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„Byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenom musel tatínek
kmotříčkovi slíbit, že se k nim přijde s maminkou a Broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, než udeří zima. Sedli kolem kamen a začali si povídat…“ Takto popsal známý spisovatel a evangelický farář Jan
Karafiát začátek podzimu. Jeho kniha Broučci pro malé i veliké děti je úžasná. Poučí se v ní i dospělí.
Básník Jan Skácel o autorovi napsal, že „jediný dokázal dětem říci, že na světě je smrt, a nevylekal je.
Říkal a říká jim to v celé své knížce, od první stránky až po tu poslední, ve střídání jara a zimy, léta
a podzimu, dne i noci. Říká to i nám dospělým a připomíná, že smrt je jediná věc na tomto světě, které
musíme být poslušní. Byl jemný, nedodal, že nám nic jiného nezbývá. Jsem rád, že jsem se tuto pravdu
dověděl ponejprv od Jana Karafiáta a že mi na tuto jednouchou a velkou pravdu svítila lucernička svatojanského broučka, který byl často neposlušný.“
Podzim má svůj půvab v barevnosti listí nejrůznějších stromů. Má i stinné stránky. Je mnoho tmy,
mlh a plískanic. Přesto je to čas, který lze smysluplně a příjemně využít ve vzpomínkách na časy dávné
i nedávné. Je to čas ke společným setkáváním při černých hodinkách, plápolajícím ohni v krbech nebo
kamnech – a kdo je nemá, tak při svíčkách nebo tlumeném světle. Pokusme se odpoutat od televizorů
nebo počítačů a prohlédněme si třeba alba se starými fotografiemi. Přečtěme si pěknou knihu, pusťme si
oblíbenou hudbu a ohlédněme se s vděčností za uplynulým časem. A později, až zapálíme první adventní
svíci, o to více se budeme těšit na betlémské světlo, na Vánoce, na dárky, na vše dobré a krásné. Střídání
světla a tmy, ročních období a času, je dar, který často za dar nepovažujeme a za něj neděkujeme….
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Slovo starosty
Dostáváte do rukou předposlední vydání Zpravodaje
Štěpánovska roku 2013. Příprava mého příspěvku je pro
mě příležitostí zhodnotit uplynulou sezónu. Nepodařilo
se nám získat žádnou větší dotaci, takže pracujeme
na akcích, které můžeme financovat z rozpočtu města.
Hlavní akce – chodník V Bráně – se odloží, protože
Středočeský kraj odložil Úpravu křižovatky II/126 včetně asfaltování silnice k dálnici D1. Práce na chodníku
s touto stavbou souvisejí. Zatím Středočeský kraj nevybral dodavatele stavby. Dle dohody s odborem dopravy
Krajského úřadu bude akce zahájena v dubnu příštího
roku a s ní také chodník na Náměstí a V Bráně. Opravili jsme komunikace ve Štěpánovské Lhotě a v Dalkovicích směrem k Dubovce. Do konce roku ještě opravíme
další silnice dotčené výstavbou kanalizace v Trhovém
Štěpánově.
Provádíme opravu chodníků na hřbitově, opravu
hlavní brány na hřbitov a přívod vody ke staré kapli, která se stává hospodářským zázemím hřbitova. Je zde připraven i případný odvod splaškové vody.
Město dostalo dotaci na výsadbu alejí kolem městských cest. Byl to doplnění aleje ke Štěpánovské Lhotě.
Práci provedli studenti, kteří se zúčastnili 18. ročníku
středočeského kola Ekologické olympiády. O této akci se
dočtete v dalším článku tohoto vydání. Na odbočce
na Dalkovice budou hrušně. K Javorníku budou doplněny
lípy, od Dubějovic k rybníku Kupsák nová třešňová alej.
Připravujeme modernizaci veřejného osvětlení, která
přinese značnou úsporu elektrické energie. Budou vyměněna všechna světla nad 70 W. Práce budou provedeny ještě letos. Město podalo žádost na zateplení budovy
Mateřské školy s předpokládanou dotací 6 milionů Kč
na Státní fond životního prostředí.
Město předložilo také žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj na opravu cesty k lávce přes Sázavu ve Střechově poškozenou přívalovými dešti. Bylo zahájeno
zpracování studie na generální opravu sokolovny. Zastupitelstvo svým usnesením souhlasilo se zpracováním
projektu na zásadní velkou opravu sokolovny, takže práce již byly zahájeny. Bylo by vhodné, aby bylo uspořádáno komunitní jednání, co očekáváme od budoucího využití sokolovny.
Rada města rozhodla, že je třeba řešit zásadním opatřením vlhkostní poměry v suterénu Základní školy. Zadala proto zpracování projektu na tuto akci. Zastupitelstvo města rozhodlo o pojmenování dvou nových ulic.
V lokalitě Na jitře u bývalého zahradnictví vznikla nová
ulice pod názvem „K Dolečku“. V lokalitě Nad městem
vznikla ulice „Okružní“.
Zastupitelstvo také rozhodlo o provedení výměny
oken v městském domě č. p. 26 v Trhovém Štěpánově
za plastová. Bylo dokončeno zpracování územního plánu správního území města a předáno k veřejnému pro-

jednávání, které bude oficiálně zahájeno 5. 11. 2013.
Územní plán je vystaven na Městském úřadě.
Rada města objednala zpracování Paspartu komunikací města. Středočeský kraj provedl dílčí přezkoumání
hospodaření města v roce 2013 – nebyly shledány závady.
V tomto roce Katastrální úřad provedl digitalizaci katastrů Dubějovice a Dalkovice. V Základní škole bylo zahájeno vyučování zase s mírným nárůstem počtu žáků.
Děkuji všem organizátorům kulturně společenských
akcí v srpnu a září, jako třeba 625. výročí vzniku Sedmpán, tradiční štěpánovské pouti, volejbalových a nohejbalových turnajů, Dne hasičů a záchranářů, ale i ostatních menších akcí.
Na závěr Vám všem přeji pěkné prožití podzimu,
hlavně pevné zdraví, a děkuji Vám za podporu v naší
práci.
Ing. Václav Nekvasil

Místostarosta odpovídá
na dotazy

Otázka:
Doslechl jsem se, že naše město připravuje výměnu
zastaralých lamp veřejného osvětlení za nová a úsporná
svítidla. Bylo by možné v některých málo osvětlených
místech, například v Nádražní ulici, světla přidat?
(Občan našeho města.)
Odpověď:
Výměnu zastaralého osvětlení připravujeme. Jedná se
přibližně o 100 světelných bodů. Při výměně se počítá
i s rozšířením v některých ulicích (Na Oboře a K Dolečku). Hlavní motivací je úspora elektrické energie. Měníme všechna svítidla 150 – 205 W a některá o výkonu
70 w za svítidla 30 – 50 w na celém správním území města Trhového Štěpánova. Počítáme rovněž s částí Nádražní ulice.

Labutě černé mláďaty
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Otázka:
Na rybníku Belík jsou krásné labutě s mladými housaty. Je to krásná podívaná i zážitek zejména pro děti.
Dospělé labutě však při ochraně svých mláďat napadají
kolemjdoucí. Je možné tuto situaci řešit?
(Matka malých dětí.)

Říjen 2013

Odpověď:
Odpovídám za Sbor dobrovolných hasičů. Nedávno
byl rybník Belík prozatímně oplocen. Po jednání s magistrátem Hlavního města Prahy plánujeme tyto nádherné ptáky přemístit na Vltavu přímo do hlavního města.
Určitě tam budou velkou atrakcí.
Josef Korn, místostarosta města

Základní škola Trhový Štěpánov
ve školním roce 2013/2014

Ředitelka:

Mgr. Květa Kuželová, Javorník

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Ing. Hana Pokorná, Trhový Štěpánov

Třída

Počet

Dívky

Chlapci

Dojíždějící

Třídní učitel – bydliště

I.

17

8

9

8

Mgr. Jitka Chvojková
Trhový Štěpánov

II.

25

13

12

13

Lucie Kakosová
Chlum

III.

25

10

15

10

Mgr. Martina Nováková
Vlašim

IV.

20

7

13

7

Mgr. Hana Früblingová
Trhový Štěpánov

V.

22

11

11

10

Mgr. Martin Limburk
Pravonín

1. stupeň

109

49

60

48

VI.

18

8

10

9

Mgr. Martin Vrbický
Římovice

VII.

19

11

8

10

Bc. Petr Dymák
Vlašim

VIII.

17

7

10

6

Mgr. Jan Balšánek
Chlum

IX.

11

5

6

8

Mgr. Pavla Krucká
Trhový Štěpánov

2. stupeň

65

31

34

33

CELKEM

174

80

94

81

Zaměstnanci Základní školy
Speciální funkce:
Výchovný poradce: Bc. Dymák Petr
Metodik primární prevence: Mgr. Vrbický Martin
Koordinátorka Školního vzdělávacího programu:
Mgr. Ing. Pokorná Hana
ICT koordinátor: Mgr. Balšánek Jan (O zkratce ICT
čtěte další článek)
Správce žákovské knihovny: Mgr. Kladivová Šárka
Další pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Kladivová Šárka – Pavlovice, Kulíková Ludmila
– asistentka pedagoga – Trhový Štěpánov, Mgr. Horálková Kamila – asistentka pedagoga – Trhový Štěpánov,
Mgr. Pastorková Gerda – mateřská dovolená – Zdislavice

Vychovatelky Školní družiny:
Špirková Jaroslava, Kulíková Ludmila, Mgr. Horálková
Kamila – všechny z Trhového Štěpánova
Hospodářka školy: Naňáková Miroslava – Vlašim
Správní zaměstnanci: Křepela Petr, Musil Bohumil,
Čapková Marie, Kadlečková Věra a Musilová Jaroslava
– všichni z Trhového Štěpánova
Ukončení pracovního poměru:
Mgr. Olga Mládková rozvázala pracovní poměr s naší
školou a nastoupila na víceleté gymnázium ve Vlašimi.
Kateřina Vinšová rovněž ukončila pracovní poměr.
Mgr. Hana Früblingová
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Co je ICT?
Tento článek blíže seznamuje s funkcí ICT koordinátora, jímž je na Základní škole v Trhovém Štěpánově
Mgr. Jan Balšánek.
ICT je zkratka oboru informačních a komunikačních
technologií z anglického názvu Information and Communication Technologies. ICT vzniklo z IT, když mezi
sebou začaly počítače a celé počítačové sítě komunikovat
ve velkém. Vrcholem této komunikace se stal internet či
mobilní telefony. Obě zkratky se používají s anglickou
výslovností, tedy AJ TÝ nebo AJ SÍ TÝ, a mohou se zaměňovat. V aj tý pracují ajťáci, méně častěji ajťačky. Lidé
z aj tý mluví nesrozumitelnou hantýrkou, která může
nezasvěcené děsit.
ICT nejsou jen počítače. Počítače jsou jen jednou
z částí, ICT to jsou nejen stroje (hardware počítačů či
serverů), ale i programy a aplikace (software), které strojům říkají, jak pracovat či zpracovávat informace podle
potřeb a přání lidí.

Vložené C znamená komunikaci mezi počítači a počítačovými sítěmi. ICT je tedy i o přenosu informací, kterému daly nový rozměr internet a mobilní sítě, po nichž
neustále proudí neuvěřitelné množství dat. Komunikaci
zprostředkovávají i telekomunikační sítě a satelity.
ICT na každém kroku. Informační a komunikační
technologie jsou v současnosti naprosto nepostradatelné, protože jsou využívány už ve všech oborech a státních institucích. Bez jejich pomoci by už jen těžko mohly
fungovat úřady, obchody, banky, zdravotnictví, doprava,
průmyslová výroba, vědecké instituce, média, zábavní
průmysl, kulturní instituce, policie, armáda... Zkrátka
ve všech oborech počítače usnadňují lidem práci.
Přesnou definici ICT můžete najít na stránkách
www.jaknait.cz
Připravila Mgr. Hana Früblingová

Balbín a Trhový Štěpánov
Bohuslav Balbín (3.12.1621 – 28.11.1688) byl katolický
kněz, jezuita a historik. Nejvýše stavěl vztah k národu,
vlasti a českému jazyku. Jeho spisy se staly významným
činitelem v národním obrození. Životním dílem se měla
stát česká vlastivěda, plánovaná do 30 svazků nazvaná
Miscelanea historia regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie Království českého). Čítá však jen 10 dílů, které obsahují množství jinde nezachovaných materiálu a historických pramenů. Vznikl tak poutavý obraz Čech
17. století, zajímavý i pro dnešního čtenáře.
V roce 1986 vydalo nakladatelství Panorama knihu
nazvanou „Krásy a bohatství České země“, která je výborem z tohoto obsáhlého díla.
Nás zajímají především tři stručné zmínky o našem
městě:
V kapitole „O Kouřimském kraji, jaký je jeho tvar, význačná města, městečka a panství. Jeho hranice a bohatství“, popisuje putování po něm takto:
„Dále zamiř nejkratším směrem ke Konopišti s velmi
pevným hradem, konečně k (Vrchotovým) Janovicím zleva, k Červenému Hrádku a Kosově Hoře, napravo pak ti
zůstanou Nedrahovice. Dále se ubírej ke Kostelci, jemuž
říkáme Podolský. Poněvadž však Kostelec náleží v úplnosti do Bechyňského kraje, s jehož hranicemi se zde setkáš,
obrať se ostře doleva a ubírej se k Miličínu – zůstane po tvé
pravé straně – a Jankovu. Dále pospíchej na Vlašim, (Trhový) Štěpánov, (Český) Šternberk a Kácov, tato místa totiž jsou na samých hranicích tohoto kraje. Konečně poté,
cos navštívil Suchdol, dorazíš k Labi, které tě bude provázet jako hraniční čára až na Mělník.“
„Šlechtická panství jsou tato: ….. Konopiště (o něm
mezi hrady), Vlašim (odtud přijala své jméno panská rodi-

na Vlašimských), Jenštejn (kdysi hrad pánů téhož jména),
Bystřice, Janovice zvané Uhlířské, Jankov (místo neblahé
bitvy z roku 1644), Chotýšany, Štěpánov, Kácov, Machovice, Štiřín, Škvorec (odtud vzešla kdysi urozená rodina
pánů Škvoreckých), Říčany (původní sídlo Říčanských),
Plaňany, Nehvizdy (s nebezpečným lesem, který přináší
utrpění pocestným).“
V kapitole „Seznam měst a obcí v Čechách a v jaké
vzdálenosti každé z nich leží do královského a metropolitního města Prahy. Věnná města českých královen. Někdejší poddanská města pražského arcibiskupa, litomyšlského biskupa a pražského světícího biskupa“ se píše:
„Doufal jsem, že má práce získá na ceně a že se zavděčím
čtenáři, když shromáždím česká města – pokud jsem je
dal dohromady – jaksi do jednoho seznamu v pořádku,
jak následují.“
Nejprve vyjmenovává města a městečka Českého království, poté zmiňuje věnná města českých královen a poté
„Někdejší arcibiskupská poddanská sídla:
Roudnice (nad Labem), Český Brod, Příbram, Horšovský Týn, Týn nad Vltavou, Herštejn, Helfenburk,
Hošťka, Chýnov, Křivsoudov, Herálec, (Trhový) Štěpánov, Výskytná.“
Seznam uzavírají Poddanská sídla litomyšlského biskupa a Poddanské sídlo pražského světícího biskupa.
(Viz strany 213, 214 a 249 c.d.)
rV
Použité prameny:
Balbín Bohuslav: Krásy a bohatství České země, Panorama, Praha, 1986
Šťastný Radko, PhDr.: Čeští spisovatelé deseti století,
HQ Kontakt, Praha 2001
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Potomci šlechtice Mlýnka v Sedmpánech

Slavnostní průvod s praporem

typická součást výzbroje rytíře, odkazuje na termín
„pán”, který je součástí jména obce. Číslovku sedm zastupuje sedm obilných klasů, které zároveň ukazují
na zemědělskou obec s úrodnými poli. Zelená je barvou
venkova, zemědělství, přírody a lesů. Červeno-stříbrná
přikrývadla mají barvu odvozenou od erbu českých králů a symbolizují královské svobodníky, kterých bylo svého času ve vsi 22.
Užívání symbolů je právně ošetřeno zápisem městského zastupitelstva v Trhovém Štěpánově ze dne
23.5.2013. O jejich výrobu se postarala jedna brněnská
firma zabývající se touto činností.
Doprovodný program byl vytvořen během roku.
Za krásného letního počasí v sobotu 17. srpna 2013 kolem 14. hodiny přijíždí především 14 potomků vladyky
Mlýnka, hasičská vysokozdvižná plošina, kočár tažený
koňmi a stará garda ze sousedních Dubějovic v dobových uniformách a se starou stříkačkou. Je jasné, že bude
z čeho vybírat. Před patnáctou hodinou mariánskými
písněmi svolává hudební skupina Pětkrát Zavřel všechny
na slavnostní mši svatou, kterou i doprovází. S radostí
a uspokojením zjišťuji, že podobná slavnostní mše,
na které se světila i vlajka obce, u nás ještě nebyla. Po mši
se řadí průvod v čele s našimi hasiči s vlajkou a věncem
k pomníku padlým, za nimi hasiči z Dubějovic v zářivých uniformách, hudba, naše zpěvačky mávajícími
modrými šátky a přidávají se ostatní. Tento pestrobarevný průvod prosvícený letním sluncem prochází vesnicí.
Po příchodu před kulturní dům je položen věnec k památníku za zvuku nejznámější vlastenecké písně Čechy
krásné, Čechy mé. Následuje odhalení pamětní desky
na kulturním domě panem Dušanem Mlýnkem z Moravy. Po zvuku fanfár P. Mgr. Roman Maximilián Rylko
O. Praem. z Keblova světí pamětní desku, obecní znak
a žehná naší obci. Za zvuku české státní hymny zavěšuje
vlajkonoš vlajku do věšáku. Po tomto programu se každý
může občerstvit, svést se kočárem, podívat se na Sedmpány a okolí z hasičské plošiny, vidět krásný zásah dubě-

Zástupci rodu Mlýnků předávají kopii stížnostního listu

Dokumenty rodu Mlýnků

16. červenec 1388 je v historii Sedmpán datum první
písemné zmínky o této obci. Její historie je dlouhá 625
roků a toto datum jednoznačně vybízelo k jeho připomenutí v letošním roce. Myšlenka oslavit toto významné
výročí vznikla při sestavování plánů akcí pro rok 2013
a byla zařazena do volného termínu 17. srpna 2013 právě
před sedmpánskou poutí. V nástinu programu bylo
po 25 letech pozvat rodáky a současně potomky vladyky
Mlýnka, získat obecní symboly v podobě znaku a vlajky,
které by byly při této akci posvěceny.
Symboly na vlajce a erbu jsou totožné. Zadání dostala
heraldická kancelář Stanislava Kasíka v Roudnici nad
Labem, která má v tomto oboru bohaté zkušenosti. Čerpala z dostupných materiálů o historii Sedmpán. Pochopitelně i my jsme byli požádáni o naše historické připomínky, na které heraldik reagoval.
Na vlajku a znak byly zpracovány tři návrhy, ze kterých byl vybrán na veřejné schůzi v Sedmpánech jeden,
který bude provázet budoucnost naší vesnice. Na praporu i znaku obce je na zeleném štítě čelně stříbrná, zlatě
zdobená přilba s červenostříbrnými přikrývadly a točenicí, klenotem sedm zlatých vějířovitě rozložených obilných klasů, krajní tři s odkloněným listem. Přilba jako
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jovických hasičů se starou stříkačkou a požární útok domácích hasičů.
V 18 hodin naše zpěvačky zazpívaly písně k tomuto
výročí. Po úvodní písni zazněla píseň „Morava, krásná
zem“, což přimělo ke zpěvu účastníky rodu Mlýnků
z Moravy. Zazněla Sedmpánská polka a další. Naplněný
sál si dlouhotrvajícím potleskem ve stoje vynutil přídavek. Následně Dušan a Ladislav Mlýnkovi představili
svůj rodokmen nejen u nás v Česku, ale i v USA. Darem
nám předali ručně malovaný rodokmen, velkou kopii
stížnostního listu proti upálení M. J. Husa, jeho český
překlad a fotokopii pečeti vladyky Mlýnka ze Sedmpán.
I když se nám nepodaří o jejich rodu získat další údaje,
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v každém případě jsme získali nové přátele k vzájemné
komunikaci. Akce pokračovala taneční zábavou. Byla to
vydařená akce, na kterou je slyšet chvála ze všech stran.
Poděkování patří naší mladé generaci, která převzala budoucnost Sedmpán do svých rukou.
Žel, byl jsem několik měsíců z příprav v Sedmpánech
v důsledku nemoci vyřazen – jak fyzicky, tak i psychicky. Děkuji všem, kteří mne v této nesnadné době podpořili svou návštěvou, která sice bolest nezmírnila, ale potěšila. Zodpovědnost za zdar této akce mne zejména
psychicky vyléčila.
František Dvořák

Velká duchovní slavnost v Sedmpánech

17. srpna 2013 se v Sedmpánech konala slavnost
u příležitosti setkání rodáků a 625. výročí od založení
obce. Úvodem sloužil mši pan farář Maxmilián Rylko,
který měl moc krásné kázání. Při mši účinkovala hudební skupina „5x Zavřel“, která nás pak provázela i dalším
pořadem. Pan Bohuslav Zavřel, ředitel Základní umělecké školy ve Vlašimi, a jeho čtyři synové, hráli a zpívali
na profesionální úrovni. Mezi jinými zazněly i mariánské písně a úpravy skladeb starých českých mistrů, kterými se pan Zavřel zabývá. Velký dojem vyvolalo souznění všech dechů. Hudební složku mše doplňovala
citlivá hra na varhánky.
Slavné bylo vysvěcení nového praporu obce Sedmpány.
Mše se zúčastnilo veškeré obyvatelstvo obce spolu
s panem starostou Ing. Václavem Nekvasilem a místostarostou panem Josefem Kornem z města Trhového
Štěpánova a zástupci významného rodu Mlýnků, jehož
předkové pocházejí ze Sedmpán. Na mši navazoval projev zastupitele a kronikáře obce pana Františka Dvořáka.
Všichni přítomní s velkým zájmem naslouchali.
Po mši následoval pochod vsí, opět za zvuku dechové
kapely pana Zavřela, která účinkovala i při odhalení pamětní desky na Kulturním domě. Další program probíhal v Kulturním domě.
S žánrově bohatým pořadem vystoupil místní pěvecký soubor dobrovolných hasiček. Ty s doprovodem dvou

kytar a dvou akordeonů s nadšením a citem pro melodičnost zazpívaly všem shromážděným mnoho krásných
lidových i umělých písní. Byl to silný umělecký zážitek!
Je obdivuhodné, že v tak malé obci a bez pomoci profesionálů mohl vzniknout tak dobře zpívající soubor.
Chci se také zmínit o velice zajímavé prezentaci genealogie rodu Mlýnků. V tomto setkání potomků vladyky Mlýnka, pocházejícího ze Sedmpán, se současnými
obyvateli i rodáky, spočívá síla oživování tradic i naděje
pro kultivaci současné společnosti.
Programová nabídka byla opravdu pestrá. Na návsi
jsme se mohli potěšit pohledem z vysokozdvižné plošiny
na Sedmpány i okolí nebo se projet ve slavnostně vyzdobeném kočáře taženém koňským spřežením a obdivovat
starou hasičskou stříkačku. Obyvatelky Sedmpán si zaslouží pochvalu za výborné pohoštění. Ohromný dík
za organizaci setkání patří místním dobrovolným hasičům a iniciátorovi akce panu Františku Dvořákovi.
Zúčastnit se takové bohaté duchovní slavnosti bylo
pro mne velkým potěšením.
Kéž by takových slavností spojených s úctou k historii, láskou k hudbě a zamyšlením se nad smyslem života
bylo v naší republice více!
Jarmila Kozderková, klavíristka, Praha

František Dvořák při projevu před svěcením praporu

P. Rylko světí sedmpánský prapor
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Velký svátek v Kladrubech
Na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Kladruby v prosinci minulého roku, která každoročně probíhá společně s veřejnou schůzí zastupitelstva obce, projevili naši mladí hasiči a hasičky zájem o znak a prapor pro
jejich sbor. Proč by jejich sbor nemohl mít vlastní znak
a prapor? Blížilo se 90 let od založení sboru, a tím se nabídla krásná příležitost, a bylo rozhodnuto. Protože tyto
symboly musí vycházet ze symbolů obce – rozhodlo zastupitelstvo ve stejný den, že zadá zpracování návrhu
symbolů obce heraldikům a pak požádá Poslaneckou
sněmovnu ČR o jejich schválení.
Autorem návrhu znaku a vlajky byl pan Mgr. Jan Tejkal, Heraldická tvorba Ostrava – Heřmanice. Zhotovitelem obou znaků i vlajek pak byla firma ALERION s.r.o.
Brno.
Kladruby neměly v minulosti vlastní erb. Tuto skutečnost potvrdili heraldici, kteří v archivech nenalezli
existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení obce Kladruby. Proto návrh znaku vycházel z tak
zvaných „znakových figur“.
V našem případě vycházel z názvu naší obce KLADRUBY. Je to název odvozený od lidí rubajících klády, porážejících stromy čili dřevorubců. Proto byla použita

starobylá figura „ostrve“, což je zobrazený osekaný
kmen. Další znaková figura znaku je figura knížecí čepice v kruhu (který představuje svatozář), připomínající
kladrubskou kapli zasvěcenou českému národnímu
světci sv. Václavu. Tento motiv byl na pečeti, kterou mělo
panství Vlašim, k němuž před konstitucí obecního zřízení Kladruby patřily. Uvedené dva hlavní náměty návrhu znaku doplňují figury připomínající jednak polohu
obce pod vrchem Kostelíkem čili Kladrubskou hůrou
a jednak přítomnost Rehabilitačního ústavu v katastru
obce. Při návrhu vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku, a tak se také stalo. Symboly obce,
znak a vlajku, schválila 10. 3. 2013 Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky, ve které dne 10. 6. 2013
proběhlo slavnostní předání dekretu o udělení znaku
a vlajky naší obci.
První návrh znaku a praporu SDH zpracoval rovněž
Mgr. Jan Tejkal. Členové SDH se však rozhodli pro jiný
návrh, který zpracovala firma ALERION s.r.o. Brno.
Zobrazuje ve svém středu znak obce a oboustranný prapor
má na jedné straně znak SDH a rok založení sboru, na druhé straně je heslo „Bohu ke cti bližnímu ku pomoci“ a dále

Průvod

Svěcení obecních symbolů

Znak a vlajka

Smaltovaný ovál Obec Kladruby

Strana 8

Zpravodaj Štěpánovska

je zde postava sv. Floriána žehnajícího naší kapličce zasvěcené sv. Václavu.
Poté začaly přípravy na slavnostní den, který se uskutečnil v sobotu 10.8.2013. Starosti nám dělalo i počasí,
které se nakonec vydařilo.
Slavnostní den začal shromážděním občanů a hostů
na návsi u kapličky. V 9 hodin byla sloužena mše svatá
panem farářem Markem Martiškou a panem kaplanem
Jiřím Cimanovským. Následovaly projevy starostky
obce a starosty SDH.
Lukáš Kupsa, zástupce mladých hasičů a hasiček,
ve svém vystoupením přiblížil přítomným historii sboru. Pak už k přítomným promluvili zástupci hostů z Trhového Štěpánova, Javorníka a Rataj, kteří předali hasičům Kladrub dárky – upomínkové předměty.
Poté proběhlo vyznamenání zasloužilých členů SDH
a žehnání symbolů a požárních stříkaček. Pak už nastalo
řazení průvodu a pochod za doprovodu Podblanické dechovky k Obecnímu úřadu. Na budově OÚ byl odhalen
znak obce a na požární zbrojnici znak SDH. Byl položen
věnec k památníku padlým a následně vztyčena vlajka
obce po boku vlajky státní. Rodáci a hosté přijali pozvání
a zašli do pohostinství u pana Štíchy, kde na ně čekalo
pohoštění.
Odpolední program pokračoval na hřišti SLOVANU
Kladruby. Dostavilo se celkem – možná rekordních – 35
soutěžních družstev (7 ženských a 28 mužských).Po přivítání následovalo představení renovované dvoukolové
motorové stříkačky DS 16, která je majetkem naší obce
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a tedy i hasičů. Jedná se o stříkačku, kterou zrenovoval
pan Josef Kozák z Domašína č. 9.
Protože jsme velice pyšní na tento unikát, dovolím se
napsat pár technických údajů. Stříkačka byla vyrobena
roku 1951. Výrobcem je Továrna na hasicí zařízení,
n. p. Vysoké Mýto, závod Slatiňany. Rok výroby motoru
je 1936–37. Motor je řadový, vodou chlazený čtyřválec
s ventilovým rozvodem SV (side valve). Výkon motoru
60 koní při 3500 otáčkách/min.
Pak už probíhala soutěž družstev. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách, požárním útoku a netradiční štafetě. Výsledky byly vyhodnocovány digitálně časomírou SDH
Zdislavice. Hlavním rozhodčím byl kpt. Josef Šrankota
(rodák z Rataj), velice dobře hodnoceným moderátorem
byl pan Jiří Černík, startovací pistoli ovládal starosta
SDH Pavlovice Pavel Selingr. Odpoledne bylo zakončeno
vyhlášením vítězů a následovala hudební produkce a tanec. Rozcházeli jsme se těsně před půlnocí.
Přes všechny starosti a práci, kterou organizace takové akce potřebuje, jsme si znovu ověřili, že když se dá
dohromady dobrá parta, dá se vše zvládnout. Nakonec
potěší spokojenost lidí, kteří akci pochválí. Hlavní však
je, aby se lidé scházeli, aby si udělali čas a byli spolu. Dovolím si ještě na závěr poděkovat jednak za krásné počasí, všem, kteří se akce zúčastnili, všem kteří pomáhali,
mladým „Kladrubákům“ kteří mne velice potěšili svým
přístupem a pomocí, ale rovněž všem ostatním, kteří zajišťovali občerstvení při celé akci a ostatní potřebné.
Anežka Srbová, starostka Obce Kladruby

SDH Kladruby – historie a současnost
Dle dochovaných záznamů (ručně psané matriky členů) byl Sbor dobrovolných hasičů v Kladrubech založen
31. května 1923 jako součást hasičské župy „Podblanické“ č. 44 (založena 1887). Do sboru se tehdy přihlásilo 27
činných členů a 19 přispívajících. První valná hromada
se konala 14. června 1923. Nejstarším členem sboru byl
tehdy 47letý Antonín Dojáček, nejmladším šestnáctiletý
Josef Kadlec. Starostou byl Josef Urban, velitelem Václav
Brzek z č. p. 10 a jednatelem Josef Vojta. V listopadu 1923
byla zakoupena hasičská stříkačka a necelý rok po vzniku sboru, 1. května 1924, byla nasazena při požáru
ve Psářích. V témže roce hasiči z Kladrub pomáhali při
hašení požáru ve Zdislavicích (23. srpna 1924) a 6. dubna
1925 likvidovali lesní požár na Petřínech. Tolik z toho se
dochovalo v matrice.
Koncem druhé světové války byla v Kladrubech postavena hasičská zbrojnice, která místnímu sboru slouží
dodnes. Před tím, než byl ve vsi zbudován nový Obecní
úřad, byla využívána do roku 2007 i jako sídlo obecního
úřadu. V současné době je v ní uskladněna veškerá výzbroj a výstroj. Sbor disponuje třemi provozuschopnými
motorovými stříkačkami, jedna DS z roku 1951 a dvě

novější PS 12. Stříkačku DS 16 využili kladrubští hasiči
při velkém požáru Drupolu ve Vlašimi v roce 1981, kdy
zajišťovali ve spolupráci s ostatními sbory dopravu vody
z řeky Blanice k ohnisku požáru.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá ve spolupráci s obcí
sportovní a společenské akce (plesy, dětské karnevaly,
turnaje v nohejbalu), zajišťuje v obci sběr železného šrotu, pálení „čarodějnic“, stavění máje a další. V září 2012
byl pro děti zorganizován na místním fotbalovém hřišti
dětský den s pestrou škálou sportovních soutěží a v listopadu téhož roku „Martinský světýlkový průvod“ s lampióny. Obě akce měly velký úspěch nejen u dětí a věříme,
že se nám je podaří opakovat a vytvořit z nich tradici pro
kladrubské hasiče a celou obec.
V roce 2006 bylo z mladších členů sboru vytvořeno
soutěžní družstvo mužů, které se ve složení Bárta Radek,
Kadlec Jan, Kadlec Jaromír, Kletečka Tomáš, Kletečka
Pavel, Kupsa Lukáš, Páv Lukáš, Švejda Libor a Švejda Tomáš zúčastnilo základního kola okrskové soutěže v požárním sportu v Libži. Od té doby se družstvo v menších
obměnách účastní pravidelně okrskových soutěží, různých pohárových soutěží, denních i nočních taktických
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cvičení, na kterých si mezi družstvy vybavenými hasičskými speciály, s osobní autem a přívěsným vozíkem
rozhodně nevedou špatně.
Roku 2012 vzniklo i soutěžní družstvo žen. Bohužel
již nestihly v tomto roce základní kolo okrskové soutěže,
ale s velkým nadšením se zúčastnily několika pohárových soutěží pořádaných nejen v okrsku Vlašim. Nové
členky byly také hlavním iniciátorem výše zmiňovaného
dětského dne a „Martinského průvodu“. Doufáme, že
jim nadšení vydrží a budou společně s družstvem mužů
reprezentovat Obec Kladruby a SDH.
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V současné době čítá SDH Kladruby 50 členů, z toho
je 10 žen a 40 mužů. Nejstarším členem sboru je třiaosmdesátiletý Josef Vojta, který je u kladrubského sboru
od r. 1948.
Výbor pracuje od roku 2010 ve složení:
Starosta – Jaroslav Srb, velitel – Josef Slabý, jednatel
– ing. Ondřej Tůma, hospodář – Ján Dufala, strojník –
František Váška, preventáři – Bohumil Kletečka, Roman
Novák.
Ing. Ondřej Tůma, jednatel SDH Kladruby

Desetiletí budování v Ratajích se blíží k závěru
Deset roků v trvání obce nic neznamená. Stejné období v životě člověka už o něčem vypovídá. V roce 2003
byla zahájena příprava rozsáhlých investičních akcí. V té
době ale nikdo nevěděl, jakým způsobem a s jakými prostředky bude možno počítat, a zda obec na nějaké dosáhne. Nikdo si nedovedl představit, a to bylo štěstí, jaké
problémy nás čekají na našich úřadech. Ale to už patří
minulosti.
V roce 2002 při komunálních volbách byly občanům
společně s volebními lístky rozdány dotazníky, v kterých
měli uvést, co by si přáli v obci vybudovat. Na základě
odpovědí ankety byl sestaven plán dalšího rozvoje. Nejvíce byly zmiňovány: vodovod, kanalizace, čistička odpadních vod, kulturní zařízení a úprava komunikací
v obci a v jejím okolí. Všechny akce byly náročné nejenom na čas, ale i na finance. Byla zahájena oprava komunikací v okolí obce a zároveň se připravovaly projekty
na další rozsáhlé investice. Nezbytné bylo též shánět
kontakty na možné financování. Jako první zkouškou
prošla výstavba Spolkového domu, který poskytuje zázemí pro kulturní dění v obci. Stavbu, která byla postavena
z části dodavatelsky a z části z vlastních zdrojů za pomo-

ci občanů, se podařilo od přípravy projektu do slavnostního otevření vybudovat za 15 měsíců. Ta prověřila a nastínila další možnosti rozvoje. Ve stejném duchu
probíhala i další stavba. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů bylo vybudováno dětské hřiště. Poté byla
dokončena oprava cesty směrem na Trhový Štěpánov
a pokryta asfaltem část cesty na Pavlovice, která po dokončení značně zkrátila vzdálenost do Vlašimi. Opravili
jsme i cestu na samoty Úlehle.
To už končily přípravy stavby vodovodu. V roce 2008
se podařilo zajistit financování této stavby a zahájit její
výstavbu. Nedořešené bylo financování kanalizace. Proto zastupitelstvo rozhodlo, že kanalizace bude zahájena
z vlastních zdrojů tak, aby se využil z části vodovodní
výkop a nebylo nutno jednou dělat nový. Toto řešení se
ukázalo správné. O rok později Středočeský kraj tento
projekt finančně podpořil a bylo možno dokončit zbývající část kanalizace včetně čističky odpadních vod. Další
rok se obci podařilo získat prostředky na Revitalizaci
návsi, čímž se zcela podařilo zakrýt veškeré jizvy, které
vznikly stavební činností na komunikacích a ostatních
plochách. Poslední velká investice, která navazovala
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Pohled na Rataje – náves

Slavnostní pochod hasičů

na kořenovou čističku odpadních vod byla revitalizace
Ratajského potoka. Toto dílo vrátilo část přírody před období rozsáhlých rekultivací v 60. letech minulého století.
Při realizaci velkých akcí nezůstaly žádné menší opomenuty. Byla opravena prodejna potravin, hasičská
zbrojnice, kaple a zcela rekonstruován byl pomník padlým. Ani společenský život nestrádal. Hasičský sbor ožil
a společně s obcí se uskutečnil 1. ročník Ratajského poháru v požárním sportu. Byla obnovena tradice hasičských plesů a na závěr léta posezení pod lipami. Tyto
akce se konají dodnes a těší se stále velké návštěvnosti.
Setkání rodáků, při kterém byly posvěceny symboly
obce a hasičského sboru, byla velice zdařilá událost.
Kontakty na rodáky nám poskytl pan Slávek Hejný,
a právě díky nim se podařilo pozvat ty, kteří z naší obce
odešli v poválečných letech do pohraničí. Byla to příležitost vzpomínat se svými vrstevníky na mnohé události
i osoby. Velkolepě a s hojnou účastí občanů a okolních
hasičských sborů proběhly oslavy 100. výročí založení
místního Sboru dobrovolných hasičů.
Obec nezapomínala ani na charitativní činnost
pro ty, kteří pomoc druhých potřebují.

Značná pozornost je věnována pěstební činnosti
v našich lesích, aby toto dědictví otců, které pro nás zachovali, zdravě dorůstalo pro generace, které přijdou
po nás. Toto dílo by nebylo možné v tak krátké době
a takovém rozsahu uskutečnit bez vstřícnosti majitelů
pozemků, kteří byli ochotni přenechat svůj majetek ku
prospěchu všech. V současnosti se toto období chýlí
k závěru. Bylo vytvořeno dílo za 34 milionů korun. Podíleli se na něm Středočeský kraj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Evropská unie, Mikroregion Český
smaragd a samozřejmě nemalou částkou 13,5 milionu
Obec Rataje. Na jednoho obyvatele je to částka
184 000 Kč. Pro obec naší velikosti jsou to obrovské investice a slovo věřitel je pro nás cizí.
Navštívíte-li Rataje, neuvidíte nic z toho, co by připomínalo nedávný rozsáhlý stavební ruch. Najdete vždy
upravené a čisté prostranství, na kterém se svou prací
místní obyvatelé podílí, a proto jsou na něj náležitě hrdí
a váží si ho. Domnívám se, že za společně vytvořené prostředí, v kterém se v naší obci žije a pracuje, pouhá slova
díků všem, kteří pomáhali, nestačí.
Jaroslav Vošický, starosta Obce Rataje

Hodiny v soutickém muzeu
O prázdninách proběhla v soutickém muzeu výstava
s názvem „Dílna mistra hodináře“. Nástroje a přístroje,
které sloužily k opravě hodinek, a sbírku hodin laskavě
zapůjčil pan Zdeněk Svoboda z Křivsoudova.
Návštěvníci muzea si mohli prohlédnout hodinářský soustruh, měřidla, lupy, pinzety, titěrná kolečka
a hřídelky, hodiny švýcarské, ruské i hodiny, které si
pamatujeme z kuchyní našich babiček, kapesní hodinky, zvané cibule nebo židovské hodiny, které jdou obráceně. Nechyběly ani kukačky, nástěnné hodiny a celá
rodinka budíků. Při listování knihami ti zvídavější poznali něco z historie výroby hodin a objevovali tajemství přesnosti.

Hodinářský soustruh

Zpravodaj Štěpánovska
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Výstava to byla nevelká, ale zajímavá. Je škoda, že nepřilákala více místních obyvatel. Na nezájem turistů si
však stěžovat nemůžeme, muzeum navštívili Němci,
Slováci, celý autobus hasičů – veteránů i další turisté.
V nejbližší době připravuje soutické muzeum nejen
pro děti „Podzimní tvoření“.
Přijďte se k nám podívat!
Dana Vlasáková

Kapesní hodinky

Říjen 2013

Zázraky přírody
Na věnci zavěšeném na našich vchodových dveřích si
udělali hnízdo lejsci a vyseděli nám 2x mladé. V červnu
od nás vylétli 3 a v srpnu dokonce 4 ptáčci. Všechny nás
to udivilo, protože schodiště je z velké části kryté a dveře
mnohokrát za den otevíráme. Bylo krásné pozorovat, jak
se vylíhli, rostli a i s opouštěním hnízda na nás počkali,
abychom je při tom viděli.
Letos jsme poprvé pěstovali dýni a naše největší měla
30 kg. Jen teď nevíme, co si s ní počít.
Barbora Jandejsková, Soutice

Ptačí hnízdo

Dýně

120 let kříže v Černýši
Již 120 let tvoří jednu z dominant návsi v Černýši ve- Jde o uměleckořemeslné dílo, dokumentující rozvoj
liký litinový kříž. Obci jej věnoval v roce 1893 Antonín umělecké litiny v Čechách 19. století. Zároveň je připomínkou vztahu úspěšného obchodníka k rodné obci.
Zadák, rodák z č. p. 14.
Zub času už na kříži zapracoval a je potřeba ho opraKříž spočívá na hranolovém odstupňovaném podstavci, s kterým tvoří jeden celek. Sokl je ozdoben fiála- vit. V prosinci roku 2011 byla obcí Soutice podána žádost
mi. To jsou sloupky, připomínající věžičky gotických ka- o poskytnutí dotace z Krajského úřadu Středočeského
tedrál. V dolní části je tabulka s nápisem: „Své rodné kraje, odboru kultury a památkové péče. Dotace bohužel
obci Černejši věnoval Antonín Zadák, velkoobchodník přidělena nebyla. I nadále však bude snahou obce zajistit
finanční prostředky, potřebné pro zachování
v Praze. 1893.“ Nápis „Komárov“
této jedinečné památky dalším generacím.
u paty kříže označuje místo, kde byl
vyroben. Byly to železárny v KomáDana Vlasáková
rově u Hořovic.
Společně s podstavcem je kříž 6 m
vysoký, rozpětí ramen má 190 cm.
Ramena jsou dekorativně zakončena
květinovými ornamenty.
Kristus v nadživotní velikosti
měří 220 cm. Jeho hlava je netradičně
skloněna doleva.
Kolem kříže je plot, provedený
ve stejném stylu, se střídavě vysokými sloupky s hroty a ozdobami.
Jedná se o unikátní kříž výjimečných rozměrů a provedení. V celém
Památný kříž
Kříž s kapličkou
širokém okolí se podobný nenachází.
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Letní tábor hasičů
Uplynul rok a mladí hasiči se svými kamarády vyrazili na tábor. Po mnoha úspěšných ročnících by se dalo
říci: tradiční letní tábor hasičů. Tentokrát byl obstarán
speciální odvoz na místo určení. Žebřiňák tažený koňmi
měl úspěch a my jsme rádi za umožnění tohoto nevšedního zážitku.
Vlastička (pro neznalé Jaroslava Krásová) se nenechala zahanbit a opět vymyslela úžasné putování, tentokrát s cirkusem. Cirkus Kocourek, jakožto hlavní zastřešovací manéž, soustředil velice talentované komedianty.
Putovali spolu po celém světě, plnili nejrůznější úkoly,
soutěžili mezi sebou a nakupovali zvířata do svých stájí.
Samozřejmě celý týden pilně nacvičovali svá vystoupení
na vrcholný bod programu. Ano, je to tak. Cirkus Kocourek opravdu uspořádal své premiérové představení
pro širokou veřejnost. Zpráva o této události se rozletěla
po širém kraji, a proto jsme měli tu čest přivítat mezi
hosty pana starostu a místostarostu se svými manželkami. Publikum bylo z našich výkonů zcela uneseno. Závěrečný potlesk nebral konce, došlo i na slzy dojetí. To nejkrásnější co se mohlo přihodit.
Pověst nás předchází, proto nám bylo ctí přivítat nové
posily. Úkolu vedoucího oddílu či asistenta sporťáka se
zhostily s velkou vervou. Samozřejmě by se našly malé
chybičky, v tomto případě neznalost omlouvá a v příštích letech jistě projeví své zdokonalení. Příležitost dostaly také děti, které nám za ty roky povyrostly a staly se
asistenty vedoucích. Mnozí nevěřili svým očím. Svěřená
zodpovědnost je vybičovala k velkým výkonům.
Chtěla bych využít této příležitosti k poděkování. Děkuji Městu Trhový Štěpánov, místním hasičům a TJ Sokol za poskytnutí zázemí a prostředků. Nemohu ani vynechat vyslovení díků všem, kteří tábor připravovali či se
jinak podíleli na jeho průběhu a fungování. Letos se speciálně zapojil obchod s potravinami, jenž nám zapůjčil
velký nákupní košík. Zprvu o tom nikdo nevěděl, ale
díky modernímu kamerovému systému jsme byli brzo
odhaleni a vozík poctivě vrátili. Raději nebudu spekulo-

vat, jak jinak by to mohlo dopadnout. Vstřícnost a trpělivost je vaší ctností.
Nezbývá než doufat, že naše hlavní vedoucí se bude
i nadále těšit svému pevnému zdraví a následující léta se
jí opět podaří vše zvládnout. Z mnohých stran jsme slýchali, že toto byl doposud nejlepší ročník. Dovolím si
souhlasit. Bude velice těžké ho překonat, avšak nic není
nemožné a mnohé se stává skutečností.
Tímto se s vámi loučím a už nyní se velice těším
na pokračování ve vyprávění našeho tak trochu pohádkového příběhu.
Renata Vopálková

Horko bylo plavčíkům i vodním pannám

Snad nepřijde povodeň

Přijel i King – Kong

Koupaly se děti, koně i kočí

Zpravodaj Štěpánovska
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Třetí den hasičů a záchranářů
Sbor dobrovolných hasičů Města Trhový Štěpánov
uspořádal i letos oblíbenou akci Den hasičů a záchranářů. Program začal v sobotu 7. září 2013 ve 12 hodin
u místního fotbalového hřiště. Po slavnostním nástupu
zahájila startovní pistole hasičskou soutěž sborů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Klání v požárním útoku se
zúčastnilo 23 družstev, nejdále to měli členové ze SDH
Třemošnice. Pro diváky a návštěvníky byla připravena
řada zábavných aktivit.
Návštěvníci na velké ploše dějiště využili skákací
hrad pro děti nebo hravý model statku s ovladatelnými
miniaturami zemědělských strojů. Možnost podívat se
na město z výšky uvítali všichni, kteří vstoupili do klece
hasičské výsuvné plošiny. U stanoviště Policie ČR byl
zase umístěn terč s laserovou pistolí, kde si každý mohl
prověřit přesnost své mušky. Místa pod stany s občerstvením lákala návštěvníky k příjemnému posezení.
Cílová páska u dráhy hasičské soutěže byla v obležení
fanoušků, kteří bedlivě sledovali výkony jednotlivých
družstev a vytrvale je podporovali. Všichni účastníci
po splnění disciplíny spolu s významnými hosty slavnostně nastoupili před publikum. Výsledné pořadí vyhlásil

moderátor akce, starosta SDH Trhový Štěpánov, Josef
Korn. První cenu – putovní „Pohár hasičů“ – získalo nejrychlejší družstvo muži ze SDH Chmelná. Na druhém
místě v kategorii mužů skončilo družstvo Rataje A, třetí
SDH Rataje B. V kategorii žen získala ocenění tato družstva: první Rataje, druhá pozice náleží ženám ze SDH Hulice B a třetí SDH Hulice A. Velké díky za účast v soutěži
patří také dvěma dětským družstvům z Trhového Štěpánova. Poháry a ceny předávala vítězům Miss hasička Středočeského kraje Martina Papíková z nedalekých Nesměřic za účasti starosty města Ing. Václava Nekvasila.
Mezi divácky nejoblíbenější část programu už tradičně patří ukázka zásahu vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla. Skvěle a dramaticky předvedli simulovaný zásah hasiči z HZS Vlašim.
Třetí ročník Dne hasičů a záchranářů se v Trhovém
Štěpánově uskutečnil během krásného zářijového dne.
Prestižní soutěž se zajímavými hosty a lákavý doprovodný program čeká na hasiče, záchranáře a návštěvníky
i v dalším roce. Těšit se na vás budou organizátoři
z Trhového Štěpánova.
Eva Vrzalová

Ukázky RC modelů

HZS Vlašim při zásahu

Hasiči zasahovali
Zásahová jednotka JPO II Sboru dobrovolných hasičů z Trhového Štěpánova zasahovala v době od března
do září letošního roku na mnoha místech.
Přinášíme našim čtenářům přehled:
V březnu zasahovali při vznícení sazí v komíně rodinného domu v Dubějovické ulici, při požáru autobusu
a automobilu na dálnici D1 (dva výjezdy), a při požáru
rodinného domu v Souticích.
V dubnu to bylo při nehodě na dálnici D1. V Sedmpánech odchytávali psy, ve třech případech odstraňovali

padlé stromy na vozovkách dvakrát v Souticích, dvakrát
v Dalkovicích, po jednom zásahu ve Štěpánovské Lhotě
i ve Střechově nad Sázavou. Byli povolání k požáru v panelovém domě ve Vlašimi, ale jak se ukázalo, šlo o planý
poplach. Z oken jednoho bytu se valil oblak prachu a přihlížející vlašimský občan volal hasiče. Ukázalo se, že
majitel bytu prováděl různé práce s bruskou a tím se vysvětlila příčina.
V prvních pěti dnech června to bylo odstranění stromu u Dalkovic, u Soutic, čerpání vody z rodinného
domu v Trhovém Štěpánově a zejména výjezdy k povod-
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ním ve dnech 2. a 3. června 2013. Ve dnech 17. – 20.6.2013
prováděli chlazení hal v chovu kuřat v ZD a.s.
Ve dnech 2., 3., 5. a 6. července 2013 zasahovali při
požáru skládky komunálního odpadu skládky EKOSO
v Trhovém Štěpánově. 29. a 30. července 2013 odstraňovali padlé stromy u Tehova, Soutic a u nádraží v Trhovém Štěpánově.
Kromě požáru obilního kombajnu na poli u Řimovic,
4. srpna 2013 vyproštění automobilu u Dubovky, odstraňovali padlé stromy u Soušic, Soutic a na Veselce. Další
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padlé stromy odstraňovali dvakrát u Dalkovic, dvakrát
u Keblova a jednou u Optimagazu v Trhovém Štěpánově.
V září to byl požár vysokého napětí u Černýše a vyproštění srny, která se uvázla v pletivu oplocenky u Strojetic.
Zásahová jednotka vyjíždí bez ohledu na den, hodinu
či počasí. Pokud zasahuje v nočních hodinách, její členové i po celonočním zásahu nastupují do práce.
Josef Korn, starosta SDH

Zprávičky z mateřské školičky
názvem „Rozpustilá písmenka“, jehož cílem není děti naučit písmenka znát, ale správně je vyslovovat.
Naše zařízení nabízí i výuku anglického jazyka či hry
na sopránovou zobcovou flétnu, a také tradiční cvičení
rodičů s dětmi. A to i těch, které budou naší školku teprve navštěvovat.
Rádi bychom se též pochlubili novým multifunkčním hřištěm, které bylo vybudováno v průběhu letních
prázdnin. Chceme jej s dětmi využívat zejména pro výuku dopravní výchovy.
Olga Polivková, ředitelka

Budeme se učit dopravním předpisům

V pondělí 2. září 2013 začal i v naší Mateřské škole
nový školní rok. Paní učitelky Jitka Tomaidesová, Jaroslava Krásová, Monika Mendová a Olga Polivková přivítaly
celkem 56 dětí. Do první třídy základní školy nastoupilo
po prázdninách pouze deset dětí. Proto se bohužel
na všechny nové zájemce o zařazení do naší školky nedostalo. Děti jsou tradičně rozděleny do dvou tříd a na vstup
do základní školy se jich připravuje 26. Již druhým rokem
pracujeme podle školního vzdělávacího programu pod

Se svačinou už to není takové, někteří máme mlsné jazýčky

Z kostek stavíme rádi. Ještě raději to, co postavíme, zbouráme

Malování nás baví, největší umění je ale správné držení štětce
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Do kapličky v Tichonicích se vrátí zvon

Kaple sv. Anny v Tichonicích

Nový zvon

Zvonička v kapličce sv. Anny v Tichonicích bude
za několik dnů pravidelně plnit svoji úlohu. Obcí se poprvé od druhé světové války rozezní nový zvon. Ten původní v průběhu druhé světové války odvezli a zničili
němečtí vojáci. Vížka kaple od té doby zela prázdnotou
a opuštěná připomínala tehdejší smutné události.
„Podařilo se nám získat dotaci z evropského Programu rozvoje venkova na obnovu památky. Nechali jsme
ve zvonařské dílně ulít zvon a počítáme i s elektronickým systémem, který bude zajišťovat pravidelné odbíjení. Těšíme se, že se do Tichonic a okolní krajiny vrátí
tradiční zvuk zvoničky“, říká starosta Jaroslav Vaník.
Nový zvon ze zvonařské oceli bude co nejvíce napodobovat původní a bude vážit kolem 25 kilogramů. Zvonění z tichonické kapličky oznámí poledne, šestou hodinu
večerní nebo významnou událost v obci.
Slavnostní zprovoznění zvonu spolu s jeho vysvěcením proběhne v sobotu 19. října 2013. Program v Ticho-

nicích začne u kaple sv. Anny, kde nový zvon představí
hostům a divákům starosta obce. Pan farář ThLic. Jarosław
Ścieraszewski ze Zruče nad Sázavou (Tichonice patří
pod tuto farnost) potom ocelové srdce zvonu vysvětí.
Následně bude mechanismus odbíjení slavnostně uveden do provozu.
Obec chystá zázemí k hudbě, občerstvení a posezení
pro návštěvníky v nově zrekonstruované budově Obecního úřadu. Lidé si budou moci prohlédnout opravené
prostory a využít přilehlé zahrady, na které nedávno
obec zbudovala pergolu k příjemnému pobytu maminkám s dětmi, seniorům a ostatním obyvatelům.
Zástupci obce Tichonice Vás srdečně zvou na vysvěcení nově ulitého zvonu, jeho uvedení do provozu a první slavnostní vyzvánění z kaple sv. Anny po 70ti letech
ticha. Těší se na Vás v sobotu 19. října 2013 v centru obce
Tichonice u kapličky ve 14 hodin.
Eva Vrzalová

Studenti soutěžili ve Vlašimi a sázeli v Trhovém Štěpánově

Studenti ze dvanácti středních škol celého Středočeského kraje se 19. – 21. 9. 2013 sjeli do Vlašimi, aby se
zúčastnili 18. ročníku středočeského kola Ekologické
olympiády. V tříčlenných týmech se zde utkali ve dvou
praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých
měli za úkol zapojit nejen svou paměť, ale také logické
uvažování, prezentační dovednosti a praktickou zručnost. Titul vítězů získali již třetí rok po sobě studentky
Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku Doubravka
Požárová, Hana Sechterová a Anna Horáčková, které
získaly 316,5 bodů z 391 možných. Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Kladno a třetí se umístili studenti Gymnázia Jana Palacha Mělník. Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji je ZO ČSOP
Vlašim. Tradičním pořadatelem soutěže na celonárodní úrovni je Český svaz ochránců přírody. Vítězné

družstvo bude Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběhne v Jižních Čechách
na jaře 2014.
Smyslem ekologické olympiády není pouze soutěž
pro soutěž, nýbrž zejména prohloubení motivace studentů k ochraně životního prostředí a podpora, jejich
vzájemné seznámení a sdílení zkušeností, společných zájmů a zážitků. Ústředním motivem letošního kola byla
„Obnova a rekultivace“.
Studenti na toto téma zpracovávali praktické úlohy.
Jejich prvním úkolem bylo vytvořit plán obnovy lomů
v Jinošovském údolí, která bude v brzké době opravdu
probíhat, a některé nápady studentů se tak mohou dočkat reálného uplatnění.
V druhé části olympiády se studenti podíleli na obnově aleje v Trhovém Štěpánově, kde společnými silami
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vysadili 60 sazenic lípy srdčité. Stromy byly vysázeny
v úseku od skládky EKOSO až pod křížek u Štěpánovské
Lhoty po levé straně této silnice. (Přesto zůstává tato alej
nesouvislá. – Poznámka jv).
Finanční podporu na konání středočeského kola EO
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poskytly Středočeský Kraj a Lesy ČR a.s., ceny pro studenty podpořilo benešovské knihkupectví Daniela
a společnost Albi.
Mgr. Lenka Suchanová, ČSOP Vlašim

Prázdniny na víceúčelovém hřišti
Léto se s námi rozloučilo a nastalo období podzimu.
První suché listy začínají pokrývat povrch našeho víceúčelového hřiště a je čas v několika větách přiblížit, co všechno se v poslední době v našem sportovním stánku událo.
Prázdniny se nám skutečně vydařily, bylo krásné teplé počasí a většina z nás dny trávila někde u rybníka
nebo u bazénu na zahradě. To se odrazilo samozřejmě
i na návštěvnosti. Jen málo nadšenců, většinou dětí, přišlo sportovat v odpoledním horku. Vše se však změnilo
v pozdním odpoledni, kdy se začaly scházet děti i dospělí toužící po aktivním odpočinku. Pravidelně každý den
bylo obsazeno hřiště na plážový volejbal, které bylo nutné předem rezervovat. Obdobně tomu bylo i s tenisovým
kurtem. Marně jsme se pokoušeli dát dohromady lidi,
abychom mohli hrát i šestkový volejbal, který se tady
v minulosti hrál 3x týdně. I přes velkou aktivitu některých jedinců, za všechny bych chtěl jmenovat pana Přemysla Chvojku, se nám to nepodařilo.
17. srpna 2013 se konal již II. ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev „O pohár města Trhový Štěpánov“. Zúčastnilo se ho devět týmů, bohužel domácí
zástupce mezi nimi chyběl. Atmosféra byla vynikající,
po sportovní stránce měla hra velmi dobrou úroveň.
Většina mužstev byla svou kvalitou hodně vyrovnaná
a proto se hrálo až do pozdního večera. Vyhodnocení
a předání cen probíhalo už za úplné tmy. Ještě dlouho
po turnaji účastníci seděli a vše znova rozebírali. Loňské
prvenství obhájil opět tým „Juniorky Vlašim“, který si již
podruhé odváží krásný putovní pohár. Turnaj se po sportovní i společenské stránce opravdu povedl. Trhový Štěpánov se tím prezentoval jako město do širokého okolí.
O měsíc později, 21. září 2013, se uskutečnil II. ročník
nohejbalového turnaje trojic, rovněž „O pohár města Trhový Štěpánov“. Babí léto, které většinou vládne v těchto

dnech, jakoby zapomnělo na své poslání. Obloha byla
od časného rána pokryta hustými mraky a rtuť teploměru neukazovala nic příjemného. I přes nepřízeň počasí se
sešlo deset týmů odhodlaných bojovat jak na hřišti, tak
i s deštěm. Po celodenním boji si prvenství a putovní pohár odvezl tým „Trosky“ ze Soutic. Trhový Štěpánov reprezentovala čtyři družstva. I zde byla úroveň hry velmi
vyrovnaná, všechna utkání se nesla v duchu fair play.
Co říci závěrem? Byl bych velice rád, kdyby se stále
více lidí řídilo starým latinským příslovím „Ve zdravém
těle zdravý duch“ a ze svého volného času alespoň část
věnovali sportu. V Trhovém Štěpánově jsou k těmto aktivitám nadstandardní podmínky.
Mgr. Stanislav Kužel

Výlet do Kutné Hory a okolí
Klub aktivního stáří v Trhovém Štěpánově uspořádal
10. září 2013 výlet do Kutné Hory a okolí. Náš výlet začal
v Tasicích nedaleko Ledče nad Sázavou, kde jsme navštívili historickou sklárnu Jakub. Od roku 1960 je prohlášena za kulturní a technickou památku. Natáčel se zde seriál „Synové a dcery Jakuba skláře“. V současné době
patří sklárna soukromníkovi, jehož matka, která pamatuje výrobu a pracovala zde, nás sklárnou provedla a velmi zajímavým výkladem přiblížila historii. Vysvětlila
nám, jak se sklo a skleněné výrobky vyráběly.
Po prohlídce sklárny jsme pokračovali do Kutné Hory,
kde jsme navštívili chrám svaté Barbory a Vlašský dvůr.
Jsou to krásné historické objekty, které jsou navštěvovány
zahraničními turisty. Ve Vlašském dvoře jsme si prohlédli mincovnu a byla nám předvedena výroba mincí.
Odtud jsme jeli do Bohdanče u Zbraslavic, kde jsme
měli v hotelu Agnes zajištěný oběd. V Bohdanči se na-
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chází Palírna Agnes, kterou jsme rovněž navštívili.
Při exkurzi nám pracovník palírny vysvětlil proces výroby různých destilátů. Vyrábí se zde také hodně druhů
přírodních moštů. Při návštěvě podnikové prodejny
jsme si všechny výrobky mohli ochutnat.
Počasí nám při výletu celý den přálo, ale při návratu nás
Trhový Štěpánov přivítal silným deštěm. Ani to nám příjemné zážitky nepokazilo a myslím, že všem se výlet líbil.
Závěrem chci za všechny zúčastněné poděkovat
Městskému úřadu, panu starostovi a místostarostovi,
kteří nám z prostředků města poskytli příspěvek
na vstupné navštívených objektů a na autobus.
Plánujeme další výlety, například do Farního muzea
v Kondraci, exkurzi do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech nebo na Krišnův dvůr v Městečku. Zveme další
seniory, také z okolních obcí, aby se k nám při našich
akcích připojili a poznávali s námi naše blízké okolí.
Jaroslava Měchurová

Podblanický plenér
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim a Klub přátel
Podblanické galerie v sobotu 14. září 2013 uspořádali
17. ročník výstavy „Podblanický plenér“. Pod širým nebem, pod okny Vlašimské brány a ve stínu mohutných
stromů vystavovalo svá díla celkem 18 výtvarníků. Hlavním organizátorem celé akce byl nestor podblanických
malířů Stanislav Příhoda. Velmi dobré skóre měl
na účasti Trhový Štěpánov, neboť přímo z našeho města
se zúčastnili 4 umělci. Štěpánovský rodák Petr Kadlec
vystavil monochromatické kresby z cyklu Ruce a abstraktní olejomalby, Miroslava Voigtsová prezentovala
malbu akvarelem, Iva Švajcrová vystavila několik svých
děl z cyklu Třešeň zhotovené různými technikami
od kresby uhlem, přes lazírování až po akvarel, Vít Švajcr představil fotografický diptych z cyklu Luminografie.
Zapomenout nesmíme ani na malíře Luboše Hejzlara ze
Zdislavic a jeho krajinomalby. Díky projektu Josefa Buršíka (a jeho manželky Jitky), který se věnuje obrazovému
zachycení klasické venkovské architektury, našly své
místo na plenéru také štěpánovské sklepy.
Vít Švajcr

Čipování psů
Kdo by měl zájem o čip pro svého pejska, může se
obrátit na firmu DATAK, s. r. o., která čipování provádí
a zároveň zavádí do Centrální evidence zvířat a věcí ČR.
Čip pomůže snadněji nalézt ztracené zvíře, nebo naopak
identifikovat zatoulaného psa.
Firma DATAK, s. r. o., sídlí v Okružní ulici č. 592,
280 02 Kolín. Telefon 321 722 378, mobil 602 683 840,
mail: michalkova@datak.cz.
Rada města Trhový Štěpánov rozhodla, že čipování zavádět nebude, ale že si je mohou jednotlivci zajistit sami.

Říjen 2013

Organizace 5. prosince děkuje
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim sponzorům, bez kterých by bylo pořádání našich akcí velice
problematické. Jako každý rok, i letos se nám podařilo
uskutečnit dvě větší akce pro veřejnost.
V sobotu 18.5.2013 se otevřely již pošesté brány Pohádkového lesa. Navštívilo nás celkem 695 registrovaných dětí, asi 50 dětí se nedostavilo a to zejména ze západní části republiky, kde většinu dne pršelo. S dětmi
prošlo startem cca 1 400 dospělých a odhadem 30 nezaregistrovaných dětí. Akci připravovalo 145 pořadatelů
a to nejen z řad Organizace. Děkujeme všem sponzorům
– firmě Logio, Baff, Peter, Rabbit, Pinko, Johny servis,
Fibeko, Jeno, Zdeňku Brožovi, ZD Trhový Štěpánov,
Městskému úřadu Trhový Štěpánov, Václavu Vilímovskému, Vladimíře Červove, Janu Benešovi, Městskému
úřadu Vlašim, Tomáši Smutnému, Sboru dobrovolných
hasičů Trhový Štěpánov, Základní škole Trhový Štěpánov, Mateřské škole Trhový Štěpánov, manželům Lejčkovým, Miloši Kostnerovi a dalším.
VII. ročník Předsedovy holiny jsme uspořádali dne
14.9.2013 za účasti 131 závodníků v 15 běžeckých kategoriích. Hlavního závodu hodu holinou se zúčastnilo celkem 78 holinářů. Vítězem se stal již potřetí za sebou Mirek Horálek výkonem 29,60 metrů. Ženy se utkaly v hodu
kozačkou a z 87 závodnic poslala kozačku nejdále domácí
holinářka Ilona Veselá a to na značku 22,83 metrů.
V doprovodném programu se představilo divadélko
Kůzle s pohádkou Putování žáka Nezbedy a ke konci odpoledne vystoupil se svým programem kouzelník Martin. Na vše dohlíželo 45 pořadatelů. Za sponzorskou výpomoc děkujeme Městskému úřadu Trhový Štěpánov,
Sboru dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov, firmě
BAFF, Peter, Jeno, ZD Trhový Štěpánov, panu Tomáši
Smutnému a dalším.
Tomáš Neděla

Přátelství
Přátelství je vztah dvou lidí,
jež si nikdy nezávidí.
Touží často po setkání,
nikdo jim v tom nezabrání.
Družný hovor spolu mají,
nic před sebou nezatají.
Upřímnost je k sobě víže,
probírají své obtíže.
Povzbuzení, pohlazení,
postoj k žití hned se změní.
Přátelství, to je vzácný dar,
kdy potěší nás slůvek pár.
Adéla Senecká
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Podzimní sběrná sobota
nebezpečných odpadů a vysloužilých elektrospotřebičů
Ekoso Trhový Štěpánov, s.r.o. opět připravuje pro občany Trhového Štěpánova a přilehlých obcí podzimní
sběrnou sobotu, kterou uskutečníme 19. října 2013.
Většina z vás jistě očekává obvyklý letáček do své
poštovní schránky. Letáčky pro vás připravíme a dostanete je s poštou v týdnu před svozem. Jako obvykle svezeme od vás
• Veškeré domácí elektrospotřebiče
• TV, elektroniku, monitory, počítače
• Baterie, zářivky, úsporky
• Oleje, kapaliny a filtry z automobilů
• Zbytky barev a plechovky
• Nevyužitou úklidovou chemii
• Domácí agrochemii
Sobotní svoz bude probíhat podle obvyklého scénáře.
Stanoviště budou na těchto místech podle rozpisu:
• 8:00 Štěpánovská Lhota – náves
• 8:30 Střechov – u obchodu
• 9:00 Dalkovice – kontejner
• 10:00 Sedmpány – kontejner
• 10:30 Dubějovice – kontejner
• 11:30 Trh. Štěpánov – náměstí

Zavádíme od prázdnin novou službu současně s naléhavou prosbou na všechny občany. Vzhledem k tomu,
že pokračuje barbarské ničení odložených televizorů
a ledniček, moc prosíme všechny, kteří nemáte možnost
je odvézt přímo na skládku, abyste se na nás přímo obrátili s žádostí o odvezení. Je to proto, že nebezpečné látky
z televizí a ledniček, pro které se sběr provádí, zamořují
naše životní prostředí. Jsou to rozbité televizní obrazovky, které obsahují hlavně těžké kovy a staré ledničky především freon. Mimoto za nekompletní spotřebiče se platí, protože už nejde o zpětný odběr, ale o nebezpečný
odpad, který vyžaduje jiné zacházení, než kompletní
spotřebič.
Proto prosíme:
Televizory a ledničky neodkládejte u kontejnerů,
odvezeme je na požádání zdarma po objednání na telefonním čísle 317 851 654 v rámci našich svozů nebo
k Vám zajedeme podle potřeby a dohody.
Věříme, že se náš záměr podaří, a že další škody při
zpětném odběru budeme společně minimalizovat. Za to
Vám všem předem děkuji.
Jiří Lachman, Ekoso Trhový Štěpánov, s.r.o.

Upozornění na nakládání s autovraky
Za ekologickou likvidaci autovraku je zodpovědný
poslední vlastník vozidla, neboť autovrak je podle zákona č185/2001 Sb. nebezpečným odpadem. Autovrak je
ze zákona každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo,
které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a kterého se určitá osoba zbavuje nebo má úmysl zbavit. Povinností
osob, které se chtějí autovraku zbavit, upravuje § 37 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Ten ukládá poslednímu vlastníku automobilu, ze kterého se stal autovrak,
předat ho pouze oprávněným osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru a zpracování autovraků
a mají k této činnosti příslušné povolení krajského úřadu. Jejich seznam lze nalézt např. na internetových
stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/autovraky
V našem regionu má oprávnění k ekologické likvidaci vozidel pouze firma:
Vladislav Slunečko, Jeníkov tel.: 602 303 326
Autotechnik RSP, s.r.o.: 733 536 776
Tato zařízení mají povinnost celý autovrak převzít
bezplatně a většinou jej i bezplatně odvezou.
Při odevzdání vozidla k likvidaci v příslušném zařízení musí majitel vozidla předložit občanský průkaz

(nebo plnou moc, pokud se jedná o jinou osobu) a velký
technický průkaz.
Zmíněná zařízení poznáte také podle skutečnosti, že
je Vám formulář o ekologické likvidaci vytištěn a předán okamžitě při převzetí Vašeho vozu. Zároveň získáte již vyplněnou žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Tyto dva doklady s velkým
technickým průkazem a s SPZ (poznávací značkou)
jsou nutné k odhlášení vozu na dopravním odboru
městského úřadu.
Upozorňujeme proto občany na zákaz provádění nezákonné likvidace autovraků (předávání vozidel překupníkům, jejich rozebírání na pozemcích u obytných
domů). Poslední vlastník vozu se tak vystavuje sankci
ve výši až 20 000 Kč.
Toto opatření má vést ke snížení dopadů na životní
prostředí způsobených odstraňováním autovraků při jejich neodborném rozebírání překupníky či vlastníky vozidel, zakládání černých skládek odpadů, které nebylo
možno zpeněžit ve sběrných surovinách, vylévání náplní
do toků a pohazování pneumatik u silážních jam.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Vlašim
Převzato ze Zpravodaje města Vlašimi
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NEJ...novější tituly v Městské knihovně Trhový Štěpánov

16 tipů pro dospělé

Křižovatky, Young William P.
Stejně jako Chatrč (2007, česky 2009), kultovní kniha
(celosvětově prodáno více než 18 milionů výtisků), v níž
se tragédie smrti střetává s věčností božího záměru, jsou
i Křižovatky určeny všem, kdo v kolotoči moderního
světa hledají naplnění slov, jako je víra, láska a odpuštění. Anthony Spencer je sebestředný bezcitný boháč, pyšný na své úspěchy v práci, kde se ho všichni bojí, i v rodině, kterou chladnokrevně rozvrátil. Po úrazu hlavy se
octne v kómatu na JIP. Jeho tělo leží bez hnutí obklopeno
přístroji, jeho mysl se však probouzí v krajině, která zrcadlí Tonyho dosavadní život zarostlá a nehostinná, opuštěná. Až na toho, který se rozhodl Tonyho nikdy neopustit a pomoci mu nalézt sílu, způsob a především důvody,
proč se změnit.
Než jsem tě poznala, Moyes Jojo
Louisa je obyčejná dívka žijící mimořádně obyčejným životem. Má ráda svou práci v bistru, svého dlouholetého
přítele a svět, který končí u hranic rodného městečka.
Svůj život by za nic nevyměnila. Když však bistro zavřou,
Louise měnit musí. Svět Willa Traynora naopak žádné
hranice nemá. Je to svět adrenalinu, velkých obchodů
i peněz. Will svůj život miluje. Když ho však nehoda
upoutá na kolečkové křeslo, ví, že už ho nebude moci žít
jako doposud. Jen těžko si lze představit více nesourodou
dvojici než náladového a depresivní Willa a jeho novou
optimistickou a upovídanou ošetřovatelku Louise.
Inferno, Brown Dan
Dan Brown se vrací novým thrillerem Inferno, který je
pokračováním světových bestsellerů Šifra mistra Leonarda, Andělé a démoni a Ztracený symbol. Ve svých
románech autor mistrně spojuje nejzajímavější záhady
historie umění s po věky fascinujícími symboly a šiframi. Robert Langdon se tentokráte ocitá v srdci Itálie, kde
studuje mnoha záhadami a tajemstvími opředený rukopis – Danteho Peklo (Inferno). Musí se postavit tváří
v tvář soupeři, který ho zavede do světa klasického umění, tajných chodeb a futuristických zbraní. Klíč k nezodpověděným otázkám je skryt mezi řádky Danteho pekla
a Langdon se opět vtrhá do boje s časem, aby odvrátil
zkázu, která světu hrozí.
Atlas mraků, Mitchell David
Ve svém rozsáhlém románu Atlas mraků autor maže
hranice mezi styly, žánry i časovými rovinami a poutavým způsobem se zamýšlí nad nebezpečím lidské touhy
po moci i jejími možnými důsledky. Nedobrovolný cestovatel plavící se v roce 1850 přes Tichý oceán, vyděděný
skladatel obstarávající si nejisté živobytí v Belgii mezi 1.
a 2. světovou válkou, ambiciózní novinářka píšící v Kalifornii v dobách, kdy tam byl guvernérem Ronald Reagan, ješitný nakladatel ukrývající se před věřiteli ze zlo-

čineckého podsvětí, geneticky modifikovaná jídlonoška
čekající na smrt a Zachry, mladý ostrovan zažívající soumrak vědy a civilizace – to jsou vypravěči Atlasu mraků,
kteří odkudsi z potemnělých chodeb dějin slyší dozvuky
ostatních příběhů. Každý záchvěv ozvěny více či méně
pozměňuje jejich vlastní osudy. Atlas mraků získal nominace na Booker Prize, James Tait Black Memorial Prize, Arthur C. Clarke Award a Nebula.
Prázdné místo, Rowlingová Joanne Kathleen
První román autorky Harryho Pottera pro dospělé čtenáře. Pagford je zdánlivě idylickým anglickým městečkem s dlážděným náměstím a starobylým opatstvím.
Ale za touto fasádou se skrývá město ve válce – bohatých
proti chudým, mladých proti starým, manželek proti
manželům, učitelů proti žákům. Uvolnění místa v městské radě po úmrtí jednoho z jejích členů se stává katalyzátorem všech animozit a vášní.
Klub nas--ých rodičů, Elliott Mink
Vtipný, bravurně napsaný román ze současnosti, v němž
se najdou všichni rodiče, kteří občas (nebo spíše často)
zažívají pocit, že už toho mají dost.
Tajný život takové normální matky, Neillová Fiona
Lucy Sweeneyová je „taková normální matka“: žije se třemi syny, cholerickým manželem, vzpomínkami na slibně se rozvíjející kariéru a především s neustálým pocitem, že se schyluje k pohromě...
Bezpečný přístav, Nicholas Sparks
Do Southportu, ospalého jižanského městečka, se přistěhuje krásná, ale plachá Katie. Nad její minulostí se vznáší mnoho otazníků. Ačkoliv se zprvu brání navázat jakýkoliv vztah, seznamuje se postupem času se svou
temperamentní sousedkou Jo a Alexem, vdovcem s dvěma dětmi a velkým srdcem, který provozuje zdejší obchod. I přes počáteční obavy začíná Katie v Southportu
zapouštět kořeny a stává se součástí nejen místní komunity, ale i Alexovy rodiny. Ani propukající láska jí však
nedovolí zapomenout na temné tajemství, které Katie
vyhnalo na dlouhou a děsivou pouť, na jejímž konci nalezla útočiště právě v Southportu...
Kočár do neznáma, Körnerová Hana Marie
Revoluční změny po roce 1789 obrátily život naruby nejen ve Francii. Vojska pochodují napříč Evropou, stará
šlechta je na útěku. Na nejistou cestu se vydávají i dvě sestry, které s nepatrným doprovodem musely narychlo
opustit domov a teď hledají útočiště u příbuzných po celé
Evropě. Nejprve zamíří do Itálie, ale rozbouřená doba je
vyžene i z tohoto azylu. Musejí dál, staré rodinné spory
a nové politické intriky jim však znemožňují najít dočasný domov na místech, která dobře znají. Jejich poslední
nadějí se proto stávají vzdálení, zcela neznámí příbuzní
a zámek kdesi v Čechách?
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V plamenech, Lupton Rosamund
Ve škole vypukl ničivý požár. Uprostřed plamenů zůstanou i sedmnáctiletá Jenny a osmiletý Adam. Grace, která
je shodou okolností zrovna poblíž školy, v tu chvíli myslí
jen na jediné – musí své děti zachránit. Za každou cenu...
Zatímco Grace i Jenny leží v bezvědomí v nemocnici, jejich
duše se oddělují od tělesných schránek a vidí, co ostatní
vidět nemohou. Byl požár jen nehoda, anebo ho někdo založil úmyslně? Kdo to udělal? A proč? S každou odpovědí
se však vynořuje jen stále více otázek… Grace musí odhalit totožnost pachatele a ochránit před ním své děti.
Na ostrově, Garvis Graves Tracey
Na Maledivy se většinou jezdí na dovolenou. Třicetiletá
učitelka Anna však bude na jednom z jejich ostrovů trávit léto neobvyklým způsobem. Má pomoci šestnáctiletému Týdžejovi dohnat školu, kterou zameškal kvůli
boji se zákeřnou chorobou. Ani Týdžej si nepředstavoval, že bude trávit prázdniny s rodiči někde daleko
od Chicaga a kamarádů. A ještě k tomu ležením v učebnicích. Jenže letadlo s Týdžejem a Annou za mladíkovou
rodinou nikdy nedorazí. Po ztroskotání hydroplánu
skončí na opuštěném ostrově, odkázáni jeden na druhého. Debutový román mladé americké autorky, který se
okamžitě po vydání stal bestsellerem.
Sestra, Lupton Rosamund
Psychologický román okořeněný prvky detektivky
a thrilleru zkoumá mezilidské vztahy, sílu lidského ducha a ohledává hranice, jež jsme ochotni překročit
na cestě za svým cílem. Beatrice se dovídá strašnou zprávu, že její mladší sestra Tess se pohřešuje. Přilétá do Londýna jen proto, aby se dozvěděla, že ji nalezli mrtvou –
a prý je to sebevražda. S tím se Bee odmítá smířit
a zatímco v duchu rozmlouvá s milovanou Tess, pouští
se do pátrání po jejím vrahovi.
Potok stínů, Fielding Joy
Valerie Roweová se těší na oslavu svých čtyřicátin s přáteli. Rozvádí se se záletným manželem Evanem, který se
chystá strávit výjimečný víkend se svou mladou atraktivní snoubenkou Jennifer a šestnáctiletou dcerou Brianne v luxusním horském hotelu. Plány všech se ale
zbortí v okamžiku, kdy Evana ve městě zdrží pracovní
záležitosti.
Padesát odstínů svobody, Fifty shades of freed,
James E. L.
Ve chvíli, kdy se Anastasia Steeleová poprvé setkala
s mladým úspěšným podnikatelem Christianem Greyem, netušila, jak moc se jí změní život. Ana od počátku
věděla, že vztah s jejím Stínem nebude procházka růžovou zahradou. Musí se naučit sdílet s Christianem jeho
styl života, který jí nikdy nebyl vlastní, aniž by ztratila
sama sebe, svou vlastní integritu a nezávislost; Christian
musí na oplátku překonat svou posedlost kontrolou a vypořádat se se svými vnitřními démony. Nyní, když jsou
konečně spolu, prožívají nekonečnou lásku, vášeň, vzá-
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jemnou blízkost a otvírá se před nimi svět nekonečných
možností. Zdá se, že mají všechno. Pak ale zasáhne osud
a před Anou vyvstávají její nejhorší noční můry.
Filozof, který nebyl moudrý, Gounelle Laurent
Další kniha autora mezinárodního bestselleru Muž, který chtěl být šťastný je podmanivým a inspirativním příběhem, který nás přivádí do srdce Amazonie a ponouká
nás k zamyšlení nad vlastní existencí a nad způsobem
života, který vedeme.
Noční pavouk, Lutz John
Každá z jeho obětí zemřela za zamčenými dveřmi vlastního bytu: svázána a ubodána. Žádná však nedokázala
policii poskytnout jediné vodítko ...

Pro děti a mládež

Hurvínek mezi osly, Kirschner Miloš
Škola? Tak to je pro Hurvínka jen velká ztráta času! Copak to k něčemu je? Taťulda se beztak jen pravidelně rozčiluje nad jeho žákovskou knížkou. Kéž by do ní už nikdy nemusel vkročit! Když se objeví prapodivná osoba
jménem Hýkálek, Hurvínkovi se přání splní. Oba se vydají do města Oslova, kde se do školy totiž vůbec nechodí. Co je to ale za místo, o kterém nikdo nikdy neslyšel?
Prý učiněný ráj na zemi! Pojďte se společně s Hurvínkem
přesvědčit i vy!
(Ne)obyčejný kluk, Palaciová R.J.
August se narodil s deformovaným obličejem, který většině lidí z jeho okolí brání dostat se v kontaktu s ním
za hranice této nedobrovolné masky. Nyní nastupuje poprvé do školy, rovnou do páté třídy. Kniha je dokonale
sestaveným kaleidoskopem pohledů samotného Augusta, jeho sestry Vii a jejích kamarádů i Augustových spolužáků na jednu a touž situaci, na to, jak na tuto velkou
změnu reaguje on sám, jeho rodina i spolužáci. Celou
knihou prostupuje laskavý humor, který usnadňuje mladým čtenářům se s tak náročnou tematikou vyrovnat.
Temné vize, Smith L. J.
Schopnosti, které přesahují lidské chápání! Kaitlyn má
nezvyklé oči a jasnovidecké schopnosti. Žije s pověstí čarodějky. Pozvání do institutu nadaných pro ni znamená
naději na nový život. Všichni se však brzy dozví pravdu
o experimentu, který ohrožuje jejich zdravý rozum a životy. Zatímco přemýšlela, stále si kreslila. Nebo spíš její
ruka si kreslila. Zdálo se, že její mozek to vůbec nevnímá.
Teď se podívala dolů a poprvé si všimla, co vytvořila. Pavučinu. Ale divné bylo to, co bylo pod tou pavučinou, tak
blízko, že se jí to skoro dotýkalo. Oči. Široce otevřené,
kulaté oči s hustými řasami. Oči Bambiho. Dětské oči.
Více na: www.knihovnatrhovystepanov.webk.cz
Připravila Ludmila Kornová
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Nové služby
Během léta vznikly v našem městě tyto služby:
Nová prodejna použitého značkového textilu s nezvyklým názvem Hadrárna, byla otevřena 8. června
2013 a to v prostoru pod poštou, kde předtím byly dvě
prodejny a to: Obchůdek u Hedvy, který byl zrušen koncem března. Ještě předtím zde byla prodejna masa.

články z historie a teorie fotografie na Wikipedii a již
mnoho let pořádá tématické přednášky a kurzy. Je členem několika fotografických spolků a také Klubu přátel
Podblanické galerie ve Vlašimi. Věnuje se portrétní fotografii ve studiu, v exteriéru nebo doma, fotografuje děti,
reportážní fotografie všeho druhu, výtvarné fotografie
nebo snímky produktů. Adresa ateliéru je: Vlašimská
5E. Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách
www.dobresvetlo.com.
rV

Uzavřený most

Začátkem srpna byla v horní části Nákupního střediska na náměstí otevřena nová restaurace Nad zámeckou
zdí s penzionem. Pravidelně se zde podávají jídla (polední menu od 11 do 15 hodin), ale lze se zde najíst i mimo
tuto dobu. Příjemné posezení je i na terase. Kapacita restaurace je 60 míst. Objekt slouží i jako malé ubytovací
zařízení. Disponuje čtyřmi třílůžkovými pokoji a jedním
čtyřlůžkovým pokojem, jeden z pokojů je přizpůsoben
pro vozíčkáře. Každý pokoj má vlastní koupelnu a WC,
balkon, Wi-Fi připojení k internetu a televizor.

Most přes Štěpánovský potok, který spojuje obec
Střechov nad Sázavou a osadu Borka v katastru obce
Soutice je v havarijním stavu. Nachází se u rekreačního
zařízení České televize. Není to však jediný přístup
do této lokality. Most je stavba z období před druhou
světovou válkou, tudíž je i značně zchátralý. Na jeho havarijním stavu se projevil i provoz těžké techniky. Most
je neprůjezdný a tudíž uzavřen.
Josef Korn, místostarosta

Most není bezpečný

Ve volném čase je možné využít golfový trenažer FSG
nebo si zapůjčit jízdní kolo. Majitelkou je Vlaďka Červová.
V Trhovém Štěpánově je nový fotografický ateliér.
Jeho provozovatelem je Ing. Vít Švajcr, který vystudoval
Pražskou fotografickou školu a deset let se prakticky i teoreticky fotografií zabývá. Působí také jako lektor, píše

Uzavřený vstup
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Mikroregion Český smaragd, Podblanickem o.s. a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
srdečně zvou na

SEMINÁŘ STUDENTIPRO VENKOV XII.
Téma: Aby naše vesnice vzkvétala
Kde: Spolkový dům, Palackého nám. 65, Vlašim
Kdy: 25. – 28. října 2013
Seminář je určen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol a mladým lidem se zájmem o rozvoj
venkova, turismus a péči o krajinu.
Účastníci se mohou těšit na:
• Komunitní plánování v obcích a mikroregionech Český smaragd, Blaník a Želivka na téma obnova veřejných
prostranství obcí a využití turistického potenciálu regionů.
• Zajímavé besedy s aktéry rozvoje venkova v regionu, sdílení zkušeností se studenty
• Přednášky odborníků: Ing. Petr Šiřina: Úprava veřejných prostranství na venkově
		
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.: Turistický potenciál venkovských oblastí
KONTAKT: Daniela Vítovská, vitovska.d@centrum.cz; tel.:721 783 250
Seminář je pořádán za finančního přispění Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, Svazku obcí
Český smaragd, Blaník a Želivka a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Na slovíčko – Chtěl bych… Dokud je čas… Předdušičkové zamyšlení …
Dost často dostávám od rodiny, přátel či známých
různé prezentace ve formátu Microsoft Power Point
s obrázky, krásnými texty i neméně působivou hudbou.
Některé se mi dostávají do mailové pošty opakovaně,
jiné jsou nové. Většinou obsahují různá „moudra“, někdy
je to sbírka citátů, jindy návody, jak žít. Je jich tolik, že až
zrak přechází, zvláště když jsou to překrásné snímky
z přírody nebo různých cizokrajných míst a měst. Něco
zaujme více, jiné méně.
Dostal jsem obrázky s textem básně ve volném verši
od Charlese R. Swindolla. Vyjadřuje mnoho přání člověka od nejútlejšího věku až do stáří. Jsou v něm vyslovená
přání, aby se změnila roční období, aby se změnil věk
člověka a nakonec je tam přání, které vyslovuje starý člověk: Byl jsem v důchodu, ale chtěl jsem, aby mi bylo čtyřicet – s bystrou myslí, ale bez bolestí stáří. Život mi
uplynul a já jsem nepochopil, co vlastně chci. Nakonec je
vložen citát sv. Augustina, který řekl: „Pro sebe jsi nás
stvořil, Bože, a naše srdce je nepokojné, dokud nespočine v Tobě!“

Oč v životě jde? Pachtíme se a chceme mít stále víc
a více peněz, předmětů, prožitků a požitků. Jsme v nebezpečí, že podlehneme konzumnímu způsobu života.
Jsme znechucení situací v naší republice a máme za to, že
svět je už v rukou bezohledných a arogantních politiků,
kterým jde o jejich vlastní prospěch, a jsme v nebezpečí,
že začneme zoufat.
Chtěli bychom žít jinak a lépe, a zapomínáme na to,
že nás v životě neuspokojí ani peníze ani prožitky. Možná bychom mohli zkusit přemýšlet o tom, co očekáváme
od života, co očekáváme od druhých a co očekávají druzí
od nás. V životě má smysl i to, že se nemáme smířit s tím,
jak je pošlapáváno právo a lidská důstojnost, nebo že
jsme jako nejvyšší živočišný druh na světě poznamenáni
zlými věcmi. A že máme najít odvahu žít jinak, než žije
dav a odvážit se i plout proti proudu. Že se vynasnažíme
jednat aspoň tak, jako ti, kteří neváhali otevřít své peněženky a přispěli těm, kteří byli postiženi povodněmi.
Na různých internetových stránkách lidé píší o tom,
co touží stihnout před tím, než zemřou. Kromě touhy
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po dobrodružství, cestování a silných zážitcích, se
ve stovce z nich objevila tato nejčastější přání, v nichž se
odráží snaha změnit své životní postoje. A to je v moci
každého z nás – dokud jsme naživu... (číslo v závorce
ukazuje pozici na žebříčku).
Změnit někomu život (6.) – Spát pod hvězdami (13.) –
Vychovat zdravé a šťastné dítě (14.) – Vytvořit láskyplný
domov (18.) – Udržet si ideální váhu (20.) – Naučit se cizí
jazyky (29.) – Dávat krev (30.) – Najít životní lásku (33.) –
Oženit se/vdát se (39.) – Mít dítě (55.) – Vzít si zvíře z útulku (61.) – Napsat a vydat knihu (65.) – Starat se o bezdomovce (77.) – Umět meditovat (84.) – Začít podnikat (92.)
Co byste chtěli ještě udělat?
rV

Oznámení
O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO
OPERÁTU V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DALKOVICE
A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
Město Trhový Štěpánov podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov,
oznamuje,
že v budově Městského úřadu Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov,
v období od 23.10.2013 do 05.11.2013,
vždy v pracovních dnech
od 09.00 do 12.00 hodin, od 12.30 do 16.00 hodin
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát
obnovený přepracováním na katastrální mapu digitální
(KMD) a nový soubor popisných informací (dále jen
„obnovený katastrální operát“) v katastrálním území
Dalkovice.
Ve dnech 23.10., 30.10. a 05.11.2013 od 09.00 do 11.00 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec
katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec městského úřadu. Dne
05.11.2013 bude obnovený katastrální operát vyložen
do 11.00 hodin.
Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 21.11.2013. Tímto dnem se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát.
Celý text veřejné vyhlášky je vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu v Trhovém Štěpánově, na informační
tabuli v Dalkovicích a na elektronické úřední desce
na stránkách úřadu www.trhovystepanov.cz.
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Pozvánky
Z Hulic do Včelího světa
Muzeum Včelí svět v Hulicích Vás srdečně zve na další akci Tvořivé dílny. Tentokrát budete mít možnost seznámit se s technikou a způsoby zdobení perníku. Každý
účastník si nazdobí svůj vlastní perníček. Akce proběhne o víkendu 26. a 27. října vždy od 10 do 16 hodin,
vstupné je 30 Kč.
Do konce října můžete navštívit i naši unikátní expozici a zakoupit si výrobky z včelích produktů. Více najdete na www.vcelisvet.cz
Jarmila Pavlicová

Z Kalné od Kalňáků
Občanské sdružení Kalňáci bude po páté pořádat
v Hulicích vánoční jarmark, a to 23. listopadu 2013 od 14
hodin. Součástí jarmarku bude také malá výstava betlémů a vánoční dekorace. Kdo by se chtěl jarmarku zúčastnit také jako prodejce, prosím, nechť se ozve na telefonní
číslo 602 288 414.
První adventní sobotu 30. listopadu 2013 po 17. hodině bude slavnostně vánočně rozsvícena kaplička v Kalné, která byla v roce 2012 nově rekonstruovaná a vysvěcená. Všechny příznivce Kalné zveme na svařené víno
a vánoční cukrátka.
Olga Bílková

Z Vlašimi na Zámek
28. 10. 2013 se uskuteční významná událost
Den Středočeského kraje
Den Středočeského kraje probíhá ve všech kulturních
příspěvkových organizacích kraje. Jde o zviditelnění
Středočeského kraje v rámci oslav Dne vzniku samostatného českého státu. Vstupné do expozic a výstav je tento
den symbolické a některé předchozí dny našeho kraje
byly spojeny s otevíráním nových expozic (např. v zámku
ve Vlašimi otevření zámeckého sklepení s expozicí 2007).
Otevřené stálé expozice:
Zámecké parky • Historie zámku Vlašim – Příroda Podblanicka • S přesnou muškou – tradice střelectví a zbrojařství • Zrcadlo minulosti – dlouhodobá výstava
Otevřené výstavy:
Návraty – Viktorie Chaloupková • Město pod věží aneb
Vlašim na dlani
Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství
sklepení • Vyhlídka ze zámecké věže
V pondělí 28. 10. 2013 v 16.00 koncert Vojtěch Vrtiška –
kytara
Veronika Hanusová

Strana 24

Zpravodaj Štěpánovska

Představitelé našeho města navštívili paní Marii Kopeckou, která se 28.9.2013 dožila 90. narozenin, aby jí
blahopřáli. Její jubileum bylo uvedeno v srpnové Společenské kronice

Marie Kopecká

Narodili se:
14.08. – Petr Vosecký, Trhový
Štěpánov, rodiče Roman
Vosecký a Iva Vosecká
Petr Vosecký s rodiči Ivou
a Romanem Voseckým
a bratrem Janem

Sňatek uzavřeli:
03.08. – Martina Doležalová, Trhový Štěpánov,
		 a Pavel Jindra, Horní Krupá
31.08. – Jiří Stareček, Trhový Štěpánov,
		 a Šárka Padevětová, Petroupim

Životní jubilea:
01.10. – Svatoslav Halama, Trhový Štěpánov – 60 let
03.10. – Františka Frydrychová, Trhový Štěpánov – 83 let
03.10. – Božena Kaletová, Trhový Štěpánov – 82 let
03.10. – Věra Vilímovská, Trhový Štěpánov – 70 let
05.10. – Jaroslav Ryšavý, Dubějovice – 60 let
07.10. – Milan Boušek, Trhový Štěpánov – 82 let
10.10. – Ludmila Petrásková, Dalkovice – 65 let

Říjen 2013

13.10. – Marie Ciglerová, Trhový Štěpánov – 83 let
13.10. – Milada Starečková, Trhový Štěpánov – 65 let
18.10. – Ing. Michal Voigts, Trhový Štěpánov – 70 let
20.10. – Jaroslav Sekera, Trhový Štěpánov – 85 let
25.10. – Květoslava Kořínková, Dalkovice – 65 let
26.10. – Stanislav Kubík, Trhový Štěpánov – 55 let
02.11. – Miroslav Zeman, Střechov – 60 let
04.11. – Roman Hájek, Trhový Štěpánov – 50 let
05.11 – František Havlín, Střechov – 60 let
07.11. – Marie Hejná, Trhový Štěpánov – 65 let
09.11. – Bohuslav Vlasák, Trhový Štěpánov – 50 let
14.11. – Vladislav Drnovec, Trhový Štěpánov – 75 let
14.11. – Josef Petrásek, Trhový Štěpánov – 70 let
16.11. – Petr Korn, Trhový Štěpánov – 50 let
20.11. – Jaroslav Nerad, Trhový Štěpánov – 60 let
21.11. – Jarmila Vinšová, Dubějovice – 84 let
22.11. – Miloslava Prokopová, Trhový Štěpánov – 81 let
23.11. – Cyril Obertík, Trhový Štěpánov – 55 let
24.11. – Václav Holub, Střechov – 89 let
25.11. – Zdeněk Klíma, Střechov – 80 let

Stříbrná svatba:
08.10. – Petr a Jana Skalických, Trhový Štěpánov
26.11. – Miloš a Irena Barkovi, Trhový Štěpánov

Navždy odešli:
29.08. – Jan Tříška, štěpánovský rodák – ve věku 83 let

Autoři fotografií
Archiv Mateřské školy: Zprávičky z mateřské školičky •
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v Sedmpánech – Velká duchovní slavnost s Sedmpánech
• Archiv SDH Trhový Štěpánov: Letní tábor hasičů •
Archiv zvonařů: Do kapličky v Tichonicích se vrátí zvon
• Jandejsková Barbora: Zázraky přírody • Korn Josef:
Místostarosta odpovídá na dotazy – Uzavřený most –
Zprávičky z mateřské školičky – Společenská kronika •
Mgr. Kužel Stanislav: Prázdniny na víceúčelovém hřišti •
Svobodová Alena: Hodiny v Soutickém muzeu – 120 let
kříže v Černýši • Šimánková Marie: Velký svátek v Kladrubech – SDH Kladruby – historie a současnost •
Ing. Švajcr Vít: Do kapličky v Tichonicích se vrátí zvon •
Vlček Jaromír: Titulní strana – Nové služby • Vrzalová
Eva: Třetí den hasičů a záchranářů
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