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Velikonoce – čas, kdy se rodí jehňátka.
Mateřskou školu Trhový Štěpánov navštívila dvě skotačivá jehňátka, aby připomněla
dětem, že jaro už opravdu přichází.
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STO LET ČESKÉ STÁTNOSTI
Vážení spoluobčané,
rok 2018 je významným dějinným milníkem pro naši
moderní státnost. Letos uplyne přesně sto let od vzniku
samostatného Československa. Osmičky na konci letopočtů jsou ostatně pro naši zemi osudové. Vedle slavnostního připomenutí vzniku Československa si letos
připomeneme i osmdesát let od nechvalně proslulé Mnichovské dohody, sedmdesát let od únorového komunistického převratu a padesát let od Pražského jara. V této
souvislosti je určitě velmi zajímavé si připomenout, že
při vzniku republiky aktivně participovalo i mnoho rodáků z Trhového Štěpánova (více v příloze).
O vznik našeho státu se zasloužilo především několik
samostatných skupin odvážných jedinců. Známá je Československá národní rada působící od roku 1916 v Paříži
pod vedením budoucího prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka. Na domácí půdě zase aktivně
působila zpravodajská skupina Maffie pod vedením
K. Kramáře, E. Beneše, A. Rašína, J. Scheinera a P. Šámala. Maffie však byla opakovaně terčem rakousko-uherských represivních složek a její vedení bylo postupně
rozprášeno. V červnu roku 1918 pak vznikl Národní výbor Československa.

Klíčovou roli při vzniku samostatného státu sehrály
Československé legie, které byly tvořeny především ze
zajatců československého původu ve státech Dohody.
Do doby aktivního zapojení legií totiž státy Dohody počítaly spíše s myšlenkou uchování Rakouska-Uherska
po jeho odtržení od spojenectví s Německem. Malých
samostatných států mezi Německem a Ruskem se obávaly pro možnou nestabilitu. Po hrdinném boji legií však
již nešlo ambice československého lidu ignorovat.
Československé legie vznikly postupně na území Ruska, Francie a Itálie. Nejpočetnější z nich byla v Rusku
a do historie se zapsala především legendárním postupem československé brigády v bitvě u Zborova v červenci
1917. Následně do legie vstoupilo dalších více jak 30 000
dobrovolníků. Legie nejdříve podléhala ruskému velení,
ale po ruské revoluci (1917) přešla pod „československou“ kontrolu. Následně začal slavný pochod legií domů
na západ, kdy musely nově bojovat proti rudoarmějcům.
Podařilo se jim však ovládnout Transsibiřskou magistrálu a mezi lety 1919–1920 odplulo směrem do vlasti
na 60 000 legionářů. Ti se již vraceli do samostatného
státu, který byl slavnostně vyhlášen 28. října 1918. Již několik měsíců předtím byla situace rakousko-uherských
vojsk neudržitelná a 27. října zaslal rakousko-uherský
ministr zahraničí Andrássy odpovědní nótu na 14 bodů
prezidenta USA Woodrowa Wilsona, v nichž byly vyjádřeny podmínky nutné k uzavření mírové dohody. V Andrássyho nótě Rakousko-Uhersko, tyto podmínky, včetně
sebeurčení dřívějších částí Rakouska-Uherska, přijalo.
V návaznosti na výše uvedené události vyšel dne 28. října československý lid do ulic, obsadil obilní úřad a Národní výbor Československa vydal zákon o zřízení samostatného státu. Dne 14. listopadu bylo ustaveno
republikánské zřízení a prvním prezidentem Československa se stal T. G. Masaryk.
Vážení spoluobčané,
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.
Bůh žehnej českému národu.
Josef Korn,
starosta města Trhový Štěpánov
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1918 – 2018
Oslava
100. výročí vzniku
republiky
v Trhovém Štěpánově
SOBOTA 23. 06. 2018
Program:
1) 10:00 hod. – Shromáždění před Městským úřadem v Trhovém Štěpánově
- občané, spolky, sdružení (uniformy, kroje)
Projev starosty, předání ocenění
Projev hostů
Požehnání městu a občanům – P. Jiří Ptáček MIC
2) Průvod městem, dechová hudba, koňské spřežení, spolky, občané
3) Kladení věnce k památníku padlým – státní hymna
4) Zasazení pamětní lípy na náměstí
5) Výstava k 100 let vzniku republiky s názvem „Proč ženy pláčou“ v Muzeu Trhový
Štěpánov
6) Obecné veselí, dechové hudby HELIGONKY, vystoupení žáků Základní školy
Trhový Štěpánov, rockové skupiny ROCKTOM a ZELENINA, pouťové atrakce
12:00 hod. – Setkání veteránů – výstava historických vozidel „S veterány Podblanickem“
7) 22:00 hod. – Ohňostroj
NEDĚLE 24. 06.2018
1) 8:30 hod. – Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje – požehnání městu a národu
– účast vedení města, spolky, sdružení …
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Slovo starosty

Opravená lesní cesta v Doubí – katastrální území Dubějovice;
foto Josef Korn

Vážení spoluobčané,
připravil jsem pro Vás několik informací o dění v našem městě a celém správním území. S příchodem jarních
měsíců se otevírá prostor pro nové akce, hlavně stavební.
Oprava účelových komunikací
V březnu jsme opravili celkem 1,4 km účelových komunikací. Opravy spočívaly v navezení 40 cm podkladového materiálu, (rozhrnutí, válcování) a následně navezení a urovnání vrchní vrstvy a celkové uválcování.

Opravená lesní cesta nad rybníkem Kupsák – katastrální území
Sedmpány; foto Josef Korn

Opravená polní cesta – katastrální území Dubějovice (Letiště);
foto Josef Korn
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Pohled na opravenou cestu od Sedlice k Sedmpánům – katastrální území Sedmpány; foto Josef Korn
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Pořízení kompostérů pro město Trhový Štěpánov
Je vysoutěžen dodavatel kompostérů pro město Trhový Štěpánov, firma MEVA – Brno s.r.o., Želešice. Žádám
občany, kteří mají o kompostéry zájem, aby se přihlásili na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově, kde s nimi
bude uzavřena smlouva o zapůjčení. Kompostér bude
zdarma po dobu udržitelnosti projektu (5 let). Poté přejde do vlastnictví občana.
Rekonstrukce kotelny – Klub matky s dětmi
Provádíme rekonstrukci kotelny v budově č. p. 51 (prodejna) ve Střechově nad Sázavou a úpravu stávajících prostor pro klub „Matky s dětmi“ ze Střechova nad Sázavou.
Klubové zázemí FK Trhový Štěpánov – přístavba,
nástavba a stavební úpravy
V době, kdy vyjde Zpravodaj Štěpánovska, by měl být
vysoutěžený dodavatel stavby. Stavba musí být zkolaudována a předána do užívání FK Trhový Štěpánov do konce roku 2018!

Opravená cesta od Sedmpán k Sedlici; foto Josef Korn

Vizualizace studie klubového zázemí FK Trhový Štěpánov

Zázemí pro vzdělávání na Základní škole Trhový
Štěpánov
V této době je zahájeno výběrové řízení na dodavatele
stavby. Po podepsání smlouvy s dodavatelem (květen),
budeme mít představu o stavebních pracích, které omezí

Opravená původní cesta na Javorník – katastrální území Trhový
Štěpánov; foto Josef Korn

5

Zprávy z radnice
chod Základní školy v Trhovém Štěpánově. S uzavřením
základní školy počítáme od poloviny června do poloviny
září. V období mimo letní prázdniny bude vyučování
zajištěno v náhradních prostorách.
Rozšíření kapacity Mateřské školy Trhový Štěpánov
Připravujeme podání žádosti o dotaci na rozšíření kapacity Mateřské školy v Trhovém Štěpánově o jednu třídu (25 dětí) s celým zázemím (šatny, WC, příprava jídla,
ložnice, denní místnost…) a venkovním dětským hřištěm.

duben 2018
město Trhový Štěpánov jako lesní hospodář. Smrt tohoto
charakterního a upřímného muže nás velice zasáhla.
Děkuji panu Stanislavu Kopeckému za poctivou práci
pro město Trhový Štěpánov a jeho občany. Čest jeho památce.

Vizualizace herny v mateřské škole

Rozšíření tělocvičny v Základní škole v Trhovém
Štěpánově
Připravujeme studii a projekt přestavby a rozšíření tělocvičny v základní škole. Stavba bude splňovat nové parametry tělocvičen a bude mít možnost víceúčelového
využití.
Územní plán
Veřejné projednání Územního plánu Trhový Štěpánov a celého správního území proběhlo 19. března 2018
na Městském úřadě ve Vlašimi. Příprava územního plánu k dnešnímu dni trvala přibližně 7 roků. Věřím, že
letošní rok bude Územní plán Trhového Štěpánova
schválen.

Pan Stanislav Kopecký pracoval pro město Trhový Štěpánov
17 let; foto z rodinného alba

Poděkování
Děkuji paní magistře Lucii Kakosové, učitelce II. ročníku Základní školy Trhový Štěpánov, za její příkladný
přístup pedagoga k mimoškolním aktivitám, organizo-

Pořádání akcí „Město občanům“
Taneční koncert Malé muziky Nauše Pepíka proběhl
ve vyprodané sokolovně s kladnými ohlasy a přáním pořádání dalších podobných akcí. Začátkem dubna zahraje
v sokolovně šumavská Doubravanka. Doufejme, že se
stejným úspěchem. Ochotnické divadlo z Načeradce
hrálo komedii Pygmalion. Odměnou herců byla přeplněná sokolovna.
Poslední rozloučení
V únoru jsme se naposledy rozloučili s naším odborným lesním hospodářem, panem Stanislavem Kopeckým, který tragicky zahynul při těžbě dřeva na Táborsku
ve věku 44 let. Pan Stanislav Kopecký pracoval 17 let pro
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Děkujeme paní magistře Lucii Kakosové za příkladný přístup
pedagoga; foto z archivu základní školy
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vání pomoci potřebným občanům a zapojení žáků naší
školy do této pomoci.
Zároveň jí a žákům druhé třídy děkuji za uspořádání
finanční sbírky pro handicapovaného chlapce na zakoupení HANDBIKE (aktivní mechanický invalidní vozík)
a přispění částkou 25.000 Kč. Děkuji.
Letní prázdninový provoz v Mateřské škole Trhový
Štěpánov
Od 1. července do 13. července přijme děti z Mateřské
školy Trhový Štěpánov na prázdninový provoz Mateřská
škola Hulice. Kontakt: ředitelka Jaroslava Fajtlová,
tel. 727 872 375. Od 23. července do 27. července bude
provoz v Mateřské škole Trhový Štěpánov i pro děti
z Mateřské školy Hulice. Kontakt: ředitelka Olga Polivková, tel. 317 851 161.
Pozvání
Srdečně zvu všechny občany 30. dubna na Stavění
máje s hudbou EXPLOZE na Náměstí v Trhovém Štěpánově od 17.00 hodin. Zároveň zvu všechny důchodce

Mateřská škola Trhový Štěpánov„ foto Josef Korn

na oslavu Dne matek 11. května do sokolovny v Trhovém
Štěpánově.
Děkuji za Vaši podporu a pomoc. Přeji krásně a pokojně
prožité jarní měsíce.
Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov

Plánované akce konané Městem Trhový Štěpánov
Měsíc

Den

Duben

Pondělí

Květen
Červen

Datum

Název akce

Pořádá

30.04.

Stavění máje, pálení čarodějnic v Trhovém
Štěpánově na Náměstí

Město Trhový Štěpánov

Pátek

11.05.

Oslava Den matek – setkání důchodců

Město Trhový Štěpánov

Sobota

16.06.

Letní kino v Trhovém Štěpánově

Město Trhový Štěpánov

Sobota

23.06.

Vítání léta s hudbou – Štěpánovský jarmark –
Oslavy 100 let české státnosti

Město Trhový Štěpánov

P O Z VÁ N K A
Dne 6. května 2018 od 8.30 hodin
se bude konat
v kostele sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově

mše svatá za všechny hasiče
k svátku sv. Floriana,

patrona hasičů a ochránce proti požárům.
Sv. Florian v kostele sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově;
foto Josef Korn
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MěÚ Trhový Štěpánov
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
vyhlašují sběr elektro a nebezpečných odpadů

v sobotu 14. dubna 2018

stanoviště budou na obvyklém místě:
•		 8:00
•		 8:30
•		 9:00
•		10:00
•		10:30
•		11:30

Štěpánovská Lhota – na návsi
Střechov – u obchodu
Dalkovice – u hasičárny
Sedmpány – u kontejneru
Dubějovice – u kontejneru
Trhový Štěpánov – na náměstí

Sbíráme:
• 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

8

duben 2018

Zprávy z radnice

9

Historie

duben 2018

Opsáno z kroniky Střechov nad Sázavou
Světová válka
Roku 1914 rozzuřila se téměř po celém světě válka,
v níž byli zastoupeni téměř všichni národové světa.
Po zavraždění následníka trůnu Frant. Ferdinanda
d´Este a choti jeho Žofie z Hohenbergů dne 28. června
1914 v Sarajevě v Hercegovině vznícena byla krvavá řež
mezi Německem, Rakouskem, Bulharskem a Tureckem
na jedné straně a Francií, Belgií, Anglií, Ruskem, Rumunskem, Srbskem, Itálií, Japonskem, Portugalskem
a Amerikou na druhé straně. Válčilo se na zemi, v zákopech, na moři i ve vzduchu. Válečné fronty byly v Rusku,
Haliči, Karpatech, Rumunsku, Srbsku na řece Soči a právě v Itálii v Tyrolích a ve Francii a Belgii. Válku vznítili
Němci, chtějíce opanovati celý svět. Byl to císař německý
Vilém Krvavý. Co moře slz, běd útrap, nářku, životů,
jmění atd. bylo vyplýtváno v této hrozné válce. Rodiny
ztrácely své živitele, odešli do cizích krajin, otcové, bratři
a snoubenci, aby strádali a nasadili své životy za zájmy
nám zcela cizích lidí a možno říci za zájmy odvěkých nepřátel všeho, co bylo českého. Litice válečná rozběsnila se
po celé Evropě, země a veškeré tvorstvo úpělo pod krutým běsem válečným. Lidstvo rvalo se mezi sebou, ač
nikdo neměl zcela žádné příčiny, aby vraždil jiného vším
vinno několik jednotlivců a ti došli zasloužené odměny.
Lid strádal na bojištích, lid strádal i doma. Hlad, bída,
nemoci, rekvisice krutě tísnili nevinný lid. Doma matky
s dětmi musily samy, co kdysi pilná ruka mužova zpracovala, obdělávati. Z každé dědiny a téměř z každé rodiny odešel někdo milený, který měl nastaviti svůj život
za zájmy cizáků. I z naší dědiny bylo mnoho těch, kteří
se odebrali do války a mnozí z nich již více krát se nevrátili. Jména 19 hrdinů rodáků střechovských a Dubovských vyryta jsou na pomníku padlých, aby hlásali budoucím, že padli tam kdesi v dáli, v cizině se vzpomínkou
v srdcích svých na své drahé na svůj rodný domov,
na svoji krásnou vlast, tam v cizích končinách Karpat,
Alp, Balkánu ve smavé Francii, v Rusku a zimavé Sibiři.
Jména jejich jsou:
Josef Mírovský, jako francouzský legionář padl v posledním útoku v bojích proti Němcům u Feffonu
na řece Aisně, byv roztržen granátem.
Josef Hoffman z Dubovky čís. pop. 10. Prodělal boje
na různých frontách a padl na italském bojišti.
František Holub z čís. 6 zemřel v zajetí v Srbsku.
Jan Houdek z čís. 7 zemřel v boji proti Itálii.
Václav Houdek z čís. 7 padl na italském bojišti.
Antonín Kehár z Dubovky čís. 8 padl v Srbsku.
Antonín Luxa
Josef Nevšímal z čís. 27 padl v boji proti Rusku.
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Josef Peroutka z čís. 2 zemřel v nemocnici, byl raněn
v Rusku.
Ladislav Peroutka z čís. 2 padl v boji proti Itálii.
Jan Smítka z čís. 14 zemřel týfem v zajetí v Srbsku.
Josef Smítka z čís. 14.
Josef Třešnák z Dubovky z čís. 3.
Antonín Týce z čís. 11 zemřel v srbském zajetí.
Josef Vodolán z čís. 35 byl zajat v Rusku, vrátil se,
zúčastnil se bojů na Slovensku proti Maďarům a padl
u Sliače.
Alois Volek, domkář z čís. 32 padl na Černé Hoře.
Josef Voráček z čís. 15 zemřel 17. dubna 1916 v Synkově
následkem zranění karabinou na hlavě.
Alois Zelenka z čís. 33
František Zelenka z čís. 25
Ve válce činně sloužili a vrátili se: Josef Vlček, Jaroslav
Korn, Josef Šeibl, Bohumil Ciner, Josef Lichtenberk,
František Havlín, Antonín Tichý, František Tichý, Antonín Melichar, Josef Volek, Jaromír Smítka, Antonín
Smítka, Josef Pudil, František Divíšek, Jan Chlumský,
František Přenosil, Josef Holub, Štěpán Peroutka, Rudolf
Mírovský, František Houdek, Josef Jakoubek, Josef Černík, František Vodolán, Josef Pýcha, Václav Mírovský.

Převrat
Mnozí z těch, kteří před válkou byli usazeni v cizině
a ti, kteří se dali zajmouti, seznali, že nadešla doba, aby
český národ vyprostil se zajetí rakouského. Tvořili se legie v Rusku, Itálii, Francii. Pomocí těchto a za vůdcovství nynějšího presidenta, tatíčka T. G. Masaryka, Rostilava Štefánika a Dr. Ed. Beneše a domácích některých
osobností vydobyta nám svoboda dne 28. října 1918. Jest
to ohromný svátek pro Čechy a Slováky, den významu
nebývalého. Po 300 let poroby opět svobodni, opět volni!
Opět všichni Češi a Slováci dýchají vzduch svobodný.
Utvořena svobodná, volná, rovnoprávná demokratická
republika ČESKOSLOVENSKÁ.
Ožij vlasti svobodná, věčně a kéž nikdy již neupadneš
v tak kruté a ponižující jho cizáků! Buď nehynoucí dík
našim osvoboditelům, mezi něž patří také president Spojených států severoamerických Woodrov Wilson!
O jak radostno bylo po celé československé vlasti! Jak
volně opět se dýchalo! Jakoby obrovský balvan byl odvalen z beder, stále utlačovaného, pokořovaného, vydíraného národa československého! Oddechli si všichni, oddechla si zvláště škola.

duben 2018
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První zmínka o Trhovém Štěpánově
Z roku 1108 se zachoval záznam, že Štěpánov je majetkem držitelů hradu Leštna nad Sázavou – dnešní Lštění. Profesor Univerzity Karlovy J. V. Šimák (1870–1941)
uvádí, že Štěpánov byl součástí biskupského majetku
„ante quem“ roku 1126. Roku 1235 byl prodán Šternber-

kům a roku 1250 se stává majetkem pražských biskupů.
Pražský biskup Tobiáš z Bechyně, který roku 1290 povýšil naši obec na město.
(čerpáno z kroniky)

Taneční koncert v Trhovém Štěpánově
V pátek 16. února 2018 uspořádalo město Trhový Štěpánov, na mnohá přání občanů, taneční odpoledne s Jihočeskou kapelou Malá muzika Nauše Pepíka. Již několik týdnů předem byly místenky do místní Sokolovny,
kde se akce konala, vyprodány. Dlouho před začátkem se
začali scházet a sjíždět milovníci lidových písní z blízkého i vzdáleného okolí. A tak nic nebránilo tomu, aby
v 16 hodin bylo taneční posezení zahájeno. Úvodního
slova se ujal starosta města Josef Korn. Nejdříve přivítal
muzikanty z Horažďovic s jejich zpěvačkou, poté všechny přítomné a popřál jim příjemně prožité odpoledne.
Poté paní místostarostka připomněla, jak je důležité se
v dnešní hektické době občas zastavit, zapomenout

na všední starosti, užít si zábavné odpoledne a popřála
všem pěknou zábavu. Již při úvodních tónech písně
o krásné Šumavě se začal taneční parket zaplňovat prvními odvážnými tanečníky. Během uplynulých tří hodin
zazněly jak písně lidové, tak i moderní. Při zpěvu a tanci
odpoledne rychle uběhlo a už je tu čas na loučení a poslední píseň Jděte báby, jděte domů. Na závěr se s muzikanty rozloučil pan starosta, který jim poděkoval za pěkný program a spolu s paní místostarostkou předal
květiny. Spoluobčany pozval na další podobnou akci,
která se uskuteční v měsíci dubnu. Na úplný závěr zazněla píseň Zůstaň tu s námi, muziko česká…
Na příjemně prožitém odpoledni mají zásluhu všich-

Jihočeská kapela MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA v Trhovém
Štěpánově; foto Petr Křepela

Zpěvačka Jindřiška s Pepíkem Naušem byli sehraní;
foto Petr Křepela

Kapela hrála svižně a parket byl plný tanečníků;
foto Petr Křepela

Taneční odpoledne v Trhovém Štěpánově se velice líbilo;
foto Petr Křepela
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ni, kdo se na akci podíleli. Město Trhový Štěpánov, štěpánovští hasiči a hasiči z okolních vesnic, kteří zajišťovali dopravu, v šatně pan Šiška s paní Štolovou, pan
Křepela, který celé odpoledne fotografoval a dokumentoval zajímavé i humorné okamžiky akce a v neposlední
řadě i rodina pana Jana Kučery, která zajišťovala občerstvení účastníků. Své si jistě užila i sama Sokolovna, která
již dlouho nepamatuje takto zaplněný sál a báječnou atmosféru. Taneční odpoledne se vydařilo, milovníci lidových písní si užili své a již se všichni těší na další podobné
setkání.
Miroslava Veselá
Poděkování patří panu starostovi Josefu Kornovi, který na přání občanů kapelu zajistil; foto Petr Křepela

Město Trhový Štěpánov pořádalo divadlo
Dne 24. února 2018 v Sokolovně v Trhovém Štěpánově zahrál Ochotnický spolek Načeradec komedii
PYGMALION od George Bernarda Shawa (překlad:
Milan Lukeš).
Profesor Higgins před divadlem slyší hroznou angličtinu Lízy Doolittlové, která prodává v košíku květiny.
Mají menší roztržku na ulici a Líza se seznámí jak s Hi-

gginsem, tak i s plukovníkem Pickeringem. Když se Líza
dozví, že by ji byl Higgins schopen naučit správně mluvit
a ona by si mohla otevřít květinářství, rozhodne se tedy,
že ho navštíví. Nabídne mu peníze za výuku (i když je to
směšně malá částka). Higgins přijme a s Pickeringem
uzavře sázku, že z ní za půl roku udělá dámu, na které
nikdo nepozná její původ. Ukáže se, že Líza má velmi

V komedii hrála i paní starostka z Načeradce Petra Bartoníčková

Květinářka má problém se správnou mluvou

Na závěr sklidili herci velký potlesk; fota Jiří Drnovec

O divadelní představení byl velký zájem – bylo plno
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dobrý sluch a rychle odposlouchá správnou výslovnost
a nakonec to dokáže. Prvně ji Higgins vezme do společnosti ke své matce, tam se do ní zamiluje Freddy. Další
akcí je ples, kde ji tzv. odborník Dick prohlásí za maďarskou princeznu – podle její výslovnosti a chování. Higgins tedy vyhraje sázku a společně s Pickeringem si gratulují. Nikdo ale nepochválí Lízu, ta se naštve a hodí
po Higginsovi trepky a v noci uteče k jeho matce. Freddy, zblázněný láskou k ní, si ji chce vzít, Higgins pro ni
ale přijede a nakonec se dohodnou, že bude i nadále by-

Události ve městě
dlet s ním a budou trojspolek – dva staří mládenci a Líza.
V pozadí je jasně cítit, že Higgins Lízu tajně miluje, ale
nechce si to přiznat. Zároveň také žárlí na Freddyho.
V závěru přichází setkání s otcem Lízy, který díky profesorovi zbohatl a žení se (kvůli sociálnímu postoji – dostal se díky penězům do vyšší třídy, ale nelíbilo se mu to,
každý teď po něm něco chtěl a najednou se k němu všichni hlásí = chtějí peníze). Líza si volí snazší život s chudým
Freddym v malém květinářství za peníze jejího otce, než
podřadné postavení služky v Higginsově domě.

Spolkový dům Trhový Štěpánov – Pohádkové putování
Kouzelně pohádková je řeka Sázava a její okolí. Teče
kolem skal, míjí louky, lesy, houpá labutě, kačenky, třpytí se rybkami, bublá přes jezy a tiší se na písčinách.
Stačí zavřít oči, trochu se zasnít a „Kouzelný svět víl,
elfů a skřítků“ vás vítá. Poprosili jsme je o pomoc – provedou vás pohádkou i historií. Budou na vás čekat a vaším úkolem bude: NAJÍT JE A NAPSAT JEJICH JMÉNO
NA KARTIČKU.
VÍLY, ELFOVÉ A SKŘÍTCI vás zvou na Pohádkové
putování 2018
A kde je hledat:
1) zámek Zruč nad Sázavou (Království panenek
a expozice Od verpánku k Baťovi)
2) hrad Ledeč nad Sázavou (medvídci, miminka)
3) zámek Rataje nad Sázavou (kočárky a další překvapení)
4) muzeum Uhlířské Janovice (Babiččiny kočárky)
5) Galerie Záložna Vlašim (krojované a suvenýrové
panenky z Čech i ze světa)
a také připomenout historii:
6) Muzeum Štěpánovska v Trhovém Štěpánově (Proč
mámy pláčou – 1.světová válka)
7) Zámecká galerie Zruč nad Sázavou (Zavřete oči,
odcházím – 1. republika)
8) zámek Ostrov (Československé kroje)
Celé toto Pohádkové putování bude zahájeno v květnu
ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově. Kmotrou je
herečka, zpěvačka a moderátorka Bára Štěpánová. Naši
prázdninovou hru odstartuje letos již potřetí.
Tentokrát se v našem putování podíváme trochu
i do historie a připomeneme si významné výročí, které
v letošním roce slavíme – vznik samostatného Československého státu. Co tomu předcházelo, se dozvíte na výstavě v Muzeu Štěpánovska. Výstava začíná atentátem
na arcivévodu a následníka rakousko – uherského trůnu
Františka Ferdinanda d´Este a končí vyhlášením Československa.
O dalších expozicích se rozepisovat nebudu. To už
bude záležet na vás, zda je navštívíte a s jejich obsahem
se seznámíte.

Hrad Ledeč nad Sázavou – výstava medvídků; foto Stanislav
Kužel

Hrad Ledeč nad Sázavou – expozice; foto Mgr. Stanislav Kužel

Samozřejmě jsme pro vás připravili i bohatý doprovodný program. Začínáme v 10:00 hod. Kromě Báry Štěpánové vám zahraje skupina Covertina ze Světlé nad Sázavou, představíme vám některá řemesla, nabídneme
několik malých obchůdků a určitě i něco dobrého na zub.
Pro ty nejmenší možná i nějaké překvapení. Vyvrcholením Pohádkového putování je opět Pohádkový ples
na zámku ve Zruči nad Sázavou, který bude 15. září 2018
od 10:00 hod.
Přijďte společně s námi do Spolkového domu, přijďte
si prohlédnou výstavu, poslechnout si hezkou hudbu,
ochutnat něco z naší nabídky. Prostě si udělat hezký den.
Srdečně vás všechny zveme.
Mgr. Stanislav Kužel,
vedoucí Spolkového domu
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Městská knihovna Trhový Štěpánov
Příjemné středeční březnové dopoledne strávily
v knihovně dětičky z naší mateřské školy se svými učitelkami. Prohlédly si knihovnu, poslechly si pohádku
o pavoučcích a vybarvily obrázek s jarním motýlkem.
Jsme rádi, že se dětem v knihovně líbilo a těšíme se
na nové malé čtenáře. Zároveň dětem a jejich učitelkám
děkujeme za milé dárečky.
Jana Boušková,
vedoucí městské knihovny

Návštěva Mateřské školy Trhový Štěpánov v naší knihovně;
foto Jana Boušková

Manželé Drnovcovi z Trhového Štěpánova vyhráli na plese
SDH Trhový Štěpánov hlavní cenu
1. Vyhráli jste hlavní cenu. Prozraďte nám, kdo měl tu
šťastnou ruku a o jakou cenu šlo?
Paní Drnovcová: Tu hlavní cenu jsem si vytáhla já a byla
to noc na botelu Admirál.
Pan Drnovec: Já ne, to moje žena, asi má šťastnější ruku.

představě, že pojedete na botel Admirál?
Paní Drnovcová: Z výhry jsem měla radost a zároveň
jsem se obávala, jestli se nebude loď v noci houpat.
Pan Drnovec: Já jsem se těšil, že se odpoutá a svezu se
po Vltavě.

2. Měli jste z výhry radost. Jaké byly první pocity při

3. Jaký na Vás udělal první dojem botel Admiral?
Splnilo to Vaše očekávání?
Paní Drnovcová: První dojem byl úžasný a předčil moje
očekávání.
Pan Drnovec: Přivítal nás sám pan „Admirál“ v uniformě.
4. Můžeme se zeptat, jestli jste ochutnali českou nebo
i mezinárodní kuchyni?
Paní Drnovcová: Ochutnala jsem českou kuchyni, kachní stehno s červeným i bílým zelím, restovanou cibulkou
a špekovými knedlíky.
Pan Drnovec: Jelikož dětské porce nedělali, tak mi žena
dala ochutnat a to mi stačilo.

Manželé Drnovcovi z Trhového Štěpánova vyhráli hlavní cenu
na plese SDH Trhový Štěpánov a to noc na botelu Admirál.

Exkluzivní vybavení botelu na Vltavě
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5. A jak se Vám spalo? Vyspali jste se do růžova na takovéto lodi…?
Paní Drnovcová: Spalo se mně dobře a opravdu jsem se
vyspala do růžova jako nemluvně.
Pan Drnovec: Usnul jsem také jako nemluvně.
6. Prohlédli jste si historické památky poblíž botelu
Admirál?
Paní Drnovcová: Prošla jsem se po nábřeží a z druhé
strany přes řeku bylo vidět Národní divadlo. Také jelo
po setmění několik parníků s turisty na večerní projížďku Prahou.
Pan Drnovec: Když se setmělo, tak jsem obdivoval krásné večerní osvětlení Prahy a jejích památek.

duben 2018
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7. Teď se zeptám každého zvlášť, co se Vám na pobytu
nejvíce líbilo?
Paní Drnovcová: Nejvíce se mi líbilo krásné zařízení restaurace s nádhernými dekoracemi, výhled na Vltavu
a večerní nasvícení Prahy.
Pan Drnovec: Nejvíce se mi líbila hejna racků a kachen
a proplouvající výletní lodě.
Děkujeme za rozhovor manželům Drnovcovým.
Botel Admirál byl postaven v českých loděnicích jako
poslední ze tří pražských botelů. V roce 1971 byl ukotven na levém břehu Vltavy mezi Palackého a Železničním mostem. Lodní těleso botelu bylo postaveno jako
třípodlažní plovoucí objekt ocelové konstrukce, který je
napojen na městské inženýrské sítě s vlastním plynovým
vytápěním. Botel je určen k celoročnímu hotelovému
a restauračnímu provozu. Po dvaceti letech své existence
byl botel v roce 1993 privatizován. Prošel postupně celkovou rekonstrukcí a získal opět svůj lesk a styl. V současné době je tomu již 44 let, kdy se botel stal neodmyslitelnou součástí koloritu staré Prahy s výhledem
na Pražský hrad, Emausy, Národní divadlo, Vyšehrad
nebo na pražské mosty. Další historické památky jsou
od botelu vzdáleny 15 minut chůze. Elegantní dřevěný
nábytek a mosazné prvky zdobení dotvářejí exkluzivní
atmosféru hotelu, nočního klubu a všech pokojů. Návštěvníci si mohou vychutnat speciality české a mezinárodní kuchyně a pražskou atmosféru na lodní terase
s kapacitou 85 osob. Botel Admirál je stále aktivně zapojen do pražského cestovního ruchu a poskytuje svým

Ochutnali jsme českou kuchyni, kachní stehno s červeným i bílým zelím, restovanou cibulkou a špekovými knedlíky.

Opravdu jsme se vyspali do růžova…; foto: Jiří Drnovec

hostům hotelové služby, což představuje romantické
ubytování v nově zařízených dvoulůžkových kajutách.
(čerpáno z internetu)

Dlouholetá záliba ředitele společnosti EKOSO
Romana Fariona
Ing. Roman Farion je jednatelem a provozním ředitelem společnosti EKOSO, Trhový Štěpánov, s.r.o., zabývající se sběrem, zneškodňováním a zpracováním odpadů.
Kromě této profese je jeho velkou a dlouholetou zálibou
entomologie, což je zoologická věda zabývající se studiem
hmyzu.
Abychom jej poznali i z této stránky, položili jsme mu
několik otázek.
Jaké byly začátky této záliby?
Když mi bylo 13 let, dostal jsem od rodičů k Vánocům
drobnou publikaci od RNDr. Josefa R. Winklera s názvem „Sbíráme hmyz a zakládáme entomologickou sbírku“. V knížce se pojednávalo o tom, jak hmyz sbírat, preparovat a následně uchovávat. Tato knížka mě tak
zaujala, že jsem ji celou velmi rychle přečetl a během vánočních prázdnin si opatřil vše potřebné ke sběru brouků. A hned v lednu jsem vyrazil na svou první výpravu
do Ďáblického háje v Praze. Vzpomínám si, že jsem teh-

dy v lese našel pod kameny a kůrou pařezu své první tři
brouky.

Část sbírky mandelinek zařazených v entomologické krabici

15

Občané Trhového Štěpánova a okolí
A co bylo potom?
Můj tatínek mě chtěl v zálibě podpořit, a tak mi brzy
zprostředkoval několik návštěv u zkušených sběratelů.
Ale pak mě potkalo veliké štěstí, že jsem mohl pravidelně navštěvovat entomologický kroužek, který fungoval
při tehdejším Domu pionýrů a mládeže na pražské Grébovce. Kroužek vedl náš již tehdy vynikající entomolog
RNDr. Jaromír Strejček. Doktor Strejček nám nasbírané
brouky určoval, učil nás je preparovat a pracovat s určovacími klíči. Také nás v terénu učil, jak a kde brouky hledat. Kromě toho jsem se na tomto kroužku setkával se
svými vrstevníky, se kterými se dodnes vídám na pražských entomologických burzách. Z některých mých bývalých kamarádů se později stali špičkoví odborníci
a vědci. Já jsem dodnes zůstal jen pouhým amatérem.

Expedice v okolí italské Mattinati v pohoří Monte Gargano 2017.
K lovu hmyzu je nepostradatelná smýkací síť.

Předpokládám, že druhů brouků je v České republice
hodně. Snažíte se, je posbírat všechny?
To není v lidských silách, protože v rámci ČR se vyskytuje asi kolem 5000 druhů brouků. Většinou se každý
entomolog dříve či později začne specializovat na některou čeleď, která je mu sympatická nebo ho nějak přitahuje. Já jsem se pod vedením doktora Jaromíra Strejčka
začal zabývat čeledí mandelinkovitých (latinsky Chrysomelidae), která zahrnuje v rámci naší republiky přes 500
druhů. Většinou lidé znají mandelinku bramborovou.
Agronomové jistě znají některé škůdce – dřepčíky –
z rodu Phyllotreta nebo nového škůdce opět zavlečeného
z Ameriky, bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera
virgifera). Mandelinky žijí většinou na rostlinách, kterými se živí i jejich larvy. Mnohé druhy mandelinek jsou
dnes v důsledku chemizace krajiny a úbytku původních
biotopů velmi vzácné.
Když jsme u vzácných druhů, jaký je Váš nejlepší
úlovek?
To se dá těžko říci. Když například najdeme živnou
rostlinu nějakého dosud vzácného druhu a poznáme
16
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jeho vývoj a dobu výskytu v průběhu roku, může se dříve velmi vzácný druh stát hojným. Ale mohu říci, že mě
na Podblanicku překvapil výskyt jednoho druhu mandelinky, kterou jsem dosud nechytal. Bylo to až v měsíci
září při smýkání louky u Částrovic. Smýkací síť jsem měl
úplně mokrou, ale k mému velkému překvapení jsem
na dně síťky spatřil a rozpoznal vzácný druh, měřící kolem tří milimetrů.
To byl brouček opravdu malý. Jak je to vlastně s jejich
velikostí, který je největší a který nejmenší?
Asi nejznámějším broukem je roháč obecný. Sameček
může měřit až k osmi centimetrům. Samička je výrazně
menší. Tento jev v entomologii nazýváme pohlavním dimorfismem. Další větší druhy jsou někteří tesaříkovití,
střevlíkovití, vrubounovití, potápníkovití. Ale i na Podblanicku se vyskytující nosorožík kapucínek má ke čtyřem centimetrům. Nejmenší brouci mají kolem půl milimetru. Největší brouci v tropických pralesích Asie a Jižní
Ameriky pak dorůstají velikosti 15 až 20 cm. Co se týká
mé zkoumané čeledi mandelinek, tak tam jsou největší
tuzemské druhy o velikosti jednoho centimetru a nejmenší kolem 1 mm. Pro určování tak malých druhů je
nevyhnutelnou pomůckou binokulární lupa o 50násobném zvětšení.
Jaký má vlastně smysl sbírat brouky nebo hmyz vůbec?
To záleží na tom, zda jej sbíráme jen pro naše potěšení
či poznání nebo hledáme praktický význam. Mně osobně nepřipadá správné sbírat brouky jen kvůli tomu,
abych je měl zařazené ve sbírce vedle systému jejich latinských názvů. Proto raději provádím průzkumy nějakého území, které se nazývají inventarizací. Většinou se
to týká nějakých ploch, které mají být zasaženy výstavbou anebo lokalit, o kterých je třeba z přírodovědného
hlediska získat co nejvíce informací. Několik takových
průzkumů jsem prováděl pro Agenturu ochrany přírody
a krajiny ČR, dříve pro Správu CHKO Blaník. Takový
průzkum je časově velmi náročný, protože předmětné

Expedice v jižní Makedonii 2015. V pozadí řeka Vardar
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území je nutné navštívit v průběhu roku několikrát.
Na místě nasbírat zde vyskytující se druhy. Poté je určit.
Nakonec vše vyhodnotit a sepsat zprávu pro zadavatele.
Takovou práci ale vidím jako velmi smysluplnou. Přitom
ne všichni nalezení brouci jsou usmrceni. Pokud se jedná
o běžné, na místě určitelné druhy, tak se provede pouze
záznam do terénního deníku a brouk se živý pustí zpět.
Navštěvujete i jiná místa, než je Podblanicko?
Krom Česka velmi rád jezdím na Slovensko. A pak zejména na Balkán – Chorvatsko, Makedonie, Řecko, Bulharsko, Rumunsko. Je dobré mít sesbíraný a určený entomologický materiál i z jiných oblastí, např. ze
Středozemí. A to z toho důvodu, že určuji mandelinky
i sběratelům, kteří se specializují na jiné čeledi brouků
a určování neznámého materiálu by byla pro ně zbytečná časová zátěž.

Ing. Roman Farion při určování hmyzích úlovků; foto z rodinného alba

Je taková expedice fyzicky náročná? Dají se shodit
nějaká ta kila?
Řekl bych, že každý pohyb v přírodě je svým způsobem náročný. Když se člověk celý týden pohybuje v rozmanitém terénu a vykonává pohyby dřep – vztyk, pří-

Musím říci, že je to krásná záliba také proto, že se jedná o pohyb v přírodě; foto z rodinného alba

padně leh, tak je každý den večer fyzicky zcela vyřízený.
K tomu jsou zapojené i horní končetiny, když se smýká
vegetace se síťkou v ruce, anebo když se rozloží sklepávač, do kterého se z větví stromů a keřů brouci oklepávají. V průběhu týdenní expedice někde v Bulharsku shodím za týden minimálně tři kila. Ale když přijde zima,
čas sedavé práce, kdy se brouci preparují, třídí a určují,
tak se ta kila brzy vrátí zase zpět.
Jak jsou na tom Vaše děti? Pokračuje někdo z nich
v otcových šlépějích?
Děti jsem brával do terénu od malička. Nejstarší Jana
to vzala opravdu vážně, a právě letos zakončuje studium
na Pedagogické fakultě UK se zaměřením na biologii
a výchovu ke zdraví. Takže z ní bude učitel – profesionál.
Z toho mám samozřejmě radost. Ostatní děti mají vztah
spíše k jiným oborům lidské činnosti a vědění.
Děkujeme panu Ing. Romanu Farionovi za poskytnutý rozhovor do Zpravodaje Štěpánovska. Popřejme mu
nadále krásné zážitky v jeho velké zálibě – entomologii.
Především přejeme pevné zdraví, hodně radosti a štěstí
v dalších letech.
Štěpánka Bézová

Hasičský ples v Dalkovicích 2018
V sobotu dne 3. 2. 2018 se v kulturním domě v Dalkovicích konal již tradiční hasičský ples pořádaný Sborem
dobrovolných hasičů Dalkovice. K poslechu a tanci opět
hrála hudební skupina Triton pod vedením pana Oldřicha Hrubanta. Ke stolům s úsměvem na tvářích příchozí
hosty uváděli velitel sboru Miroslav Petrásek a jednatel
sboru Ing. Jaroslav Kroupa. Po prvních několika písních
pod taktovkou pana Hrubanta si vzal slovo starosta Dalkovic Ing. Jan Kroupa s velitelem sboru Miroslavem Petráskem a kromě několika organizačních věcí (jako na-

příklad, že poprvé v historii plesů v Dalkovicích byl sál
kulturního domu kvůli novému zákonu nekuřácký) především popřáli všem krásný večer a příjemnou zábavu.
Jako každý rok byla i letos pro hosty připravena bohatá tombola s mnoha hodnotnými cenami, kterých bylo
opět více než předešlý rok. Pokud budou hasičské plesy
v Dalkovicích následovat tento trend ještě chvíli, zanedlouho se počet cen v tombole přehoupne přes magickou
tisícovou hranici. Touto cestou bychom jako SDH Dalkovice chtěli ještě jednou poděkovat všem sponzorům.
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Samotná tombola se začala prodávat krátce po desáté
hodině a jako každý rok byla vyprodána během několika
minut. Doufáme, že všichni hosté, kteří si zakoupili alespoň jeden lístek do tomboly, byli se svými cenami spokojeni.

Horní řada zleva: Ing. Lukáš Kroupa, Dan Donda, Miroslav Kučera ml., Michal Smetana, Milan Kořínek, Miroslav Kučera st.,
František Dřevo, Václav Kučera, Matěj Veselka, Milan Veselka,
Ing. Jaroslav Kroupa, Veronika Petrásková, František Hofmann,
Lucie Petrásková, Hynek Dřevo.
Spodní řada zleva: Miroslav Petrásek, Jan Žížala, Pavel Vobecký,
Daniela Aronová, Michaela Šancová

duben 2018
Celkově se hasičský ples v Dalkovicích vydařil, sál byl
plný, hosté byli spokojeni a příjemně společensky unaveni, pilo se, tancovalo (a to chvílemi i na stolech), hudba
hrála až do ranních hodin a vše se obešlo bez jakýchkoliv
problémů. Doufejme, že následující hasičské plesy budou
rovněž tak povedené, jako ten letošní.
Michal Smetana,
kronikář SDH Dalkovice

Celkově se hasičský ples v Dalkovicích vydařil; foto z archivu
SDH Dalkovice

Včelařský ples
Zatímco včelky prožívají chladný únor nahloučené
v chumáči a ven vylétnou jen v případě teplých dnů, aby
se vyprášily, včelaři se intenzivně připravují na další sezonu. Přitom jim ale také zbývá i trochu času na zábavu.
Nejinak tomu bylo v sobotu 10. února, kdy včelaři Základní organizace ČSV Trhový Štěpánov uspořádali
ve společenském sále v Hulicích Včelařský ples. Navázali tak na tradici Včelařských plesů, která byla přerušena
na dlouhých 28 let.

Přípravy začaly dlouho před samotným plesem. Bylo
třeba zajistit tombolu, která byla bohatá a samozřejmě
převážně medová. Šťastní výherci si domů odnášeli nejen med od včelařů ZO, výbornou medovinu p. Šusty, ale
také rozmanité perníčky, které během posledního lednového víkendu napekly a nazdobily včelařky i nevčelařky.
Lákavými výhrami byly ovšem také medovníky, kvalitní
kosmetika s medem, voňavé svíčky ze včelího vosku, potřeby pro včelaře či vstupenky do Včelího světa. Zastou-

Poslední lednový víkend napekly a nazdobily včelařky i nevčelařky spousty medových perníků.

Nazdobené perníčky cestovaly do tomboly; foto L. Vlasáková
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pení ale měly i nevčelařské ceny v podobě poukázek
do podnikových prodejen Rabbitu, kuchyňských potřeb
zn. Simax, vína a mnohé další.
O nápoje a sladké i slané občerstvení v baru se staraly
rozesmáté včelky - Kalňačky. K tanci hrála kapela Dohoda. Výzdoba v sále byla také ryze včelařská, a to v podobě včelích plástů, včelek a velkých slunečnic, které doplňovaly velké žlutočerné rozety, zavěšené na lustrech. Ples
ozvláštnilo taneční vystoupení dvou juniorských párů
z Taneční školy Salta Jitky a Karla Maršálkových. Tanečníci při něm předvedli ukázky standardních a latinskoamerických tanců a hned bylo jasné, proč si oba páry
vytancovaly nejvyšší taneční třídy ve své kategorii.
Účast na plese byla hojná, sál se rychle zaplnil a všichni se dobře bavili. Potěšující byla účast předsedkyně ČSV

K tanci hrála kapela Dohoda; foto archiv ČSV Trhový Štěpánov

Výzdoba v sále byla také ryze včelařská.

p. Machové a předsedy okresní organizace ČSV p. Hlaváčka.
Ples se povedl díky neúnavným organizátorům a spokojeným účastníkům a zdá se, že tradice pořádání včelařských plesů byla opět obnovena, mnozí se totiž loučili
se slovy: „Tak za rok nashle…“ Je to výzva i závazek současně. Příští rok oslaví ZO ČSV Trhový Štěpánov 90 let
od svého založení, další ples může být jednou z několika
akcí, kterými mohou včelaři své výročí společně s ostatními důstojně oslavit.
Mgr. Libuše Vlasáková,
koordinátorka přípravy plesu

Odpolední hokejová seance na rybníce v Dalkovicích
Při sobotním odpoledni dne 3. 3. 2018 se sešlo pár
nadšenců našeho národního zimního sportu, vyhnaly
pavouky z několik let neobutých bruslí, došly na půdu
sundat staré zaprášené vaťáky, které visely na hokejkách,
se kterými hráli ještě naši otcové v době, kdy měli mnohem více vlasů a daleko méně kil, našli po poličkách několik zapomenutých puků a šli si
na náveský dalkovický rybník zahrát přátelský
hokejový zápas.
Po prvotní nejistotě dlouho nevykonávané
činnosti tuto nejistotu velmi rychle vystřídala
únava a nedostatek fyzičky doprovázená četnými průpovídkami typu „Neopírej se o tu hokejku a koukej bruslit!“ nebo „Kam střílíš ten
puk?!“. I tak ale bylo příjemné po dlouhé době
nazout brusle, sklouznout se na nich po čerstvě
odhrabaném ledě a několikrát si vystřelit

na provizorní branky vytvořené z bot dvou zúčastněných hokejistů. Doufáme, že i příští rok bude dostatečná
zima na to, aby rybník zamrznul tak, aby dovolil další
takovou hokejovou seanci.
Michal Smetana, kronikář SDH Dalkovice

Přátelský hokejový zápas v Dalkovicích
– zleva Ing. Lukáš Kroupa, Jan Žížala, Dan Donda,
Michal Smetana, Milan Veselka, Hynek Dřevo;
foto z archivu SDH Dalkovice
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Karneval v Sedmpánech přilákal spoustu dětí

Kašpárek rozproudil zábavu svižnou hudbou; foto Vladimír
Setnička

Snad se i v příštím roce sejdeme při dětském karnevalu v Sedmpánech a bude stejně fajn jako ten letošní; foto Vladimír Setnička

S koncem zimy nadešel čas, který každoročně věnujeme dětem z blízkého okolí. První březnovou sobotu mezi
nás na karneval už tradičně zavítal oblíbený kašpárek,
jenž provázel celým programem. Zábavu rozproudil

svižnou hudbou, která přilákala děti na parket. A tehdy
jsme spatřili v plné kráse povedené dětské masky, nebyla
mezi nimi nouze o pohádkové bytosti ani filmové hrdiny. Bez rozdílu si všechny masky zatančily, některé
k tomu přiměly i dospěláky, kteří je doprovázeli. Pak nás
čekalo překvapení. Přišel toho dne určitě největší maskovaný návštěvník – maxiklokan. Mohli jsme na něm
oči nechat. Hbitě se zapojil mezi ostatní, účastnil se tance i soutěží, a tím si získal srdce nejednoho z přítomných.
Správně rozjeté odpoledne pokračovalo očekávanými
soutěžemi. Při nich byly děti opravdu akční. Nikdo
z nich nechtěl zůstat pozadu. Od soutěžení je neodradilo
ani čekání, než přijdou na řadu. V jejich tvářích byla vidět spokojenost, hlavně když si odnášely po vzájemném
poměření sil drobné dárečky. Kašpárek děti nenechal vydechnout, střídal jednu aktivitu za druhou a odpoledne
rychle utíkalo. Nezapomněli jsme ani na sladkou odměnu, která patřila všem malým i větším účastníkům za jejich výdrž a nespoutanou energii. V podvečer, kdy se příjemné maškarní odpoledne chýlilo ke konci, děti
netrpělivě čekaly, až budou pozvány k mikrofonu.
Na řadu přišla velmi oblíbená recitace nebo zpěv. V okamžiku se vytvořil špalír masek čekajících na svou chvíli.
Děti se na vrchol karnevalu pilně připravovaly, zazněla
spousta pěkných říkanek, veršíků i písniček. Potleskem
jsme ocenili jejich odvahu a snažení. V samém závěru
jsme malé tanečníky odměnili nafouknutými balónky,
se kterými si děti zařádily na tanečním parketu. Nebýt
kašpárka, který se s přítomnými rozloučil a ukončil dětské veselení, celá akce by snad ani neskončila. Můžeme
jen poděkovat sedmpánským hasičům, kteří se postarali
o zázemí, dárečky i sladkosti. Snad se i v příštím roce
všichni sejdeme při dětském karnevalu a bude stejně fajnový jako ten letošní.
Markéta Setničková, Sedmpány

Scházení maminek s dětmi ve spolkáčku
Ve Spolkovém domě ve Štěpánově, jak doufám, každý
ví, se nachází i místnost určená přímo pro maminky
s dětmi. Je tam malá kuchyňka, kde si maminky mohou
uvařit kávu či ohřát něco dobrého pro ty nejmenší a hlavně je tam spousta hraček, se kterými si děti mohou hrát.
Spolkáček, jak Spolkový dům důvěrně nazýváme, je určen pro všechny a tak se tam s maminkami, ne úplně
pravidelně, scházíme. Pro děti je to příjemná změna
a pro nás maminky fajn místo, když počasí nepřeje a my
se chceme sejít a popovídat si. Stejně jako loni i letos nám
pan Mgr. Stanislav Kužel nabídl možnost pořídit
Ve Spolkovém domě se nachází místnost určená přímo pro maminky s dětmi; foto Pavla Kořínková
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do „spolkáčku“ hračky, o kterých si myslíme, že tam
chybí. A tak se toho maminky ujaly a pořídily hračky
převážně pro kluky, neboť kloučků je ve Štěpánově hodně. Hračky byly dětem předány formou dárků od Ježíška. Byly zabaleny pod stromečkem a dětem to udělalo
ohromnou radost.
Děkuji tímto panu Stanislavu Kuželovi za možnost
pořízení hraček a za funkci Ježíška
Pavla Kořínková a maminky
z Trhového Štěpánova
Tak tady nás vidíte v plné parádě, jsme
ve spolkáčku spokojeni; foto Pavla Kořínková

Cvičení s dětmi ve školce

Jitka Tomaidesová připravuje každé úterý cvičení pro děti s rodiči; foto Pavla Kořínková

Děti si za pomoci maminek vyrábí výrobky na dané téma;
foto Pavla Kořínková

Stejně jako předešlé roky i ten letošní, si pro nás paní čení a také pozvat ostatní maminky, kdyby se k nám
učitelka Jitka Tomaidesová připravila cvičení s dětmi chtěly připojit - přijít si popovídat a s dětmi ve školce pove školce. Cvičení se koná každé úterý od tří hodin hrát. Tak zase v úterý.
Pavla Kořínková
v místní školce. Scházíme se tam s maminkami ze Štěpánova a okolí. Děti mají možnost
poznat prostředí školky, a tudíž
pak nenastupují do neznámého
prostředí.
Cvičení se dá rozdělit na tři
části. V té první si děti hrají
s hračkami ve školce a činnost si
určují samy. V té druhé má pro ně
paní učitelka Jitka připravená různá cvičení a hry a nakonec si děti
za pomoci maminek vyrábí různé
výrobky dle aktuálního tématu.
Naposledy si děti modelovaly sněhuláky. Cvičení paní učitelka Jitka
uzavírá již tradičně pohádkou.
Chtěla bych touto cestou paní
učitelce Jitce Tomaidesové moc
poděkovat za špičkové vedení cvi- Táhnou, táhnou a vytáhnout řepu nemohou…; foto Pavla Kořínková
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Beseda s logopedkou

EKO v MŠ

V rámci projektu „Chůva – personální podpora v MŠ“
a „Odborně tematickým setkávání s rodiči dětí“ proběhla v mateřské škole dne 25.1.2018 beseda s paní Mgr. Irenou Viktorovou, klinickou logopedkou. Tématem setkání bylo seznámení rodičů s fyziologickým vývojem řeči,
nápravě vad řeči a jejich prevence.

Prostřednictvím Ekocentra jsme se seznámili se životem mravenců a nahlédli jsme do dění v mraveništi.
Za naši pozornost nás čekala odměna – živé morče.

Beseda s klinickou logopedkou Mgr. Irenou Viktorovou z Trhového Štěpánova; foto z archivu MŠ

Maškarní bál
V lednu proběhl v mateřské škole maškarní bál. Přišlo
na něj mnoho masek, z toho několik princezen, řada superhrdinů, pár indiánů a jiných převleků. Děti se bavily
tancem a soutěžemi.

Děti obdivovaly živé morčátko; foto z archivu MŠ

Úklid sněhu
Když napadne sníh mají práci s jeho úklidem nejen
dospělí, ale i děti.

Děti se náramně pobavily tancem i soutěžemi na maškarním
bále v mateřské škole; foto z archivu MŠ
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Příprava předškoláků
Ukázka výchovné práce a následné setkání s učitelkou
budoucí I. třídy Mgr. Hanou Früblingovou. Do školy se
nás připravuje 20. Všichni se už moc těšíme.

Paní učitelka Mgr. Hana Früblingová
při přípravě předškoláků do I. třídy;
foto z archivu MŠ

Zápis k docházce dětí do MŠ v Trhovém Štěpánově
pro školní rok 2018/2019
se bude konat
dne 3. 5. 2017
od 8:00 do 14:00 hod.
v ředitelně mateřské školy.
Vezměte s sebou rodný list
dítěte a občanský průkaz.

(Ne)známý rok 1918
Letošní tzv. „osmičkový rok“ nabízí mnoho možností
ohlédnout se do české historie. Obvykle se zpátky díváme u příležitosti nějakého důležitého výročí. Bylo tomu
tak před dvěma lety u příležitosti 700. výročí narození
Karla IV. nebo minulý rok, kdy uplynulo 300 let od narození Marie Terezie. A protože mnoho událostí, které
ovlivnily chod našich dějin a nepřímo i naše dnešní životy, končí číslicí osm, budeme o jejich významu letos
bombardováni ze všech stran. Některé z nich bych zařadil do kladné skupiny např. 1158 titul krále pro Vladislava II., 1348 založení Karlovy univerzity v Praze nebo
1918 založení ČSR. Některé (a těch je většina) jsou naopak smutnější kapitolou našich dějin jako např. 1278
bitva na Moravském poli a smrt krále Přemysla Otakara
II., 1648 konec třicetileté války (i když někdo by mohl
říci, že konec jakékoli války je pozitivní zpráva), 1938
Mnichovská dohoda, která později vedla k nacistické

okupaci našeho státu, 1948 komunistický převrat nebo
1968 vpád 5 vojsk Varšavské smlouvy do ČSR. Z dnešního pohledu jsou pro nás nejdůležitější události 20. století
a z nich asi vznik společného státu Čechů a Slováků.
Často se k tzv. první republice vracíme. Politici se občas
ve svých projevech na ni odvolávají. Občané si zase někdy povzdechnou, že „Tohle by se v první republice přihodit nemohlo“. Mnozí Češi s hrdostí zamáčknou slzu
v oku, když během zahraniční dovolené vidí v centru
světových měst obchodní domy Baťa. Hodně diváků
usedá večer k televizi, když běží Četnické humoresky
I když nostalgické idealizování 20.let meziválečného
období také není zcela na místě.
O posledním roce první světové války bylo napsáno
již mnoho. Každý se ve škole učil, že 28. října 1918 vznikl
samostatný československý stát, nebo že největší zásluhy
na jeho vzniku měl T. G. Masaryk. Podzim roku 1918
23
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Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze

však přinesl další méně známé příběhy. Některé jsou dokonce předmětem sporu i v současnosti. Mám na mysli
osud Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze.
Mariánské sloupy se vztyčovaly jako připomínka významných tragických nebo válečných událostí nebo morových epidemií (v tom případě se mluví o morových
sloupech). Pražský mariánský sloup na Staroměstském
náměstí byl postaven v polovině 17. století z iniciativy
císaře Ferdinanda III. jako projev díků Panně Marii
za úspěšnou obranu Prahy před Švédy na konci třicetileté války. Dominantou sloupu byla socha Neposkvrněné
Panny Marie. Autorem sochařské výzdoby byl český barokní umělec Jan Jiří Bendl.
Sloup stál na svém místě téměř 270 let až do neděle
3. listopadu 1918. Tohoto dne byl ve večerních hodinách
svržen skupinou Pražanů, především ze Žižkova. Šlo
o akci dopředu promyšlenou a připravenou, nikoli
24
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o spontánní akt rozvášněného davu. Jako hlavní iniciátor činu se uvádí žižkovský rebelant Franta Sauer. Téhož
dne se na Bílé hoře konal při příležitosti blížícího se výročí bitvy na Bílé hoře tábor lidu. Stržení sloupu bylo načasováno tak, aby k němu došlo v okamžiku, kdy se
účastníci tábora lidu budou vracet z tohoto shromáždění. Franta Sauer omotal lanem sloup, a když se průvod
přiblížil, začali se kolem sloupu a Sauera shromažďovat
lidé a snažili se Sauerovi pomoct. V tom přišel jiný dav
Pražanů, který se pokusil svržení sloupu zabránit. Došlo
k bitce. Přišli i příslušníci četnictva, těm se však už svržení zabránit nepodařilo. Poté, co sloup padl k zemi, se
dav vydal ke Karlovu mostu, kde chtěl sochy na něm stojící naházet do Vltavy. Tomu však už naštěstí zabránili
vojáci.
Někteří Češi se domnívali, že sloup byl postaven
na oslavu habsburského vítězství nad českým vojskem
v bitvě na Bílé hoře. Jak už ale bylo výše uvedeno, byl
sloup vztyčen na paměť ubránění Prahy před Švédy
v roce 1648. Na druhou stranu odražení Švédů a konec
třicetileté války znamenal potvrzení habsburských pozic
ve střední Evropě, a tedy také u nás. Mariánský sloup
na Staroměstském náměstí se tak stal symbolem nenáviděné rakouské monarchie a habsburské poroby po bitvě
na Bílé hoře. Na konci první světové války spatřovali
mnozí Češi ve sloupu symbol svrženého habsburského
režimu a s ním vzal rychlý konec také sloup.
Tento čin vyvolal již ve své době protichůdné názory.
Pražští radní uvažovali o navrácení sloupu. Naopak prezident Masaryk se postavil proti. Občanské iniciativy
pro nebo proti obnovení sloupu trvaly až do druhé světové války. Po druhé světové válce se nakrátko obnovily,
ale po roce 1948 byly znemožněny. Teprve v 90. letech
minulého století se o pražském mariánském sloupu začalo opět mluvit. Spor o to, zda sloup opět postavit nebo
ne, který je možná tak trochu také sporem o smysl českých dějin, trvá dodnes.
Věřme, že rok 2018 bude pro tuto zemi pozitivní.
Až na pár výjimek dopadly osmičkové roky totiž dost
tragicky. Nezapomínejme na to, že každý národ, který
nezná své dějiny, je odsouzen je prožít znovu.
Mgr. Martin Vrbický
Použitá literatura
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Rádi pomáháme
Dne 20. 3. 2018 jsme s druháčky zorganizovali a odstartovali sbírku na HANDBIKE. S pomocí celé Základní školy Trhový Štěpánov, občanů, které jsme oslovili,
za podpory Unie rodičů, která poskytne výtěžek ze sběru papíru dne 19. 3. 2018, budeme moci pořídit toto speciální kolo pro dítě s postižením. Tímto mu v jeho nelehké situaci pomůžeme vykouzlit úsměv na tváři při
volnosti pohybu s kamarády v parku, na hřišti, apod.
Tato sbírka proběhne ve spolupráci s neziskovou organizací Černí koně (www.cernikone.cz), v čele s jejím zakladatelem Tomášem Pouchem, který se dětem odvděčí
za jejich námahu a odmění je návštěvou v Trhovém Štěpánově. Na hřišti základní školy rozestaví několik stanovišť, každý žák si bude moci vyzkoušet trenažer Handbiku, slepeckou hůl, brýle, různá jiná stanoviště a uspořádá
besedu o těžkostech života s postižením.
Celková částka na Handbike je 50 000 Kč, my se budeme snažit zajistit co nejvíc peněz, nejméně však 25000 Kč,
což je naše nejnižší cílová částka. Sbírka začne 20. 3.
a bude pokračovat až do květnové návštěvy Černých
koní v základní škole.

Žáci druhé třídy se ochotně zapojili do příprav na sbírku. Nejprve jsme celý projekt společně probrali, dětem
jsem nabídla možnost pomoci jednomu konkrétnímu
dítěti. Začali jsme všichni společně plánovat, kreslit

Výroba kasiček; foto Mgr. Lucie Kakosová

Hlavním cílem této akce je uvědomit si důležitost pomoci lidem kolem sebe; foto Mgr. Lucie Kakosová
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plakáty, došli jsme přizvat všechny
spolužáky ze základní školy, vytvořili jsme kasičky a budeme se těšit
na den D. O výsledcích naší sbírky
Vás budeme opět informovat. Pokud se někdo z Vás bude chtít zapojit, přineste, prosím, příspěvek
do kasičky, která bude umístěna
ve druhé třídě základní školy.
Hlavním cílem této akce je uvědomit si důležitost pomoci lidem
kolem sebe. Každá pomoc a hlavně

chuť pomáhat dává i našim dětem
obrovskou radost.
Moc děkuji všem rodičům a každému, kdo se o pomoc druhým zajímá.
Za děti napsala třídní učitelka
Mgr. Lucie Kakosová

Společná práce třídy při kreslení plakátů pro sbírku; foto Mgr. Lucie Kakosová

Líčení je vyjádření vztahu k nějaké věci či osobě. Pojďme se s žáky
8. ročníku začíst do jejich krátkých, avšak výstižných prací...
Moje oblíbené místo,

mě vždy budeš a já za tebou budu stále chodit, abych si
srovnala své myšlenky. Doufám, že každý má takové místo, jaké jsem si našla já a je šťastný, když tam tráví čas.

jsem moc ráda, že s tebou můžu být, když hledám
klid. V zimě mi tu mráz maluje tváře narůžovo a vítr
jakoby mluvil skrze mě - to je úžasné. Sedím a rozhlížím
se po okolní krásné krajině, co vypadá jako ten nejvzácnější šperk. Jsem ráda, že s tebou můžu sdílet své vzpomínky a nezapomenutelné momenty. Když potřebuji
o něčem přemýšlet, vím přesně, že mám přijít za tebou.
V tu chvíli jsem jako blesk. Dokážeš mi pomoci a jsem
ráda, že jsem objevila tak super kamaráda. Vím, že tu pro

býval jsi velmi užitečný a zábavný přítel, ale teď se
z tebe stal zlý a zákeřný pán. Dříve si vždy pomáhal lidem a spojoval je dohromady, dokonce s tebou byla i zábava. Teď všechny pohlcuješ do svého světa, a když někdo není ve tvé společnosti, tak jen zacinkáš jako

Eliška Žabová

Šimon Kment

26

Můj zlý mobile,

duben 2018
zvoneček, abys mu připomněl, kdo je tu pánem. Lidé se
o tebe perou, jako by jim šlo o život, nikdy jim však nedochází, že ze zábavného kamaráda se stal zákeřný jedovatý had. Kdyby všichni viděli, co se ti honí v útrobách,

Školní okénko
jak se lidé mezi sebou chovají a co si přes tebe povídají,
píší..... . Dokonce i já jsem podlehla tvému silnému kouzlu. Co bude dál...?
žákyně 8.ročníku
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Pan Pavel Kupsa – nálezce poraněného výra
Pan Pavel Kupsa z Trhového Štěpánova pracuje jako
hlídač na skládce EKOSO Trhový Štěpánov. Při obchůzce rajónu EKOSA nalezl zraněného výra, který potřeboval odbornou pomoc, jinak by zahynul. Zavolal panu
starostovi Josefu Kornovi, který situaci vyřešil. Výra
předal do péče Ochránců přírody Vlašim.
Po přijetí do záchranné stanice absolvoval prohlídku
u zdejší veterinární lékařky MVDr. Simandlové. Bylo
zjištěno, že patrně samice výra velkého má popálenou
prstovou část levého křídla. Popáleniny dráty elektrického vedení jsou jednou z nejčastějších příčin příjmů našich pacientů. Bohužel tyto zranění bývají také nejhůře
léčitelné. V popálené části těla dochází k nekróze tkáně,
která neustále postupuje. Vzhledem k rozsahu zranění
musela být výrovi tato část křídla amputována.
V současnosti se zranění doléčuje bez větších komplikací. Problém ovšem je, že s takto poškozeným křídlem
je vyloučeno výra vypustit zpět do volné přírody, protože nebude schopen letu. Po doléčení zůstane v naší stanici jako trvale handicapovaný živočich a časem bude zřejmě umístěn do PARA ZOO ve Vlašimi, nebo do podobné
expozice.
Petr Švingr, ČSOP Vlašim

Pavel Kupsa na skládce EKOSO Trhový Štěpánov nalezl poraněného výra; foto Josef Korn

Výr před odjezdem do ČSOP Vlašim; foto Josef Korn

Výr po doléčení zůstane v naší stanici jako trvale handicapovaný živočich; foto Petr Švingr

Javornická hůra – co o ní víme a nevíme?
Javornická hůra je rozlehlý komplex lesa o výměře
149,5 ha. Býval to majetek knížete Karla Ausperka z Vlašimi. U Javorníka ještě měl 43 ha lesa směrem ke Keblovu (Černý les). Dále zde ještě vlastnil několik hektarů
polností, myslivnu a hájenku a další hájenku na západní
straně hůry na Pekle. V roce 1945 byl tento jeho majetek
28

zkonfiskován a novým majitelem se staly Československé státní lesy Vlašim. V současnosti jsou majitelem Lesy
České republiky Hradec Králové.
Na počátku dvacátého století byla Javornická hůra
na vrcholu téměř holá, takže z ní bylo dost dobře vidět.
Za první republiky bylo zde nějaké vojenské cvičení
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Příroda / K zamyšlení

„manévry“ a pro tento účel byla postavena dřevěná rozhledna o 4 patrech a na vrcholku rozhledny byl ochoz se
zábradlím. Aby rozhledna po „manévrech“ nebyla nějak
ničena, měl ji na starosti pan Maceška – hajný v Pekle.
Rozhledna spadla koncem třicátých let 20. století. V roce
1941 se nastěhovala do sálu hostince u Trávníčků menší
jednotka německého vojska- „Wermachtu“ a začali
na Javornické hůře stavět triangulační bod o dvou pod-

Josef Lebeda na vrcholu Javornické hůry; foto Josef Korn

Na Javornické hůře je dřevěné posezení pro odpočinek; foto Josef Korn

lažích – podlaží byla vysoká 8 až 9 metrů a říkalo se
tomu také rozhledna. Podobné rozhledny byly i na Holém vrchu a Pasece v Trhovém Štěpánově. Rozhledna
sloužila do konce roku 1954. Dne 25. ledna 1955 bylo velké povětří a rozhledna spadla.
Od roku 2000 začal takový zvyk, že vždy 31. prosince,
kolem dvanácté hodiny, schází se na Javornické hůře
mnoho lidí - mladých, starších a dětí. Rozdělají si oheň,
někdy i několik ohňů, opékají se uzeniny. Popřejí si
do nového roku hodně zdraví a štěstí. Někteří se celý rok
nesetkají, až vždy tady na Javornické hůře. Po několika
hodinách se rozejdou. Jsou to lidé z okolních vesnic:
z Chlumu, Zdislavic, Kuňovic, Otročic, Mnichovic, Javorníka, Keblova, Sedmpán. Několik let pravidelně
na toto setkání chodí společně mladí z Dubějovic, takže
jaká je na Javornické hůře účast a atmosféra mohu posoudit. A kolik se tam schází lidí? Jednou jsme to počítali a bylo jich tam více než tři sta lidí.
Josef Lebeda, Javorník

Den z ptačího života
V malé zahrádce stojí jabloň, na kterou kdosi pověsil
budku. Jednou na jaře k ní přiletěl párek špačků. Samička si sedla na větev a sameček létal pro materiál na stavbu hnízda. Nosil v zobáčku větvičky, blátíčko a slámu.
Za chvíli byl hotov a poodletěl.
Samička nakoukla do budky a moc se jí hnízdečko
lásky nezdálo. A tak sameček upravoval a nosil dál.
Do třetice všeho dobrého byla samička konečně spokojená a odletěla se samečkem na svatební cestu. Když se
vrátili, samička vletěla do budky, aby tam snesla vajíčka.
Tu se ozval zevnitř velký rámus. Budka už měla nájemnici.
Sameček si pomyslel: „Ať se dámy hádají a perou, jak
dlouho chtějí. Já u toho být nemusím.“ A odletěl, kdo ví
kam…..
Miroslava Štiková, Trhový Štěpánov

Špačci obecní ve svatebním šatě; foto Marek Szczepanek
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Fotosoutěž Zpravodaje Štěpánovska
Fotosoutěž vyhlásila Jana Boušková (vedoucí Městské knihovny v Trhovém Štěpánově).
Téma fotosoutěže: Zima v Trhovém Štěpánově

1. místo získal Jan Kučera – „Pohled z ulice Krátké“

3. místo získala Květa Šindelářová – „Štěpánovský potok“
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2. místo získala Pavla Kořínková – „Malý Doleček“

3. místo taktéž získala Naďa Micková – „Nad Městem“
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Jubilanti:

Životní jubilea

Anežka Nováková

01.04. – Jaroslav Brýl, Dalkovice – 86 let
02.04. – Hana Ješátková, Trhový Štěpánov – 70 let
04.04. – Jiří Hřebík, Trhový Štěpánov – 75 let
12.04. – Jaroslava Vágnerová, Trhový Štěpánov – 55 let
12.04. – Zdeňka Kubíková, Trhový Štěpánov – 84 let
12.04. – Vladimír Lejček, Trhový Štěpánov – 82 let
14.04. – Jaroslav Turek, Trhový Štěpánov – 82 let
16.04. – Dagmar Potůčková, Trhový Štěpánov – 70 let
17.04. – Jiřina Janisová, Sedmpány – 85 let
19.04. – Jiří Stareček, Trhový Štěpánov – 70 let
19.04. – Marcela Šamšová, Trhový Štěpánov – 70 let
21.04. – Pravoslava Mihulová, Dubějovice – 83 let
21.04. – Josef Havlín, Střechov – 55 let
22.04. – Ing. Pavel Bílek, Trhový Štěpánov – 50 let
22.04. – Hana Filipová, Sedmpány – 50 let
23.04. – Jiřina Kůželová, Sedmpány – 87 let
27.04. – Irena Kamarýtová, Trhový Štěpánov – 65 let
27.04. – Milan Čapek, Trhový Štěpánov – 60 let
29.04. – Jiřina Kořínková, Dalkovice – 65 let
01.05. – Marie Tomaidesová, Trhový Štěpánov – 81 let
03.05. – Jaroslava Musilová, Trhový Štěpánov – 81 let
03.05. – Jaroslav Šejbl, Střechov – 75 let
08.05. – Miroslav Vágner, Trhový Štěpánov – 60 let
11.05. – Miroslav Vinš, Dubějovice – 88 let
11.05. – Miloslav Votruba, Trhový Štěpánov – 85 let
12.05. – Anežka Zemanová, Trhový Štěpánov – 92 let
12.05. – Vladimír Martínek, Sedmpány – 75 let
19.05. – Anna Hrdinová, Trhový Štěpánov – 83 let
19.05. – Marie Kulíková, Trhový Štěpánov – 83 let
20.05. – Miroslav Paťha, Trhový Štěpánov – 55 let
24.05. – Marie Marešová, Trhový Štěpánov – 75 let
25.05. – Vratislav Donát, Trhový Štěpánov – 65 let
25.05. – Antonín Machovský, Trhový Štěpánov – 65 let
28.05. – Věra Brýlová, Dalkovice – 80 let
29.05. – František Daněk, Trhový Štěpánov – 55 let
30.05. – Josef Zadák, Trhový Štěpánov – 70 let

z Trhového Štěpánova oslavila 92. narozeniny 16.02.2018

Anežka Nováková z Trhového Štěpánova;
foto Josef Korn

Anna Ziburová

ze Střechova nad Sáz. oslavila 80. narozeniny 19.02.2018

Anna Ziburová ze Střechova nad Sázavou;
foto Josef Korn

František Tomaides

z Trhového Štěpánova oslavil 91. narozeniny 11.03.2018

Navždy odešli:

František Tomaides oslavil 91. narozeniny
a manželka Alena Tomaidesová v loňském
roce 80. narozeniny“ foto Josef Korn
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29.01. – Marie Bílková, Trhový Štěpánov
		 – ve věku 75 let
12.02. – Břetislav Přenosil, Dalkovice
		 – ve věku 60 let
17.02. – Vratislav Měchura, Trhový Štěpánov
		 – ve věku 65 let
04.03. – Marie Chvojková, Trhový Štěpánov
		 – ve věku 85 let
06.03. – Jindřiška Doubová, Sedmpány
		 – ve věku 72 let
12.03. – Marie Straková, Trhový Štěpánov
		 – ve věku 65 let
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Vzpomínka
Dne 10. března 2018 uplyne
již rok, kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček
a bratr pan František Špička.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi,
věnujte mu prosím spolu s námi
tichou vzpomínku.
Manželka, dcery s rodinami
a sestra
František Špička
z Trhového Štěpánova;
foto z rodinného alba

Narození dětí
16.12.2017 – Eliška Čumplová, Trhový Štěpánov

26.01.2018 – Veronika Michaela Steklá,
		 Trhový Štěpánov

Veronika Michaela Steklá se sourozenci zleva Petr Gabriel
a František Josef a s rodiči Petrem a Michaelou Steklých; foto
z rodinného alba

15.02.2018 – Sára Trpišovská, Trhový Štěpánov

Sára Trpišovská s rodiči Lucií Barkovou a Vladimírem Trpišovským; foto z rodinného alba
Eliška s rodiči Kateřinou a Petrem Čumplovými;
foto z rodinného alba

2.01.2018 – Daniel Lebeda, Trhový Štěpánov

Daniel Lebeda s rodiči Lenkou a Martinem Lebedovými; foto z rodinného alba

Sňatek uzavřeli
17.03.2018 – Dana Jahelková, Tábor
		 a Pavel Tomaides, Trhový Štěpánov

Dana Jahelková, Tábor a Pavel Tomaides, Trhový Štěpánov
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S VETERÁNY PODBLANICKEM
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Město Trhový Štěpánov
srdečně zve na

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
oslavu

DNE MATEK

11.5.2018 od 17:00 v Sokolovně
AUTOBUS:
Střechov 16:15, Dalkovice 16:20, Sedmpány 16:45, Dubějovice 16:50
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