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Ročník 10/2016 číslo 1
Úvodní slovo

areálu kostela a hřbitova, které výrazně započalo
v minulém roce (podrobněji viz.dále)

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás v letošním roce touto cestou
pozdravil a oslovil jménem zastupitelstva, Obecního
úřadu i svým jménem. Na úvod bych se chtěl se
všemi spoluobčany podělit o poznání, ke kterému
jsme s nejbližšími spolupracovníky po více než 5-ti
letech od zvolení do funkcí dospěli. Při zamyšlení
nad úvodním slovem do tohoto čísla „Zpravodaje“
přichází na mysl pouze stručné objektivní
informování veřejnosti o stavu a dění v obci
Štěpánovice
s uvedením
nejbližších
úkolů
pracovních i mimopracovních. S potěšením mohu
konstatovat, že „hektické“ období let 2010-2014,
částečně i 2015 je minulostí a můžeme se soustředit
na běžné dění v obci a zejména rozvojové plány na
nejbližší období do roku 2018.
Jak širokou veřejnost průběžně informujeme,
v loňském roce jsme realizovali veškeré plánované
ake, podařilo se nám i několik drobnějších akcí nad
rámec původního zadání.Podstatné je, že v měsíci
březnu 2016 dokončili pracovníci ROPu závěrečnou
kontrolu akce „Rekonstrukce Nové ulice“a na běžný
účet nám poukázali dotaci 5,24mil Kč, což spolu
s běžným financováním i při splacení překlenovacího
úvěru reprezentuje dostatečné finanční prostředky na
zahájení rozhodujících akcí v letošním roce. Je snad
i trochu symbolické, že před zahájením oněch
rozhodujících akcí jsme ještě před Velikonocemi
díky iniciativě a daru paní Pavlové osazením nových
hřbitovních vrat dále pokračovali ve zvelebování

Právě tento areál je jednou z částí obce, které se
dotýkají dvě rozhodující akce, které v letošním roce
budeme zahajovat – první je rekonstrukce ČOV a
druhá zahájení výstavby bytového domu o 10-ti
malometrážních bytech na místě bývalé fary. V
současné chvíli pro rekonstrukci ČOV je vydáno
územní rozhodnutí a na Pozemkový úřad byla již
dříve podána žádost o bezúplatný převod pozemků
pod ČOV k dořešení majetkových vztahů a možnosti
následně požádat o stavební povolení. Podání žádosti
o územní rozhodnutí k uvažované postupné výstavbě
2 bytových domů na místě bývalé fary je podmíněno
nabytím účinnosti Změny č. 1 Územního plánu závěrečné veřejné projednání této změny proběhlo
30. 03. 2016, schválení předpokládáme na nejbližším
jednání zastupitelstva obce.
Nejbližší akce, které budeme realizovat ještě v
průběhu I. pololetí resp. před zahájením školního
roku, je oprava a prodloužení kanalizace v ulici
Třeboňská od domu č.p. 92 po výjezd z ulice Nová
na silnici I/34 – provedení červen, červenec 2016,
rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Štěpánovice o 1 novou
třídu půdní vestavbou do hospodářského pavilonu
budeme realizovat v průběhu letních prázdnin. Jak je
uvedeno podrobněji v příspěvku ředitelky ZŠ a MŠ,
počet dětí v ZŠ a MŠ trvale narůstá a navýšení
kapacity školy od 1. září je nezbytností. V rámci POV
2016 nám byl zastupitelstvem Jč kraje schválen
příspěvek na výstavbu komunikace v ulici Polní –
realizace září 2016, z téhož programu pro DSO
Lišovsko je pak určen příspěvek ve výši 60 %

2

pořizovací ceny malého nákladního automobilu; toto
užitkové auto bude umístěno ve Štěpánovicích,
zajistíme jeho provoz s tím, že bude sloužit i pro další
obce našeho mikroregionu (Libín, Zvíkov, Hvozdec).
Na prodloužení kanalizace v ulici Třeboňská bude
bezprostředně navazovat prodloužení chodníku od
Koktavých po výjezd z ulice Nová a rozšíření
komunikace I/34 proti tomuto výjezdu k
bezpečnějšímu odbočování. I ve vazbě na anketu
Radia Faktor o nejnebezpečnější přechod
v Jihočeském kraji projektově a technicky
připravujeme přemístění přechodu pro chodce u
Motorestu na bezpečnější místo vlevo od vyústění
ulice Nad Rybníkem na silnici I/34 s přechodem na
novou část chodníku na druhé straně mezi
parkovištěm a „zkratkou“ ke kostelu. Před koncem
června, kdy se uskuteční mezinárodní trojutkání
„starých pánů“ včetně společenského večera, bude
provedena potřebná oprava kabin na hřišti a
především hygienické části, v sokolovně pak
provedeme rekonstrukci výčepu, který je skutečně v
„desolátním“ stavu. Další důležitý úkol, který stojí
před námi, je příprava pokračování výstavby nových
rodinných domů v části bývalého „ochranného
pásma“ zemědělského areálu mezi cestou Skalická a
cestou ke kravínům; se změnou ochranného pásma a
schvalovanou Změnou č. 1 územního plánu lze v této
části obce postupně vybudovat 15 – 20 nových
rodinných domů. V běžném provozním režimu
provádíme potřebné opravy majetku obce, po zimním
období se soustředěním na opravu cest, nezbytné
práce v obecním lese, péči o veřejnou zeleň a další.
Ostatní dění v obci, kulturní, sportovní a společenské
akce jsou rozvedeny v dalších příspěvcích
„Zpravodaje“. Standardně připomínám pro větší
informovanost občanů sledování úřední desky a
www.stránek obce, mimo jiné i pro vzájemnou
spolupráci všech v obci nejen při pracovních, ale
především
celospolečenských,
kulturních,
sportovních a jiných akcí.

ZŠ a MŠ Štěpánovice
Nový rok 2016 začal ve škole velice optimisticky.
Po Vánocích děti přišly do školy plné úžasných
zážitků a s potřebou se pochlubit, co jim Ježíšek
nadělil! Naší škole nadělil 3 opožděné, o to krásnější
dárečky.
1. dárek
Velkou radost máme z letošního „Zápisu do 1.
třídy“.
Přijali jsme 18 budoucích prvňáčků, což je pro naši
malotřídní školu prozatím rekordní číslo.
Dlužno říci, že všechny děti přestupují z MŠ
Štěpánovice, jen jedna dívenka z MŠ Zvíkov.
Vysoký počet zapsaných dětí si žádá vybudování
nové velké třídy v půdním prostoru školy.
Výstavbou získáme nejen potřebnou kapacitu
(současná třída v přízemí školy je maximálně pro 14
dětí a nadále zůstane využita jako místo pro vedení
zájmových kroužků), ale zjednoduší se i každodenní
provoz. Děti se při přechodech do jiných tříd budou
pohybovat pouze v rámci jednoho patra, odpadne
pohyb dětí po vnitřním schodišti a spojovací chodbě,
která vede kolem školní jídelny.
Přestavba je plánována na období hlavních prázdnin.
Všichni se na novou třídu moc těšíme.

Ing.Václav Kopačka, starosta
2. dárek
Dalším dárkem byl zápis do MŠ. Vzhledem k tomu,
že se uvolnilo 18 míst zápisem
do 1. třídy,
bylo možné přijmout pro příští rok všechny žadatele
o zápis, kteří v příštím školním roce dovrší 3 let.
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Po dlouhé době tak budeme mít třídu naplněnou do
optimálního počtu dětí
15 v I. oddělení Koťat a 24 ve II. oddělení Štěňat.
MŠ Zvíkov přijala 8 dětí. Kapacita MŠ ještě není k
dnešnímu dni naplněna. Nadále zůstávají 2 místa
volná (pro nástup od 1. 9. 2016).
3. dárek
Třetím dárkem je rozšíření školní knihovny o více
než 600 nových knih pro děti. Nákup knih byl hrazen
z evropského grantu.
Nově jsme zavedli výpůjční řád těchto knih. V rámci
tzv. „čtenářských dílen“ mohou děti rozečíst knihu v
rámci výuky čtení ve škole a zaujme-li je, mohou si
ji vzít domů a dočíst.
O knihy je velký zájem, zejména o detektivní,
dobrodružné nebo sci-fi příběhy.
Úžasné je, že děti nemusíme do čtení nutit, ba
naopak! Od zprovoznění školní knihovny často
řešíme při běžných hodinách “čtení pod lavicí“!
Za období leden až březen jsme stačili uskutečnit
tyto akce:
* Zkus to zdravě
Interaktivní beseda pro děti MŠ i žáky ZŠ o zdravém
životním stylu.
* Maškarní ples pro MŠ, ZŠ a veřejnost
Akce se zúčastnilo cca 110 dětí v doprovodu rodičů
nebo prarodičů.
Děti tančily, soutěžily o sladké ceny nebo si mohly
nechat vymodelovat zvířátko z balonků.
* Angličtinu žáci 3. až 5. třídy mohli procvičit při
výjezdu do ČB na představení
„O Červené Karkulce“, která byla hrána z 50 % v
anglickém jazyce.
Děti přijely nadšené, rozuměly pasážím v angličtině
a chválily, že představení bylo plné legrace.
* Noc ve školce nazvaná „Kouzelné království“
Paní učitelka Pláňková z oddělení Koťat přenocovala
se svými malými svěřenci v MŠ. Z patnácti dětí se
akce zúčastnilo 10 odvážných! Děti si užily večer
plný zábavy a bez pláče zvládly i noc. (Jen jedna
dívenka si po půlnoci začala balit spacák,
že jde domů, ale to jí paní učitelka lehce rozmluvila.)
* Krátkým programem básniček, písní a hry na flétnu
6 dětí ZŠ přivítalo nové občánky obce.
* Proběhlo vystoupení „Jarní pohádka“ oblíbeného
divadla „Zvoneček“ – pořad byl určený pro MŠ i ZŠ.
* Velikonoční dílny MŠ i ZŠ za účasti rodičů a
prarodičů
–
dopoledne věnované tvoření
velikonočních výrobků, které si děti odnesly domů.

* Každoroční screening očí pro děti od 1 do 6 let.
Projekt dotovaný EU, sloužící jako prvotní vyšetření
k odhalení skrytých očních vad.
A na co se můžeme těšit do konce školního roku?
Akce duben – červen
* 29. dubna v 8. 30 hod odveze autobus žáky 3. až 5
třídy na Dny přátelství, které se uskuteční na Střední
zemědělské škole v Č. Budějovicích. Děti si
prohlédnou školu, pozemky, stáje, zvířata (krávy,
kozy, ovce, koně – zájemci se mohou projet, výcvik
psů aj.)kovárnu, expozici věnovanou včelařství aj.
Návrat na oběd, akce je zdarma!
* 29. dubna od 8.00 hod. Čarodějnický rej v MŠ –
děti přijdou ráno v maskách.
Čekají je soutěže, tanec, sladké odměny, spousta
legrace!
* 29. dubna odpoledne od 13. 00 hod. budeme „pálit
čarodějnice“.
Akce je pro děti ZŠ, které zůstanou ve školní družině.
Bude spojena s táborákem a opékáním vuřtíků.
* 9. května od 8. 00 hod. se budeme těšit na úžasné
„Divadélko pro školy“, které nás navštíví s „
Pohádkou ze starého mlýna“. 2 loutkoherci z Brna
nás prozatím vždy smíchy rozslzeli. Pořad je pro MŠ
i ZŠ.¨
* 16. května od 9.00 hod – Focení MŠ i ZŠ ke konci
školního roku.
* 20. května – Výlet ZŠ do Jindřichova Hradce –
zámek, Krýzovy jesličky, zpívající fontána.
Odpoledne strávíme v Houbovém parku v Roseči,
kde nás čeká spousta interaktivní zábavy a pohybu.
Dopravné a vstupné bude včas upřesněno.
* 25. května od 10.00 h. beseda „Vzpoura úrazům“.
Pro žáky ZŠ je připraveno besedování s postiženým
člověkem, který se po úrazu pohybuje na pojízdném
křesle. Akce je dotována evropským grantem.
* 27. května - čeká děti MŠ a ZŠ opravdová lahůdka.
Do školy přijede „Sférické kino“.
Po skupinách dětem zprostředkuje 3D filmový
zážitek ve stanu, jehož kupole připomíná místnost
planetária. Malé děti zhlédnou pořad o podmořském
světě,
žáci ZŠ budou putovat lidským tělem jako animovaná
postava.
Vstupné 55,-Kč/dítě.
* 1. června Dětský den v MŠ – dopoledne plné her,
soutěží a sladkých odměn.
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* 2. června Výlet obou MŠ do Borovan – pohádka na
zámku, ZOO Dvorec. Podrobné informace dostanou
rodiče před výletem.
* 3. června Dětský den v ZŠ – od 9. 00 hod. jízda
zručnosti na kole, sportovní hry, odměny.
* Turistická vycházka dětí MŠ do okolí školy (termín
bude upřesněn).
* 17. – 19. června – Stanování žáků 4. a 5. třídy na
školní zahradě spojené s výlety do blízkého okolí,
„cyklovýletem“ na Hlubokou, stezkou odvahy aj.
* 21. června Divadlo Zvoneček „O Zlatovlásce“ pro
MŠ i ZŠ
* 23. června od 16. 00 hod Zahradní slavnost
1. část – Vystoupení dětí ZŠ a MŠ
2. část – Soutěže, občerstvení, volná zábava
* 28. června Bubnování pro MŠ i ZŠ – hudební
program zaměřený na rytmiku.
(Každé z dětí dostane bubínek a promění se na 45
minut na bubeníka.) Vstupné bude upřesněno.
* 29. června Turistická vycházka „Šipkovaná“
spojená s opékáním vuřtíků pro žáky ZŠ.
Vysvědčení bude rozdáno 30. června (ve čtvrtek).
Nový školní rok začne 1. září (ve čtvrtek).
Prázdninový provoz MŠ Štěpánovice
Otevřeno:
od 1. do 8. července
od 22. do 31. srpna
Mgr.Sylvie Sedláčková – ředitelka ZŠ

Společenská rubrika
Vítání občánků
Dne 6.3.2016 proběhla opět radostná událost –
vítání nových občánků naší obce. Bylo pozváno 11
miminek se svými rodiči a sourozenci. Přivítání
zahájily svým vystoupením žákyně místní ZŠ pod
vedením Mg.Marie Abelové. Vlastní uvítání provedl
starosta obce Ing.Václav Kopačka a předal rodičům
jako dar obce – účet u Komerční banky se základním
vkladem
1.000,-Kč.Setkání
bylo
ukončeno
společnými fotografiemi.
Všem dětem přejeme jen to nejlepší, hodně
zdraví, lásky a aby šťastně vykročily do života,
který je čeká.
Fotografie naleznete na www.stepanovice.eu

Akce pro seniory – výlet na Karlštejn
Pod záštitou obce Štěpánovice pořádáme výlet pro
seniory. Program viz.níže. Kdo chcete s námi jet ,
kontaktujte nás osobně či telefonicky na obecním
úřadu nejlépe do 10.5.2016. Termín tohoto výletu je
již 24.5.2016 . Příspěvek jednotlivce 100,-Kč. Prosím
neotálejte a po přečtení těchto informací se na nás
obraťte.
Program zájezdu: odjezd v 7.hod.ráno
Odjezd do Příbrami – Svatá Hora. Dle pověsti dal
původní kapli postavit již ve 13. století rytíř z rodu
Malovců jako dík Panně Marii za vyslyšené prosby,
když ho ochránila před loupežníky. Dnes navštěvují
toto místo poutníci a turisté z celého světa. Prohlídka
areálu.
Svatý Jan pod Skalou. Místo, které je již po několik
staletí významným
centrem kulturního a
společenského dění. Vděčí za to nejen nedalekému
hradu Karlštejnu a vlastní bohaté historii, ale
především ojedinělostí a polohou místa samého
uprostřed krásné přírody Českého krasu. Kostel sv.
Jana Křtitele a jeskyně sv. Ivana – prohlídka s
místním průvodcem, možnost navštívit i obecní
muzeum řemesel a včelařství.
Hrad Karlštejn. Hrad byl založený v roce 1348 a
zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné
postavení. Byl vybudován českým králem a římským
císařem Karlem IV. jako místo pro uložení
královských pokladů, především sbírek svatých
relikvií a říšských korunovačních klenotů. Prohlídka
hradu s průvodcem (1. okruh), možnost návštěvy
časově omezené výstavy Karlštejnský poklad
věnované 700. výročí narození významného
panovníka Karla IV.
Návrat do Štěpánovic mezi 19 – 20 hodinou.
Za organizátory Halka Novotná
t.č.777 875 371
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Pozvánka na kulturní akce
7.5.2016 - Babouci
Můžete se těšit na vystoupení skupiny Babouci, kteří
budou hrát v místní „Sokolovně“ k tanci a poslechu pod
záštitou obce Štěpánovice.
„Pouť 2016“
Pravidelná srpnová pouť se tentokrát koná již 14.8.2016.
Opět se standardním programem

Sportovní rubrika
Florbal
V letošním roce to bude již pátá sezóna florbalové
přípravky, od svého založení ji navštívilo téměř 30
hráčů.
Jako trenéři se snažíme o to, aby se mladí hráči
vyvíjeli jako sportovci a osobnosti, a poté jako
florbalisti. Začínáme s pohybovou průpravou, aby
měly děti základy gymnastiky i atletiky a poté
trénujeme samotnou hru.

Významná životní jubilea
V prvním pololetí roku 2016 oslavili a oslaví
významné životní výročí naši spoluobčané:

V měsíci lednu:
Chalupková Jana, Vítová
Helena, Adamec Vladimír
V měsíci březnu:
Fitkus Václav, Tisoňová
Terezie, Hrabovský Zdeněk,
Šnejdarová Milada, Pomšar
Václav, Kandlová Zdenka,
Havelková Miloslava, Lexová
Marie

Zveme chlapce a dívky ve věku 5-11 let, kteří si chtějí
vyzkoušet florbal, do Sokolovny ve Štěpánovicích.
Trénink probíhá každý čtvrtek od 16.45 do 17.55
hodin. Na první tréninky stačí sportovní oblečení,
sálová obuv a pití, florbalky jsme schopni zapůjčit.

V měsíci dubnu:
Kosařová Alice, Puflerová Hanna
V měsíci květnu:
Pincová Jana, Bicenc Jiří, Semecký Ladislav, Kubatová
Jitka

Přípravku vedou trenéři s licencí D
Ladislav Kopačka a Stanislav Jelínek.
Přípravka vznikla za podpory vedení obce
Štěpánovice, která poskytuje zázemí Sokolovny a
nezbytné vybavení pro hru.

V měsíci červnu:
Hornáková Růžena, Frcalová Helena, Kándl Milan,
Nechvátal Luboš, Smetanová Zdeňka

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

Senior club kopané TITANIC
Akce I pololetí 2016
Pátek 13.května 2016 ve Štěpánovicích od 18hod.
hrajeme proti Plavsku (Škopek)
Pátek
27.května
2016
v Novosedlech
18hod.hrajeme proti Novosedlům (Kačer)

od

Pátek 10.června 2016 ve
18hod.hrajeme proti Břilicím

od

Štěpánovicích
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Sobota 25.června se koná Mezinárodní fotbalový
turnaj od 13hod. ve Štěpánovicích:
Zúčastní se TITANIC Štěpánovice, ČENKOVCE
(Slovensko), HEGYKÖ (Maďarsko)
Historii,
zajímavosti
www.titanicstepanovice.cz

a

kontakty

na

Bohumír Gregor

Po stopách …

zápory, tak, jako každý z nás. Přes toto vše i přes
rozdíl prakticky jedné generace si obě velmi
porozuměly a Miloslava se stala velikou oporou pro
paní Kándlovou, hlavně po smrti manžela Josefa v
roce 1985. Zejména v té době byly pro ni návštěvy
sousedek a několika mladých lidí z vesnice značnou
pomocí a vzpruhou; tito lidé se jí snažili, s ohledem
na její špatný zrak, všelijak vypomáhat.
Každého ráda vítala a mimo blízké kamarádky ze
Štěpánovic, paní Brožovské, se paní Miloslava
Pavlová stala její nejmilejší kamarádkou, rádkyní a
důvěrnicí, prostě v každém ohledu její nejlepší
přítelkyní.

Vydejme se po stopě velikého dlouholetého
přátelství, v dnešní době dosti vzácného, neboť bylo
upřímné a nezištné.
Na jaře roku 1930 se ve stavení č. p. 27 narodila
manželům Říhovým dcera Mařenka. Vyrůstala a
pracovala s rodiči na statku a po vzniku JZD v
rostlinné výrobě tohoto družstva. Zde ale utrpěla
vážný úraz, následkem kterého utrpěla ztrátu velké
části zraku a tak pro invaliditu musela zaměstnání
ukončit. Zůstala doma a s rodiči pečovali společně o
malé hospodářství a rozsáhlá stavení. Tatínek zemřel,
Mařenka se mezitím provdala za Josefa Kándla,
štěpánovického rodáka - stává se paní Marií
Kándlovou. Manželé se dále starají o hospodářství a
pečují o nemocnou maminku Říhovou. Všichni spolu
žijí poklidně, ve vzájemné shodě, jsou dobrými
sousedy pro Bartošů a Pouzarů a pravidelně
navštěvují bohoslužby v místním kostele, který mají
velmi rádi a často přispívají svými pečlivě
pěstovanými květinami na jeho výzdobu. Ač jejich
manželství zůstalo bezdětné, dokázali potěšit mnoho
dětí ve vsi mimo jiné tím, že si pořídili „Belu“, jak
jsme všichni říkali jejich velikému bílému psovi
jménem Borek. My děti jsme měly velikou radost,
kdykoli jsme paní Kándlovou s Borkem potkali;
nechávala nás pohrát si s ním a bylo na ní vidět, jak
je ráda, že se nám pes líbí. Nelitovala nikdy času a
ráda s každým chvilku postála na kus řeči, později po
zdokonalení lékařských postupů jí provedli operaci
očí, zrak se jí částečně zlepšil a ona se z toho upřímně
radovala a právě o tuto radost se se všemi ráda dělila,
i když k úplné nápravě nedošlo.
Roku 1971 se Mařenka seznámila s paní Miloslavou,
když jí poskytla mléko od domácí krávy pro jejího
malého syna. Takto obyčejně začalo neobyčejné
přátelství dvou žen - dvou žen, které mají své klady i

Ubíhající čas neoslabil nikterak jejich vztah a to ani
přes zhoršující se celkový zdravotní stav paní
Kándlové. Ten si posléze bohužel vyžádal
hospitalizaci a následně návrh na umístění nemocné
do domova důchodců. Dle lékařů již nebyla paní
Kándlová schopna nadále zůstat sama ve starém
stavení. Nemocné přítelkyně se však ujala paní
Miloslava a oproti zvyklostem naší rádoby
„moderní“ doby si jí odvezla k sobě domů do Hůr a
pečovala o ní jako o vlastní! Např. před
štěpánovickou poutí, v srpnu 2012, projevila paní
Kándlová přání být doma ve Štěpánovicích. I přes její
velmi špatný zdravotní stav a četné „technické“
překážky jí obětavá přítelkyně toto přání vyplnila a v
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poutní neděli ji přivezla do jejího rodného stavení.
Žádná z nich nemohla tušit, že je to poslední pouť,
kterou paní Kándlová doma, šťastná ve svém rodišti,
prožije.
Obě přítelkyně měly spoustu času a příležitostí i
témat na povídání. Paní Kándlová byla sice upoutaná
na lůžko, ale s přítelkyní a současně opatrovatelkou
toho hodně napovídala a mimo jiné vyjádřila přání,
aby paní Miloslava opatrovala majetek jejich předků
a aby z něj něco věnovala na zvelebení místního
kostela. Zemřela 13. 10. 2012 v Hůrách a ti, co se
zúčastnili posledního rozloučení s paní Kándlovou
viděli a poznali, jak upřímnou a starostlivou
přítelkyní a pomocnicí byla pro paní Kándlovou paní
Miloslava Pavlová a jak ji měla doopravdy upřímně
ráda.
Slib, že dá „něco na kostel“, dodržela paní Pavlová
beze zbytku a to tím, že letos před Velikonocemi ze
své iniciativy a na své náklady nechala zhotovit nová
kovaná nádherná hřbitovní vrata, která zdobí areál
kostela a hřbitova a budou sloužit nejen celé farnosti,
ale všem návštěvníkům Štěpánovic. Při předávání
vrat pak pronesla krásnou větu, totiž, že při každém
otevření hřbitovních vrat si sáhnutím na kliku každý
návštěvník kostela a hřbitova symbolicky podává
ruku s paní Kándlovou, rozenou Mařenkou Říhů a
nepřímo s celým tímto rodem.
Splněním daného slibu jste, vážená paní Miloslavo
Pavlová zařídila, že několika budoucím generacím
zůstane něco hmatatelného a krásného, co mohlo
vzniknout jen pouze díky obětavosti a nezměrné píli
a vůbec všem těm vzácným a námi mnohdy
nedoceňovaným, starodávným a tedy již nemoderním
hodnotám a tradicím, které vyznávali a ctili po celá
staletí naši předkové a kterých si my, v denním shonu
a starostech často nevážíme a nectíme je. Nezbývá,
než Vám srdečně poděkovat a říci, že si upřímně
vážíme toho, jak jste daný slib dokázala splnit.
A tím končí příběh o krásném a do posledního detailu
naplněném přátelství dvou „obyčejných“ žen. Ten
mohl vzniknout jen za laskavého přispění pani
Miloslavy Pavlové, které děkuji za poskytnutí
informací.
Šnejdarová Milada
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Úřad obce Štěpánovice , e-mail
obecni.urad@stepanovice.eu , tel.387 984 967
Redakční rada děkuje všem , kteří přispěli svými
články do Štěpánovického zpravodaje . Těšíme se
na nové příspěvky do dalších vydání .

