jako každoročně žádáme všechny o důkladné promýšlení přihlášených dětí a daného času. Další informace najdete na našem webu www.organizace5prosince.com a na Facebooku. Těšíme se na vás.
Pavla Krucká, Organizace 5.prosince

Přijímání žádostí k docházce dětí do MŠ
v Trhovém Štěpánově pro školní rok 2017/2018
se bude konat v pátek dne 12.5.2017
v době od 8:00 do 14:00 hod. v ředitelně mateřské školy.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2017
předškolní vzdělávání povinné.
Nárok na přednostní přijetí mají od 1.9.2017 děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.

Mateřská škola Trhový
Štěpánov
Kino do škol

Ne, nebojte, nikde se v noci netouláme, to jenom přijelo do naší školky KINO. Právě jsme ve velkém nafukovacím stanu a sledujeme příběh o krtkovi. Chvíli
jsme pobývali společně s krtkem pod zemí a poté nás
výtah vyvezl na louku, nad kterou se prostírala hvězdná obloha.
17

Školní okénko

Tady spolu s kosmonauty putujeme do vesmíru na známé, ale
i záhadné planety.

Planeta robotů nás inspirovala k jejich výrobě.

Až vyrostu, budu také včelařem. Při povídání s panem včelařem.

Společné foto II. třídy z knihovny
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Divadelní představení „Nemocný pejsek“ společně s námi
shlédly i děti z MŠ Hulice a MŠ Kladruby.

Na návštěvě u kraviček. Pěkně si je prohlédneme a po příchodu
do školky namalujeme.

V knihovně si pro nás paní knihovnice připravily povídání
o knížkách. Tady jsou při řešení úkolu malé děti.

Stará zámecká zeď vydala jako každý rok ukrytý poklad.

duben 2017

Školní okénko

Konec paní Zimy

Děti z MŠ Trhový Štěpánov na lávce přes řeku Sázavu při loučení
s paní Zimou; foto Josef Korn

Paní Zima odplouvá po proudu řeky Sázavy; foto Josef Korn

Naposledy zamáváme a šup s paní Zimou do vody;
foto Josef Korn

David Vršťala, Josef Dušek – 5. třída
Zima – to je krásná věc,
už nám odbil prosinec,
ven chodím jen trochu málo,
raději mám jasné jaro.

Na jaře vše roztává,
kvetou nám poupata,
slunce sílu všemu dává,
teplo do jara se vkrádá.

Zima má co do sebe,
hodně hrát si můžeme,
stavět iglú ze sněhu,
chodit ven i ve středu.

Zima ztrácí svoji sílu,
Jaro získá pravomoc.
Ahoj Zimo příští rok,
Musíš předat svoji moc.

Na jaře vše roztává, kvetou nám poupata…, foto archiv Města
Trhový Štěpánov

Lyžaři z Trhového Štěpánova opět na Severáku
Letošní „ladovská zima“ slibovala bílé zasněžené pláně a Severák nás opět nezklamal. 18. února jsme zamávali rodičům a za pár hodin už jsme se zabydleli ve svých
nových pokojíčkách. První večer byl nekonečně dlouhý,
první noc pro některé z nás poněkud krátká, ale v neděli
ráno jsme se všichni s úsměvem a natěšeni sešli na snídani. Celý týden jsme si užívali švédský stůl, kde si každý
mohl vybrat dle své chutě, co hrdlo ráčí. No, a potom už
jsme všichni dostatečně posilněni vyrazili na sjezdovku.

Neděle byla jediným dnem, kdy jsme mohli říci, že jsou
mezi námi nějací „nelyžaři“. Odpoledne všichni do jednoho sjížděli kopec, někdo na rychlost, někdo na jistotu
a někomu k tomu stačilo dokonce jen jedno prkno. Celý
týden jsme jezdili, zdokonalovali se, zlepšovali svůj lyžařský a snowboardový styl a hlavně si užívali. Přesto
jsme uvítali, když jsme v úterý mohli nechat lyže i snowboardy odpočívat a těšili jsme se do aquaparku a do IQ
Landie v Liberci, kde si vždy užijeme skvělý relax i zábavu.
19
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To, že jsme bezva parta, se ukázalo mnohokrát na svahu,
kdy jsme často jeden druhému ochotně pomohli, ale také
při večerních hrách, kdy jsme si společně hráli, smáli se
a bavili se a každému bylo jedno, jestli je někomu 10
nebo 13 let. Především naši oblíbenou mrkanou jsme nemohli vynechat ani jeden večer. Bohužel se nám letos
nevyhnula smůla a po nevinném pádu při jízdě na snowboardu strávil Jára dva dny v nemocnici a domů si přivezl navíc drátky v ruce a sádru. Vše zvládl velmi statečně,
jak jinak, vždyť je to přeci „chlap“! Strávili jsme na Severáku a na Slovance opět prima bezproblémový a poho-
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dový týden a budeme moc rádi, když si to budeme moci
příští rok zopakovat
Mgr. Martina Nováková, foto z archivu ZŠ

Celý týden jsme zdokonalovali svůj lyžařský a snowbordový styl

Plavecký výcvik

Odpočinek a občerstvení nesmělo chybět

Žáci první a druhé třídy
na plaveckém výcviku
v Benešově; foto z archivu ZŠ

Pánská volenka při ploužáku 

Popletené pohádky
Jednou přišla s paní Janou Bouškovou z Městské
knihovny v Trhovém Štěpánově řeč na práci s dětmi. Dostaly jsme se mj. k tématu „popletených pohádek“
a od něho byl jen krůček k myšlence zkusit „popletené
pohádky“, aneb „co by bylo, kdyby… byly dvě karkulky,
chaloupka jiná než perníková, řepa malá… apod. Jak si
s hraním na „kdyby“ poradili žáci 5. třídy? Posuďte
sami…
Mgr. Hana Pokorná

O Zelené karkulce

Při večerních hrách jsme se nasmáli
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Žáci první a druhé třídy
se konečně dočkali a 27.
února 2017 zahájili v Benešově plavecký výcvik. Čeká
nás deset lekcí v krásném
prostředí nově opravené
budovy. Krásné a čisté šatny, teplá voda a hlavně příjemné plavčice. Po dvou
hodinách se dětem ani nechtělo z vody. Žáci si hradí
pouze cesty autobusem,
takže moc děkujeme za příjemné zpestření výuky tělesné výchovy.
Mgr. Lucie Kakosová

Byla jedna holčička a ta nosila zelený šátek a maskáčové oblečení, proto jí všichni říkali Zelená karkulka.
Jednou ji maminka poslala k babičce, aby jí donesla
něco na zub. Cestou potkala vlka, ale protože byla dobře
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maskovaná pro pobyt v lese, vlk ji neviděl. Viděl jen košík, jak se pohybuje po lese. Šel ho prozkoumat a všechno
z něho snědl. Karkulka se mezitím dobře ukryla v trávě.
Rychle běžela varovat babičku, protože z pohádek věděla, co by jí vlk mohl udělat. Připravily spolu velikou síť
a čekaly. Vlk vešel do chaloupky, ale byl tak přecpaný, že
sebou praštil do postele a okamžitě usnul. Bylo hračkou
ho chytit do sítě. Babička si vlka postupně ochočila a stal
se z něj výborný hlídač chaloupky před zloději či případnými dalšími vlky.
Vítek Kučera, Karolína Veselková,
Trhový Štěpánov

Školní okénko
O karamelové chaloupce

… Když Jeníček vylezl na strom, uviděl v dálce světýlko. Vzal Marušku za ruku a vydali se tím směrem. Došli
k chaloupce, ve které svítilo okénko. Nebyla to však perníková chaloupka, ale byla celá z karamelu! Oba už měli
hlad, tak si kousek uloupli. Z chaloupky vyšla ježibaba
a ptala se: „Kdo mi to tu loupe karamel?“ „To je jenom
větříček,“ odpověděl Jeníček. Takhle se to opakovalo třikrát, až ježibaba děti přelstila a chytila. Krmila je samým
karamelem, a tak tloustly a tloustly. Jednoho dne se rozhodla, že je čas děti upéct v peci. „My ale nevíme, jak se
na lopatě sedí,“ zkoušel to Jeníček. „To je dneska mládež,
ani na lopatu si neumí sednout,“ myslela si ježibaba.
Hned jim to předvedla a Jeníček ji hbitě strčil do pece.
Oheň v peci se prudce rozhořel, ježibaba byla už velmi
stará. Od toho velikého horka začala chaloupka pomalu
tát, až se celá rozpustila. Karamel vytvořil potok, potom
řeku a tekl až do vesnice, kde si mohl každý nabrat, kolik
chtěl. Jeníček a Mařenka také podle karamelové řeky našli cestu z lesa domů. V zimě karamelová řeka zamrzla,
a tak na ní děti bruslily. Kousky karamelu se od bruslí
několikrát odštíply, takže děti ochutnaly karamelové
bonbóny i v zimě. Možná si ty kousky karamelu schovaly
od zimy do jara, kdoví…
Společná práce žáků 5. třídy

Karkulka – Zuzka Málková, Keblov 5. třída

O malinké řepě

V jedné chaloupce žili dědeček a babička. Byli velmi
bohatí a vlastnili veliké pozemky. Jednou se dědeček vydal na trh, aby koupil semínka veliké řepy, jako byla v té
pohádce. Myslel si, že jedině potom bude skutečně „in“.
Dal semínka do země a čekal. Když myslel, že už by řepa
mohla vyrůst, vzal babičku, vnučku, pejska i kočičku,
aby mu pomohli řepu vytáhnout. K jeho velkému překvapení však na jeho obrovských pozemcích vyrostla
řepa úplně malinká. Poslal všechny domů a okamžitě se vydal k obchodníkovi, aby semínka
reklamoval. Obchodník
nechtěl reklamaci uznat,
a proto se celý případ dostal až k soudu. Soudili
se hodně dlouho, jak už
to někdy bývá. Nakonec
musel obchodník dát dědečkovi nová semínka
a dědeček je opět vložil
do země. A dál už to znáŘepa – Lucie Kozáková, Černýš
te, ne?
5. třída
David Vršťala
(Trhový Štěpánov), Josef Dušek (Dubějovice)

Chaloupka – Tereza Hauptová, Rýzmburk 5. třída

Povídání o myšce a kočičce

Byla jednou jedna kočička, která se jmenovala Micka.
Jednoho dne šla na procházku a potkala myšku Zvonilku. Myška se jí bála a začala prosit, aby ji nesnědla, protože je ještě moc malá. „Ale já tě nechci sníst, “ řekla kočička. „Já si tě vezmu domů, abych si měla s kým hrát.“
Tak spolu šly domů jako nejlepší přátelé. Jednou se rozhodly, že si upečou dort. Recept byl podobný, jako když
dort pekl pejsek s kočičkou, a tak do něj daly všechno, co
21
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mají obě rády: kousek sýra, šunku, mlíčko, zrní…Opravdu jen samé dobré a zdravé věci. Těsto zamíchaly a nalily
do formy na dort. Formu vložily do trouby a netrpělivě
čekaly, jak to dopadne. Po upečení nechaly dort vychladnout a potom jim nezbývalo už nic jiného, než ho nějak
ozdobit. Když dort ozdobily, byl opravdu moc krásný
a Micku napadlo, že by ho chtěla mít jen sama pro sebe.
Chvíli si s myškou hrála, jak slíbila na začátku jejich
„přátelství“, ale odvěké nepřátelství mezi kočkou a myší
vedlo k tomu, že myška skončila na dortu jako třešinka.
Pavlína Kupsová, Karolína Veselková,
Trhový Štěpánov

Myška a kočička – Tereza Vokasová, Keblov 5. třída

Základní umělecká škola má za sebou školní a okresní
kola soutěží
MŠMT v každém školním roce pořádá soutěž pro vybrané obory ZUŠ. Letos se soutěžní klání týkají například kytaristů a klavíristů a proběhne také soutěžní přehlídka výtvarných oborů. Ve středu 15. února se konalo
okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru. Do krajského kola, které se koná 30. a 31. března v Kladně, postoupilo šest zručských kytaristů a dvě kytarová tria.
Kytarová tria pojedou do Kladna. (Ve druhé kategorii
trio Štěpán Neděla z Trhového Štěpánova, Anežka Pažoutová, Matěj Šimek). Žáky do soutěže připravili učitelé

Kytarové trio reprezentoval Štěpán Neděla z Trhového
Štěpánova (první zleva)

Jiří a Matěj Fremlovi. Školní kolo klavírní soutěže proběhlo 7. února. Ve středu 15. února se sjeli do zružské
ZUŠ také nejlepší malí klavíristé kutnohorského okresu,
aby se zručskými poměřili svou píli a šikovnost. V okresním kole naši ZUŠ reprezentovaly ve třetí kategorii Barbora Voslářová z Trhového Štěpánova a Alena Šustová
z Kácova ze třídy učitelky Terezy Krutilové. Barbora Voslářová z Trhového Štěpánova postoupila do krajského
kola. Gratulujeme soutěžícím i jejich učitelům k úspěchu!
Mgr. Lenka Říhová

Okresní kolo klavíristů reprezentovala Barbora Voslářová
z Trhového Štěpánova (první zleva)

Fotbalový rok 2016
Při úpravě stanov dle požadavků nového občanského zákoníku byl po mnoha letech změněn také název
klubu. Zápisem do spolkového rejstříku ze dne 5. února
2016 byla tato změna završena a nový název fotbalového
klubu je FK Trhový Štěpánov z.s. Další významnou změnou v roce 2016 bylo schválení nového Přestupního řádu
s platností od 1. 6. 2016. Zásadní změnou tohoto přestupního řádu je zrušení hostování pro amatérské fotbalisty a nově také zavedení možnosti přestupu bez souhla22

su mateřského klubu v období od 1. 6. do 20. 6.
za stanovené odstupné. Po sportovní stránce byl rok
2016 pro náš klub úspěšný. A mužstvo mužů zakončilo
sezonu 2015-2016 ve III. třídě na prvním místě, bez jediné prohry, pouze se čtyřmi remízami, získalo 70 bodů,
skóre mělo 82:16 a po třech letech postoupilo do okresního přeboru. B mužstvo dosáhlo stejného umístění ve IV.
třídě, když prohrálo pouze jeden zápas, dva zápasy remizovalo, získalo 65 bodů se skóre 112:13 a postoupilo
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do III. třídy. V ročníku 2015-2016 měl FK Trhový Štěpánov v mládežnických kategoriích tyto mužstva: dorost
(okresní přebor, 5. místo), mladší žáci (okresní přebor, 7.
místo), starší přípravka (okresní soutěž, 7. místo) a mladší přípravka (okresní přebor, 1. místo skupina F-jaro).
V ročníku 2016-2017 má FK v soutěžích tato mužstva:
A mužstvo (okresní přebor), B mužstvo (III. třída), C
mužstvo (IV. třída), starší žáci (okresní přebor), starší
přípravka (okresní soutěž), mladší přípravka (okresní
přebor). Z důvodu malého počtu dorosteneckých mužstev na okrese a také nedostatečného počtu hráčů v dorosteneckém věku jsme na podzim nepřihlásili soutěž

dorostu, ale naopak jsme přihlásili C mužstvo mužů,
které je složeno především z našich dorostenců a snad
jako jediní v okrese máme tři mužstva dospělých.
Po podzimu je A mužstvo na 8. místě, B mužstvo je
na 7. místě, C mužstvo na 11. místě, ale zde jde především o sbírání zkušeností. Starší žáci jsou na 5. místě,
starší přípravka na 8. místě a mladší přípravka na 2. místě.
FK dlouhodobě pracuje s mládeží, které vytváří dobré
podmínky. Pořádáme během roku několik mládežnických turnajů. V červenci se naši mladší žáci také zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje ve Wroclawi.
Petr Skalický, předseda Fotbalového klubu

A mužstvo FK Trhový Štěpánov
sezona 2015 - 2016
postup do okresního přeboru

Zadní řada zleva: Petr Skalický – předseda, Josef Marvan – asistent trenéra, Roman Kudyn, David Steiner, Miloš Kůžel, Tomáš
Staněk, Pavel Vobecký, Roman Mach, Jaroslav Jakoubek, Václav Janoušek, Tomáš Panenka, Veronika Petrásková – vedoucí mužstva,
Stanislav Netolický, Zdeněk Kokta – trenér
přední řada zleva: Vladimír Trpišovský, Aleš Sviták, Václav Lachout, Daniel Červeňák, Jan Marvan, Martin Jakoubek, Antonín
Frühauf; foto z archivu FK Trhový Štěpánov

Akce ŽÁBA opět vypukla. Zábrany jsou postaveny
i v Trhovém Štěpánově.
Jedna žába, druhá žába, čolek.. . Zatímco někdo před
spaním počítá ovečky přeskakující potok, vlašimští
ochránci přírody a jejich spolupracovníci už myslí jen
na obojživelníky, kterým nyní budou pomáhat přecházet nebezpečné silnice. Ke konci března totiž pravidelně
začíná období tahu, kdy tisíce žab a čolci putují ze svých
zimovišť k místům rozmnožování. Český svaz ochránců
přírody ve Vlašimi zabezpečuje ochranu obojživelníků
při jarním tahu již od roku 2004. Za tu dobu se podařilo
přes nebezpečné silnice přenést téměř 100 000 obojživelníků! Nejprve se zábrany bránící vstupu žab a čolků
na silnice stavěly na pěti lokalitách. Dnes se zabezpečuje
celkem osm úseků, dohromady v délce skoro tří kilometrů. A tradice pokračuje i letos. „V neděli 19. března jsme

stavěli zábrany v lokalitě Mokrá Lhota. V pondělí u Kačiny na Kutnohorsku a u Zruče nad Sázavou, v úterý
jsme zabezpečili úseky u rybníků Propast a Hruškov,
u Tehova a také u města Trhový Štěpánov. Zábrany se
staví jen v místech, kde obojživelníci na cestě k vodě
musí přecházet silnice. Podél sítí jsou zakopané kbelíky,
do kterých obojživelníci napadají. Jednou, či i vícekrát
denně je pak ošetřovatelé stanice či dobrovolníci počítají
a přenáší bezpečně přes silnici. Pouští je až na břehu
blízké vodní nádrže. Brání tak doslova masakru především chráněných ropuch obecných. Ty jsou pomalé
a hrozí jim proto vyšší riziko přejetí, než rychlým skokanům. „Nyní čekáme, že tah každým dnem začne. Některé dny tak nenajdeme žáby žádné anebo přenášíme pou23

Příroda

Ropucha obecná, která je při překonávání silnice nejvíce
ohrožena; foto Martin Haffner

ze pár jedinců. Na vrcholu tahu ale může naráz migrovat
i několik set žab. Záleží přitom především na počasí.
Za teplých deštivých nocí bývá migrace silnější. Celkem
tah trvá zhruba měsíc. Pak zábrany opět odstraníme,
uvádí pan Haffner. Vlašimským ochráncům přírody při

První jarní úlovek
Děti vážně překvapily,
ze Žoldánky rybku polapily.
A ta rybka znenadání,
slíbila jim splnit přání.
No co bylo asi dál?
Co by si tak každý přál?
Ať lidi nesužují nemoci,
ať mají léky a je jim pomoci!!!

duben 2017
stavbě zábran pomáhají studenti ze SZeŠ v Kostelci nad
Orlicí a také pravidelní praktikanti z ČZU v Praze a SZeŠ
v Benešově. Nyní práce připadne navíc na dobrovolníky,
kteří již řadu let pomáhají zábrany na vzdálenějších lokalitách kontrolovat a zachycené obojživelníky přenášet.
Bez nich by se nedařilo zabezpečit tolik nebezpečných
úseků. Za to jim patří veliké poděkování. „Míst, kde se
mohou tahové cesty obojživelníků křížit se silnicemi, je
celá řada. Ne všechny ale lze zabezpečit. Proto v dubnu
jezděte opatrně, aby vás v noci velké množství žab na vozovce nezaskočilo. Pokuste se jim vyhnout. Tam, kde
stojí zábrany, prosím zpomalte a neničte je,“ žádá na závěr Martin Haffner. Většina našich obojživelníků je zákonem zvláště chráněná. Díky změnám v krajině, znečištění vod, chemizaci zemědělství a v neposlední řadě
i kvůli dopravě jich dříve značně ubylo. Každá pomoc
v jejich ochraně tak má velký význam.
Ing. Michala Jakubův, Záchranná stanice
pro živočichy ZO ČSOP Vlašim

Zimoviště ptáků
na nezamrzající řece Želivce
Ptactvo na řece Želivce v Souticích nepotřebuje odlétat
do teplých krajin, jejich výživou jsou vodní rostliny v řece.

Ptáci na nezamrzající řece Želivce v Souticích; foto Josef Korn

První jarní úlovek z rybníku Žoldánka; foto Josef Korn
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Výživou pro ptáky během zimního období jsou vodní rostliny;
foto Josef Korn
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Narození dětí

Sňatek uzavřeli

26.01.2017 – Vojtěch Korn, Trhový Štěpánov

28. 01.2017 - Aleš Sviták z Trhového Štěpánova
a Věra Rysová z Vlašimi

Vojtěch Korn s rodiči Lucií a Davidem; foto z rodinného alba

27.01.2017 – Vojtěch Poledňák, Trhový Štěpánov

Aleš Sviták, Trhový Štěpánov a Věra Rysová, Vlašim

Životní jubilea

Vojtěch Poledňák s bratrem Matějem a s rodiči Olgou a Janem;
foto z rodinného alba

10.02.2017 – Amálie Jindrová, Trhový Štěpánov

Amálie Jindrová s rodiči Martinou a Pavlem; foto z rodinného
alba

01.04. – Jaroslav Brýl, Dalkovice – 85 let
04.04. – Jiří Tomaides, Trhový Štěpánov – 55 let
06.04. – Zdeňka Mašlárová, Dalkovice – 70 let
10.04. – Libuše Holakovská, Sedmpány – 65 let
12.04. – Vladimír Lejček, Trhový Štěpánov – 81 let
12.04. – Zdeňka Kubíková, Trhový Štěpánov – 83 let
14.04. – Jaroslav Turek, Trhový Štěpánov – 81 let
16.04. – Vladimír Šanda, Trhový Štěpánov – 60 let
16.04. – Alena Vaníková, Dalkovice – 55 let
17.04. – Jiřina Janisová, Sedmpány – 84 let
18.04. – Ing. Naděžda Kulíková, Dubějovice – 60 let
20.04. – Věra Turková, Trhový Štěpánov – 75 let
21.04. – Pravoslava Mihulová, Dubějovice – 82 let
23.04. – Jiřina Kůželová, Sedmpány – 86 let
27.04. – Jaroslava Černíková, Střechov n. S. – 60 let
01.05. – Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov – 80 let
03.05. – Jaroslava Musilová, Trhový Štěpánov – 80 let
04.05. – Břetislav Přenosil, Dalkovice – 60 let
05.05. – Olga Polivková, Trhový Štěpánov – 60 let
07.05. – Jana Brabencová, Trhový Štěpánov – 70 let
11.05. – Miroslav Vinš, Dubějovice – 87 let
11.05. – Miloslav Votruba, Trhový Štěpánov – 84 let
11.05. – Vladimír Prokop, Sedmpány – 60 let
12.05. – Anežka Zemanová, Trhový Štěpánov – 91 let
12.05. – Josef Vilímovský, Trhový Štěpánov -75 let
13.05. – Zdeňka Čermáková, Trhový Štěpánov – 70 let
18.05. – Pavel Kopecký, Trhový Štěpánov – 70 let
19.05. – Anna Hrdinová, Trhový Štěpánov – 82 let
19.05. – Marie Kulíková, Trhový Štěpánov – 82 let
27.05. – Jiřina Petrásková, Trhový Štěpánov – 70 let
25
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Zdeňka Rulfová

z Trhového Štěpánova oslavila 80. narozeniny 02.03.2017

Miroslav Polívka

z Trhového Štěpánova oslavil 90. narozeniny 05.02.2017

Miroslav Polívka; foto Josef Korn

Anežka Nováková

z Trhového Štěpánova oslavila 91. narozeniny 16.02.2017

Zdeňka Rulfová; foto Josef Korn

František Tomaides

z Trhového Štěpánova oslavil 90. narozeniny 11.03.2017

Anežka Nováková; foto Josef Korn
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František Tomaides; foto Josef Korn
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Jaroslav Brýl

z Dalkovic oslavil 85. narozeniny 01.04. 2017

Dne 14. března 2017 jsme vzpomněli 5. výročí, kdy nás
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička
paní Hedvika Šimková z Dalkovic.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Dne 10. dubna 2017 uplynulo už 33 let, kdy nás opustil
náš tatínek, dědeček a pradědeček pan Jaroslav Šimek
z Dalkovic.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Čas rychle ubíhá…zůstávají už jenom vzpomínky…
11.dubna uplyne osm let a 15.dubna to budou čtyři
roky, co nás navždy opustili naši milí rodiče František
a Marie Čermákovi.
Vzpomínají Marie a Zdeněk s rodinami,
ostatní příbuzní a známí.
Dne 31. května 2017 uplyne 5 let od úmrtí mého manžela pana Josefa Nerada z Dubějovic. Kdo jste ho měli
rádi, vzpomínejte s námi, co pro nás vykonal a jak miloval svou rodinu. Stále zůstává v našich srdcích. Nikdy
nezapomeneme.
Manželka Anna s dětmi a jejich rodinami a přáteli.

Jaroslav Brýl; foto Josef Korn

Poděkování
Děkuji Městu Trhový Štěpánov a TJ Sokolu Trhový
Štěpánov za gratulaci k mým 90. narozeninám.
František Tomaides

Vzpomínka
Vzpomínáme s vděčností,
úctou a láskou na pana Jaroslava Lhotku, který odešel z kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků 07.02.2016. Jeho život
byl naplněn poctivou prací
a službou pro rodinu i přátelé.
Prosím, vzpomeňte s námi.
Helena Lhotková, manželka s rodinou.

Navždy odešli
07.02. – Květa Hejtmánková, rodačka z Trhového
Štěpánova – ve věku 89 let
09.02. – Irena Jarolímová, Trhový Štěpánov – ve věku
60 let
27.02. – Václav Pivný, Střechov n. S. – ve věku 92 let
10.03. – František Špička, Trhový Štěpánov – ve věku
72 let
11.03. – Zdeňka Veselková, Dalkovice – ve věku 71 let

Zajímavosti
Jaroslav Lhotka z Trhového Štěpánova; foto
z rodinného alba

15. března 2017 tomu bylo
25 let, co od nás navždy odešel
náš starostlivý a milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan
Emanuel Pazour z Trhového
Štěpánova. Stále na něho s láskou vzpomínáme.
Manželka, dcera a syn
s rodinami.
Emanuel Pazour z Trhového
Štěpánova; foto z rodinného alba

6. dubna projížděl se svým doprovodem Trhovým Štěpánovem
prezident naší republiky Miloš Zeman. Foto Josef Korn
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Město Trhový Štěpánov
srdečně zve na

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
oslavu

DNE MATEK

5.5.2017 od 17.00 v SOKOLOVNĚ
AUTOBUS:
Střechov 16:15, Dalkovice 16:20, Sedmpány 16:45, Dubějovice 16:50
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Za drobné chyby se omlouváme. Grafická úprava: Miroslav Horák – Region Design, tisk BOFTISK s.r.o. Nymburk. Náklad 600 ks.
Cena Výtisku 5,– Kč. Uzávěrka 20. 03. 2017. Předáno pro grafické zpracování 31. 03. 2017.

28

